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Rakokiven Kulttuuripuisto / Suunnitelmaselostus
Nykytila ja asemakaavalliset lähtökohdat
Suunnitelma koskee asemakaavassa puistoksi varattua aluetta, jossa on tällä hetkellä pysäköintialue ja metsäinen rinne. Alue sijaitsee uuden monitoimitalon ja Moreeniraitin lounaispuolella, rajoittuu lounaassa ja
luoteessa Laturintiehen ja kaakossa Toritiehen. Asemakaavamääräysten mukaan alue on ”Puistomaisena toteutettava alue, jolle voidaan rakentaa leikki- ja oleskelualueita ja rakennelmia, liikuntavälineitä sekä rinnekatsomo ja tapahtumatoimintaan liittyviä rakennelmia.
Metsäisen rinteen puut ovat lähinnä mäntyjä. Metsäalueella on useita keskisuuria, halkaisijaltaan 50-200 cm
kiviä. Metsän lounaispuolelta on n. 10 vuotta sitten kaadettu metsää pysäköintialuetta laajennettaessa,
minkä takia jäljelle jääneellä metsäalueella varjossa kasvaneet männyt ovat korkealla oleviin latvuksiinsa
saakka lähes oksattomia. Alueelle, erityisesti sen itäkulmaan, on sittemmin kasvanut myös nuorta taimikkoa.
Säilytettävät ja poistettavat rakenteet
Suunnitelmassa olemassa oleva mäntyjä kasvava rinne säilytetään pääosin. Metsän läpi rakennetaan olemassa olevan polun paikalle 3 m leveä puistokäytävä, joka yhdistää puiston Moreeniraitin toisella puolella
sijaitsevan uuden monitoimitalon pihaan. Suunnittelualueen eteläosassa oleva pysäköintikenttä puretaan ja
korvataan pääosin kasvillisuus- ja kivituhkapintaisella puistoalueella. Suunnittelualueen länsireunassa oleva
muuntamorakennus poistetaan ja sille osoitetaan paikka toiselta tontilta.

Suunnitellut toiminnot
Suunnittelualueen itäreunalle sovitetaan maastoon kivituhkapintainen tapahtuma-aukio, jota itäpuolelta
ympäröimään rakennetaan katsomo. Katsomon sijoittelussa hyödynnetään olemassa olevaa maastonmuotoa, mutta sen pohjoispuolelle tarvitaan myös täyttöä rakenteen sovittamiseksi metsämaastoon. Tapahtuma-aukion keskelle on suunniteltu laatoista rakennettava suuri shakkilauta. Shakkinappuloiden säilytystä
varten on suunnitelmassa osoitettu paikka säilytyslaatikolle, jonka avaimen voi esim. lainata viereisestä kirjastosta. Tapahtuma-aukion läheisyyteen on myös osoitettu sähkökaappi, josta saadaan jaettua sähköä tapahtumien tarpeisiin.
Suunnitelmassa on osoitettu puiston eteläosaan leikkialueet, joista toisessa on isommille lapsille soveltuva
suuri kiipeilyteline ja toisessa pienemmille lapsille soveltuvia välineitä kuten rinneliuku, kiikkulauta, hiekkaleikkialue ja maatrampoliini. Rinneliuku on sovitettu kohoavaan maastonmuotoon.
Puiston kaikilla oleskelualueilla on penkkejä ja keskellä puistoa olevalla oleskelualueella myös pieni piknikpöytä. Puiston länsiosassa on pieni oleskelualue, jossa on penkkien lisäksi seniorikuntoiluväline. Puiston
keskellä on erilaisista pintamateriaaleista tehty elämyspolku, jolla esim. lapset voivat tasapainoilla ja kokea
erilaisia pintoja jalkojensa alla.
Pyörätelineet on suunnitelmassa osoitettu puiston länsikulman sisäänkäynnin läheisyyteen.
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Sisäänkäynnit puistoon
Monitoimitalolle johtavan polun lisäksi puistoon on osoitettu sisäänkäynnit luoteesta Laturinpolulta sekä
länsi- ja eteläkulmista. Lisäksi puiston itäreunan tapahtuma-aukiolta on osoitettu suora porrasyhteys Toritien jalkakäytävälle.

Hulevesien käsittely
Maaperä alueella on hyvin vettä läpäisevää, joten puistoalueella syntyvät hulevedet pyritään ensisijaisesti
imeyttämään. Hulevesiä ohjataan kasvillisuuden käyttöön ja hulevesikaivojen kautta maan alla sijaitsevaan
imeytyskaivoon.

Istutettava kasvillisuus
Metsäalueeseen liittyville kasvillisuusalueille on osoitettu istutetavaksi kunttaa tai muuta metsäalueelle sopivaa kasvillisuutta. Muuten puiston kasvillisuusalueille istutetaan lähinnä helppohoitoisia pensaita. Uusia
puita istutetaan sopiviin paikkoihin rajaamaan tilaa ja tuomaan puistoon vehreyttä ja varjopaikkoja.

Säilyvä metsäalue
Metsäalueelta voidaan poistaa nuoria puita, jotta näkymät metsän läpi säilyvät. Alueelle voidaan sijoittaa
halkaistuista puunrungoista tehtyjä penkkejä sopiviin kohtiin, joista voi esimerkiksi katsella puiston toimintaa tai rakokiviteosta.

Rakokiviteos
Suunnitelmassa on osoitettu mahdolliset tilavaraukset rakokiviteokselle. Teos voi olla esimerkiksi halkaistu
luonnonkivi, joka tuo esille Rakokivi-nimen alkuperää ja vahvistaa näin puiston identiteettiä Rakokiven
omana puistona. Hämärään aikaan kivi voi toimia valoteoksena.
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