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Opinnäytetyön aiheena on Sammakkolammenpuiston yleissuunnitelman idealuonnos. Työn 
tilaajana toimii Kuopion kaupunki. Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella 
Sammakkolammenpuistosta esteetön ympäristö, jossa erityisesti ikääntyneiden tarpeet on 
huomioitu. Suunnittelussa otettiin huomioon myös muut puiston käyttäjäryhmät sekä eri 
toimimisesteisyyden muotojen tuomat esteettömyysvaatimukset. Opinnäytetyön pohja-aineistona 
käytettiin Kuopion kaupungille työharjoittelussa tehtyä Sammakkolammenpuiston käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaa. Osana opinnäytetyötä osallistettiin Puijonlaakson asukkaita 
Sammakkolammen puiston suunnitteluun.  

Aineistona opinnäytetyössä käytettiin kotimaisia ja ulkomaisia kirjallisia lähteitä, joissa keskityttiin 
toimimisesteisyyden eri muotoihin, esteettömään suunnitteluun, ikääntymiseen, sekä 
ympäristöstä saatavaan hyvinvointiin. Lisäksi aineistona käytettiin Sammakkolammenpuiston 
käyttö- ja hoitosuunnitelmaa ja Puijonlaakson asukkaiden osallistamisesta saatuja tuloksia. 

Opinnäytetyön tuloksena syntyi Sammakkolammenpuiston yleissuunnitelman idealuonnos, jossa 
kiinnitettiin huomiota toimintojen ja rakenteiden esteettömyyden vaatimuksiin ja uusien 
toimintojen sijoitteluun puistossa. Idealuonnoksen lisäksi tehtiin suunnitelmaselostus, jossa 
suunnitelmaratkaisuja on havainnollistettu ideakuvilla. 
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The subject of the thesis is an idea plan for the park Sammakkolampi. The thesis was 
commissioned by the city of Kuopio. The aim of the thesis was to design the park 
Sammakkolampi to be an accessible environment, where especially the needs of the elderly are 
well noticed. Also the other users of the park and needs of disabled users were taken in account.  

The thesis is a continuation for the usage and maintenance plan of the park Sammakkolampi 
which was made during the practical training for the city of Kuopio. A part of the thesis was to 
include the residents of Puijonlaakso to the design process.  

The theoretical framework was compiled using national and international literature. The themes 
focused on accessible design, different functional disabilities, the elderly and the benefits of green 
environments. The usage and maintenance plan and the comments and wishes that were 
brought up by the residents were also utilised as the basis for the thesis. 

The outcome of the thesis was an idea plan of the park Sammakkolampi where the requirement 
on accessibility was well observed in the design conclusions. New functions that are introduced to 
the park are placed to be easily reachable and accessible for all the users. In the report of the 
plan design ideas are illustrated by idea pictures. 
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1 JOHDANTO 

 

Suomen väestön keski-ikä nousee tulevina vuosikymmeninä vauhdilla. Tällä hetkellä väestöstä 
65 vuotta täyttäneitä on jo yli miljoona. Luvun ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä 1,4 
miljoonaan. (Ympäristöministeriö 2012, hakupäivä 20.8.2013.) Ikääntyneiden määrän 
lisääntyessä sekä eläke- ja hoitokustannusten noustessa pystytään ikääntyneiden palvelutarvetta 
vähentämään heidän toimintakykynsä säilymisen turvaamisella ja tapaturmien ennaltaehkäisyllä. 
Rakennetulla lähiympäristöllä ja esteettömällä kodilla on huomattava merkitys iäkkään 
mahdollisuuksissa selviytyä arjesta itsenäisesti ja asua kotona mahdollisimman pitkään. 
Rakennetulla lähiympäristöllä luodaan myös edellytykset sosiaaliselle elämälle, millä on 
vaikutusta ikääntyneen selviytymiseen ja hyvinvointiin. (Ruonankoski 2004, 8-9.) 

Hyvällä suunnittelulla pystytään luomaan esteettömiä lähiympäristöjä, joissa ikääntyneiden lisäksi 
on huomioitu muut toimimisesteiset henkilöt. Esteetön ympäristö lisää toimimisesteisten 
henkilöiden itsenäisyyttä ja edistää heidän tasa-arvoaan muihin verrattuna. Pitkällä aikavälillä 
esteettömyyden toteuttaminen tulee edulliseksi, sillä se vähentää ympäristön muutostarpeita ja 
parantaa alueen toimivuutta. (ESKE Esteettömyyskeskus 2013, hakupäivä 20.8.2013.)  

Opinnäytetyön aiheena on Sammakkolammenpuiston yleissuunnitelman idealuonnos. 
Suunnitelman tilaajana on Kuopion kaupungin viher- ja virkistysaluesuunnittelun yksikkö. 
Suunnitelman lähtökohtana on ollut huomioida esteettömyys kaikissa puiston toiminnoissa. 
Kuopion Puijonlaaksossa sijaitsevan Sammakkolammenpuiston lähiympäristössä on paljon 
vanhusten palveluasuntoja ja senioriväestöä. Puiston vieressä sijaitsee myös päiväkoti ja 
alakoulu. Esteettömyydellä pystytään huomioimaan kaikki puiston käyttäjät ikään ja 
toimimiskykyyn katsomatta. 

Olin kesän 2011 työharjoittelussa Kuopion kaupungin viher- ja virkistysaluesuunnittelun yksikössä 
ja työtehtäviini kuului tuolloin Sammakkolammenpuiston käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen 
yhdessä opiskelukaverini kanssa. Lähdin jatkamaan idealuonnoksen tekoa käyttö- ja 
hoitosuunnitelman pohjalta. Tilaajan toiveena oli huomioida erityisesti esteettömyys ja 
ikääntyneet suunnitteluprosessissa. 

Menetelmänä opinnäytetyössä käytettiin osallistavaa suunnittelua, sekä maastokäyntejä. 
Osallistamisessa kuultiin lähialueen asukkaiden, sekä Puijonlaakson palvelukeskuksen 
asukkaiden ja henkilökunnan mielipiteitä ja toiveita puiston suhteen. Aineistona opinnäytetyössä 
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käytettiin kotimaisia ja ulkomaisia kirjallisia lähteitä, Internet-lähteitä, Sammakkolammenpuiston 
käyttö- ja hoitosuunnitelmaa sekä osallistamisen tuloksia. 

Opinnäytetyön ohjaavana opettajana toimii tuntiopettaja Merja O’Rourke. Ohjausryhmään kuuluu 
tilaajan puolelta Kuopion kaupunginpuutarhuri Erkki Oinonen sekä suunnitteluhortonomi Sirpa 
Nieminen. 
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2 TOIMIMISESTEISYYS 

 

2.1 Toimimisesteisyyden eri muodot 

Toimimisesteisen henkilön kyky toimia, kommunikoida, liikkua tai suunnistautua on rajoittunut 
joko sairauden, vamman tai iän takia. Henkilön toimimisesteisyys voi olla pysyvää tai tilapäistä. 
Pysyvästi toimimisesteisiä henkilöitä väestöstä on noin 10 %. Pysyvän toimimisesteisyyden voi 
aiheuttaa synnynnäinen tai tapaturman aiheuttama vamma. (Viinikainen 2002, 9.)  

Tilapäisesti toimimisesteinen on jokainen ihminen jossain elämän vaiheessa. Tilapäisellä 
toimimisesteellä tarkoitetaan tilapäisen vamman tai sairauden aiheuttamaa haittaa liikkua ja 
oleskella arkiympäristössä. Myös lastenvaunujen tai raskaiden kantamusten kanssa kulkeva 
henkilö voidaan laskea toimimisesteiseksi. Tilapäisesti toimimisesteisiä on väestöstä noin 5%, 
mutta kausittaisista tai jatkuvasti allergioista ja ympäristön allergeeneista sekä epäpuhtauksista 
kärsiviä henkilöitä on 20-30%. Lapsilla heidän ulottumiskykynsä on samaa luokkaa kuin 
pyörätuolia käyttävillä henkilöillä ja voimaa vaativissa toiminnoissa lasten toimintaedellytykset 
ovat samantyyppiset kuin useilla liikkumis- ja toimimisesteisillä. (Esteetön perhepuisto ja 
liikuntapolku 2003, 14.) 

2.2 Näkö- ja kuulovammaisuus 

Näkövammaisella henkilöllä näkökyvyn aleneminen aiheuttaa vakavaa haittaa jokapäiväisissä 
toiminnoissa, kommunikaatioissa, liikkumisessa ja tarkkuutta vaativissa lähitöissä. 
Näkövammaiseksi ei lasketa henkilöä, jonka näkökyky on korjattavissa silmälaseilla tai 
piilolinsseillä. Näkövammaisiksi lasketaan heikkonäköiset ja sokeat. Näkövammaisista suurin osa 
on vanhuksia, joilla on usein lisäksi kuulo- ja liikkumisvaikeuksia. (Esteetön perhepuisto ja 
liikuntapolku 2003, 14.) 

Valkoinen keppi on näkövammaiselle henkilölle apuväline, jolla hän havaitsee kulkureitillä olevat 
esteet sekä maamerkit, jotka helpottavat suunnistautumista. Kulkureitille osuvia vyötärön tason 
yläpuolelle, tai vyötärön tasolle sivulta tulevia esteitä kepillä ei kuitenkaan pysty havaitsemaan. 
Kulkureitille sattuvat naulakot, opasteet, portaat tai valaisimet voivat olla tällaisia esteitä. 
(Viinikainen 2002, 11.) 
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Heikkonäköisten näkövammoissa voi olla suuria eroja. Näkökenttä voi olla rajoittunut tai 
näkötarkkuus alentunut. Heikkonäköisellä henkilöllä valontarve on suuri sillä näkökentän 
supistumiseen liittyy usein hämäräsokeus. Myös häikäisy aiheuttaa suurta haittaa 
heikkonäköiselle. (Viinikainen 2002, 11.) 

Sokealla henkilöllä tärkein aisti liikkumisen ja suunnistautumisen kannalta on kuulo. Erilaiset 
äänet ympäristössä voivat helpottaa liikkumista, mutta kaikenlainen melu hankaloittaa opastavien 
äänien kuulumista. Opastavia ääniä voivat olla esimerkiksi suihkulähteen solina, liukuportaiden 
ääni tai suojateiden yhteydessä käytettävät merkkiäänet. Myös äänen heijastuminen erilaisista 
pinnoista ja esineistä auttaa suunnistautumisessa. Näkövammaisella kuulon lisäksi muut aistit 
auttavat tunnistamaan ympäristön vaihteluita. Ilmavirrat, lämpötilaerot ja kosteusvaihtelut, sekä 
materiaalierot välittyvät tuntoaistin kautta. Tuoksujen ja hajujen perusteella pystyy erottamaan 
esimerkiksi leipomon ja kampaamon toisistaan. Puistoissa tuoksuvat istutukset luovat viihtyisyyttä 
ja helpottavat näkövammaisen suunnistautumisessa. (Esteetön perhepuisto ja liikuntapolku 2003, 
15.) 

Eriasteisia kuulovammaisia arvioidaan olevan Suomessa yli 700 000. Kuulovammaiset jaotellaan 
kolmeen ryhmään: kuuroihin, kuuroutuneisiin sekä heikkokuuloisiin. Näistä heikkokuuloisuus on 
yleisin kuulovammaisuuden muoto. Kuulovammaisille ympäristön kannalta tärkeää ovat riittävä ja 
häikäisemätön valaistus, esteettömät näköyhteydet ja selkeät visuaaliset informaatiojärjestelmät. 
(Viinikainen 2002, 12.) 

Kuurosokeus on vakava-asteinen näkö- ja kuulovamman yhdistelmä. Kuurosokeilla tuntoaistin 
merkitys on erittäin tärkeä liikkumisen ja kommunikaation kannalta. Kuurosokeille liikkuminen 
vieraassa ympäristössä on erittäin hankalaa. Mahdollisuus liikkumiseen ja suunnistautumiseen 
onnistuukin vain tutussa, selkeästi jäsennellyssä tilassa ja ympäristössä. (Esteetön perhepuisto ja 
liikuntapolku 2003, 16.) 

2.3 Liikkumisesteisyys 

Toimimisesteisistä suurimman ryhmän muodostavat liikkumisesteiset. Liikuntavamma voi liittyä 
sairauteen tai sen jälkitilaan. Se voi olla myös synnynnäinen tai tapaturman aiheuttama. 
Pyörätuolia käyttäviä liikkumisesteisiä on Suomessa 10 000-15 000 henkilöä. Hyvällä rakennus- 
ja kaavoitussuunnittelulla pystytään usein poistamaan ongelmia, joita seuraa liikuntavamman 
aiheuttamasta toimintakyvyn alenemisesta. Vanhusväestön määrän nopeasti kasvaessa tulee 
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toimimisesteisyyden tuomat ongelmat ottaa huomioon erityisesti rakennussuunnittelussa. 
(Jokinen ym. 2003, 16.)   

2.4 Kehitysvammaisuus 

Kehitysvammaisella on vaikeuksia oppimisessa ja uusien asioiden ymmärtämisessä. 
Kehitysvamman aste voi vaihdella hyvin paljon ja sen syntyyn on monia syitä. Kehitysvamman 
syy voi olla häiriö perintötekijöissä, raskauden aikaiset ongelmat, synnytyksen aikainen 
hapenpuute tai lapsuusajan sairaus tai onnettomuus. Kehitysvammaisia arvioidaan Suomessa 
olevan noin 40 000. (Kehitysvammaliitto 2012, hakupäivä 16.8.2013.) 

Elinympäristöltään kehitysvammainen henkilö tarvitsee tilaa ja selkeyttä. Kehitysvammaisen 
liikkuminen saattaa olla kömpelöä ja apuvälineiden käyttö tarpeen. Turhien esteiden poistaminen 
ja liikkumismahdollisuuksien lisääminen tekevät ympäristöstä selkeämmän. Ympäristön 
turvallisuuteen ja tapaturmien ehkäisyyn tulee kiinnittää tavallista enemmän huomiota. (Esteetön 
perhepuisto ja liikuntapolku 2003, 22.) 

2.5 Ikääntyminen 

Ikääntyessä fyysiset muutokset lisääntyvät vähitellen. Ikääntyvällä krooniset sairaudet yleistyvät, 
toimintakykyyn tulee rajoituksia ja tapaturma-alttius kasvaa. Aistien heikkeneminen vaikuttaa 
esimerkiksi autonajokykyyn ja turvalliseen liikkumiseen liikenteessä. Myös muisti voi huonontua ja 
liikkuminen muuttua työläämmäksi. (Ruonankoski 2004, 11.) 

Ulkoympäristössä liikkuessa vanhuksia saattaa ahdistaa tai pelottaa törmääminen pyöräilijöihin ja 
muihin tiellä liikkujiin. Ympäristössä liikkumista vaikeuttavat epätasaiset kiveykset, 
levähdyspaikkojen puute tai huono laatu, pyöräilijät jalkakäytävillä ja jyrkät nousut. Ahdistusta 
saattaa aiheuttaa myös kaatumisen pelko. (Burton & Mitchell 2006, 36.) 

Ikääntyneellä ystävien ja omaisten verkon harvetessa ja liikkumisen reviirin pienentyessä 
yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteet lisääntyvät. Lähiympäristöstä ja paikallisyhteisöstä tulee 
yhä tärkeämpiä tekijöitä itsenäisen selviytymisen ja hyvinvoinnin kannalta. Toimiva lähiympäristö 
auttaa sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä, sekä henkisessä jaksamisessa. (Ruonankoski 
2004, 11.) 
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3 ESTEETÖN YMPÄRISTÖ 

 

Ihmiselle esteettömyys koostuu psyykkisistä, fyysisistä, sosiaalisista ja taloudellisista tekijöistä. 
Elinympäristössä esteettömyys tarkoittaa toimintakykyä edistävien tekijöiden huomioonottamista 
ja sitä estävien tekijöiden poistamista. Suunnittelussa se näkyy esteitä poistavina ratkaisuina, 
apuvälineinä, sekä näiden ratkaisujen ja välineiden saavutettavuutena ja saatavuutena. (Esteetön 
perhepuisto ja liikuntapolku 2003, 12.) 

Toimimisesteinen henkilö pystyy esteettömässä ympäristössä liikkumaan tasavertaisena muiden 
kanssa. Esteetön ympäristö palvelee myös lasten ja vanhusten tarpeita ja vähentää mahdollisten 
tapaturmien riskiä. Lisäksi lastenvaunujen ja raskaiden kantamusten kanssa liikkuminen 
helpottuu. (Esteetön perhepuisto ja liikuntapolku 2003, 12.) 

Esteettömyyden toteuttamiskustannukset eivät muodostu suuremmiksi kuin muussakaan 
rakentamisessa, mikäli jo suunnitteluvaiheessa osataan huomioida esteettömyyden edellytykset. 
Huolellinen suunnittelu ja laadukas rakentaminen helpottavat alueen hoitoa ja huoltoa. Hyvin 
toteutettu esteettömyys on alueen käyttäjälle huomaamatonta, mutta sen puuttuminen vaikeuttaa 
jokapäiväistä liikkumista ja toimimista. Yksinkertaisia keinoja ympäristön toimivuuden lisäämiseksi 
ovat esimerkiksi selkeä väritys, hyvä akustiikka ja oikein mitoitettu ja suunnattu valaistus. 
(Esteetön perhepuisto ja liikuntapolku 2003, 12.) 

Viheralueen suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon toimintojen saavutettavuus. Rakennusten 
välittömään läheisyyteen kannattaa sijoittaa aisteihin vetoavia ja toimintakykyä ylläpitäviä 
ominaisuuksia, jotta ne olisivat kaikista heikkokuntoisimpien saavutettavissa. Puiston käytön 
kannalta puiston sijainti on oleellinen. Puiston käyttöä tutkiessa on havaittu, että etäisyyden 
ollessa puistoon yli puoli kilometriä, käyntikerrat puistoon harvenevat merkittävästi. (Rappe, 
Koivunen & Lindén 2003, 37.) 
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4 ESTEETÖN SUUNNITTELU 

 

4.1 Kulkuväylät 

Kulkuväylien tulee olla rakenteeltaan katkeamattomia ja niitä havainnollistetaan näkyvillä, 
tuntuvilla ja kuuluvilla ohjausmerkinnöillä. Kulkuväylät toteutetaan niin, että niillä liikkuminen on 
mahdollista eksymättä, törmäämättä, putoamatta, kompastumatta tai liukastumatta. Reitin 
kulkiessa aukion, torin tai muun laajemman alueen poikki ohjaus merkitään maanpintaan, josta 
sen tulee erottua vaivattomasti. Kaikki kulkuväylien kalusteet ja varusteet, kuten valaisintolpat, 
penkit ja opasteet, sijoitetaan reitin ulkopuolelle. Kalusteiden ja varusteiden vyöhykkeet merkitään 
kulkuväylästä poikkeavalla materiaalilla. (Verhe 2007, 12.) 

Kulkuväylien leveydet määräytyvät niiden käytön, sijainnin ja huoltotavan mukaan. Kulkuväylän 
tulee olla vähintään 1,8 metriä leveä, jotta vastaantulijoiden ohittaminen sujuu vaivattomasti. 
Kulkuväylän molemmin puolin varataan vapaa piennaralue aurauslunta ja näkemäaluetta varten. 
Koneella huollettavan kulkuväylän leveys tulee olla noin 3 metriä ja vapaata korkeutta tulee 
maanpinnasta olla vähintään 3 metriä. (Verhe 2007, 13.) 

Helpot kulkureitit rakennetaan kulkemaan loivassa maastossa. Nousujen tulee olla lyhyitä ja niillä 
noudatetaan luiskankaltevuuksia, eli pituuskaltevuus saa olla enintään 8 % alle kuuden metrin 
nousuilla. Pidemmillä nousuilla luiskankaltevuudeksi suositellaan 5 %. Kulkuväylien 
sivukaltevuudet saavat olla enintään 2 %, joka on vedenpoiston edellyttämä määrä. (Verhe 2007, 
13.) 

Kulkuväylien pintojen tulee olla tasaisia, tiiviitä ja luistamattomia. Pintamateriaaleina voidaan 
käyttää taajama-alueilla asfalttia, hyvin tiivistettyä kivituhkaa, betonia, kalkkikivirouhetta tai 
laattoja, jotka eivät muutu märkinä liukkaiksi. Eri materiaalit liittyvät toisiinsa ilman tasoeroa ja 
niihin liittyvät rakenteet, kuten kaivonkannet, ritilät ja siltojen liitokset tehdään kulkupinnan 
tasossa. (Verhe 2007, 15.) 

Reiteillä kulkua voidaan ohjata näkyvien, kuuluvien ja tuntuvien ohjausmerkintöjen avulla. Kulkua 
ohjataan sekä ohjaavilla että varoittavilla merkinnöillä. Näkyviä, eli visuaalisia ohjauskeinoja ovat 
eri värien ja materiaalien käyttö, sekä opasteet ja merkit. Tuntuva ohjaus on eri materiaalierojen 
ja kohokuvioisten opasteiden käyttöä. Kuuluva ohjaus taas perustuu äänihavaintoihin, jotka ovat 
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jatkuvia, kuten liikenteen melua, veden solinaa, tai liikennevalojen ohjaavat äänet. (Verhe 2007, 
16–17.) 

Kulkuväylien reunan osoittaminen reunatuella helpottaa reittien hahmottamista. Kulkuväylä 
erotetaan kasvillisuudesta, istutuksista tai luonnosta näkyvällä ja tuntuvalla materiaalierolla. 
Reunatuki tai reunanerotusvyöhyke voi olla materiaaliltaan puuta, betoni- tai luonnonkiveä, tai 
selvästi erottuva nurmikon rajaus. Laiturialueilla reunatuella estetään pyörätuolin tai 
lastenvaunujen valuminen epähuomiossa veteen. (Verhe 2007, 20–21.) 

Varoittavaa merkintää käyttämällä osoitetaan etukäteen kulkureitin muutos- ja vaarakohdat. 
Varoittavana merkintänä voidaan käyttää kulkureitistä poikkeavaa materiaaliraitaa tai aluetta. 
Esimerkiksi nystypintaisella betonilaatalla voidaan varoittaa alkavasta suojatiestä tai 
risteysalueesta kevyenliikenteen väylällä. Erotteluraitaa käytetään erottamaan jalankulkuväylä ja 
pyörätie toisistaan. Kapea nauhamainen erotteluraita ei muodosta tasoeroa ja sen materiaalina 
voidaan käyttää joko betoni- tai luonnonkiveä. (Verhe 2007, 18.) 

Kulkuväylän rajoittuessa tasoeroon, esimerkiksi portaiden, luiskien, jyrkänteiden ja siltojen 
kohdalla, on rakennettava kaide. Putoamiskorkeuden ollessa alle 3 metriä on kaiteen korkeuden 
oltava vähintään 0,9 metriä, ja putoamiskorkeuden ylittäessä 3 metriä, on kaiteen korkeus 1 
metri. Kaiteeseen asennettavat käsijohteet sijoitetaan 0,9 ja 0,7 metrin korkeuteen ja niitä 
jatketaan 0,3 metrin luiskan tai porrassyöksyn lähtöpisteen yli. Lepotasolla käsijohde jatketaan 
yhtenäisenä tasanteen läpi. Käsijohteen pää muotoillaan tarttumis- ja törmäysvaaran 
poistamiseksi. (Verhe 2007, 22.) 

4.2 Levähdys- ja taukopaikat 

Kulkuväylien varsille on sijoitettava tarpeeksi lepopaikkoja. Helpoilla lähireiteillä taukopaikkoja on 
hyvä olla 50–100 metrin välein ja ulkoilureiteillä 100–250 metrin välein. Levähdyspaikka 
sijoitetaan kulkuväylän ulkopuolelle ja erotetaan kulkuväylästä kontrastiraidalla tai – materiaalilla. 
Penkin lisäksi taukopaikalle on hyvä sijoittaa roska-astia ja tilaa pyörätuolille, rattaille tai 
apuvälineille. Pyörätuoli tarvitsee vähintään 0,9 metriä leveän lepotilan. Taukopaikkojen penkkien 
istuinkorot voivat vaihdella 40–55 senttimetrin välillä, jolloin ne palvelevat eri käyttäjäryhmien 
tarpeita. Korkeammilta penkeiltä on heikkokuntoisemman helpompi nousta ylös. Ylösnousua 
helpottamaan penkit varustetaan tukevilla käsinojilla sekä keskikäsinojilla. Lepopaikoille 
sijoitettavien pöytien ääreen tulee päästä myös pyörätuolilla. (Verhe 2007, 25.) 
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Taukopaikkoja sijoitetaan tuulensuojaisille, sekä aurinkoisille että varjoisille paikolle. Lepopaikat 
soveltuvat elämän ja tapahtumien seuraamiseen, sekä luonnon tarkkailuun. Lisäksi osa 
taukopaikoista voi olla rauhallisia, oleskeluun, seurusteluun ja eväiden syömiseen soveltuvia 
paikkoja. (Verhe 2007, 25.) Lepopaikan mielekkyyttä lisäävät vaihtelevat istutukset, eläinten 
ruokintapaikat ja näkymät ympäristöön. Katetut lepopaikat ovat toimivia erityisesti sadesäällä. 
(Rappe ym. 2003, 38.)  

4.3. Opasteet 

Opastus ja tiedottaminen voi perustua sekä kuulo-, näkö- että tuntoaistiin. Opastamiseen 
käytetään tekstien lisäksi kuvasymboleja, karttoja, tunnusteltavia kohokuviokarttoja ja 
pienoismalleja, nimikilpiä, valo- ja äänimerkinantolaitteita, sekä kaiutinkuulutuksia. Opastuksessa 
käytetään myös ohjaavia värejä, materiaalieroja ja rakenteita. Opastus suunnitellaan kohteeseen 
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi muun suunnittelun yhteydessä. (Esteetön perhepuisto ja 
liikuntapolku 2003, 38.) 

Liikuntaesteisille on tärkeää saada ulkoilu- ja liikuntapaikoista etukäteen normaalia enemmän 
luotettavaa ja houkuttelevaa tietoa, jotta reitin suunnittelu on helpompaa ja avustajan tarve 
selviää. Vammaiselle tärkeää infoa alueesta ovat tarkat tiedot julkisen liikenteen pysäkeistä, wc-
tiloista, pukukopeista ja erityisistä liikkumisesteisistä reiteistä. (Esteetön perhepuisto ja 
liikuntapolku 2003, 38.) 

Alueen sisääntulolle tai pysäköintialueelle sijoitetaan opastekartta, josta löytyy alueen eri kohteet. 
Kohokuvioinen kartta palvelee myös näkövammaisia. Teiden ja kulkuväylien risteyksiin sijoitetaan 
tienviittoja, jotka ohjaavat eri kohteisiin alueella. Opastekarttaan voidaan merkitä eri reittien ja 
kohteiden luonne, pituus ja niiden soveltumattomuus liikuntaesteisille tai allergikoille. Kartoissa ja 
viitoissa käytetään selkeitä värikontrasteja ja symboleja sekä tarvittaessa erilaisia 
pintatekstuureja, pistekirjoitusta tai kohokirjaimia. (Esteetön perhepuisto ja liikuntapolku 2003, 38, 
39.)                                                                                                                                                                                                                                         

Värikontrasteista parhaiten erottuu musta teksti valkoisella pohjalla. Muita opastauluissa 
käytettäviä selkeitä väriyhdistelmiä ovat musta-keltainen, valkovihreä ja valkopunainen. 
Opastekilpien tekstin viereen sijoitettavat symbolit helpottavat opasteiden ymmärtämistä. 
Symboleja pystyvät ymmärtämään niin CP-vammaiset, pienet lapset kuin ulkomaalaisetkin. 
Symboleiden tulee olla mahdollisimman helppotajuisia, havainnollisia ja yleisesti tunnettuja. 
(Esteetön perhepuisto ja liikuntapolku 2003, 39.)     
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Opasteet, joita luetaan läheltä, sijoitetaan kulkuväylän yhteyteen 1400–1600 mm korkeuteen. 
Pistekirjoitettu teksti sijoitetaan samaan opasteeseen 1300–1400 mm korkeuteen ja käännetään 
vinoon, esimerkiksi 45 asteen kulmaan, sormin lukemisen helpottamiseksi. Pyörätuolin käyttäjän 
on päästävä lähelle opastetta, jotta sen voi lukea istualtaan.   Pyörätuolista istualtaan luettaessa 
silmänkorkeus on 1150–1250 mm. Kohteissa, joita käyttävät pääasiassa lapset, opasteet voidaan 
sijoittaa 1,2–1,4 metrin korkeuteen. Kulkuväylän yläpuolelle sijoitettavien opasteiden korkeus 
maanpinnasta on 2,2–2,4 metriä. Yli kahden metrin korkeuteen sijoitettavien opasteiden tekstien 
koon tulee olla vähintään 100 millimetriä. (Esteetön perhepuisto ja liikuntapolku 2003, 38,39) 

Opastaulut ja – kartat valaistaan joko ylhäältä tai sisältäpäin. Valaistus ei saa häikäistä ja taulun 
pintamateriaalin on oltava puolihimmeä häikäisyn estämiseksi. Sisältäpäin valaistut opastaulut 
eivät häikäise läheltäkään vaalean tekstin ollessa tummalla pohjalla. (Esteetön perhepuisto ja 
liikuntapolku 2003, 39.)                                                                                                                                                              

4.4 Valaistus 

Viheralueiden valaistuksen suunnittelussa valoa voidaan käyttää kolmeen eri tarkoitukseen; 
näkemiseen, katsomiseen ja katsottavaksi. Puistossa liikkuessa ja leikkiessä tarvitaan valoa 
näkemiseen (Esteetön perhepuisto ja liikuntapolku 2003, 64). Valaistuksen tulee olla tasainen, 
niin että valaisemattomia katvealueita ei pääse syntymään (Soini 2009, 277). Katsomiseen 
tarkoitetulla valaistuksella voidaan korostaa puiston yksityiskohtia, esimerkiksi rakenteita, 
leikkivälineitä tai kasvillisuutta. Katsottavalla valolla tarkoitetaan erilaisia valoympäristöjä tai – 
elementtejä. Erikoisvalaistuksella voidaan luoda mielenkiintoisia efektejä ulkoalueille. (Esteetön 
perhepuisto ja liikuntapolku 2003, 64.) 

Puistoalueilla käytettävillä lampuilla tulee olla hyvä värintoisto, jotta esimerkiksi puistossa 
käytettävät väriohjaukset erottuvat hämärällä. Värisävyjen erottaminen auttaa hahmottamaan 
ympäristöä ja siinä olevia esteitä. Valaistuksen häikäisy tulee minimoida, sillä voimakas häikäisy 
voi estää ihmistä näkemästä kunnolla, tai häiritä muuten, vaikka näkyvyys ei heikentyisikään. 
Häikäisyä saattaa tulla myös kirkkaista peilimäisistä pinnoista, joten sellaisten käyttöä puistoissa 
tulee välttää. Hyvä tapa häikäisyn vähentämiseksi on käyttää valaisimia, joissa valo heijastetaan 
valkoisen heijastimen kautta alueelle. Tällaisen epäsuoran valaistuksen valottunut pinta on iso, 
mutta valon voimakkuus ja häikäisy pienempi verrattuna lampun suoraan näkymiseen. (Esteetön 
perhepuisto ja liikuntapolku 2003, 63.) 
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Yleisimmin puistoissa ja leikkialueilla käytetään 3-5 metriä korkeita puistovalaisimia, jotka usein 
jakavat valonsa joka suuntaan. Puistokäytävien valaistukseen on kehitetty valaisimia, jotka 
jakavat valon niin, että valaisimet voidaan sijoittaa mahdollisimman kauas toisistaan (Esteetön 
perhepuisto ja liikuntapolku 2003, 63). Valaisimet asennetaan noin 15–20 metrin välein, 
huomioiden ettei valotolppien väliin jää hämäriä valaisemattomia kohtia (Soini 2009, 277). 
Pylväsvalaisinten lisäksi puistoissa voidaan käyttää matalia pollarivalaisimia. Pollarivalaisimilla ei 
voi luoda yleisvalaistusta, mutta niiden valaistus sopii hyvin opastamaan ja rajaamaan alueita. 
Valaisinpylväiden yleisin materiaali on metalli, mutta esimerkiksi leikkialueilla on suositeltavaa 
käyttää puupylväitä, sillä pakkasella ei kokeilijan kieli jää kiinni puupylvääseen. (Esteetön 
perhepuisto ja liikuntapolku 2003, 63, 64.) 

Valaistusta voidaan käyttää myös opastuskeinona. Puistoalueen reunoille tasavälein sijoitetut 
valaisimet auttavat hahmottamaan alueen rajat ja erilaisia värilämpötiloja käyttämällä voidaan 
auttaa erottamaan puiston alueita toisistaan. Erityyppisiä ja -värisiä valaisimia sekä erilaisia 
valottuneen pinnan muotoja voidaan käyttää opastamaan ja helpottamaan alueen hahmottumista. 
(Esteetön perhepuisto ja liikuntapolku 2003, 64.) 

4.5 Uimaranta 

Uimaranta-alueeksi valitaan tuulensuojainen, rauhallinen ja luonnonkaunis ranta, joka soveltuu 
uimisen lisäksi myös auringonottoon, peleihin ja leikkeihin. Ranta-alueelle johtava reitti tulee olla 
esteetön ja tiivispintainen. Kivetty tai puupinnoitettu reitti johdetaan uimalaiturille tai 
uimaanmenoluiskalle upottavan maaston tai hiekkarannan yli. Viettävässä maastossa reitin 
kaltevat osuudet toteutetaan loivana luiskana. Myös puku-, pesu- ja wc-tiloihin johdetaan 
tiivispintaiset reitit ja tilojen sisäänkäynnit tehdään mieluiten maanpinnan tasoon. Tiivis nurmikko 
soveltuu rannalla paremmin liikkumis- ja toimimisesteisille kuin hieno hiekka tai sileä kallio. 
(Verhe 2007, 78.) 

Peli- ja leikkialueet sekä auringonotto erotetaan rannalla omiksi toiminnallisiksi 
kokonaisuuksikseen. Lepopenkkejä sijoitetaan rannalle aurinkoon, varjoon ja tuulensuojaan, sekä 
toiminnan katsomiseen soveltuville paikoille. Pukeutumistilat tehdään väljiksi, valoisiksi ja helposti 
kunnossapidettäviksi. Pukukoppien koko tulee olla vähintään 2,5 x 2,5 metriä, jotta niissä mahtuu 
pukeutumaan tarvittaessa myös avustajan kanssa. Pukukopissa voidaan käyttää väri- ja 
tummuuseroja eri rakenteiden, pintojen ja oven erottamiseen tosistaan. Ovi tehdään 0,9-1 metrin 
levyiseksi ja kevyesti avattavaksi. Oviaukon tulee olla kynnyksetön. Pukukoppiin asennetaan 
istuinpenkki tai laveri sekä seinille koukkuja 0,9–1,2 metrin korkeudelle. (Verhe 2007, 78,79.) 
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Uimalaituriksi soveltuu ponttonilaituri, joka liitetään rantaan yhdyssillalla. Laiturin 
vähimmäisleveys on 1,8 metriä ja sen päähän tulee varata tilaa pyörätuolilla liikkumiseen. 
Puulaiturin lankut ladotaan kulkusuuntaan nähden kohtisuoraan ja niiden väliset raot saavat olla 
enintään 5 millimetriä. Laiturin puupinnasta ei saa irrota tikkuja. Laiturille on hyvä sijoittaa penkki 
tavaroiden säilyttämistä ja uimisen seuraamista varten. (Verhe 2007, 79.) 

Jyrkät tikasmaiset uimaportaat eivät sovellu kaikille laiturin käyttäjille, koska niiden käyttö vaatii 
hyviä käsivoimia. Uimareita varten rakennetaan loivat kaiteella varustetut portaat veteen. Portaat 
aloitetaan tasanteella, joka on noin 0,5 metrin korkeudella laiturin pinnasta, jotta pyörätuolin 
käyttäjän on helppo päästä suoraan porrastasanteelle. Noin 0,6–0,7 metriä leveiden portaiden 
askelman nousu voi olla esimerkiksi 150 millimetriä ja etenemä 340 millimetriä. Portaat ulotetaan 
uimasyvyiseen veteen saakka ja ne loppuvat veden alla tasanteelle. Vaihtoehtona portaille on 
veteenmenoluiska, jota pitkin pääsee kulkemaan myös pyörätuolilla. Luiska johdetaan 
uimasyvyiseen veteen joko rannalta tai laiturilta. 0,9 metrin levyisen luiskan molempiin päihin 
tehdään levennetyt tasanteet pyörätuolilla kääntymistä varten. Luiskan vedenalaiselle tasanteelle 
on myös hyvä jättää tilaa pyörätuolin säilyttämistä varten uinnin ajaksi. Luiskan materiaalina 
voidaan käyttää joko metalliritilää tai puupintaa. (Verhe 2007, 81.) 

4.6 Kasvillisuus 

Kasvillisuus ja luonnon elementit lisäävät rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja tekevät siitä 
ihmiselle mieluisan. Kasvillisuuden avulla pystytään parantamaan alueen ilmastoa, sillä 
kasvillisuus antaa tuulensuojaa ja varjostaa paahteisia alueita. Kasvien avulla pystytään myös 
vähentämään ilmansaasteiden määrää ja torjumaan liikenteen melu- ja pölyhaittoja. Luonnon 
katselulla ja luonnossa liikkumisella on todettu olevan stressiä vähentävä vaikutus. Luonnon 
tarkkailu parantaa myös ihmisen keskittymiskykyä. Luonnon tarkkailu kiinnittää huomion ja 
ihastuttaa vaatimatta kuitenkaan keskittymään tarkasti. Silloin suunnattu tarkkavaisuus saa levätä 
ja ihminen pystyy jälleen keskittymään ja toimimaan tehokkaammin. (Rappe ym. 2003, 24, 62.) 

Esteettömällä alueella kasvivalinnoissa tulisi panostaa eri aistien kautta saataviin elämyksiin ja 
kasvillisuuden monipuolisuuteen. Kasvien erilaiset rakenteet, muodot, värit ja tuoksut tuovat 
virikkeitä kaikille aisteille. Tuoksuvien kasvien avulla pystytään tuottamaan elämyksiä ja 
herättämään muistoja. Myönteiset muistot voivat tuoda helpotusta esimerkiksi muistisairaan 
ahdistukseen. (Rappe ym. 2003, 40,70.) Tuoksuvat kasvit kannattaa sijoittaa omaksi ryhmäkseen 
ja siten että ne pystyy tarvittaessa kiertämään, sillä voimakkaat tuoksut ja ilmassa leijuvat itiöt 



19 
 

saattavat aiheuttaa joillekin allergisia reaktioita. (Rappe ym. 2003, 70; Esteetön perhepuisto ja 
liikuntapolku 2003, 52). 

Ympäristöön voidaan istuttaa kasveja myös maisteltavaksi ja kosketeltavaksi. Kosketuksen kautta 
kasveista saa aivan uudenlaista tietoa ja kasvien tuoksukin saattaa tulla esille vasta kasvia 
hieraisemalla. Yrtit, marjat ja hedelmäpuut tarjoavat maisteltavaa kaikille puiston käyttäjille. 
(Rappe ym. 2003, 40–41.)  

Siitepölyallergia on Suomessa yleinen vaiva, noin 20 % väestöstä on siitepölyallergisia 
(Vuorenmaa 2012, hakupäivä 21.8.2013). Yleisimpiä siitepölyallergian aiheuttajia ovat koivu, 
leppä, heinät ja pujo. Siitepölyallergian lisäksi on kasveja, joiden koskettaminen saattaa aiheuttaa 
iho-oireita. Esimerkiksi jättiputkesta ja mooseksenpalavastapensaasta erittyvä neste aiheuttaa 
valon kanssa reagoidessaan valoherkkyysihottumaa. Voimakkaasti allergisoivien ja iho-oireita 
aiheuttavien kasvien lisäksi esteettömässä ympäristössä kannattaa välttää myös piikikkäitä 
kasveja. (Rappe ym. 2003, 70–71.)  

Myrkyllisten kasvien käyttöä kannattaa välttää viheralueilla, missä ne voivat joutua lasten tai 
dementoituneiden vanhusten ulottuville. Osassa kasveista on myrkyllisiä kirkkaanvärisiä marjoja, 
jotka voivat houkutella lapsia maistamaan niitä. Osa koriste- ja luonnonkasveista on myrkyllisiä 
syötyinä. Näistä suurimman osan kohdalla pienen määrän maistelu ei vielä aiheuta 
myrkytysvaaraa. Myrkyllisimpiä luonnonkasveja ovat esimerkiksi hukanputki, myrkkykoiso ja 
myrkkykatko. (Rappe ym. 2003, 71–72.) 
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5 VIHERYMPÄRISTÖ JA HYVINVOINTI 

 

Luonnolla ja kasvillisuusympäristöillä on todettu olevan monia myönteisiä vaikutuksia ihmisen 
hyvinvointiin. Ne edistävät stressistä palautumista, parantavat keskittymiskykyä ja nostavat jopa 
kipukynnystä. (Rappe ym. 2003, 25–26.) 

Stressaantuessa ihminen kokee, että häneen kohdistuvat ulkoiset vaatimukset ylittävät hänen 
kykynsä selviytyä. Stressaantunut henkilö voi kokea unettomuutta, keskittymiskyvyn puutetta, 
masennusta, vihamielisyyttä ja pelkoa. Kasvillisuusympäristöjen katselu stressaavan tilanteen 
jälkeen vähentää jo muutamassa minuutissa stressin oireita alentamalla verenpainetta ja 
lihasjännitystä. Stressistä elpyminen aiheuttaa tiedostamattoman myönteisen tunnereaktion, joka 
parantaa mielialaa ja tehostaa tarkkaavaisuutta. (Rappe ym. 2003, 24–25.) 

Kaupunkiympäristössä ihmisen tarkkaavaisuus vaatii jatkuvaa keskittymistä. Monimutkainen 
ympäristö rasittaa aisteja antamalla jatkuvasti aistiärsykkeitä, joista mieli joutuu suodattamaan 
turhan tiedon pois. Tällaiset ympäristöt helposti uuvuttavat ja aiheuttavat henkilössä 
jännittyneisyyttä. Luonto ja kasvillisuusympäristöt ovat kaupunkiympäristöä yksinkertaisempia ja 
rauhallisempia. Luontoa tarkkaillessa ihmisen suunnattu tarkkaavaisuus pääsee toipumaan. 
Luonnon piirteet kiinnittävät huomion ja ihastuttavat, mutta eivät vaadi jatkuvaa keskittymistä. 
Tällöin suunnattu tarkkaavaisuus saa levätä ja ihminen pystyy jälleen keskittymään paremmin. 
(Rappe ym. 2003, 24–25.) 

Laitosympäristöissä asuville ja työskenteleville henkilöille kasvillisuusympäristöt tarjoavat hetken 
hengähdystaukoja ja irtautumista laitosympäristöstä. Ulkoympäristössä liikkuminen virkistää 
mieltä ja helpottaa ahdistavien tunnetilojen käsittelyä. Potilaalla ulkona luontoympäristössä 
liikkuminen lisää myös itsemääräämisen tunnetta, mikä hoidon ja toimenpiteiden kohteena 
ollessa saattaa heiketä. Ulkoympäristöt tarjoavat myös potilaalle ja läheiselle mahdollisuuden 
vanhojen sosiaalisten roolien säilyttämiseen, sekä paikan henkilökohtaisten keskustelujen 
käymiseen. (Rappe ym. 2003, 32, 104.) 

Vanhuksilla toimintaympäristön pienentyessä kodin välittömästä lähiympäristöstä tulee entistä 
tärkeämpi osa jokapäiväistä elämää. Rajoittuneen liikuntakyvyn takia rakennusten läheisyyteen 
sijoitetut oleskelualueet tarjoavat helposti saavutettavan paikan luonnon tarkkailuun. Vanhukset 
suosivat myös rauhallisia oleskelualueita, joissa ei ole vaarana kaatua tai jäädä muiden jalkoihin. 
(Rappe ym. 2003, 119.) 



21 
 

Luonnon tutut muutokset symboloivat vanhuksille uudistumista ja elämän jatkumista, sekä luovat 
turvallisuuden tunnetta. Vanhuksilla on usein paljon tietoa ja muistoja luonnosta ja kasveista. 
Tutut kasvit laitoksen tai kodin ympäristössä herättävät muistoja ja ylläpitävät yhteyden säilymistä 
luontoon. Kasvit tarjoavat myös monipuolisia aistiärsykkeitä ja niiden kehitystä on kiinnostavaa 
seurata. Kaunis ympäristö antaa voimia jaksamiseen sekä omien ongelmien kohtaamiseen ja 
tarjoaa paikan hiljentymiselle. (Rappe ym. 2003, 121–122.) 

Vanhuksilla liikkuminen ulkoympäristössä vahvistaa heidän omanarvontuntoa ja minäkuvaa. 
Ulkona liikkuessa vanhus voi tuntea hallitsevansa omaa elämäänsä ja päättää omasta 
menemisestään. Pienten askareiden toimittaminen, kuten kirjeen postittaminen tai koiran 
ulkoiluttaminen saa ikääntyneen tuntemaan itsensä tärkeäksi. Ulkoilu auttaa ylläpitämään fyysistä 
toimintakykyä ja henkistä hyvinvointia. (Burton & Michell 2006, 39.) 

Ulkoilu lähiympäristössä tarjoaa myös mahdollisuuden sosiaalisten kontaktien ylläpitämiseen. 
Ikääntyneet tapaavat kaduilla ja puistoissa ulkoillessaan naapureita ja ystäviä. Erityisesti yksin 
asuville tuttavien tapaaminen ulkoillessa on tärkeä osa sosiaalista elämää. (Burton & Michell 
2006, 41–42.)  
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6 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 

 

6.1 Alueen sijainti ja kuvaus 

Sammakkolammenpuisto (kuvio 1) sijaitsee Kuopiossa Puijonlaakson kaupunginosassa, noin 3 
kilometrin päässä Kuopion keskustasta. Puijonlaakso sijoittuu maastollisesti kahden kallioisen 
harjanteen väliin ja alueella on suuria korkeuseroja sekä jyrkkiä mäkiä. Maaperä on kumpuilevaa 
savimoreenimaata, jonka kukkuloilla peruskallio on paikoin lähellä pintamaata. (Manninen 2010, 
7.) 

 

KUVIO 1. Vuoden 2013 ilmakuva Sammakkolammenpuistosta ja sen ympäristöstä. (Kuopion 

kaupunki, hakupäivä 11.6.2013) 

Puijonlaakson kaupunginosa on rakennettu 1960–1970-luvuilla lähes rakentamattomalle metsä- 
ja viljelysalueelle. Kuopion kaupunki järjesti alueesta suunnittelukilpailun, jonka tuloksena oli 
vuonna 1963 asemakaava. Voittajaehdotuksessa alue oli jaettu neljään asumasoluun ja 
palvelukeskukseen, jotka ryhmiteltiin keskuspuiston ympärille maastonmuotoja hyödyntäen. 
(Manninen 2010, 11, 15.) 

Suunnitteluratkaisu perustui metsälähiöperiaatteeseen, jossa lähiön ajateltiin tarjoavan 
monipuolisia mahdollisuuksia sosiaalisiin kontakteihin ja vapaa-ajan viettoon. Valo, ilma ja 
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luonnonläheisyys olivat tärkeitä elementtejä ja kaupunkirakenteesta poikkeavaa väljyyttä 
arvostettiin. Alueen täydennysrakentaminen aloitettiin kuitenkin jo seuraavalla vuosikymmenellä, 
sillä se ei ollut uusien suunnitteluperiaatteiden mukaan tehokas lähiö. Metsälähiöihin kohdistunut 
kritiikki johti alueen täydentämiseen ja tiivistämiseen tavalla, joka oli osittain ristiriidassa alueen 
alkuperäisen luonteen ja periaatteiden kanssa. (Manninen 2010, 8, 19.) 

Puijonlaakson täydentämisrakentamista on jatkettu 1980- ja 2000-luvuilla. Alueen asuntokanta 
kostuu suurimmaksi osaksi kerrostaloista. Vuonna 2013 jatkettava täydennysrakentaminen tuo 
Puijonlaaksoon lähivuosina jopa 500 uutta asuntoa. (Kuopion kaupunki 2013, hakupäivä 
20.4.2013.) 

Puijonlaaksossa on monipuoliset lähipalvelut.  Alueelta löytyy monipuolinen kauppakeskus, 
kirjasto, kirkko seurakuntatiloineen, lääkäripalvelut, pankit ja hyvät liikuntamahdollisuudet. 
Puijonlaakson väestösuojissa on tiloja voimailulajeille ja nyrkkeilylle. (Kuopion kaupunki 2013, 
hakupäivä 20.4.2013.) 

Väestörakenteeltaan Puijonlaakso on monipuolinen ja asukkaita alueella on lähes 6400. Alueen 
asukkaiden keski-ikä on 43 vuotta. Alueella asuu paljon työssäkäyviä, opiskelijoita ja ikääntyneitä. 
Lapsiperheiden määrä Puijonlaaksossa on keskimääräistä pienempi. (Kuopion kaupunki 2013, 
hakupäivä 20.4.2013.) 

6.2 Sammakkolammenpuisto 

Sammakkolammenpuisto on tarkoitettu Puijonlaakson keskuspuistoksi, johon mm. 
seurakuntakeskus avautuu (kuvio 3). Puusto on säilytetty rantavyöhykkeellä, mutta alue on 
muutoin muutettu yleisilmeeltään rakennetuksi puistoksi. Lammen välittömässä läheisyydessä 
sijaitsevat keskusleikkipuisto, leikkipiste ja uimaranta. Sammakkolammen eteläpuolella puistoa 
on merkitty luonnontilassa säilytettäväksi. Sammakkolammen pohjoispuolella sijaitsee Rajalan 
koulu ja päiväkoti pelikenttineen ja nurmialueineen. Ensimmäinen suunnitelma 
Sammakkolammenpuistosta on tehty vuonna 1972 ja saneeraussuunnitelma on vuodelta 1996. 

Sammakkolammen uimarannalla on jonkin verran käyttöä. Uimarannan rakenteisiin kuuluu kaksi 
pukukoppia, kaksi pitkää penkkiä sekä roska-astia (kuviot 5 ja 6). Uimarannan läheisyydessä 
sijaitsee myös wc. Sammakkolammen hiekkaranta syvenee tasaisesti ja veden tila on ollut 
uimakelpoinen ainakin kesinä 2011- 2013 (Kuopion kaupunki 2013, hakupäivä 17.10.2013). 
Uimarannan ympärillä kasvillisuus on saanut vapaasti levitä ja pajua on alkanut kasvaa myös 
uimarannalla (kuvio 4). 
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KUVIO 2. Näkymä Sammakkolammen yli Puijolle. (Kuva Kuopion kaupunki 23.10.2012) 

 

KUVIO 3. Näkymä Sammakkolammelle. Vastarannalla näkyy Puijon kirkko pylväshaapojen 

takana. (kuva L. Malmivirta 28.6.2011) 
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KUVIOT 4,5 ja 6. Sammakkolammen uimaranta. (L. Malmivirta & E. Oinonen 17.6.2011) 

Sammakkolammenpuiston rakenteet ja kalusteet ovat päässeet huonoon kuntoon. Suurin syy 
rakenteiden huonokuntoisuuteen on ilkivalta. Puiston penkkejä, opasteita ja rakenteita on rikottu 
ja töhritty (kuviot 7, 8 ja 9). Myös uimarannan, leikkipisteen ja keskusleikkipuiston rakenteet ovat 
ikääntyneitä ja epäsiistejä. Puiston yleisilme kärsii epäsiisteistä rakenteista ja kalusteista. 
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KUVIOT 7,8 ja 9. Sammakkolammen huonokuntoisia rakenteita. (L. Malmivirta & E. Oinonen 

8.6.2011) 

 

Puiston käyttäjäryhmät 

Puijonlaakson monipuolisen väestörakenteen ansiosta Sammakkolammenpuistolla on monen 
ikäisiä ja kuntoisia käyttäjiä. Puiston välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Rajalan koulu ja 
päiväkoti, Puijonlaakson palvelukeskus, Puijon seurakuntakeskus, kauppakeskus sekä vanhusten 
palvelutaloja. Erityisesti lapset ja vanhukset korostuvat puiston käyttäjäryhminä. 
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Kasvillisuus 

Sammakkolammenpuiston kasvillisuusalueet ovat osittain hoidettua viheraluetta ja osittain 
puistometsää (kuvio 10). Puistometsäalueet ovat sekapuustoisia, paikoitellen melko kuusivaltaisia 
ja reheviä. Puistometsien tiheä kasvusto peittää näkymiä ympäröivältä asutukselta lammelle. 
Hoidettujen nurmialueiden lisäksi puistossa on pensasistutuksia, marjapensaita sekä omenapuita. 
Perennaistutuksia tai kesäkukkia puistossa ei ole, mutta paikoitellen puistosta löytyy 
keltakurjenmiekkaa, puistolemmikkiä ja vehkaa sekä muita kukkivia luonnonkasveja. (Malmivirta 
& Oinonen, 2011.)  

 

KUVIO 10. Sammakkolammenpuiston kasvillisuus. (Sammakkolammenpuiston käyttö- ja 

hoitosuunnitelma, 2011) 

Osa Sammakkolammen ranta-alueista on vesijättömaata, jossa pensaskerros ja pajukot ovat 
kasvaessaan peittäneet näkymät puistokäytäviltä lammelle (kuvio 11). Paikoitellen rannan 
kasvillisuutta on hoidettu niin, että kauniita lampinäkymiä vielä avautuu. Ranta-alueilla kasvaa 
myös runsaasti kosteikko- ja vesikasvillisuutta (kuvio 12). (Malmivirta & Oinonen, 2011.) 
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KUVIO 11. Ranta-alueiden rehevä kasvillisuus peittää näkymiä Sammakkolammelle. (kuva E. 

Oinonen 20.7.2011) 

 

KUVIO 12. Avoin näkymä Sammakkolammelle, sekä rannan kosteikko- ja vesikasvillisuutta. 

(kuva E. Oinonen 17.6.2011) 
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Veden tila 

Sammakkolampi sijaitsee rakennetun alueen keskellä ja siihen laskevat Pienen 
Sammakkolammen vedet. Lisäksi Sammakkolampeen purkautuu jonkin verran pohjavesiä sekä 
kolme sadevesiverkkoa. Sammakkolammen valuma-alueesta noin kaksi kolmasosaa on 
rakennettua asuin-, palvelu- ja liikennealuetta. Sammakkolammen pinta-ala on 4,4 ha ja valuma-
alueen pinta-ala on 37,2 ha. Lammen keskisyvyys on 3 metriä ja syvin kohta 9 metriä. (Kuopion 
pienvesien hoito- ja kunnostusohjelma 2007, 35.) 

Sammakkolammen veden huonoon tilaan on ensi kertaa kiinnitetty huomiota 1970-luvun alussa, 
jolloin vaivana olivat leväkukinnat ja kalakuolemat. Lammen huonon kunnon syynä olivat siihen 
ulkopuolelta johdetut jätevedet. Huonokuntoisen alusveden juoksuttaminen ylivuotoputkella 
aloitettiin vuonna 1977. Sammakkolampea on kunnostettu hapettamalla vuodesta 1987 lähtien ja 
tehokalastusta on kokeiltu vuosina 1991,1996 ja 2000. Fosforia on lammesta saostettu 
kemiallisesti vuosina 2000 ja 2006. (sama, 35–36.) 

Tällä hetkellä ulkoinen kuormitus on tasolla, joka ei edellytä kunnostustoimien kohdentamista 
ensisijaisesti sen vähentämiseen, mutta lampi ei kuitenkaan kestä enempää lisäkuormitusta. 
Sammakkolampi on hiljalleen kuntoutumassa ja sen tila on muuttunut erittäin 
rehevästä/pilaantuneesta lievästi rehevöityneeksi. Rehevöityminen näkyy runsaana 
vesikasvillisuutena Sammakkolammessa (kuviot 13 ja 14). (Kuopion pienvesien hoito- ja 
kunnostusohjelma 2007, 36.) 

 

KUVIOT 13 ja 14. Sammakkolampi on lievästi rehevöitynyt ja sen vesikasvillisuus paikoitellen 

runsasta. (kuvat L. Malmivirta & E. Oinonen 8.6.2011) 



30 
 

7 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

 

7.1 Aineisto 

Opinnäytetyön aineistona käytettiin koti- ja ulkomaisia kirjallisia lähteitä sekä 
Sammakkolammenpuiston käyttö- ja hoitosuunnitelmaa, jonka laadin yhdessä Liisa Malivirran 
kanssa työharjoittelun aikana Kuopion kaupungilla kesällä 2011. Käyttö- ja hoitosuunnitelma 
käsitteli Puijonlaakson väestöä, historiaa ja kaavoituksen ideologiaa, Sammakkolammen 
ympäristön kiinteistöjä, lähialueen palveluja ja liikennejärjestelyjä. Puistoalueesta selvitettiin 
alueen kasvillisuus ja sen hoitoluokat, kalusteet ja rakenteet, veden tila ja toiminnalliset ongelmat. 
Käyttö- ja hoitosuunnitelmaa tehtäessä puisto ja sen ympäristö on myös valokuvattu 
perusteellisesti.  

Opinnäytetyön aiheeseen perehdyttiin useiden kirjallisten ja Internet-lähteiden ja aiheesta 
tehtyjen opinnäytetöiden avulla. Pohjatietona käytetyn aineiston teemat käsittelevät 
esteettömyyttä, ikääntymistä, hyvinvointia tukevien elinympäristön suunnittelua ja osallistavaa 
suunnittelua. Pohjakartta-aineistot on saatu Kuopion kaupungilta, ja niitä on täydennetty erillisillä 
suunnitelmilla Rajalan koulun ja päiväkodin uudesta piha-alueesta ja Mailatielle tulevasta uudesta 
palvelutalosta. 

7.2 Menetelmät 

Menetelminä opinnäytetyössä käytettiin osallistavaa suunnittelua ja maastokäyntejä. 
Suunnittelualueeseen tutustuttiin perusteellisesti jo kesällä 2011 Sammakkolammen puiston 
käyttö- ja hoitosuunnitelmaa tehtäessä.  

Opinnäytetyö lähti käyntiin keväällä 2012, kun osallistamista varten alettiin suunnitella kartta-
aineistoa (LIITE 3). Opinnäytetyöhön sisältyvä osallistamistilaisuus järjestettiin kesäkuussa 2012, 
ja siitä ilmoitettiin Viikkosavo-lehdessä neljä päivää ennen tilaisuutta (LIITE 5). Osallistaminen 
tehtiin kahdessa osassa ohjattuna kävelyretkenä puiston ympäri, sekä virtuaalisena 
kävelyretkenä kuvien avulla. Osallistujia oli yhteensä noin 50 henkeä.   

Kuvien avulla tehty kävelyretki pidettiin heikompikuntoisille vanhuksille palvelutalossa, johon 
pääsivät osallistumaan myös hoitohenkilökunta ja lähiomaiset. Osallistujille jaettiin kartat, joista 
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he pystyivät seuraamaan missä päin puistoa ”kuljettiin”. Ohjatulla kävelyretkellä kokoonnuttiin 
aluksi Puijonlaakson asukastuvalle, jossa jaettiin osallistujille kartat, kyniä ja paperia. Kävelyn 
aikana pysähdyttiin viidessä kohteessa puiston sisällä. Kohteissa osallistujat saivat joko kirjoittaa 
ylös tai sanoa suullisesti mielipiteensä kohteesta. 

Osallistamisessa tuli alueen asukkailta paljon toiveita ja kehittämisehdotuksia puiston 
kasvillisuuden suhteen. Kasvillisuuden osalta oltiin yhtä mieltä siitä, että rantojen pensaskerrosta 
tulisi raivata ja lammen ympärystä siistiä. Toivottiin myös, että Sammakkolammen puiston 
luonnonmukainen ilme säilytettäisiin. Tyytyväisiä oltiin puistossa kasvaviin hyötykasveihin, 
herukka- ja tyrnipensaisiin. Aiempina kesinä Sammakkolammen puistossa on ollut 
kesäkukkaistutuksia, joita toivottiin takaisin puistoon. Tällä hetkellä puistossa ei ollut ollenkaan 
perenna- tai kesäkukkaistutuksia. Puistoon haluttiin myös lisää avoimia nurmialueita. 
Sammakkolammen vesikasvillisuuteen oltiin tyytyväisiä. 

Sammakkolammenpuistoon toivottiin lisää uusia toimintoja, kuten mäenlaskupaikka, 
avantouintipaikka, sekä koira-aitaus. Rakenteellisia kunnostustoiveita olivat penkkien ja roska-
astioiden lisääminen sekä valaistuksen tason nostaminen. Rollaattorireittiä toivottiin kehitettävän 
ja sen talvikunnossapitoa parannettavan. Myös uimarannan kehittäminen koettiin tärkeäksi. Sinne 
toivottiin mm. uusia pukukoppeja, laituria ja suurempaa nurmialuetta puistojumppaa varten. 

Puiston sisääntulo kauppakeskuksen vieressä on tällä hetkellä melko huonosti jäsennetty ja 
mitäänsanomaton. Sisääntulon vieressä kulkevaa puroa haluttiin tuoda paremmin esiin ja puron 
yli ehdotettiin pienen sillan rakentamista. Alueelle toivottiin myös katettua oleskelualuetta ja lisää 
istumapaikkoja, jolloin sinne tulisi lisää toimintoja. Alueen yleisilmettä toivottiin viihtyisämmäksi. 

Puiston varjoisiin oleskelualueisiin oltiin tyytyväisiä. Lisäksi pidettiin lammelle avautuvista 
näkymistä ja maisemista. Lintujenruokintapaikkaa pidettiin puiston kohtaamispaikkana ja sen 
kehittämistä toivottiin niin, että rantaan pääsisi pyörätuolilla. 

Osallistamisen tulosten tarkempi kirjallinen kuvaus on opinnäytetyön liitteenä (LIITE 4). 
Osallistamisen tulokset huomioon ottaen tehtiin Sammakkolammenpuistosta luonnos, joka 
toimitettiin tilaajalle helmikuussa 2013. Luonnoksesta kuultujen kommenttien ja palautteen 
perusteella alettiin tehdä yleissuunnitelman idealuonnosta. Touko-kesäkuussa tehdyn työjakson 
aikana Kuopiossa pystyttiin tilaajan kanssa käymään tarkempaa ajatusten vaihtoa ja ideointia 
puiston suhteen. Muuten yhteydenpito järjestettiin sähköpostin ja puheluiden avulla. 
Maastokäyntejä kohteessa tehtiin kaksi kertaa opinnäytetyöprosessin alkamisen jälkeen. 
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8 SAMMAKKOLAMMENPUISTON YLEISSUUNNITELMAN IDEALUONNOS 

 

Opinnäytetyönä tehtiin yleissuunnitelman idealuonnos Kuopion Sammakkolammenpuistosta, 
mittakaavassa 1:1000 (LIITE 4). Lisäksi tehtiin suunnitelmaselostus (LIITE 5) ja idealuonnokseen 
lisättiin myös erilliset suunnitelmat puiston valaistuksen periaatteista, toimintojen sijoittelusta, 
sekä avattavista näkymistä. Suunnitelmaselostuksessa suunnitteluratkaisuja on havainnollistettu 
ideakuvilla. Liitteeksi on lisätty myös Viikkosavossa julkaistu lehti-ilmoitus, jolla kutsuttiin 
Puijonlaakson asukkaat osallistamistilaisuuteen (LIITE 1), osallistamistilaisuudessa käytetty 
karttapohja (LIITE 2) sekä Puijonlaakson osallistamisesta saadut tulokset (LIITE 3).  

Sammakkolammenpuiston suunnittelussa huomioitiin osallistamisesta saadut tulokset, sekä 
Sammakkolammenpuiston käyttö- ja hoitosuunnitelman pohjalta nousseet suunnittelutarpeet. 
Sammakkolammenpuiston yleissuunnitelman idealuonnoksessa puiston toiminnot rakentuvat 
pääasiassa Rajalan koululta Puijonlaakson kauppakeskukselle johtavan esteettömyyden 
laatukäytävän varrelle. Esteettömyyden laatukäytävällä on huomioitu erityisesti toimimisesteisten 
tarpeet. Laatukäytävä on jaettu kahteen osaan jalankulkijoille ja pyöräilijöille ja se on varustettu 
kaiteella ja käsijohteella lähes koko matkalta. Laatukäytävän varrella on useita levähdyspaikkoja 
ja helposti saavutettavia toimintoja. 

Esteettömyys puiston alueella on huomioitu rakenteissa, valaistuksessa, materiaalivalinnoissa ja 
opastuksessa. Valaistuksen tasoa nostetaan erityisesti laatukäytävän varrella ja puiston kohteita 
myös kohdevalaistaan. Rakenteissa esteettömyys on huomioitu tekemällä kulkuväylistä tasaisia 
ja osittain kaiteella varustettuja. Toiminnot liittyvät kulkureitteihin portaattomasti ja 
levähdyspaikkojen istuinten korkeuksia on nostettu helpottamaan ylösnousemista. Puistoon 
tuodaan myös esteetön wc lammen pohjoispuolelle. 

Materiaalivalinnoissa on käytetty pintamateriaaleja, jotka mahdollistavat esteettömän liikkumisen 
pyörätuolilla tai rollaattorilla. Opastuksesta on suunniteltu selkeä, havainnollinen ja helposti 
ymmärrettävä. Lampea kiertävän rollaattorireitin varrelle sijoitetaan opasteita kertomaan kuljetun 
matkan pituutta. 

Uusia toimintoja puistossa ovat ongintalaituri, puistosoittimet, ulkokuntoilualue, esteetön 
uimaranta, rantalentopallokenttä, pelialue petanquelle ja mölkylle, sekä aluevaraus mahdolliselle 
koirapuistolle. Toiminnoissa on pyritty tuomaan tekemistä kaikenikäisille ja -kuntoisille puiston 
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käyttäjille. Lisäksi puistossa on oleskelualueita ja kävelysilta Sammakkolammen pohjoispäädyn 
yli, jossa pääsee tarkkailemaan vesiluontoa ja oleskelemaan veden äärellä. 

Sammakkolammenpuiston kasvillisuus haluttiin säilyttää suurelta osalta ennallaan, ja pääpaino 
onkin ranta-alueiden pensaskerroksen hoidossa ja vaiheittaisessa nuorentamisessa. Näkymiä 
avataan lammelle puistosta ja sitä ympäröiviltä alueilta. Puistoon tuotiin myös uusia hyötykasveja, 
sekä perhosia ja hyönteisiä houkuttelevia perennoja. 
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9 POHDINTA 
 

Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Sammakkolammenpuistosta esteetön puisto, jossa on 
tekemistä ja nähtävää kaikille sen käyttäjäryhmille. Esteettömyydellä parannetaan 
toimimisesteisen henkilön mahdollisuuksia toimia itsenäisesti ja edistetään henkilön omaehtoista 
liikkumista. 

Opinnäytetyössä käytettiin menetelmänä asukkaiden osallistamista ja maastokäyntejä. 
Opinnäytetyönä syntyi Sammakkolammenpuiston yleissuunnitelman idealuonnos, jossa on otettu 
huomioon esteettömyyden edellytykset kiinnittämällä huomiota rakenteisiin, materiaaleihin, 
valaistukseen, opastukseen sekä toimintojen sijoitteluun. 

Lähdin jatkamaan opinnäytetyötä kesällä 2011 Kuopion kaupungille tekemäni työharjoittelun 
pohjalta. Työharjoittelun aikana tein yhdessä opiskelukaverini kanssa Sammakkolammenpuiston 
käyttö- ja hoitosuunnitelman, jossa kävimme puistoalueen ja sen ympäristön perusteellisesti läpi. 
Tämän pohjalta oli helppo lähteä työstämään suunnitelman idealuonnosta, kun alueen toiminnot, 
ongelmat ja rakenteet oli hyvin kartoitettu. Työn teossa auttoi myös tuttu ohjausryhmä, jonka 
kanssa oli helppo olla yhteydessä. Erityisesti keväällä 2013 Kuopion kaupungin viher- ja 
virkistysaluesuunnittelun yksikössä tekemäni työjakson aikana pääsin hyvin vaihtamaan ajatuksia 
ja ideoita ohjausryhmän kanssa suunnitteluun liittyen. 

Puijonlaakson asukkaiden osallistaminen oli opinnäytetyön ideoinnin kannalta todella palkitsevaa. 
Alueen asukkaat osallistuivat innokkaasti puiston ideointiin ja puiston käyttäjien kokemukset 
alueesta olivat tärkeässä osassa puiston idealuonnosta tehtäessä. Alueen asukkaiden 
tapaaminen lisäsi myös omaa työmotivaatiota, kun pääsi näkemään, kuinka tärkeässä asemassa 
puisto oli heille. 

Onnistuin mielestäni työssä ottamaan esteettömyyden hyvin huomioon kaikilla puiston osa-
alueilla. Mietin useita eri toimintoja puistoalueelle, ja yritin löytää sellaisia, jotka palvelisivat 
mahdollisimman hyvin kaikkia käyttäjiä ja lisäisivät vuorovaikutusta eri käyttäjäryhmien välillä. 
Puiston alueella lampeen rajautuvat kapeat kulkureitit aiheuttivat hankaluutta reitistöjen 
suunnittelussa, kun hiihtoladun täytyi mahtua samalle käytävälle talvikunnossapidettävien 
kevyenliikenteen väylien kanssa. 
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Opinnäytetyön tekoa hankaloittivat kunnollisten työtilojen ja –välineiden puuttuminen. Muutto 
toiselle paikkakunnalle vaikeutti opinnäytetyön etenemistä sillä tarvittavia tietokoneohjelmia ei 
ollut aina mahdollista käyttää. Myös työssäkäynti hidasti opinnäytetyöprosessia. 

Oman oppimisen kannalta opinnäytetyön aihe oli kiinnostava ja pääsin tutustumaan aiheeseen 
syvällisesti. Opinnäytetyön aihe tuntui myös tärkeältä sillä pienillä yksityiskohdilla suunnittelussa 
päästään helpottamaan monen ihmisen elämää. Esteettömyyteen osaa kiinnittää huomiota eri 
tavalla kuin ennen ja mahdolliset puutteet huomaa nykyään helpommin. 

Opinnäytetyön aihe on erittäin ajankohtainen heinäkuussa 2013 voimaan tulleen 
vanhuspalvelulain takia. Vanhuspalvelulaissa on määritetty mm. kunnan velvollisuudesta 
huolehtia ikääntyneen väestön terveyden, toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen 
tukemisesta.  Esteettömyyttä ja ikääntyneiden lähiympäristöjä on käsitelty opinnäytetöissä eri 
näkökulmista tarkasteltuna. Suunniteltavia esteettömiä kohteita ovat olleet erilaiset piha-alueet, 
pienet puistot ja ulkoilureitit. Näin laajaa, koko puistoalueen kattavaa esteettömyyden ja 
vanhukset huomioivaa suunnittelua ei ole opinnäytetöissä vielä käsitelty. 

Sammakkolammenpuiston suunnittelun jatkon kannalta huomiota kannattaa kiinnittää 
Sammakkolammen veden tilaan ja hulevesien hallintaan Sammakkolammen valuma-alueella. 
Hyvällä ja laadukkaalla suunnittelulla pystytään edelleen poistamaan lampea kuormittavia 
tekijöitä ja parantamaan veden laatua. Lampi on alueen asukkaiden uimakäytössä, sillä 
seuraavaksi lähimmälle viralliselle uimarannalle Niuvan rantaan on Puijonlaaksosta matkaa ja 
ranta sijaitsee jyrkän mäen alla. 

Sammakkolammenpuistoon vahvasti kytkeytyvien Rajalan alakoulun ja päiväkodin vuoksi 
kannattaa puiston käyttöä oppimisympäristönä jatkossa kehittää. Esimerkiksi erilaisten 
luontorastien avulla alueen luontoa voidaan esitellä koululaisten lisäksi myös alueen asukkaille. 

Puijonlaakson alueella esteettömyys pitää ottaa huomioon kokonaisvaltaisemmin, esimerkiksi 
puiston vieressä sijaitsevan kauppakeskuksen alueella, sekä liikennereittien ja joukkoliikenteen 
suunnittelussa. Puijonlaakso on vanhusväestöltään runsaslukuinen kaupunginosa, joten kaikilta 
osin esteettömänä kaupunginosana se palvelee paremmin väestönsä tarpeita ja toimii paremmin 
kokonaisuutena.  
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   Viikkosavo 10.6.2012 

Osallistamistilaisuus Puijonlaakson asukkaille 

Sammakkolammenpuiston suunnittelua varten järjestetään osallistamistilaisuus Puijonlaakson asukkaille to 
14.6.2012 klo 18.00 alkaen Puijolaakson asukastuvalla osoitteessa Sammakkolammentie 12. 

Asukkaiden osallistaminen on osa opinnäytetyötä, jonka aiheena on Sammakkolammenpuiston 
yleissuunnitelman teko.  Opinnäyteyötä tekee Oulun seudun ammattikorkeakoulusta maisemasuunnittelun 
opiskelija Eveliina Oinonen ja työtä ovat Kuopion kaupungilta ohjaamassa kaupunginpuutarhuri Erkki Oinonen 
sekä suunnitteluhortonomi Sirpa Nieminen. 

Sammakkolammenpuiston suunnittelussa halutaan huomioida kaikki puiston käyttäjäryhmät ja parantaa 
puiston esteettömyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Puijonlaakson suuri senioriväestön määrä tullaan myös 
huomioimaan puiston suunnittelussa. 

Osallistamistilaisuus järjestetään ohjattuna kävelyretkenä, jonka aikana puistossa kierretään eri kohteita. 
Kohteista kirjataan ylös niiden hyviä ja huonoja puolia sekä kehittämisehdotuksia. Kävelyn jälkeen 
kokoonnutaan asukastuvalle kahvittelemaan ja keskustelemaan heränneistä ajatuksista ja ideoista. Lisätietoa 
osallistamistilaisuudesta saa numerosta 040xxxxxxx. 

Tervetuloa osallistumaan Sammakkolammenpuiston suunnitteluun! 





   

           LIITE 3 
 
Sammakkolammenpuiston osallistamisen tulokset    
 
Opinnäytetyöhön sisältyi asukkaiden osallistaminen suunnitteluun. Osallistaminen tehtiin kahdessa osassa 
ohjattuna kävelyretkenä puiston ympäri sekä virtuaalisena kävelyretkenä kuvien avulla. Osallistujia oli 
yhteensä noin 50 henkeä.   
 
Kuvien avulla tehty kävelyretki pidettiin heikompikuntoisille vanhuksille Puijonlaakson palvelukeskuksessa, 
johon pääsivät osallistumaan myös hoitohenkilökunta ja lähiomaiset. Osallistujille jaettiin kartat, joista he 
pystyivät seuraamaan missä päin puistoa kuljettiin. Puistosta näytettiin valokuvia eri kohteista, josta osallistujat 
saivat antaa suullista palautetta. 
 
Ohjatulla kävelyretkellä kokoonnuttiin aluksi Puijonlaakson asukastuvalle, jossa jaettiin osallistettaville kartat, 
kyniä ja paperia. Kävelyn aikana pysähdyttiin viidessä kohteessa puiston sisällä. Kohteissa osallistettavat 
saivat joko kirjoittaa ylös tai sanoa suullisesti mielipiteensä kohteesta. Viisi kierrettyä kohdetta olivat leikkipiste, 
uimaranta, ongintapaikka, puiston sisääntulo, sekä lintujenruokintapaikka. 
 

Osallistamisesta saatuja kommentteja 
 
1. Leikkipiste 
 
• Leikkipaikan ympärillä on paljon käyttöä 
• Puistojumppaa maanantaisin 
• Hyviä varjoisia paikkoja 
• Voisi kehittää ikäihmisille 
• Omenapuut ja marjapensaat saavat jäädä  
 
 
2. Uimaranta 
 
• Paljon aamu-uintia 
• Ranta-aluetta voisi laajentaa 
• Sorsat ja niiden ulosteet ovat haitaksi 
• Laituri olisi hyvä olla 
• Beachvolleykenttä uimarannalle 
• Voisi kehittää niin, että pääsisi pyörätuolilla uimaan 
• Rannalle kiinteät penkit, massiivipuupenkit, erilaisia ja erikorkuisia penkkejä 
• Rannalla voimistelua, joten nurmikkoa kaivataan lisää 
• Kaide veteen 
• Uimarannan viereisen märän alueen täyttö 
• Katos pukukoppiin 



   

• Onkimis- ja virvelöintikielto uimarannalle 
• Merkkipoiju äkkisyvän merkiksi 
 
 
3. Ongintapaikka 
 
• Saa olla varjoinen 
• Penkkejä lisää 
• Kaartuvat puut ja saniaiset plussaa 
• Voisi säilyä nykyisellään 
• Tie kulkee lähellä vesirajaa, joten kaide olisi hyvä tien varressa 
• Uusi kunnollinen ongintapaikka laitureineen 
• Kirkon puoleinen savinen ranta korjattava 
 
 
4. Puiston sisääntulo 
 
• Puro tuotava paremmin esiin 
• Seurustelupaikka ja katettu alue toisi lisää toimintoja 
• Kaarisilta puron yli 
• Oma Kuopio tanssii ja soi -festivaali 
• Sisääntulon jäsentäminen tarpeen 
• Puisto Mailatien päähän viihtyisämmäksi 
• Istumapaikkoja tasaisesti matkan varrelle 
 
 
5. Lintujenruokintapaikka 
 
• Varjoa sopivasti 
• Maisema hyvä 
• Valaistuksen tasoa nostettava 
• Pusikot pois 
• Ei lintujen ruokintaa 
• Pyörätuolilla päästävä lähemmäs rantaa 
• Lintujen ruokinta tärkeää 
• Näkymiä avattava 
• Voisi olla tärkeä ydinpaikka puistossa 
• Vesikasvillisuus 
• Voisi olla myös marjapensaiden keskittymä 
• Lintujen ruokinta lähelle palvelutaloa 
 
 
Lisäksi tuli paljon yleisiä kommentteja ja toiveita puiston suhteen: 
 
• Avaruutta puistoon, jottei tule piilojuopottelijoita 
• Rajalantie pelottava lapsille 
• Puro pahan hajuinen 
• Lammen ruoppaus tarpeen 
• Lisää penkkejä 
• Koira-aitaus lähemmäs 
• Ei koira-aitausta lammen ympärille 
• Luonnonmukaisuus säilytettävä 



   

• Nuorisolle toivottiin omia tiloja 
• Hiekkatiet hyviä 
• Hiihtolenkki lammen ympäri ja lisälenkki koulun kentän ympäri 
• Avantouintipaikka 
• Pelikenttä petanquelle ja mölkylle 
• Pelipaikka koulun kentälle 
• Mäenlaskupaikka 
• Kannattaa panostaa yhteen hyvään leikkipaikkaan 
• Venettä Sammakkolammelle 
• Ei grillipaikkaa 
• Isot kivet rannalla ihan hyviä 
• Käytävä joka kiertää lampea tasaiseksi ja vähän leveämmäksi 
• Paljon lisää roska-astioita 
• Vedenlaadun tarkkailu koko kesän ajan 
• Kirkon lähellä oleva penkki on aina rikottu 
• Kuntoilulaitteita puistoon 
 
Rollaattorireitti: 
• Talviliikuntaa (pyörätuolilla) ei voi harrastaa 
• Talvikunnossapitoa lisättävä 
• Kallistus lampeen lammen eteläreunalla 
 
Kasvillisuus: 
• Kukkien ja kasvien katseleminen mieluisaa 
• Vanhaa puustoa säilytettävä 
• Marjapensaat tärkeitä 
• Lisää kukkia 
• Hyötykasvit säilytetään 
• Tyrnit pitää uusia, koska ne roikkuvat veden päällä, eikä marjoja pääse poimimaan 
• Metsä- ja ranta-alueille vesakon raivausta 
• Monivuotisia kukkia ja pensaita 
• Paljon nurmialueita 
• Liljat, suopursut, ulpukat ja lumpeet olisi hyvä säästää 
• Terijoensalavat pienemmiksi 
 
Opasteet: 
• Opastettu reitti puistoon 
• Pituus rollaattorireitille 
• Opasteet/kyltit voivat toimia oppimisympäristönä 
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1 TYÖN TAVOITE JA TAUSTA  

Suunnitelman tarkoituksena on löytää uusia keinoja senioriväestön tarpeiden huomioimiseen 
Sammakkolammenpuiston suunnittelussa. Suunnittelussa otetaan huomioon puiston 
esteettömyys, omaehtoinen liikkuminen sekä mielekkäiden toimintojen tuominen puiston eri 
käyttäjäryhmille. Alueen asukkailta osallistamisessa saatu palaute ja toiveet otetaan huomioon 
suunnitteluprosessissa. Tavoitteena on suunnitella puistoalueesta esteetön, viihtyisä ja 
monikäyttöinen virkistysalue, joka soveltuu kaikille alueen käyttäjille. 

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  

Sammakkolammenpuisto sijaitsee Puijonlaakson kaupunginosassa noin 3 kilometrin päässä 
Kuopion keskustasta. Puijonlaakson alueella on monipuolinen väestörakenne, josta 
lapsiperheiden määrä on keskimääräistä pienempi. Alueen väestömäärä on kasvanut runsaasti 
2000-luvulla täydennysrakentamisen ansiosta. Sammakkolammenpuiston ympärillä sijaitsevat 
alakoulu, päiväkoti sekä useita vanhusten palvelutaloja.  

Suunnittelualue on kokonaispinta-alaltaan noin 9,9 hehtaaria josta lampi vie 4,3 hehtaaria. 
Puiston kasvillisuus on osittain hoidettua puistoa, osittain puistometsää. Puiston alueella sijaitsee 
uimaranta ja kaksi leikkipaikkaa. 
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3 KULKUVÄYLÄT 

3.1 Puistokäytävät 

Puistokäytävät ovat kivituhkapintaisia ja rajattu molemmin puolin nupukivireunoilla. 
Nupukivireunat ohjaavat liikkumista ja toimivat apuna liikkumisessa esimerkiksi näkövammaisille. 
Puistokäytävien kallistukset saavat olla enintään 2 % sivuttain ja 3 % pituussuunnassa. 
Paikoitellen puistokäytävien vierellä kulkee käsijohteet kulun helpottamiseksi. Penkkejä on 
sijoitettu puistokäytävien varrella noin 100 metrin välein. 

3.2 Senioreiden laatukäytävä 

Senioreiden laatukäytävän tarkoituksena on kulun helpottaminen puistossa kaikkein 
heikkokuntoisimmille puiston käyttäjille. Laatukäytävän varrelle on sijoitettu useita helposti 
saavutettavia toimintoja ja virikkeitä puiston käyttäjille. Laatukäytävä kulkee Mailatien päästä 
Rajalan koululle ja sen varrelle sijoittuvat oleskelualue, voimailualue ja luontolaituri.  

Laatukäytävä on kokonaisuudessaan 4 metriä leveä. Se on jaettu kahteen 2 metriä leveään 
kaistaan, jossa toisella puolella kulkee pyörätie ja toisella jalankulku. Pyöräily ja jalankulku on 
erotettu, jotta laatukäytävä olisi selkeämpi ja turvallisempi käyttää. Jalankulun puoleisen väylän 
laidassa kulkee käsijohde lähes koko laatukäytävän pituudelta. Kuviossa 1 on esitetty 
laatukäytävän suunnitteluperiaate. Levähdyspenkkejä on sijoitettu käytävän varrelle noin 50 
metrin välein. Levähdyspaikoilla on myös tilaa pyörätuolille. Valaistuksen tasoa nostetaan 
laatukäytävän varrella. Tavoitteena on, että valaisimien välille ei pääse syntymään pimeitä kohtia 
ja valaistus ei häikäise.  
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KUVIO 1. Laatukäytävä on jaettu erikseen pyöräilijöille ja jalankulkijoille. 

3.3 Puiston sisääntulo ja Kirkkotie 

Puijonlaakson kauppakeskukselta Puijon kirkolle johtava puistokäytävä on kauppakeskuksen 
päästä vaikeasti hahmotettavissa muusta alueesta. Puistoalueen sisääntulo erotetaan 
ympäristöstä koristekiveyksellä. Koristekiveys toimii samalla maamerkkinä helpottamaan 
puistossa suuntautumista (kuvio 2). 
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KUVIO 2. Koristekiveys Münchenin Riemparkissa. (Kuva E. Oinonen 4.5.2011) 

Puijon kirkolle johtava kevyenliikenteen väylä erotetaan viereisen rakennuksen pihasta rajaamalla 
tie molemmin puolin nupukiviriveillä (kuvio 3). Kirkkotietä korostetaan istuttamalla tien lammen 
puoleiseen reunaan pylväshaaparivi. Tarvittaessa puustoa ja pensaskerrosta poistetaan 
pylväshaapojen tieltä. 
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KUVIO 3. Kevyenliikenteen väylä on erotettu muusta piha-alueesta kiveyksellä Oulun Lasaretin 

saarella. (Kuva E. Oinonen 2.5.2013) 

3.4 Uusia kulkureittejä 

Rajalantien liikennejärjestelyjä muutetaan tekemällä Rajalantielle uusi kevyenliikenteen väylä, 
jolloin liikkuminen jalankulkijoille ja pyöräilijöille on turvallisempaa. Autojen parkkeeraus siirretään 
joko vain tien toiselle reunalle tai tehdään autoille uusi pysäköintialue tien varteen.  

Puiston pohjoisosassa sijaitseva alikulkutunneli on talvisin sekä hiihtäjien, että jalankulkijoiden 
käytössä. Tunnelin leveys on noin 3 metriä ja sen läpi kulkeva kevyenliikenteen väylä yhdistää 
toisiinsa Sammakkolammen ja Pienen Sammakkolammen alueet. Alikulkutunnelia levennetään, 
jotta hiihtolatu ja kevyenliikenteen väylä mahtuvat kulkemaan tunnelissa rinnakkain. 
Alikulkutunnelin valaistuksen tasoa nostetaan vastaamaan esteettömyyden vaatimuksia.  
Puistosta katsottuna tunnelin vasemmalle puolelle tehdään uusi kevyenliikenteen reitti kohdalle, 
jota on käytetty paljon oikopolkuna linja-autopysäkiltä Sammakkolammenpuistoon. 

Rajalan koulun kentän eteläpuolella olevalla risteysalueella kulkee useita reittejä 
samansuuntaisesti (kuvio 4). Risteysaluetta selkeytetään poistamalla turhia reittiyhteyksiä ja 
linjaamalla puistokäytävät osittain uudelleen (kuvio 5). Risteysalueelle tehdään maamerkiksi 
koristekiveys ja lisätään tienviittoja helpottamaan suuntautumista. 
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KUVIOT 4 ja 5. Oikealla näkyy risteysalueen tämänhetkinen tilanne. Vasemmalla muokattu 

risteysalue ja uudelleen linjattuja puistokäytäviä. 

3.5 Rollaattorireitti 

Rollaattorireitti kulkee tällä hetkellä osan matkaa Sammakkolammenpuiston puistokäytäviä pitkin, 
kunnes nousee Rajalan tielle ja jatkuu siitä Taivaanpankontielle. Siirtämällä rollaattorireitin 
kulkemaan kokonaan Sammakkolammenpuiston puolelle jää reitiltä pois kaksi melko jyrkkää 
nousua ja reitti kulkee tasaisesti ja turvallisesti koko matkan puistoalueen sisällä. Reitin siirto 
edellyttää puistokäytävien leventämistä Sammakkolammen eteläpuolella, koska hiihtoreitti kulkee 
samaa käytävää rollaattorireitin kanssa. Talvikunnossapito täytyy myös järjestää rollaattorireitille, 
jotta käyttö olisi mahdollista ympäri vuoden. 
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4 RAKENTEET 

4.1 Opasteet 

Puiston sisääntuloille sijoitetaan puiston opaskartat, joihin on merkitty puistosta löytyviä toimintoja 
ja paikkoja (kuviot 6 ja 7). Kartan kuvioinnissa voidaan käyttää kohokuvioita, jotta kartta on 
helpommin näkövammaisten hahmotettavissa. Kartta sijoitetaan noin metrin korkeuteen, jolloin se 
on myös pyörätuolin käyttäjien luettavissa. 

 

KUVIOT 6 ja 7. Selkeillä kartoilla varustettuja opastauluja Oulun Hupisaarilla ja Garmisch-

Pantenkirchenin kävelykeskustassa Saksassa. (Kuvat E. Oinonen 2.5.2013; 26.5.2013) 

Puiston sisällä ja sisääntulojen luona on tienviittoja ohjaamassa puiston eri osiin. Uimarannalle, 
leikkipaikalle ja kuntoiluvälineiden luokse tulee omat opastaulunsa kertomaan, kuinka alueella 
toimitaan ja mihin voi ottaa tarvittaessa yhteyttä alueen tai välineiden kuntoon liittyen. 
Opastauluissa tulee olla myös toimintaohjeet hätätilanteen sattuessa.  

Opasteissa väriyhdistelmänä voidaan käyttää esimerkiksi mustaa tekstiä valkoisella pohjalla. 
Tienviitoissa ja opasteissa käytetään selkeän tekstin lisäksi kuvasymboleja jotka palvelevat mm. 
alle kouluikäisiä lapsia, kehitysvammaisia ja ulkomaalaisia. Opastaulut valaistaan joko ylhäältä tai 
sisältä. Opastauluissa käytettävien materiaalien tulee olla puolihimmeitä häikäisyn estämiseksi. 
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Rollaattorireitin varrella merkitään reitin pituus opastekylteillä 100 metrin välein alkaen puiston 
itäpuolen sisääntulolta. Opaskylteistä reitillä kulkeva voi seurata millaisen matkan on kulkenut ja 
opaskyltit kannustavat liikkumaan vielä seuraavatkin 100 metriä eteenpäin. 

4.2 Penkit 

Puistopenkit ovat väritykseltään kirkkaita, jotta heikkonäköiset puiston käyttäjät erottavat ne 
paremmin ympäristöstä (kuvio 8). Normaali istuinkorkeus penkeissä on 45cm, mutta puiston 
penkeissä saa olla vaihtelua 0,3–0,55 metrin välillä. Lyhytkasvuisille ja pienille lapsille 0,3 metrin 
istuinkorkeus on sopiva ja toisaalta heikkokuntoisen on helpompi nousta ylös korkeammalta 
istuimelta. Yksittäispenkeillä voidaan istumakorkeuden vaihtelu toteuttaa helposti asentamalla 
penkit eri korkeuteen (kuvio 9). Puistopenkeissä tulee myös olla tukevat käsinojat 
ylösnousemisen helpottamiseksi. 

  

KUVIOT 8 ja 9. Lappsetin Park –penkki, sekä Euroformin Contour senior istuin. (Kuvat Lappset 

Group Oy, sekä Euroform, hakupäivä 17.10.2013) 

4.3 WC 

Puistoon rakennetaan viemäröidyt, esteettömät WC-tilat palvelemaan puiston käyttäjiä (kuvio 10). 
WC-tilat sijoitetaan lammen pohjoispuolelle niin, että ne ovat lähellä uimarannan, kuntoilualueen 
ja leikkipaikan toimintoja. WC-tilat sijaitsevat vastakkaisella puolella lampea Puijon kirkosta ja 
Puijonlaakson kauppakeskuksesta, jolloin lampea kiertäessä sen sijainti on noin puolivälissä 
matkaa lampea kiertäessä. 
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KUVIO 10. Kuopion Valkeisenpuiston viemäröity Shippaxin High Gienic WC. (Kuva E. Oinonen 

17.9.2013) 

4.4 Suihkulähde 

Sammakkolammen keskelle asennetaan valaistu suihkulähde. Suihkulähteen ääni toimii 
ohjaavana tekijänä puistossa liikkujille. Suihkulähteelle avataan näkymälinjoja puistoa 
ympäröiviltä alueilta, jolloin se tuo Sammakkolammenpuistoa paremmin esille ympäristöstään. 
Iltavalaistuksessa valaistu suihkulähde erottuu myös kauempaa ja toimii mielenkiintoisena 
valoelementtinä puistossa. Suihkulähteessä voi esimerkiksi useita erikorkuisia vuorotellen 
nousevia vesisuihkuja. 

 

4.5 Valaistus 

Puiston valaistuksessa käytetään kolmea erityyppistä valaisinta (kuvio 14). Kulkuväylien varret 
valaistaan katuvalaisimilla, jotka sijoitetaan laatukäytävälle noin 15 metrin välein ja muille 
kulkuväylille ja puistokäytäville noin 20 metrin välein. Tärkeää valaisinten valinnassa ja 
sijoittelussa on, että valaistus ei häikäise ja että pimeitä kohtia valaisinten välille ei pääse 
syntymään. Valon heijastaminen vaalean mattapinnan kautta vähentää häikäisyä ja levittää valon 
tasaisesti (kuvio 11 ja 12). 
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Puiston toiminnallisilla ja oleskelualueilla käytetään valaistuksessa pylväsvalaisimia sekä 
pollarivalaisimia. Pollarivalaisimet toimivat kulun ohjaajina ja tunnelman luojina, erottaen 
toiminnalliset, sekä oleskelualueet muusta ympäristöstä. Pollarivalaisimet eivät myöskään aiheuta 
häikäisyä matalan alaspäin suunnatun valonsa ansiosta (kuvio 13). 

 

KUVIOT 11 ja 12. Jyväskylän Tapionkadun katuvalaisimien epäsuora valaistus. (Kuva E. 

Oinonen 18.10.2013) 

 

KUVIO 13. Pollarivalaisimia Jyväskylän Lutakon puistossa. (Kuva E. Oinonen 12.5.2013) 
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Puiston puuston ja suihkulähteen valaistuksessa käytetään kohdevalaisimia. Puuston ja 
suihkulähteen valaisulla tuodaan tunnelmavalaistusta puistoon. Puita voidaan kohdevalaista joko 
maahan asennettavilla tai puuhun kiinnitettävillä valaisimilla. 

 

 

KUVIO 14. Sammakkolammen valaistus. 

 

  



15 
 

5 KASVILLISUUS 

Kasvillisuuden osalta säilytetään ja suositaan puiston luonnonmukaista kasvillisuutta. Puiston 
kukkivia luonnonkasveja ovat esimerkiksi vehkat, keltakurjenmiekat, mesiangervot ja lemmikit 
(kuvio 15). Tärkein kasvillisuuden hoitotoimenpide luonnonmukaisilla alueilla on pensaskerroksen 
vaiheittainen uudistaminen ja sen pitäminen nuorena ja elinvoimaisena Sammakkolammen ranta-
alueilla. Hoidetuilla puistoalueilla uusitaan pensasistutuksia sekä perustetaan uusia perenna-, 
pensas- ja hyötykasvi-istutuksia. Puiston puustoa säilytetään mahdollisimman paljon, mutta 
huonokuntoiset puut ja näkymäalueilla olevat puut poistetaan.  

 

KUVIO 15. Vehkat kukkivat Sammakkolammen rannassa. (Kuva E. Oinonen 17.6.2011) 

Puiston alueella kasvaa tällä hetkellä hyötykasveina herukkapensaita, tyrniä ja omenapuita. 
Omenapuut ja vanhat herukkapensaat säilytetään, mutta lammen länsirannalla sijaitsevat 
tyrnipensaat uusitaan ja siirretään kauemmaksi vesirajasta, jotta marjojen poimiminen pensaista 
helpottuu. Uusia marjapensaita tulee oleskelualueille. Hyötykasvien marjat ja hedelmät ovat 
kaikkien puiston käyttäjien hyödynnettävissä. 

Uusia perennaistutuksia tuodaan oleskelualueiden lähelle. Sammakkolammen kaakkoiskulmasta 
laskevan puronvarsi tuodaan paremmin esille raivaamalla pensaskerrosta puron ympäriltä ja 
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istuttamalla sen varteen luonnonmukaisia perennoja sekä näyttäviä helppohoitoisia perennoja, 
kuten nauhuksia. Uimarannan istutusalueelle sopivat hyvin vesiluontoon liittyen erilaiset kaislat, 
sarat ja vihvilät. Hyönteisiä houkutteleva perennaistutus sijoitetaan oleskelualueen viereen 
luonnon tarkkailua varten. Taulukossa 1 on ehdotettu sopivia kasveja perhospuutarhaan. Kasvien 
valinnassa on otettu huomioon kasvupaikan olosuhteet ja kasvien kestävyys.  

TAULUKKO 1. Perhospuutarhaan istutettavaksi sopivia perennoja. (Alanko, 2007). 

Suomenkielinen nimi Latinankielinen nimi Kukinta-aika 
Lehtoakileija Aquilegia vulgaris 6-7 

Syysasteri Aster novi-belgii 9-10 

Peurankello Campanula glomerata 6-8 

Amurinkimikki Cimifuga dahurina 8-9 

Tähkäkimikki Cimifuga racemosa 8 

Siperianampiasyrtti Dracocephalum sibiricum 6-8 

Purppurapunalatva Eupatorium purpureum 8-9 

Niittymesiangervo Filipendula ulmaria 6-8 

Tuoksukurjenpolvi Geranium macrorrhizum 6-8 

Syyshohdekukka Helenium autumnale-ryhmä 8-9 

Nauhukset Ligularia 7-9 

Valkoalpi Lysimachia clethroides 7-9 

Rantakukat Lythrum 7-8 

Tarhaväriminttu Monandra 7-9 

Täpläleimu Phlox maculata 7-9 

Syysleimu Phlox paniculata 7-9 

Kesäesikko Primula florindae 7-8 

Kevätesikko Primula veris 5-6 
Puna-ailakki Silene dioica 6-7 

Lehtoängelmä Thalictrum aquilegiifolium 7 

 

Sammakkolammenpuistoa ympäröivät suoja- ja puistometsät ovat tiheitä ja varjoisia. 
Puistometsien hoidon tavoitteena on luoda metsäalueista avarampia ja valoisampia, mikä avaa 
näkymiä puistoalueelle sekä tuo turvallisuuden tunnetta puistoalueiden käyttäjille.  

Suoja- ja puistometsiä uudistetaan poimintahakkuilla. Puustoa harvennetaan tasaisesti suosien 
eri-ikäistä sekapuustoa. Tarvittaessa avataan näkymiä Sammakkolammelle. Näkymälinjoille saa 
jäädä joitakin lehtipuita ja pensaskerrosta. Pensaskerrosta harvennetaan samalla periaatteella, eli 
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jätetään pensaskerroksen kasvillisuutta ryhmittäin puuston sekaan. Puistometsissä pidetään yllä 
monipuolinen lajisto. Tavoitteena olisi saada puistometsiin iältään ja lajistoltaan monipuolista 
puustoa. Metsäalueilla olevia kallioita tuodaan paremmin esiin poistamalla niiden edestä 
pensaskerrosta ja puustoa. 
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6 TOIMINNALLISET ALUEET 

Toiminnalliset alueet on sijoitettu puistoon pääasiassa esteettömyyden laatukäytävän varrelle. 
Esteettömyyden laatukäytävän varrelle sijoitetut toiminnot ovat helposti saavutettavia ja 
esteettömyys on huomioitu rakenteissa, pinnoitteissa ja valaistuksessa. 

 

KUVIO 16. Sammakkolammen toiminnalliset alueet. 
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6.1 Ongintalaituri 

Ongintalaituri sijoitetaan lammen eteläpuolelle alueelle jota on aikaisemminkin käytetty 
ongintapaikkana. Ongintalaituri on noin 17 metriä pitkä ja 3 metriä leveä. Laiturin päähän 
sijoitetaan tukeva selkänojallinen penkki sekä ongintakaide laiturin reunoille. Ongintakaiteeseen 
jätetään aukko pyörätuolin käyttäjiä varten. 

6.2 Luontolaituri 

Luontolaituri kulkee esteettömyyden laatukäytävältä uimarannalle Sammakkolammen 
pohjoispuolen yli. Luontolaiturilla on mahdollista päästä tutkimaan vesiluontoa ja 
vesikasvillisuutta, sekä rauhoittumaan ja oleskelemaan veden äärelle (kuvio 17). Noin 60 metriä 
pitkän ja 2 metriä leveän sillan keskivaiheille tehdään oleskelualue, johon tulee selkänojallisia 
penkkejä. Kävelysilta rajataan molemmin puolin kaiteilla, käsijohteilla ja reunaesteillä. Silta 
valaistaan kohdevalistuksella. 

 

KUVIO 17. Kävelysilta kulkee lammen poikki Kotkan Katariinan meripuistossa. (Kuva E. Oinonen 

23.7.2013) 

6.3 Kuntopiiri 

Kuntopiiriin sijoitetaan ulkokuntoiluvälineitä monen tasoisille liikkujille (kuviot 18, 20 ja 21). 
Seniori-ikäisille tarkoitetuilla välineillä keskitytään ylläpitämään kehon hyvinvointia, kun taas 
ulkokuntosalivälineillä pystytään parantamaan lihasvoimaa ja liikkuvuutta. Lisäksi voimailualueelle 
tuodaan interaktiivinen musiikin ja liikkeen yhdistävä Sona digiplay (kuvio 19). Tanssillisen pelin 
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on todettu innostavan liikkumaan kaikenikäiset käyttäjät. Erilaisten kuntoiluvälineiden ansiosta 
voimailualueella on mahdollista järjestää esimerkiksi kuntopiiriä. 

 

KUVIO 18. Ulkokuntoiluvälineitä kaikkien käyttöön Oulussa. (Kuva E. Oinonen 2.5.2013) 

 

KUVIOT 19, 20, ja 21. Sonan Digiplay, sekä Lappsetin ulkokuntoiluvälineitä. (Kuvat Lappset 

Group Oy, hakupäivä 17.10.2013) 

6.4 Uimaranta 

Uimarannan alueelta raivataan puustoa ja pensaskerrosta sekä tehdään tarvittaessa 
maantäyttöä. Uimaranta kivetään osittain, jotta rannalla on mahdollista liikkua esteettömästi 
rollaattorin tai pyörätuolin kanssa. Osassa ranta-aluetta käytetään pintamateriaalin hiekkaa. 
Hiekka-alueelle tulevia toimintoja ovat rantalentopallokenttä sekä lapsille vesi- ja 
hiekkaleikkivälineet. 
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Uimarannan kaksi pukukoppia uusitaan ja niistä tehdään riittävän tilavat pyörätuolinkäyttäjille ja 
avustajan kanssa toimiville.  Molempien pukukoppien koko on 2,5 x 2,5 metriä ja koppien ovien 
leveys 1 metri. Koppeihin asennetaan vaatekoukkuja, sekä kiinteät penkit. 

Hiekka-alueen ja kiveyksen väliin sijoitetaan puupintainen aaltopenkki auringonottoa ja 
rentoutumista varten (kuvio 22). Aaltopenkki rajaa kivetyn alueen ja hiekka-alueen toisistaan. 
Aaltopenkiltä voi myös seurata rannan tapahtumia, leikkejä ja pelejä. 

 

KUVIO 22. Aaltomainen penkki rentoutumiseen Münchenin Petuelparkissa. (Kuva E. Oinonen 

20.5.2013) 

Rannan uimalaituri rakennetaan 2 metriä leveäksi ja laiturin päähän asennetaan kiinteä penkki. 
Puupintaisen laiturin päästä johtaa uimatikkaat veteen. Laiturin vierestä pääsee loivaa luiskaa 
pitkin uimasyvyiseen veteen saakka. Luiskan molemmissa päissä on 1,5 metrin tasanteet ja 
luiskan molemmilla sivuilla kulkee käsijohde.  

Uimarannalle tulevan rantalentopallokentän koko on 16 x 8 metriä. Kentän ympärille jätetään 
vapaata tilaa noin 3 metriä sivulleen. Rantalentopallokentän hiekan tulee olla tasarakeista, 
irtonaista ja pehmeään. Hiekkakerroksen paksuun on vähintään 0,3 metriä. Kentän molemmin 
puolin asennetaan 2,5 metriä korkeat tolpat lentopalloverkkoa varten. Vesi- ja hiekkaleikkivälineet 
sijoitetaan rannan hiekka-alueelle (kuviot 23, 24 ja 25). Vesi voidaan pumpata esimerkiksi 
käsikäyttöisellä pumpulla lammesta leikkivälineeseen. 
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KUVIO 23. Pumpulla toimiva vesileikkiväline Münchenin Riem parkissa. (Kuva M. O’Rourke 

4.5.2011) 

 

KUVIOT 24 ja 25. Vesisuihkulla ja – sumulla kastelevia patsaita Petuelparkissa, Münchenissä. 

(Kuva E. Oinonen 20.5.2013) 
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6.5 Iäniareena 

Iäniareena sijaitsee lammen länsipuolella viettävällä nurmialueella. Alueelle tulee erilaisia 
puistosoittimia sekä katsomo mahdollisia konsertteja varten.  Loivaan rinteeseen sijoitettu 
katsomo toimii myös varjoisena levähdyspaikkana puistossa. Puistosoittimilla puiston käyttäjät 
pääsevät kokeilemaan omia musikaalisia taitojaan (kuvio 26). Puistosoittimia on saatavilla 
erilaisia rumpuja, ksylofoneja ja kelloja.  

  

KUVIO 26. Puistosoittimia Hyvinkään keskustassa. (Kuva E. Oinonen 20.7.2013) 

6.6 Leikkipaikka 

Rajalan koulun kentän eteläpuolelle sijoittuva leikkipaikka on tarkoitettu 0-5-vuotiaille. Vieressä 
sijaitsevan päiväkodin piha ei ole muiden kuin päiväkodin lasten käytössä päivisin, joten 
leikkipaikka palvelee kotona tai perhepäivähoidossa olevia lapsia. Leikkipaikan esteettömyydessä 
tulee huomioida, että se sopii myös liikkumisesteisille lapsille. Pintamateriaalina käytetään 
turvakumialustaa turvahiekan sijaan ja leikkivälineitä täytyy pystyä käyttämään myös 
pyörätuolissa oleva lapsi. Leikkipaikalla valaistuksen tason tulee olla hyvä ja häikäisemätön. 
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6.7  Koirapuisto 

Koirapuiston sijoittaminen puiston alueelle on mietitty valmiiksi, jos katsotaan, että alueella on 
tarvetta sellaisen rakentamiselle. Koirapuisto sijoitetaan entisen leikkipaikan tilalle ja se ulottuu 
osittain Rajalan koulun tontille. Koirapuisto on hieman erillään puiston muista toiminnoista, joten 
se ei häiritse Sammakkolammen ympärillä liikkuvia ihmisiä. Koirapuiston pinta-alasta riippuen se 
voidaan jakaa kahteen osaan suurille ja pienille koirille. 

6.8 Hiihtoreitti  

Hiihtolatu kiertää Sammakkolampea osittain nurmialueita ja osittain puistokäytäviä ja 
kevyenliikenteen väyliä pitkin. Lampea kiertävän hiihtolenkin pituus on 880 metriä. Hiihtoreitti 
jatkuu Sammakkolammenpuistosta alikulkutunnelin kautta kohti Rypysuota ja Puijon 
hiihtomaastoja. 

 

7 OLESKELUALUEET 

7.1 Oleskelualue 

Oleskelualue toimii kohtauspaikkana puiston käyttäjille. Oleskelualue sijaitsee lammen itäpuolella 
esteettömyyden laatukäytävän varrella lähellä Puijonlaakson palvelukeskusta (kuvio 27). 
Oleskelualue on pintamateriaaliltaan kivettyä ja osittain veden päälle ulottuvaa laiturirakennetta. 
Oleskelualueelle sijoitetaan penkkejä, pöytäpenkkiyhdistelmiä sekä puutarhakeinuja (kuvio 28) 
oleskeluun. Lisäksi alue katetaan osittain, jotta puistosta löytyy suojaa sateen yllättäessä. Alueen 
viereen tulevaan perennaistutukseen istutetaan hyönteisiä ja perhosia houkuttelevia kasveja. 
Alueen lähistölle istutetaan myös marjapensaita syöntimarjoiksi puiston käyttäjille sekä 
asennetaan linnunpönttöjä suojaisille paikoille luonnontarkkailua varten. 
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KUVIO 27. Oleskelualue esteettömyyden laatukäytävän varrella. 

 

KUVIO 28. Lappsetin Imse puutarhakeinu. (Kuva Lappset Group Oy, Hakupäivä 17.10.2013) 

7.2 Pelipaikka 

Pelipaikka sijoitetaan Sammakkolammesta laskevan puron varteen. Pelipaikka on helposti 
saavutettavissa Esteettömyyden laatukäytävältä, mutta kuitenkin suojaisa rauhalliseenkin 
oleskeluun. Kivituhkapintaisella oleskelualueella voi pelailla ystävien kesken esimerkiksi mölkkyä 
ja petanqueta. Pelipaikalle asennetaan erikorkuisia, käsinojilla varustettuja penkkejä. Pelipaikan 
ympärille ja puron varteen istutetaan luonnonperennoja ihailtavaksi. 
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