Nimimerkki ”Kipinä”
Selostus: Ukonniemen toimintapuisto Kipinä
Kipinä on monipuolinen hyvinvointi- ja liikuntapuisto, joka on suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön niin
imatralaisia kuin matkailijoita ajatellen. Puiston toteuduttua Ukonniemestä tulee Imatran ja koko seudun
liikuntapalveluiden ehdoton keskus. Kipinä innostaa liikkumaan ja kokeilemaan uusia lajeja matalalla
kynnyksellä, ja sen erityisinä kohderyhminä ovat perheet ja vähän liikuntaa harrastavat. Liikunnallisuuden
lisäksi alueen suunnittelun periaatteita ovat esteettömyys, luonnonläheisyys, leikillisyys, monikäyttöisyys ja
muokattavuus.
Esteettömyys: Kipinän alueelle on suunniteltu neljä sisääntuloa ja se on suljettu autoliikenteeltä huoltoajoa
lukuun ottamatta. Pääreitit, ulko-oleskelualueet ja -aukiot, yleisön palvelutilat sekä pääsyreitit leikkialueille
ja ulkokuntosalille rakennetaan täyttämään esteettömyyden vaatimukset. Lisäksi leikkialueille ja
ulkokuntosalille valitaan esteettömiä leikki- ja kuntoiluvälineitä. Alueen pohjoisosaan toteutetaan
parkkipaikka, joka on varattu ensisijaisesti liikuntaesteisille ja lapsiperheille.
Luonnonläheisyys: Kipinä sijaitsee luonnonläheisellä alueella kangasmetsämaastossa. Paikan historiaa
taimitarhana ja ympäröivää metsäluontoa kunnioittaen alueella suositaan suomalaisia metsäpuita, joita
myös puulajipolku esittelee monipuolisesti. Kasvillisuutena käytetään paljon kotimaisia luonnonkasveja
kuten helppohoitoisia koristeheiniä, matalia havuja ja kunttaa. Kipinän rakenteissa ja materiaaleissa
suositaan puuta ja muita luonnonmukaisia tai kierrätettäviä materiaaleja.
Leikillisyys: Hyvätasoinen leikkipuisto kiipeilyvälineineen sekä interaktiivisen leikin alue toimivat
vetonauloina, jotka innostavat liikkumaan leikin varjolla, ja joiden perässä perheet lähtevät Kipinään
kauempaakin. Talvisin Kipinään tullaan luistelemaan puiden lomassa mutkittelevalle tunnelmalliselle
luisteluradalle, pulkkailemaan tai seikkailemaan lumisista rakennelmista tehtyyn lumimaailmaan.
Leikillisyyttä korostaa myös Kipinän värikäs visuaalinen ilme.
Monikäyttöisyys ja muokattavuus: Kipinä on kaikille avoin ja eri yhteistyötahojen hyödynnettävissä.
Urheiluseurat, yhdistykset ja yritykset voivat vuokrata Kipinän alueita ja tiloja käyttöönsä ja järjestää alueella
yleisötapahtumia, kuten ohjattua liikuntaa. Tapahtuma-aukiota voidaan käyttää Imatralla järjestettävien
kansallisten ja kansainvälisten urheilutapahtumien areenana.
Valaistuksella on alueen käytettävyydessä ja houkuttelevuudessa keskeinen tehtävä. Valaistuksella taataan
alueen toimintojen turvallinen ja miellyttävä käyttö ja tuotetaan vaihtuvia tunnelmia ja mieleenpainuvia
elämyksiä, vahvistetaan tilanrajauksia ja kulunohjausta sekä herätetään ohikulkijoiden mielenkiinto.
Suunnitelmassa on myös varaus maauimalan ja/tai uimahallin mahdolliselle toteuttamiselle. Maauimala
ja/tai uimahalli on mahdollista rakentaa alueen pohjoisosaan perhosniityn, moduuleista rakennettavien
muunneltavien pelikenttien ja tonttia koillisessa rajaavan metsikön paikalle, jossa niiden toteuttamiseksi ei
tarvita kiinteiden rakenteiden purkamista.
Vaiheittaisuus toteutuksessa: Kipinä voidaan toteuttaa vaiheittain. Maanrakennustyöt, kuten maaston
muotoilu ja metsitettävien alueiden istutustyöt ovat toteutettavissa käytännöllisimmin koko alueella ennen
toimintojen rakennustöitä. Toiminnoista ensimmäiseksi toteutettavia ovat itäisen sisääntulon lähellä
sijaitsevat leikkipaikat ja palvelut. Tämän jälkeen rakentaminen voi edetä toimintoalue kerrallaan.
Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota myös alueen tarvitsemaan kunnossapitoon. Tiheästi leikattavia
nurmialueita on vain siellä, missä niitä todella tarvitaan, ja muualla on niittyä, pensas- ja puuistutusalueita.
Vain pääreitti ja talviset oleskelualueet kunnossapidetään talvella. Aurauslumille on runsaasti tilaa.
Luistelukentän ja -radan ylläpidossa tarvittaville koneille on paikka kentän viereisessä huoltorakennuksessa.

