VIRTAUS
Toiminta- ja virkistyspuisto
Ukonniemen VIRTAUS-puistosta virtaa ja elämyksiä kaikille
Virtaus- puiston tavoitteena on tarjota monipuolinen harrastealue, joka yhdistää liikunta-aktiviteetit,
kulttuurin ja vehreän ympäristön. Ympärivuotinen tarjonta eri toimintoja tarjoaa elämyksiä niin lapsille,
aikuisille kuin vanhemmallekin väelle. Tarkoituksena on tehdä alueesta asukkaiden ja matkailijoiden oma
olohuone, jonne kaikenlaisten kävijöiden on mukava tulla viettämään aikaa yhdessä. Avoin tila ja erilaiset
tapahtumat houkuttelevat myös vähemmän liikunnallisia kävijöitä Virtaukseen ja madaltavat kynnystä
löytää uusia liikuntaharrastuksia. Virtauksessa on otettu huomioon luonnon positiivinen vaikutus
mielentilaan, ja siksi alueella on monipuolisten habitaattien ja lajivalintojen avulla pyritty luomaan
vaihteleva ja rikas viherympäristö.

LIIKUNTA-AKTIVITEETIT
Virtauksessa on monipuoliset mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen. Koripallo-, sulkapallo-, tennis-,
rantalentopallo- ja squashkentillä joukkuelajien harrastaminen on helppoa. Kenttien lisäksi alueella on
luistelurata- ja kenttä, joka kesäisin toimii rullaluisteluratana. Ulkokuntosalilla kehon monipuolinen
harjoittaminen on helppoa. Välinevalikoima suunnitellaan sopivaksi sekä lihaskuntoharjoitteluun että
yleisen liikuntakyvyn ylläpitoon erilaisten koordinaatiota ja liikkuvuutta tukevien laitteiden avulla.
Ohjetaulut ja laitteisiin liitetyt QR-koodit ohjaavat välineiden oikeanlaisessa käytössä.
Parkour- ja kiipeilyalueen seinillä ja esteillä voi testata omaa uskallustaan ja rajojaan sekä kehittyä
kehonhallinnassa. Perinteisten hyppyboxien lisäksi alueella on suurempia boulderointivälineitä sekä
kaupunkirakennetta mukaileva parkourrata erilaisilla reileillä ja seinämillä. Koirille ja koiraharrastajille on
Virtauksen eteläisellä laidalla kookkaat, hyvin valaistut koirapuistoaitaukset isoille ja pienille koirille, sekä
agilitykenttä, jossa on tilaa leikkiä ja harjoittaa koiran koordinaatiota.

LAPSILLE
Lapsille riittää Virtauksessa leikkiä ja tekemistä pitkäksi aikaa. Perinteinen leikkialue on teemoitettu
Saimaan saaristoksi: sinisellä turva-alustalla vesiteemaiset leikkivälineet ja kiipeilytelineet kannustavat
leikkiin ja alue rajautuu ’saarikumpuihin’ jossa pienet mökit ja puueläimet luovat lapsen kokoisen
pienoismaailman. Kavereiden leikkiä voi kavuta tarkastelemaan majakasta ja sitten laskea liukumäkeä
takaisin alas. Liikennepuistossa lapsi oppii tärkeitä liikennesääntöjä ja voi huristella polkuvälineillä ottaen
kisaa kuka pääsee liikennepuiston ympäri nopeimmin. Liikennepuiston vieressä on Virtauksen erikoisuus,
lasten interaktiivinen leikkialue. Interaktiivisella leikkialueella on välineitä, joilla voi esimerkiksi pelata
tanssi- ja musiikkipelejä liiketunnistimien avulla. Tällä alueella on tilaa myös lasten monitoimi- ja
pannakentille, jossa on turvallista pelata vaikka sählyä tai polttopalloa kaveriporukalla.

LUONTO
Virtauksessa on vaalittu vehreää ilmettä monipuolisilla kasvivalinnoilla ja habitaateilla. Ympäristöpalveluja
tarjoaa istutettu haapapuistikko, joka on tärkeä laji monille ympäristön monimuotoisuutta ylläpitäville sieni, hyönteis- sekä eläinlajille. Puuvalinnoissa on otettu huomioon kauniit syysvärit ja keväinen kukinta, joka
on sekä visuaalisesti kaunis että hyödyllinen pölyttäjille. Suurella kummulla. lasten liikennepuistossa sekä
alueen koillislaidalla on niittykasvillisuutta, jossa luonnonkukat antavat ruokaa pieneliöille ja tuovat väriä
ympäristöön.

.Pienille metsäreiteille on istutettu happamaan maahan sopivia kasvilajeja, kuten alppiruusuja, jotka luovat
metsän siimekseen oman puutarhansa. Alkujaan hyvin tasaiselle suunnittelualueelle muotoillaan reittien
varsille pieniä kumpuja, jotka rajaavat näkymää ja eri toiminta-alueita.

TAIDE, KULTTUURI ja VIRKISTYS
Virtauksen sydämenä toimii avoin puistoalue, jossa tapahtumien järjestäminen myös suuremmalle
joukolle on helppoa. Joogatunnit, lasten yleisurheilukisat, taide- ja musiikkitapahtumat… Avoimella
nurmella on lukemattomia käyttömahdollisuuksia. Puiston laidalla on varaus kumpukahvilalle, jossa voi
nauttia esimerkiksi kuuman kaakaon pulkkamäkipäivän päätteeksi tai istahtaa kuumana kesäpäivänä
virvokkeelle. Kahvila on Virtauksen maamerkki ja symboli, joka jää kävijöiden muistoihin.
Keskisen avoimen nurmialueen esiintymislavan lisäksi Virtauksessa on muraalialue, johon pystytettyihin
seiniin ja pilareihin kävijät voivat tehdä oman vaihtuvan taidenäyttelynsä. Virtauksen sisäänkäynneillä sekä
sisäosissa on jätetty tilavarauksia mahdollisille taideteoksille ja veistospromenadille. Nämä taideteokset
voidaan valaista erikoisvalasimin pimeitä syys- ja talvi-iltoja varten.
Maamerkkinäkin toimiva kumpukahvila tarjoaa virvokkeita ja syötävää Virtauksen kävijöille. Kahvilan lisäksi
alueella on useita nuotiokatoksia, joissa voi esimerkiksi koululaisryhmät paistaa makkaraa ja viettää
lounastaukoa. Lasten aktiivialueen vieressä on puistoshakkialue, jossa on mukavia penkkejä puiden
varjossa. Virtauksen metsäisessä lounaispäässä on iglusaunoja, jotka ovat kävijöiden vuokrattavissa.

ESTEETTÖMYYS ja TURVALLISUUS
Esteettömyys on turvattu helppokulkuisuudella sekä hyvällä valaistuksella ilta- ja yöaikaan. Kulkureitit,
urheilukentät ja aktiviteettialueet on valaistu niin, että harrastaminen on mahdollista myös vuoden
pimeimpinä aikoina ja kävijöillä on turvallinen olo alueella liikkuessaan. Jokaisen sisäänkäynnin luona on
alueen kartta ja infotaulu, josta voi lukea tulevista tapahtumista ja muista tiedotteista. Esteettömyys on
otettu huomioon myös ulkokuntosalilla, johon valittuja laitteita voi käyttää myös pyörätuolista käsin.
Virtauksen kaksi parkkipaikkaa mahdollistavat alueelle saapumisen myös pidemmän matkan takaa.

Alueella
on
myös
useita
nuotiokatoksia,
joissa
esimerkiksi
luokkaretkeläiset voivat valmistaa itse
omat ruokansa.

Mahdollisia tapahtumia puistoalueella:
-

Lumen/jäänveistokisat
Lavatanssimusiikki-illat
Nuorisobändien keikat
Kansalaisopistojen liikuntatuntien
järjestäminen
Koirien agilitykisat
Luokkien liikuntapäivät
Autumn ja springwalkit ruska
ja kukinta-aikaan

Lapsille ja nuorille:
-

Liikennepuisto
Leikkikenttä
Monitoimi- ja panna-kentät
Talvisin pulkkamäki, kesäisin liukumäki
Luistelu/rullaluistelurata
Parkourrata
Taideseinät

Aikuisille:
-

monipuolisesti erilaisia kenttiä: tennis,
koripallo, rantalentopallo, sulkapallo
Haasta itsesi: parkourrata ja ulkoliikuntasali
Koiranomistajille koirapuisto sekä agilitykenttä

Ikä-ihmisille:
-

Lenkkeilyreittejä niin metsän siimeksessä
kuin avoimella niityllä
Liikuntakyvyn ylläpitoon sopivia kuntolaitteita
Rauhallisia penkkejä ja lepopaikkoja ympäri aluetta

Valaistuksen tärkeimpänä päämääränä on tehdä kulkeminen turvalliseksi kävijöille myös talvisin ja
pimeän aikaan. Urheilukentillä sekä koirapuistossa on voimakkaasti valaisevat kenttävalaisimet.
Alueilla, joissa valoa tarvitaan hieman vähemmän, on pienempiä katuvaloja sekä lämpimän värisiä
pollarivalaisimia. Koillisella, kaakkoisella ja luoteisella sisäänkäynnillä on tilavaraus valaistulle
taideteokselle, jonka värit vaihtelevat esimerkiksi vuodenajan tai tunnelman mukaan. Nurmialueella
valittuja puita on valaistu altapäin aksenttivaloilla, jotka tuovat esiin oksiston muodot pimeää iltaa
vasten.

