imatraLaine – Ukonniemen uusi toimintapuisto
Suunnitelmamme on tervehdys sekä Alvar Aallolle, että Imatran ja Viipurin kaupungeille.
Viipurin puistoista tähän suunnitelmaan on lainattu näkötorni, kaarisillat, huvimajat ja
lehmuskujanne. Ne ovat puiston keskeisiä elementtejä, keskeisimpänä niistä
kokoontumispaikkana toimiva ja kauas erottuva näkötorni. Näkötornin kahvila voi olla
urheiluseurojen ylläpitämä, rahaa toiminnalle tuova paikka.
Puistoon voi saapua monin eri tavoin. Julkinen liikenne tuo läheisille bussipysäkeille. Omat
autot voi pysäköidä lähistön parkkipaikoille. Polkupyörille on tilavat parkit, joten liikkuminen on
sujuvaa myös alueen vuokrapyörillä. Opasteet tehdään suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.
Imatran kaupunki sijaitsee geologisten suurmuotojen risteyksessä. Alueella kulkeva georeitti
huomioidaan suunnitelmassa. Esimerkiksi aluetta rajaavasta metsiköstä alkavassa
kivipurossa pyritään käyttämään paikallisia kivilajeja. Kivet jatkuvat ryhmissä pääsisääntulolle
asti. Alueelle muotoillaan erikokoisia ja muotoisia kumpareita. Nämä aaltomaiset muodot
avaavat ja sulkevat näkymiä sekä rajaavat tilaa. Alueella rakennettaessa maamassat
hyödynnetään kumpareissa, joiden koko ja määrä tarkentuu käytettävissä olevan materiaalin
mukaan. Kasvillisuus on monipuolista ja monilajista, mukana on myös hedelmä- ja
marjakasveja varsinkin grilli- ja picnicalueella. Siellä niistä voi kerätä satoa suoraan suuhun.
Puistossa on Aalto-maljakon muotoa mukaileva leveä reitti, jonka vierellä kulkee sininen
Saimaasta muistuttava tartan. Talvella tartanille voidaan tehdä latu lasten hiihtoharjoitteluun.
Alueella kiertää myös muita lenkkipolkuja, joita voi käyttää vuoden ympäri. Lenkkipolulla
käytetään eri pintamateriaaleja alueen eri osissa: murske/kivituhka, puru/kuorike.
Imatran puuteollisuuden vaikutus näkyy materiaaleissa: rakenteissa käytetään
mahdollisimman paljon puuta. Lisäksi suunnitelmassa on puulajipuisto, jossa koululaiset,
turistit ja muut kiinnostuneet voivat tutustua sekä eri puulajeihin että puuteollisuuteen, alueen
historiaan ja puiden ekologiseen merkitykseen. Puulajipuistosta alkavat QR-koodein
varustellut infotaulut jatkuvat myös puiston muissa osissa. Yleissuunnitelman kuvasta löytyy
esimerkki. Suunnittelualueen rajalla olevat metsiköt säilytetään ja niitä jatketaan ja
täydennetään alueen sisällä. Pyrkimys on luoda yhtenäisiä viherkaistoja ja pienempiä
askelkiviä läpi alueen. Alueen parhailla näköalapaikoilla on sisäänkäynnin portin
pienoismalleja, joissa on aihetunnisteet #laine #ukonniemi. Näillä paikoilla voi kuvata itsensä
tai kaverinsa.
Puiston toiminnoissa huomioidaan eri-ikäiset ja -kuntoiset ihmiset, olivat he sitten turisteja tai
paikallisia. Kuntoilulaitteita voivat käyttää kaikki oman tasonsa ja jaksamisensa mukaan.
Välineitä ja esimerkiksi trampoliinipätkiä on sijoiteltu pareittain siten, että niissä voi ottaa
leikkimielisiä kilpailuja. Pienille lapsille on oma alue, jossa on turvallista leikkiä ja liikkua.
Street-alueella voi mm. heitellä koreja, harrastaa parkouria ja pelata katusählyä. Talvella
alueelle tehdään luistelukenttä ja perhelatu. Koirapuistossa on omat aitaukset isoille ja pienille
koirille. Se rakennetaan alueen kulmaukseen ja rajataan kasvillisuudella, jotta koirilla on oma
rauha.Valaistus on suunniteltu niin, että puistossa on mukavaa ja turvallista liikkua myös
pimeän aikaan. Valosaasteen määrän vähentämiseksi pienempien polkujen valaistus
sammutetaan yöksi. Etenkin aktiviteettipaikoilla käytön mukaan reagoiva älyvalaistus on hyvä
vaihtoehto.

