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Päivämäärä
17.2.2022
Lääkintälotanpuiston ja leikkialueen puistosuunnitelmaselostus
Lähtökohdat ja nykytilanne
Lääkintälotanpuisto sijaitsee Hennalassa, Lahden 27. kaupunginosassa, Hennalan
entisellä varuskunta-alueella. Puistoalue rajautuu Esikuntakatuun, Pataljoonakatuun,
Jylisevänkatuun sekä Sotahevosenpolkuun. Puiston länsiosassa sijaitsee yksityisessä
asuinkäytössä oleva kiinteistö. Puisto on asemakaavan mukaisella lähivirkistysalueella
(VL/s). Asemakaavassa puiston keskiosaan on merkitty alue, jolle saa sijoittaa
leikkikentän ja lähiliikuntapaikan järjestämiseksi tarpeellisia välineitä (le-1).
Asemakaavaan on liitetty velvoittava lähiympäristöohje, jossa on määritelty
suunnittelussa huomioon otettavat historiallisen ympäristön ominaispiirteet. Hennalan
entinen varuskunta-alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun
kulttuuriympäristöön (RKY 2009).

Puiston alue on tällä hetkellä havupuuvaltaista sekametsää, jossa kasvaa myös
heinäkasvillisuutta sekä joitakin puutarhakasveja. Puiston halki on ajoyhteys
asuinkiinteistölle, mutta se tulee poistumaan ja uusi yhteys kiinteistölle rakennetaan
Esikuntakadun puolelta. Puiston pohjoisosassa on vanha, purkukuntoinen katos.
Puistosta tavoitellaan metsäistä ja vehreää, ja leikkialueen toiminnoissa painotetaan
monipuolisia leikkimahdollisuuksia. Suunnittelussa on otettu huomioon puiston sijainti
arvokkaassa kulttuurihistoriallisessa ympäristössä.
Suunnitelman sisältö
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Leikkialue rakennetaan pääosin poistuvan ajoyhteyden päälle, alueen puustottomalle
osuudelle. Leikkialueen ulkopuolelle jäävä vanha tienpohja maisemoidaan istuttamalla
alueelle niittykasvillisuutta. Leikkialueen pinta- ja turva-alustamateriaalina käytetään
turvahaketta. Leikkialueen itä- ja länsireunoille istutetaan puita ja pensaita, jotka
rajataan istutusten suoja-aidoilla.
Puiston metsäisimpiä osia kunnostetaan siten, että alueella kasvavilla jalopuilla olisi
tilaa kasvaa. Alueen vaaralliset ja huonokuntoiset puut poistetaan.
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Puistoon rakennetaan esteetön, pohjoiseteläsuuntainen kivituhkapintainen
puistokäytävä, joka alkaa pohjoisesta Pataljoonakadulta ja päättyy etelään
Sotahevosenpolkuun. Lännestä, Esikuntakadun suunnasta, rakennetaan kapeampi
puistokäytävä, josta pääsee kulkemaan Pataljoonakadun ja leikkialueen suuntaan.
Leikkialue on jaettu isojen ja pienempien lasten puoliin. Alueiden välissä,
puistokäytävän varrella on oleskelualue, jossa on pöytä-penkkiryhmä. Myös puiston
pohjoisosaan, purettavan katoksen kohdalle, rakennetaan oleskelualue. Sinne
sijoitetaan penkkejä sekä istutetaan pensaita. Välineiden ja kalusteiden sijoittelu on
esitetty tarkemmin suunnitelmassa.
Tasaus ja kuivatus
Rakennettavan leikkialueen pinnantasausta nostetaan nykyisestä maanpinnasta noin
40 cm ja rakenteen kuivatus toteutetaan salaojin, jotka purkavat puiston nykyisiin ojiin.
Puistokäytävän tasaus nousee enimmillään 80 cm nykyisestä maanpinnasta. Alueen
pintakuivatus toteutetaan reunaojin ja rummuin.
Valaistus
Leikkialue sekä pohjoiseteläsuuntainen puistokäytävä valaistaan.
Kunnossapito
Oleskelu- ja leikkialueet kuuluvat hoitoluokkaan A2 (Käyttöviheralue).
Puistoon jäävät metsäalueet kuuluvat hoitoluokkaan C1.1 (Puistometsä). Niittyalueet
kuuluvat hoitoluokkaan B3 (Maisemaniitty).
Pohjois-eteläsuuntainen puistokäytävä on mahdollista pitää talvikunnossapidettävänä.

