Lukkarin puisto - kohtaamispaikka yli sukupolvien,
oppimisympäristö ja leikkipaikka sekä terapiapaikka.
Puiston eri osat
Kulku puistoon pohjoispäästä siirretään nykyiselle oleskelualueelle. Tähän voidaan sijoittaa kivinen tai
puinen portti. Porttirakennelman esikuva haetaan Lapinjärven perinnepihoista. Portti-idea voidaan jatkaa
muuallekin polkuverkoston risteymäkohtiin. Polku keskustaan päin jää nykyiselle paikalle.
Puiston pohjoispäässä oleva parkkipaikka alue pienenee mutta alueelle mahtuu yhtä monta autoa kun nyt.
Pysäköintijärjestys opastetaan kyltein ja mahdollisesti betonikivirivillä kivituhkapinnassa.
Puiston pohjoispään länsikulmaan istutetaan pensaslabyrintti.
Parkkipaikan laidalle rakennetaan nykyaikainen maitolaituri leveineen oleskelu-askeleineen. Tähän kohtaan
tulee free wifi.
Lipputangot siirretään suunnitelman mukaan.
Kiinteä esiintymislava, joka toimii samalla avoimena näyttelytilana sekä kuntoharjoittelupaikkana
hyväkuntoisille ja harjoittelupaikkana heikkokuntoisille sijoitetaan ison nurmikentän koilliskulmalle. Lava on
myös näkyvä paikka jumpparyhmien vetäjille. Lavaan voidaan rakentaa erilaisia portaita, jotka ovat joko
raskaita tai erityisen helppoja kulkea kuntoilumielessä. Lavan seinustalle voidaan sijoittaa matala
kiipeilyseinä turva-alustoineen. Lavan taustaseinälle tai reunalle voidaan kiinnittää kuvia eri
vuosikymmenistä Lapinjärveläisistä maisemista, esim. jumppatuokioista ja hiihtokilpailuista monien
vuosikymmenien takaa. Tämä paikka voi myös toimia koululaisten ja erilaisten kerhojen näyttelytilana.
Esiintymislavan muoto tai koko ei ole tarkasti suunniteltu puistosuunnitelmassa vaan siitä laaditaan oma
suunnitelma yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kuten myös tarvittavaa miksauspöytäpaikka.
Nurmikko lavan edessä on samalla juhlakenttä, piknik- sekä puistojumppapaikka.
Lavan läheisyyteen sijoitetaan mahdollisesti ekovessa, johon esteetön kulku.
Myyntikojuja sijoitetaan puiston itärajalle. Kojujen koko ja muoto voi vaihdella. Ystävyyskuntien puut
siirretään tarvittaessa.
Puiston keskelle, olemassa olevan oikopolun keskikohtaan rakennetaan kohtaamispaikka, jossa puiston
kaikki polut kohtaavat. Istutukset paikan ympärillä ovat värikkäät mutta niin matalat että tästä on näkymä
koko puistoon. Keskelle istutetaan puu jonka ympärille rakennetaan penkki. Musiikki/runopenkki voidaan
sijoittaa tähän tai muualle Aistien puistoon. Kohtaamispaikan kasvillisuus ovat pääasiassa yrttikasveja ja/tai
perhoskasveja
Kohtaamispaikka on Aistien puiston osa johon kuuluu myös puiston länsisivulle tuleva Syötävä puistoosuus johon istutetaan erilaisia marjapensaita jotka ovat samalla kauniita eri väreineen keväästä
myöhäissyksyyn.

Aistien puisto jatkuu eteläsuuntaan kosteikkoalueella jossa puiston hulevedet imeytetään.
Kosteikkoalueella voidaan seurata sammakoita, lintuja, perhosia ja sudenkorentoja. Tähän istutetaan
erilaisia kauniita kosteikkokasveja, jotka kukkivat kauniisti ja houkuttelevat perhosia paikalle.
Keskipolun itäpuolelle rakennetaan leikki- ja kuntoilupaikka, johon sijoitetaan erilaisia leikkivälineitä ja
harjoitusvälineitä, jotka sopivat sekä ikääntyneille että hyväkuntoisille ja ovat samalla turvallisia lapsille.
Harjoitusvälineitä voi olla enenemänkin. On kuitenkin muistettavaa ettei leikkikentän läheisyydessä saa olla
kuntoiluvälineitä joilla on liikkuvia osia. Kuntopyörä joka tuottaa sähköä kännykkälaturiin voisi kuitenkin
sijoittaa tähän.
Tähän sijoitetaan myös penkkejä ja pöytiä oleskeluun, jotta eri sukupolvet voivat kohdata vaivattomasti.
Olemassa oleva huvimaja ja keinu siirretään tähän.
Leikki/kuntoilupaikan yhteyteen rakennetaan tunnepolku, jossa erilaisia pinnoitteita ja kuvioita.
Tunnepolku on tarkoitettu sekä leikkiin, tasapainoharjoituksiin että terapiatuokioihin.
Puistopolkujen varrelle sijoitetaan penkkejä. Osa penkeistä ovat jo olemassa, uudet penkit tulee olla sopivia
ikääntyneillä korkealla istuimella.
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Esiintymislava
Puistovalaisimet ja muu sähköistys - Valaisinmalli, valaisimien lopulliset paikat (etäisyys toisistaan
riippuu valaisinmallista).
Muut sähköpisteet kuten esiintymislavan, maitolaiturin ja myyntikojujen sähköt.
Moderni "maitolaituri"
Perinteiset puistoportit
Tunnepolun käsijohde
Penkki tammen ympärille kohtaamispaikalla
Roskikset
Musiikki/runopenkki
Sähköpyörä joka lataa kännykät tms.
Ekovessa
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