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Esteetön asfalttireitti

Kivituhkakäytävä

Koirapolku

KAHVILA-AUKIO - sauna- ja näyttelytilat, kahvio, info

AURINKO - Tapahtuma- ja pelikenttä

KUNTOMÄIHÄ - Kuntoiluvälineitä monen tasoisille, myös esteetön

VAUHTIMÄIHÄ - Miniareenat, skeitti, parkour, maatrampolinit, 
                        jättilautapelit

LEIKKIMÄIHÄ - Leikkivälineitä, riippusilta,pensassokelo,
                      piir                      piirrustusasfaltti, palaseinä

ERIKOISPUUKUKKULA ja taimitarhan muistomerkki

MIELIMÄIHÄ - Monimuotoinen heinä- ja perenna-alue
                     kaikille aisteille, ulkosoittimet, keinu, tasapainoilu

KOIRAMÄIHÄ - Koirapuisto ja koirapolku

EVÄSMÄIHÄ - Nuotiopaikka isomallekin joukolle

Ensilumen pulkkamäki

Luistelukenttä

Luistelureitti

Lumiveistosalue aurauslumesta

Eväsmäihä Leikkimäihä Erikoispuukukkula Luistelureitti

0 5 10 15 20 25 30 m

MetsäJäädytettävä luistelureittiSuomalaisten metsäpuiden erikoismuotoja ja taimitarhan muistomerkkiAsfaltoitu reittiMaaliu’ut ja verkotPalikkaseinä taiteiluunPainanneKöynnöstorni ja riippusiltaLeikkipuisto ja pensassokkeloNuotiolaavuSeikkailumetsäAsfaltoitu reittiMetsä

Valaisinpylväs, kirkas yleisvalo

Integroitu tunnelmavalaistus viherkatoksissa
ja puutorneissa ”tähtien tuike”

Pollarivalaisin, suunnattu maahan

Puiden epäsuora kohdevalo alhaalta spotein

Heijastinpolku seikkailumetsässä

VALAISTUS 

AlueenAlueen valaistuksessa hyödynnetään älykkäitä ratkaisuja, jotka ovat ekologisia ja 
vähentävät turhaa valosaastetta. Asfaltoitu pääreitti on kauttaaltaan valaistu 
liiketunnistimilla toimivilla valaisimilla niin, että valot voimistuvat sitä mukaa kun 
valaisinta lähestyy ja pysyvät muuten himmeinä. Valaistusta voi muuttaa myös eri 
vuodenaikoina ajastimilla. Kuntomäihä, vauhtimäihä, leikkimäihä, koiramäihä ja 
aurinkokenttä aluevalaistaan interaktiivisesti niin, että käyttäjä voi itse sytyttää valot. 
Tietyn ajan päästä valot alkavat himmentyä, jolloin käyttäjä voi sytyttää valot 
uudelleen. Lisäksi katospuut uudelleen. Lisäksi katospuut valaisevat osan toiminnallisista alueista epäsuorasti.

Näkymä pääsisänkäynniltä kahvilarakennukselle. Penkit nousevat Imatran kuohuista. 

Leikkimäihässä  saa päästää luovuutensa valloilleen ja ”piirtää” palaseinällä, jossa palikoita 
liikutellaan edestakaisin muodostaen erilaisia kohokuvioita. Palikat liikkuvat seinän rei’issä 
eikä niitä pysty irrottamaan kokonaan. Leikkiessä saa myös luontaista liikuntaa, kun kiiruhtaa 
seinän puolelta toiselle - tai leiki vaikka kaverin kanssa!

Ensilumen pulkkamäki avataan samaan aikaan ensilumen ladun kanssa kahviorakennuksen katolle.

Viherkattokatoksia tähtivalaistuksineen Vauhtimäihässä.

Taidevalaistus 
SisääntuloaukionSisääntuloaukion puut ja taideteos sekä itäosan 
puuympyrä valaistaan epäsuorasti alhaalta päin. 
Mielimäihässä on muutama pollarivalaisin, jotka 
toimivat myös interaktiivisesti kytkimellä. 
Puutornien oksien kärjissä on pienet tuikkivat 
valot, jotka sytytetään ensilumen pulkkamäen 
avajaisiltana. Seikkailumetsäpolulle voi 
uskaltautuauskaltautua myös pimeän aikaan taskulampun 
kanssa, sillä reitti on ”valaistu” heijastimin.


