KAUNIAISTEN SKEITTIPUISTO
– KOMPOST-MODERNI LIIKUNTAPAIKKA
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Muutama vuosi sitten Kauniaisten pitkäaikainen
skeittipaikka purettiin keskusta-alueen laajentuessa. Vanha ostari purettiin ja tilalle rakennettiin
uusia liike- ja asuinrakennuksia. Uudelle harrastuspaikalle oli kova tarve kehittyvän keskustan läheisyydessä. Skeittipuistolle löytyi paikka vehreästä Thurmaninpuistosta, vain kivenheiton päästä
Kauniaisten uudesta keskustasta.
Puisto rajautuu kahteen kevyenliikenteen raittiin ja keskustan suunnassa jalkapallokenttään.
Pohjoispuolella kulkee junarata, eteläpuolella
puistolla on taustanaan koivuvaltaista puistometsää, idässä häämöttää keskustan uudet kerrostalot ja lännessä Thurmaninpuisto jatkuu kohti
Espoon viheralueita.
Skeittipuiston pelkistetty värimaailma mukailee ympäröivien koivujen runkoja ja taivaan sineä.
Betoninen pohjalaatta on valettu kevytsorakerroksen varaan. 150 millinen pohjalaatta on har2 maata betonia, jossa on käytetty mukana valkoista väripigmenttiä. Laatta on raudoitettu suunnitelmien mukaan.
Pohjalaattaan on nostettu taitoksia hyppyreiksi skeittaajille, rullaluistelijoille ja BMX-pyöräilijöille. Laatan päälle on asennettu myös graniittipaaseja ja erityisvalmisteisia teräsputkia.
Alueen keskelle on tehty graniittisista noppakivistä, laatoista, pollareista ja lohkareista kivetty
oleskelualue, urbaaniin meditaatioon soveltuva kivipuutarha. Sen suunnittelun esikuvina toimivat
japanilaiset zen-puutarhat.
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Kauniaisten skeittipuiston asemapiirros.
2
Skeittipuisto sijaitsee vehreässä Thurmaninpuistossa.
3
Skeittipuiston kivipaadet ja kiveyksen materiaali ovat peräisin entiseltä keskustan ostarilta.
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Pohjalaattaan on nostettu taitoksia hyppyreiksi skeittaajille, rullaluistelijoille ja BMX-pyöräilijöille. Laatan päälle on
asennettu myös graniittipaaseja ja erityisvalmisteisia teräsputkia. Alueen keskelle on tehty graniittisista noppakivistä, laatoista, pollareista ja lohkareista kivetty oleskelualue, moderni kivipuutarha.

GRANI – COMPOST SKATEPARK
Skatepark GRANI locates in a small town called Kauniainen, next town from Helsinki.The old mall got torn
down and the old material was composted and rearranged to a near park area to serve as a skatepark. GRANI
consist of white concrete sidewalk, recycled lightpoles,
curbs and stonegarden for urban meditation.
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KIVET OVAT UUSIOKÄYTÖSSÄ
Skeitattavat kivipaadet ja kiveyksen materiaali
ovat peräisin entiseltä keskustan ostarilta. Kaikki
skeittaukseen sopiva materiaali kerättiin talteen
purettavilta kaduilta ja aukioilta. Kivet inventoitiin ja välivarastoitiin kaupungin varikolle. Käytettävissä oleva kierrätysmateriaali toimi osaltaan
suunnittelun reunaehtona. Puretun kaupungin
jäänteistä sommiteltiin tällä tavoin uusi skeittaukseen soveltuva abstrakti kaupunkitila.
Kaupunkien tulee toimia komposteina.
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Betoninen pohjalaatta on valettu kevytsorakerroksen varaan. 150 millinen pohjalaatta on harmaata betonia, jossa
on käytetty mukana valkoista väripigmenttiä. Laatta on
raudoitettu suunnitelmien mukaan.
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Graniittisista noppakivistä, laatoista, pollareista ja lohkareista kivettyyn oleskelualueen tekoon osallistuivat
myös itse käyttäjät sekä muita vapaaehtoisia nuoria.
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