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TYÖN TAVOITTEET JA LÄHTÖKOHDAT

TYÖN TAVOITTEET JA LÄHTÖKOHDAT
Haltijatontunpuisto sijaitsee Niittykummun kaupunginosassa ja rajautuu idän, lännen
ja etelän puolella katualueisiin ja pohjoisessa nykyisiin asuintontteihin. Ajantasaasemakaavassa puisto on merkattu istutettavaksi puistoalueeksi ja sen itä- ja
länsipäissä on varaukset ohjeelliselle leikkikentälle. Alue on nykyisellään puustoista
kaupunk-metsikköä, jonka läpi kulkee ulkoilureittejä. Alueen keskellä virtaa
Nässelkärrinoja, joka liittyy alajuoksullaan Gräsanojaan.
Niittykummun alue on viime vuosina tiivistynyt merkittävästi ja Nässelkärrinojaa on
putkitettu suurelta osin rakentamisen myötä. Uusiin putkistoihin kertyy lietettä ja
Gräsanojan vedenlaadun parantaminen on tärkeää, koska kyseisellä vesistöllä on
paljon luontoarvoja (mm. taimenen esiintymisaluetta). Viheralueet ovat alueen
rakentumisen myötä myös tiivistyneet, joten Haltijatontun-puiston metsäinen luonne
arvotettiin tärkeäksi alueen suojavaikutuksen ja asukkaiden virkistyskäytön kannalta.
Suunnittelun ensisijaisena tavoitteena on alueen hulevesien hallinta ja erityisesti sen
laatua parantavat ratkaisut. Puisto tarjoaa myös tulvatilavuutta virtaamapiikkejä
varten. Lisäksi tavoitteena on kehittää puiston viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta.
Suunnittelussa pyritään luonnonmukaiseen ja vehreään, puiston nykyistä
kasvillisuutta ja Nässelkärrinojan nykyistä uomaa hyödyntävään ratkaisuun.
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Puistosuunnitelman aikaiset päivitykset yleissuunnitelmaan
Puistosuunnitelman laatimisen aikana asukaskeskusteluiden pohjalta päätettiin että
vanhaa poistettavaa siltaa ei ole tarpeen eikä kannatettavaakaan korvata uudella
sillalla. Puiston poikki kulkevan raitin yhteyteen Nuttukujan päähän on suunniteltu
kivituhkapintainen istuskelualue, joka mahdollistaa mm. petanquen pelaamisen.
Puiston pohjoisreunan tulvavallia ja Nässelkärrinojan tulvatasannetta laajennettiin
Koivu-Mankkaantien vieressä. Puistosuunnitelman aikana laadittiin myös tarkempi
elinympäristökartta ja suunnitelma alueen luonnonarvojen vahvistamiseksi.
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PUISTOSUUNNITELMA

PUISTOSUUNNITELMA
Puiston suunnittelun lähtökohtana on ollut säilyttää ja vahvistaa alueen luontoarvoja,
mahdollistaa asukkaille entistä paremmin luontokokemuksia puiston alueella, lisätä erilaisia
elinympäristöjä lajeille sekä hallita vesienlaatua ja tulvatilanteita.

Puiston länsipuolella pohjoisreunaan rakennetaan tulvavalli, joka estää
laskennallisesti kerran sadassa vuodessa toistuvan (1/100v) tulvan leviämisen
pohjoispuolen tonteille.

Alueen uomaa levennetään kahdelta kohdin, jotta se palvelee paremmin tulvien hallinnassa
ja puhdistaa vesiä tulvatasanteiden kasvillisuuden avulla. Luonnonmukaista vesienhallintaa
on parannettu lisäksi puusuisteiden ja luonnonkivisten kynnysrakenteiden avulla, jotka
myös parantavat pääsyä veden ääreen sekä luovat alueelle puromaista solinaa.

Puiston länsiosaan lähelle Nuttukujan ja Merituulentien risteystä on esitetty
pöytäryhmä ja pieni kivituhkapintainen kenttä mm. asukkaiden toivomaa
petanqueta varten.

ALUELEIKKAUS A-A

Leikkauksessa A-A’ on näkyvissä uoman levennys ja tulvatasanteen lisääminen
puiston itäosaan. Tasanne mahdollistaa pääsyn veden äärelle sekä Nässelkärrin
ojan hallitun tulvimisen tulvatilanteissa. Uusilla maastonmuotoilulla, istutuksilla
ja uomaa avaamalla puistoalueesta saadaan sekä viihtyisämpi että ekologisesti
toimivampi.
Leikkauksessa näkyy myös uusi valaistava puistoraitti sekä Merituulentien
viereinen levennettävä kevyen liikenteen raitti.
.
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ALUELEIKKAUS B-B

Leikkauksessa B-B’ näkyy Nässelkärrin ojan toinen tulvatasanne vettä
puhdistavine ja viivyttävine kasvipeitteineen. Uoman linjaus ja ympäristö
pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan nykyisellään ja luonnontilaisena.
Puiston poikki kulkeva Nässelkärrin ojan suuntainen puistoraitti
rakennetaanyhtenäiseksi ja kivituhkapintaiseksi. Raitin valaistuksessa ja sen
sijoittelussa on huomioitu häiriövalon minimointi asutuksen suuntaan.

HOITOLUOKKAKARTTA

ELINYMPÄRISTÖKARTTA
Haltijatontunpuiston kasvillisuutta kehitetään vyöhykkeittäin niin,
että alue tukee luonnon monimuotoisuutta luomalla erilaisia
elinympäristöjä. Puistoalueen vieraslajit tulisi lajista riippuen
kitkeä/haudata tai kaivaa pois.

KUNNALLISTEKNIIKKA

GEOTEKNISET PERIAATTEET

Kaukolämpölinjat

Tulvapenger

Nykyinen alueen läpi länsi-itä suunnassa kulkeva, käytöstä poistettu
betonikanaalissa kulkeva kaukolämpölinja jätetään osittain uuden
puiston pääreitin varrelle (plv 140-230), muutoin kaukolämpökanaali
puretaan. Käytössä oleva pohjois-itä suuntainen kaukolämpölinja
siirretään uudelle sijainnille, Tonttutytönkujan jatkeena olevalle raitille
(Raitti 1) , ja sijoitetaan uoman kohdalla kulkemaan uoman alitse.

Alueelta kaivettua materiaalia ei suositella käytettäväksi tulvapenkereen
rakennusmateriaalina haitallisten vieraslajien sekä mahdollisten happamien
sulfaattimaiden vuoksi. Stabiliteetin parantamiseksi tulvapenkereen alle
suositetaan geovahvistetta (lujitekangas).

Kaapelit

Kaukaloiden purkamisesta syntyvän betonin jalostamista betonimurskeeksi
kannattaa tutkia jatkossa. Kaukaloiden purkamisesta syntyvä betonimurske ei
kuitenkaan sovellu hyödynnettäväksi kyseisessä puistossa sillä alue sijaitsee
tulvavaara-alueella.

Alueella olevat nykyiset kaapelit siirretään tarvittaessa ja uudet
kaapeli-varaukset toteutetaan kaapeleiden ja
johtojen yleisasemapiirustuksessa
esitetyille reiteille.

Muut geotekniset asiat

Merituulentien pohjoispuolinen kevyen liikenteen väylä
Merituulentien kevyen liikenteen väylä rakennetaan 5 metriä leveäksi
eritellyksi jk+pp-tieksi, joka näin yhdistää alueen itä- ja länsipuolille jo
toteutetut leveät kevyen liikenteen väylät. Valaistus uusitaan.
Puistoraitit
Puistoon rakennetaan itä-länsisuuntainen uusi 3.0 m leveä pääreitti,
joka valaistaan. Nykyinen pohjois-eteläsuuntainen Tonttutytönkujan
jatkeena oleva reitti kunnostetaan siltä osin kuin uuden
kaukolämpölinjareitin rakentaminen sitä vaatii. Raitin valaistus
uusitaan. Lisäksi reitin liitos Merituulentien kevyen liikenteen väylään
muutetaan loivemmaksi. Muita kapeampia puistopolkuja rakennetaan
yleissuunnitelmakartalla esitetyille reiteille. Nuttukujalle lisätään
valaisimet.
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LIITTEET
Liite 1 7648/001 Puiston asemapiirustus
Liite 2 7648/002 Puiston leikkaukset A-A ja B-B
Liite 3 Asukastilaisuuksien yhteenveto

