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Kampuspuiston puistosuunnitelmaselostus
Lähtökohdat ja nykytilanne
Kampuspuisto sijaitsee Niemen 4. kaupunginosassa asemakaavan mukaisella puistoalueella (VP).
Suunnittelualue rajautuu pohjoisreunalta Vesijärveen johtavaan itä-länsisuunnassa
virtaavaan Joutjokeen, idästä Mukkulankatuun, lännestä Laatikkotehtaankatuun ja
etelästä Kampusraittiin sekä liike ja oppilasasuntokerrostalojen korttelialueeseen
(ALO-1, AL/ALO-1). Puistoalueen kaakkoiskulmassa on asemakaavassa merkitty
veistoksen likimääräinen sijainti. Puiston ja Kampusraitin välissä on nykyinen sorapintainen pysäköintialue, joka poistuu puiston rakentamisen myötä.
Kampuspuisto on lehtipuuvaltaista metsikköä, joka on osittain pusikoitunut.
Nykyisen puistoalueen läpi itä-länsisuunnassa kulkee kaasulinja sekä jätevesiviemäri.
Suunnitelman sisältö
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Kampuspuiston alueesta suurin osa säilyy ennallaan puustoisena alueena. Puistoon on vuosien saatossa tuotu ja siellä on säilytetty maa- ja rakennusmateriaaleja,
nämä alueet siivotaan. Pusikoitunut ja roskaantunut puisto siistitään.
Kampuspuiston aukion kulkureitit päällystetään pääasiassa läpäisevällä kivituhkalla.
Osa oleskelualueista kivetään betoni- tai graniittikivellä. Kiveyksissä käytetään
mahdollisuuksien mukaan kierrätettyjä kiviä. Kampuspuiston aukiolta kaakon suuntaan Kampusraitin yhteyteen tulee asemakaavan mukaisesti ympäristötaideteos,
joka näkyy moneen suuntaan. Alue kivetään betonikivellä. Aukion länsilaidalla olevan istuskeluryhmän ja pingispöydän alustana käytetään kierrätyskumipinnoitetta.
Aukiolta Laatikkotehtaankadun suuntaan tehdään pitkospuut.
Kampuspuiston suunnittelun lähtökohtana on ollut luoda Niemen ja Iskun kampusten väliin Kampusraitin yhteyteen mukava ja viihtyisä oleskelualue, joka mahdollistaa myös pienimuotoisten tapahtumien ja vaikka ulkoluentojen järjestämisen.
Aukio on mitoitettu siten, että sinne voi tuoda esimerkiksi tapahtumakontin. Alueelle
tulee erilaisia istuskelupaikkoja pienille porukoille sekä suuremmalle joukolle.
Kampuspuiston linjat mukailevat Kampusraitin epäsymmetrisiä ja suoraviivaisia linjoja. Kasvillisuudessa, materiaaleissa ja väreissä pysytään Kampusraitin rouheassa, mutta viimeistellyssä tunnelmassa.
Kampuspuiston eteläreunaan tehdään n. 2 m korkea maisemavalli, jonka eteläpuolelle Kampusraitin suuntaan tulee aurinkonurmi. Vallin pohjoispuolelle rakennetaan
amfiteatterikatsomo pengertäen maavallia cortenteräslistalla ja istuimilla. Katsomon
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kulkuväylillä käytetään kierrätyskumipinnoitetta. Maisemavallin rakentamiseen hyödynnetään puiston rakentamisessa syntyviä kaivuumaita.
Aukion itäreunaan rakennetaan puu- tai komposiittipatio aurinkotuoleineen ja pöytäryhmineen. Pation ylle rakennetaan metallinen pergola. Patio- ja pergola-alueen
valaistukseen panostetaan. Aukion länsilaitaan tulee pingispöytä ja pyörivät istuimet.
Lisäksi Joutjoen varteen tehdään pienehkö oleskelualue. Mukkulankatuun rajautuvan nykyisen sorapintaisen pysäköintialueen rajaavia kiviä hyödynnetään Joutjoen
varren oleskelualueella maisemakivinä.
Säilytettävä puuston myötä Kampuspuistoon jää vehreä ilme. Puut tuovat rakennettavalle aukiolle suojaa kolmelta ilmansuunnalta. Aukiolle istutetaan lisäksi kuivassa
viihtyviä koristeheinäistutuksia ja muutama puu. Aukion reunoille rakennetaan kapea niittyvyöhyke säilytettävän metsän ja rakennettavan alueen väliin.
Tasaus ja kuivatus
Kampusraittiin liittyvät väylät ja ympäristötaideteoksen aukio on suunniteltu niin, että tasaus laskee Kampusraitille päin. Kampuspuiston aukion tasaus laskee Joutjoelle päin.
Pintakuivatus toteutetaan pintavaluntana ja matalina painanteina Kampuspuiston
nykyiseen metsään. Kampusraitin läheisyydessä pintakuivatus ohjataan Kampusraitin pintakuivatukseen.
Valaistus
Kampuspuiston aukio ja siihen liittyvät väylät valaistaan. Polkua ja pitkospuureittiä
ei valaista.
Kunnossapito
Kampuspuiston aukio ja siihen etelästä liittyvät väylät ovat talvikunnossapidettäviä.
Esteettömyys
Talvikunnossapidettävät väylät ja aukio täyttävät esteettömyyden perustason. Patiolle tehdään luiska.

