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Päivämäärä
15.10.2021
Tarjanpuiston puistosuunnitelmaselostus

Lähtökohdat ja nykytilanne
Tarjanpuisto sijaitsee asemakaavan mukaisella puistoalueella (VP-1) Jalkarannan 33.
kaupunginosassa. Suunnittelualue rajautuu lännestä Töpöhännänpolkuun ja
Taatonkaareen, idästä Tarjantiehen sekä kaakkoisreunalta asuinpientalojen (AP)
tonttiin.

Suunnittelualueen eteläosaan jää vanha suojeltu aittarakennus, joka on aikanaan
kuulunut Tapanilakodille. Puistoa halkoo Tarjantien suuntaisesti asfalttipintainen
kulkuväylä. Alueen keskellä, puiston korkeimmalla kohdalla on jäänteenä vanhasta
näkötornista kivijalka, jonka keskellä kasvaa villiintynyttä syreeniä sekä pihlajaa.
Kivijalkaa ympäröi istuinpenkit, jotka eivät töherrysten ja pusikoitumisen vuoksi
juurikaan houkuttele istuskelemaan. Puistoalueella on vanhaa olemassa olevaa
kasvillisuutta. Alueen itäpuoli on pääosin metsää ja länsiosa avoimempaa
nurmipintaista aluetta, jossa kasvaa suurikokoisia havu- ja lehtipuita, sekä villiintynyttä
ja jo osin erittäin huonoon kuntoon päässyttä pensaskasvillisuutta. Puistoalueella on
asemakaavassa kolme suojeltua puuta.
Puistosuunnitelman
laadinnassa
on
huomioitu
mm.
asemakaavamääräykset sekä alueen asukkailta tulleet toiveet.
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Suunnitelman sisältö
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Tarjanpuiston läpikulkeva raitti säilytetään ennallaan ja eteläpään huonokuntoinen
asfaltti uusitaan. Vanhan suojellun aitan ympäriltä poistetaan kasvillisuus, joka nyt
kasvaa jo osin seiniin kiinni. Aitan piha-alueesta tehdään erillinen suunnitelma
myöhemmin, kun aitan kunnostus ja tuleva käyttötarkoitus selkiytyy.
Metsäistä aluetta kulkuraitin ja Tarjantien välistä siistitään vesakkoa poistamalla.
Puiston korkeimmalla kohdalla olevat penkit kunnostetaan. Penkkien keskellä kasvava
kasvillisuus poistetaan ja tilalle istutetaan matalia koristepensaita.
Kulkuraitilta penkkien luokse tehdään kivituhkapintainen polku ja penkkien ympärys
viimeistellään kivituhkapintaiseksi. Polun kohdalle kulkuraitin varteen asennetaan
roska-astia.
Penkkien läheisyyteen sekä kulkuraitin läheisyyteen metsänpuolelle istutetaan
alppiruusuja pienissä ryhmissä, jotka sopivat metsäiseen ympäristöön.
Puistoalueen
pohjoispäässä
Tarjantien
ja
Taatonkaaren
risteyksessä
hulevesipainanteen reuna-alueelle istutetaan koristeheiniä, joiden tarkoituksena on
sitoa hulevesirakenne paremmin osaksi ympäristöä.
Vanhat pensasistutukset
poistetaan ja tilalle istutetaan uutta pensaskasvillisuutta. Puistoalueen pohjoispäähän
istutetaan myös muutamia havupuita sekä pienikokoisia lehtipuita.
Töpöhännänpolun viereistä luiskaa loivennetaan ja vanha pensaskasvillisuus
poistetaan. Loivennettu luiska nurmetetaan ja jyrkimpiin osiin istutetaan matalaa
pensasta. Tavoitteena on saada luiskasta myös helpommin ja turvallisemmin
kunnossapidettävä.
Kulkuraitin ja Töpöhännänpolun väliselle alueelle kylvetään perhosia houkuttelevaa
niittykasvillisuutta sekä istutetaan muutamia uusia puita. Niittyalueelle tuodaan myös
lahopuurunkoja sekä maakiviä, jotka yhdessä niittykasvillisuuden kanssa tukevat
luonnon monimuotoisuutta.
Asemakaavassa suojellut vanhat kookkaat puut, kuten punatammi ja lehmukset
korostuvat, kun puiden alta poistetaan huonokuntoiset pensaat. Aitan läheisyydessä
kasvava hurmehappomarja säilytetään. Puistoalueella on muutamia huonokuntoisia
puita, jotka poistetaan.
Tasaus ja kuivaus
Puiston pintojen tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa.
Tarvittavat pinnantasaussuunnitelmat tehdään rakennussuunnittelun yhteydessä
koskien puiston länsireunan luiskan uudelleen muotoilua.
Kunnossapito
Kulkuväylien reunat sekä hulevesipainanne siihen rajautuvine istutuksineen kuuluvat
hoitoluokkaan A3 (Käyttö- ja suojaviheralue). Niittyalue kuuluu hoitoluokkaan B2
(Käyttöniitty).

