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Tupsukorvanpuiston puistosuunnitelmaselostus

Lähtökohdat ja nykytilanne
Tupsukorvanpuisto sijaitsee asemakaavan mukaisella leikki- ja liikuntapuistoalueella
(VK-1) Jalkarannan 33. kaupunginosassa. Suunnittelualueeseen kuuluu myös
asemakaavan mukainen palstaviljelyalue (RP) sekä suojaviheralue (EV-1).
Suunnittelualue rajautuu itäreunassa Steiner-päiväkotiin piha-alueineen. Eteläpuolelta
alue rajautuu Sammalsuonkatuun ja länsireunasta Taatonkaareen sekä
Täpläturkinpolkuun. Alueen länsireunaan sijoittuu myös yksi erillispientalotontti (AO).

Suunnittelualue on osa vanhaa aiemmin Tapanilakodille kuulunutta puistoaluetta.
Alue on kumpuileva ja pääosin nurmipintainen. Puistossa on vanhoja hedelmäpuita,
jotka kaipaavat hoitotoimia. Alueella on myös suurikokoinen vaahtera mäen päällä, joka
kiinnittää huomion maisemassa. Vaahtera on jo erittäin huonokuntoinen ja poistetaan
turvallisuus syistä. Vanhoista kulkureiteistä on vielä joitain jäänteitä näkyvissä, mutta
varsinaista kulkuväylää ei puistossa enää ole.
Puistosuunnitelman
laadinnassa
on
huomioitu
mm.
asemakaavamääräykset sekä alueen asukkailta tulleet toiveet.

alueen

historia,

Asemakaavassa puistossa on leikkipaikalle osoitettu varaus, mutta palveluverkko
selvitykseen perustuen leikkialueen suunnittelusta alueelle luovuttiin. Kävelyetäisyyden
päästä löytyy valikoima eri ikäryhmille suunnattuja leikki-, liikunta- ja kuntoilupaikkoja,
joita alueen asukkaat tarvittaessa pystyvät hyödyntämään.
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Suunnitelman sisältö
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Suunnitelman tavoitteena on säilyttää puistoalueen luonne historiaa kunnioittaen
avoimena ja kumpuilevana nurmialueena hedelmäpuineen. Puistoalueen läpi tehdään
kivituhkapintaiset puistokäytävät helpottamaan ja ohjaamaan kulkua puistossa sekä
mahdollistaen puiston käyttöä osin myös liikuntarajoitteisille. Puistokäytävien varteen
sijoittuu myös luontevasti paikat istuskeluun ja oleskeluun. Puiston läpi kulkeva
kivituhkapintainen puistokäytävä ei ole talvikunnossapidettävä. Vanhat penkit ja roskaastia poistetaan.
Vanha suurikokoinen vaahtera mäen päältä poistetaan pitkälle edenneen lahovian
vuoksi ja tilalle istutetaan uusi suureksi kasvava lehtipuu. Vanhat omenapuut hoitoleikataan ja lisäksi istutetaan uusia hedelmäpuita. Puiston keskiosaan, lähelle vanhoja
omenapuita, tuodaan lahopuurunkoja, jotka soveltuvat istuskeluun sekä pienten lasten
kiipeilyyn. Lahopuurungot ovat myös tärkeä lisä luonnonmonimuotoisuutta tukemaan.
Puiston länsireunassa uuden tontin rakentumisen myötä Sammalsuonkadun ja tontin
väliin muodostunut jyrkkä luiska muotoillaan paremmin maisemaan sopivaksi ja
nurmetetaan. Puiston Sammalsuonkadun puoleiselle alueelle istutetaan muutamia
uusia havu- ja lehtipuita.
Täpläturkinpolun
vieressä
puiston
pohjoispäädyssä
kasvavien
vanhojen
likusterisyreenien vierestä poistetaan vanha tuuletusteline. Syreenien ympäriltä
poistetaan nurmi ja tilalle istutetaan maanpeiteperennaa sekä keväällä kukkivia
sipulikasveja. Vanhat kulkuväylien jäänteet puiston länsireunassa nurmetetaan ja
suunnitelmassa esitettyyn kohtaan istutetaan korkeaa pensasta.
Tasaus ja kuivatus
Pinnantasaussuunnitelmat tehdään rakennussuunnittelun
suunnitelmassa mainitun luiskan uudelleen muotoilua.

yhteydessä

koskien

Kunnossapito
Puistoalue kuuluu hoitoluokkaan A3 (Käyttö- ja suojaviheralue). Omenapuiden ympärille
jäävät alueet hoidetaan hoitoluokan B2 (Käyttöniitty) mukaisesti.

