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Ukinpuiston puistosuunnitelmaselostus

Lähtökohdat ja nykytilanne
Ukinpuisto sijaitsee asemakaavan mukaisella puistoalueella (VP-1) Jalkarannan 33.
kaupunginosassa. Se rajautuu lännestä Ilvessuonpuistoon, idästä Taatonkaareen ja
pohjois- ja etelä reunoilta erillispientalo(AO) tontteihin.

Suunnittelualue on osa vanhaa aiemmin Tapanilakodille kuulunutta puistoaluetta.
Puistossa on vanha lampi, joka on jo lähes umpeenkasvanut. Lammenreunoilla on
nähtävissä jonkin verran aikanaan istutettuja vanhoja perennoja, jotka ovat pahasti
rikkakasvuston valtaamina. Alue on ollut lähes hoitamatta useamman vuoden ajan osin
alueen rakennustöistä johtuen ja se näkyy puiston yleisilmeessä mm. kasvillisuuden
villiintymisenä. Alueella on näkyvissä vanhoja puistokäytävälinjauksia sekä aiemmin
puistossa sijainneen huvimajan paikka, jonka ympärillä kasvaa rohtosuopayrttiä
jäänteenä vanhoista istutuksista. Puiston keskellä on vanha hopeapaju, joka on
asemakaavassa suojeltu. Puiston länsirajan tuntumassa on paikoin tiheän
kasvillisuuden seasta erotettavissa hienot vanhat lehmukset. Viereisten alueiden
rakentumisen myötä myös korkeusolot ovat muuttuneet siten, että ne tulee huomioida
suunnittelussa.
Puistosuunnitelman
laadinnassa
on
huomioitu
mm.
asemakaavamääräykset sekä alueen asukkailta tulleet toiveet.

alueen

historia,

Suunnitelman sisältö
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Puistoon tehdään selkeä kivituhkapintainen puistokäytävä, jonka varteen osoitetaan
paikat istuskelulle ja oleskelulle. Pääkäytävän linjaus on suunniteltu siten, että se
mahdollistaa myös luontevan reitin Taatonkaarelta puiston takaa kulkeville
virkistysreiteille.
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Puistossa oleva vanha lampi kunnostetaan ja siitä muodostuu alueen keskipiste.
Lammen kadunpuoleinen reuna istutetaan kosteikkoympäristöön soveltuvilla
perennoilla sekä pensailla. Lammen länsireunalle jätetään kasvillisuudelta avoin alue,
jossa on mahdollisuus päästä veden ääreen. Reuna-alue viimeistellään luonnonkivillä.
Lammen kunnostuksesta tehdään erillinen kunnostussuunnitelma, jonka yhteydessä
kiinnitetään huomio erityisesti lammen reuna-alueen turvallisuuteen.
Puiston metsään rajautuvalla reunalla kasvavat vanhat lehmukset otetaan paremmin
esiin viereistä kasvillisuutta harventamalla luonnonsuojelulliset seikat huomioiden.
Puistoon istutetaan muutamia uusia havu- ja lehtipuita sekä perennoja ja
pensasryhmiä. Monikerrokselliset istutukset jäsentävät tilaa luontevasti, antavat
suojaa ja tarjoavat samalla myös rauhallisia paikkoja oleskelulle ja luonnosta
nauttimiseen. Muilta osin puistoalue on asemakaavan mukaisesti suunniteltu
nurmipintaiseksi. Kasvilajeina ja lajikkeina istutuksissa käytetään monipuolisesti
erilaisia ja eriaikaan kukkivia kasveja, jotka kaunistavat ympäristöä läpi koko
kasvukauden sekä tukevat osaltaan myös luonnonmonimuotoisuutta tarjoten mm.
ravintoa pölyttäjille ja perhosille.
Tasaus ja kuivatus
Pinnantasaussuunnitelma tehdään rakennussuunnittelun yhteydessä.
Puistoalue tulee pääosin jäämään viereisiä rakentuneita tontteja sekä katua alemmalle
tasolle ja alue luiskataan yhdistymään luontevasti viereisiin tontteihin ja kadunreunaalueeseen.
Puistoalueen hulevedet ohjataan kasvillisuuden käyttöön.
Valaistus
Puistonläpikulkevan puistokäytävän oleskelupaikan yhteyteen rakennetaan valaistus
(valaisimia 1kpl). Valaisintyyppi sekä sen tarkka sijainti määritellään
rakennussuunnittelun yhteydessä.
Kunnossapito
Puistoalue kuuluu hoitoluokkaan A3 (Käyttö- ja suojaviheralue)

