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Suunnitelman kuvaus 

 
 
Lähtökohdat ja tavoitteet  

Suunnittelualueena on Hämeentien, Kustaa Vaasan tien ja Floorantien rajaama puisto, 
Kumtähdenkenttä. Alue on merkitty voimassaolevassa asemakaavassa puistoalueeksi (P). 
Suunnittelualueen pinta-ala on 1,9 hehtaaria.  

Kunnostuksen tavoitteena on nostaa puiston kaupunkikuvallista ilmettä sekä kohentaa 
Maamme-laulun muistomerkin ympäristöä. Se on 13.5.1848 pidetyn Maamme-laulun 
ensiesityksen paikka, jonka ympärille ylioppilaat edelleen keväisin kokoontuvat Flooran 
päivän juhlallisuuksiin. Kumtähdenkenttää kehitetään oleskelupuistoksi, jossa on riittävän 
suuri avoin nurmitila sekä avarat näkymäsektorit. Yhteyksiä katualueilta puistoon 
parannetaan ja sisäistä käytävä-verkostoa täydennetään. Istutukset suunnitellaan 
alkuperäisen suunnitelman hengessä. 

 
Suunnitelman sisältö 

 
Kumtähdenkenttää kehitetään puiston historialliset arvot huomioon ottaen. Sata vuotta 
ensiesityksen jälkeen vuonna 1948 rakennettu Maamme-laulun muistomerkki otetaan 
paremmin esiin. Siihen liittyvät muurit, laatoitus ja vesiallas peruskorjataan. Paikalta 
hävinnyt laattapolku muistomerkin eteläpuolella palautetaan. Muistomerkkiä ympäröivät 
istutukset vaihdetaan vastaamaan paremmin kokonaisuuden alkuperäisilmettä. 
 
Puiston puuvartinen kasvillisuus on inventoitu 2016–2017, minkä perusteella 
huonokuntoiset puut on määritelty poistettaviksi. Alkuperäisen puistosommitelman ja 
kaupunginpuutarhuri Bengt Schalinin istutussuunnitelman mukaisia yksilöitä uusitaan. 
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Floorantien suuntainen lehmuskujanne puiston koillispäässä täydennysistutetaan. Kaikissa 
istutuksissa suositaan Schalinille ominaista lajistoa. Kustaa Vaasan tien reunassa oleva 
metsävyöhykkeen ilme pidetään luonnontilaisena, mutta hoidon tasoa nostetaan.  
 
Hämeentien ja Kustaa Vaasan tien kulmaus on liitetty osaksi puistokokonaisuutta 1990-
luvulla. Kulmaukseen sijoitetaan näyttävä kukkivien pienpuiden istutus porttiaiheeksi 
saavuttaessa Arabian alueelle.  
 
Puistoon johtavat nykyiset sisäänkäynnit Hämeenkadun puolella tasataan esteettömyyden 
perustasoon. Puiston nykyiset käytävälinjat säilyvät ennallaan. Avoimen nurmialueen 
poikki rakennetaan uusi puistokäytävä paljon käytetyn oikopolun paikalle sujuvoittamaan 
kulkua Arabianrannan suunnalta Kustaa Vaasan tien bussipysäkille. Käytävän päähän 
rakennetaan portaat, jotka yhdistävät sen Hämeentien jalankulkualueisiin. Korkean muurin 
viereinen käytävä yhdistetään puistoa kiertävään pääkäytävään palauttamalla näiden 
välille vanha polkuyhteys. 
 
Puiston eteläosan nykyinen kivituhka-aukio kivetään ja muutetaan oleskelualueeksi. 
Kivetylle pinnalle sijoitellaan penkkejä sekä puistoshakki. Kaikki puiston nykyiset kalusteet 
uusitaan. 
 
Valaistus 

 
Puistoa kiertävä pääkäytävä sekä uusi yhteys Hämeentieltä Kustaa Vaasan tielle 
valaistaan käytävävalaisimin. Maamme-laulun muistomerkki valaistaan kohdevaloin. 
 
Esteettömyys 

 
Kumtähdenkenttä täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset.  
 


