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PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS
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Kohde Vennynpuisto sijaitsee Kaarelan (33.) kaupunginosassa. Puistosuunnitelma koskee
Kuninkaantammessa sijaitsevaa uudisrakennettavaa Vennynpuistoa ja se on esitet-
ty piirustuksessa nro 5916/1.

Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Vennynpuisto on uusi puisto, joka sijoittuu rakenteilla olevien ja suunniteltavien
asuinalueiden väliin. Puiston reunalla on myös rakentamaton koulun tontti. Puiston
pohjoispuolelle suunnitellaan erillispientalojen asuinaluetta. Puiston pohjoisosan
metsät liittyvät laajempaan Fanny Churbergin kallioiden metsäalueeseen, joka jat-
kuu edelleen Kuninkaantammentielle asti. Puistosta on Kuninkaantammenkierron
alikulun kautta yhteys Venny Soldanin polkua pitkin pelikentälle ja edelleen Helene
Schjerfbeckin puistoon. Suunnittelualueen länsireunasta on yhteydet rakennettaville
Karmiinikujalle, Sinooperinkujalle ja Oranssikujalle. Puiston itäreunasta on yhteys
Paletinkierrolle. Vennynpuistossa kulkeva Venny Soldanin polku on jo rakennettu.

Suunnitelman tavoitteena on luoda yleisilmeeltään monipuolinen viheralue, jonka
läpi kulkee alueellinen ulkoilureitti. Kerrostalokortteleiden väliin jäävän puistoalueen
tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu kaikenikäisille suunnatun toimintapuiston rakentami-
nen ja alueella olevien ylijäämämaiden hyödyntäminen puiston maastonmuotoilus-
sa. Puiston pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Sommitelman runkona on ylijäämämaista tehtävä veistoksellinen maastonmuotoilu
ja niiden välissä kulkeva kiemurteleva puistokäytävä, joka yhdistää toiminnalliset
alueet toisiinsa. Maastonmuotoilun synnyttämät kummut ja rinteet valjastetaan leik-
kiin ja toimintoihin.

Puiston keskiosassa pohjoisempaa toiminta-aluetta reunustaa kaareva maavalli,
jonka etelärinteelle sijoitetaan seikkailurata kiipeilyrinteineen ja rinneliukumäkineen.
Toimintapuiston keskelle rakennetaan hiekkaleikkimaailma, jonka keskellä on vesi-
leikkipaikka ja reunalla puumajoista muodostuva kylä. Alueelle sijoitetaan myös eri-
laisia keinuja ja karuselli. Keskiosan oleskelupaikalle rakennetaan rinnekatsomo
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oleskelutasanteineen ja oleskelulaituri sekä sijoitetaan pingispöydät. Toimintapuis-
ton yhteyteen rakennettavaan puistokeittiöön sijoitetaan ulkogrilli ja pöytäpenkkejä.
Pohjoisosan lähiliikuntapaikalle rakennetaan peliareena ja ulkoliikuntasali sekä pol-
kujuoksurata. Kumpuihin liittyvät matalat tukimuurit sijoittuvat leikkipaikan läheisyy-
teen, puistokeittiöön ja katsomon yhteyteen.

Puistokäytävät rakennetaan kivituhkapintaisina. Toimintapuiston turva-alustat teh-
dään osin turvahiekasta, osin kumipintaisina. Pohjoisosan peliareena ja ulkoliikun-
tasali rakennetaan tekonurmipintaisena. Puisto keskiosissa kulkee luonnonkivin ki-
vetty hulevesikouru. Paikalta saatavia isoja kiviä hyödynnetään leikkipaikalla ja hu-
levesikourun läheisyydessä.

Alueen pohjoisosassa säilytetään metsäalue ja sen luontainen pohjakasvillisuus.
Pohjoisosan niittypintaiset alueet yhdistävät puiston rakennetummat osat luontevas-
ti säilyviin kasvillisuusalueisiin. Puiston keskeiset alueet ovat nurmipintaisia. Alueen
puusto istutetaan ryhmiin ja puiston keskialueelle sijoitetaan kukkivia pienpuuryh-
miä. Osa puiston keskellä olevista kasvillisuusalueista toteutetaan heinä- tai peren-
naistutuksina.

Valaistus

Puisto valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan puistokäytävien varrelle,
lähiliikuntapaikalle ja toimintapuistoon.

Tasaus ja kuivatus

Puisto rakennetaan pääosin nykyisen maanpinnan yläpuolelle. Puiston eteläisin osa
ja pohjoisin reuna sekä puiston lounaisosan metsä-alueet jäävät nykyiselleen. Alu-
eella oleva ylijäämämaiden muodostamat kasat käytetään veistoksellinen maas-
tonmuotoiluun, erikorkuisiin nurmikumpuihin.

Puiston keskellä kulkee hulevesikouru, johon johdetaan vesileikkipaikan vedet.
Kouruun ohjataan myös puistokäytävältä ja nurmikummuilta tulevat pintavedet.
Kouru päättyy matalaan kivettyyn painanteeseen eteläisen toiminta-alueen reunalla.
Puiston reunoilla matalat nurmipainanteet keräävät nurmikummuilta tulevat pinta-
vedet. Vedet johtuvat painanteita pitkin hulevesikaivoihin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa puiston vedet virtaavat Kuninkaantammenkierron
alikulun kautta Helene Schjerfbeckin puistoon.

Esteettömyys

Suurin osa puiston uusista reiteistä täyttävät esteettömyyden perustason vaatimuk-
set.

Ylläpitoluokka

Vennynpuisto kuuluu hoitoluokkiin A2, A3 ja C1.


