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Kohteen nimi:
JOUTSENPUISTO

LÄHIVIRKISTYSALUEET VÄLILLÄ:
SMOLTINKULKU-SUURMETSÄNTIE,
JOKIPOIKASENTIE-MALMINKAARI,
SAMMALTORI-SMOLTINKUJA

Piirustus
nro:t:

VIO 5923/1

VIO 5922/1
VIO 5924/1
VIO 5925/1

Selostuksen laati: Petri Arponen
projektipäällikkö

pvm: 23.4.2018

Selostuksen
hyväksyi:

Jussi Luomanen,
kaupunkitila- ja maisemasuunnittelun
päällikkö

pvm: 23.4..2018

Kaupunkiympäristölautakunta pvm:

Kohde
Joutsenpuisto, Smoltinkulun-Suurmetsäntien sekäa Sammaltorin-Smoltinkulun
väliset lähivirkistysalueet sijaitsevat Tapaninkylän (39.) kaupunginosassa ja
Jokipoikasentien-Malminkaaren välinen lähivirkistysalue Malmin (38.)
kaupunginosassa.

Joutsenpuiston (VP) pinta-ala on 3 222 m2 ja lähivirkistysalueiden (VL)
yhteenlaskettu pinta-ala 15 899 m2.

Fallkullan kiilan asemakaava-alue rajoittuu päärataan, Suurmetsäntiehen sekä
Fallkullan 2000-luvun kerrostaloalueeseen sekä Itä-Tapanilan vanhempaan,
1960-1980-luvuilla rakennettuun kerrostaloalueeseen. Nykytilassa kaava-alue
on rakentamatonta tasaista vanhaa peltoa, jossa on kulkureittejä ja avo-ojia.
Osa vanhoista pelloista on metsittynyt. Alueen läpi virtaa yksi Helsingin
suurimmista puroista, Longinoja.

Puistosuunnitelmat ovat voimassa olevan asemakaavan mukaisia.
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Lähtökohdat

Joutsenpuisto on alueen keskelle sijoittuva puistoalue, joka liittyy alueen
keskeiseen jalankululle ja pyöräilylle varattuun kulkureittiin. Joutsenpuisto
rajautuu eteläreunaltaan katualueisiin ja pohjoisreunaltaan
kerrostalotontteihin. Puiston viheryhteys liittyy Jokipoikasentien-Malminkaaren
lähivirkistysalueeseen. Nykyinen Longinojan uoma siirretään virtaamaan
Jokipoikasentien-Malminkaaren puiston läpi. Uoman siirron tavoitteeksi on
asetettu Longinojan luontoarvojen ja taimenkannan elinolosuhteiden
turvaaminen. Puistoon on esitetty purouoman laajentumaa, jossa hulevesiä
viivytetään ja puhdistetaan.

Lähivirkistysalueet sijoittuvat jalankulku- ja pyöräilyreiteille sekä Longinojan
uoman alueelle.  Longinojan linjauksen siirto asuinrakentamisen tieltä on
esitetty Jokipoikasentien-Malminkaaren väliselle lähivirkistysalueelle.

Suunnitelman sisältö

Joutsenpuisto
Smoltinkulun asfaltoitu pyörä- ja jalankulku yhteys jatkuu puiston läpi etelään.
Siirrettävän Longinojan uoman lisäksi puistoon rakennetaan uoman laajentava
allas. Uoma muotoillaan ja maisemoidaan kiviryhmillä, varjostavalla puustolla
ja niittykasvustolla. Uoman luonnonmukaisella rakentamisella pyritään
parantamaan taimenen elinolosuhteita uomassa. Altaan puhdistuskapasiteetin
parantamiseksi altaan reunoille istutetaan vettä puhdistavaa
kosteikkokasvillisuutta. Puistoon sijoitetaan pieni istuskelupaikka. Puiston
rakennusten puoleiselle reunalle istutetaan havupuita ja kukkivia pikkupuita
sekä pensaita.

Jokipoikasentien-Malminkaaren välinen lähivirkistysalue
Alue muodostaa Joutsenpuistosta itään päin tärkeän ekologisen yhteyden.
Alueelle siirrettävä Longinojan uoma rakennetaan luonnonmukaiseksi. Uoman
reunaoille istutetaan varjostavaa puustoa kalojen ja muun eliöstön elinolojen
turvaamiseksi.

Smoltinkulun-Suurmetsäntien välinen lähivirkistysalue
Alueella risteävät tärkeät pyöräilyn ja jalankulun reitit radan varren
suuntaiselta baanalta Smoltinkululle ja Suurmetsäntielle päin. Oleva metsikkö
säilytetään mahdollisimman metsäisenä ja sitä täydennetään puuistutuksilla.
Smoltinkulkuun liittyvällä osuudella jatketaan Smoltinkulun pensas- ja
perennaistutuksia.

Sammaltorin- Smoltinkulun välinen lähivirkistysalue
Lähivirkistysalue on kapea kaistale radan suuntaisen baanan ja uuden
paikoitustalon välissä. Alueelle maisemoidaan runsailla, kookkailla havu- ja
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lehtipensasistutuksilla. Radan läheisyyteen ei turvallisuussyistä istuteta
korkeiksi kasvavia puita

Kaikki puistoon sekä lähivirkistysalueille suunnitellut talvikunnossapidettävät
jalankulku ja pyöräilyreitit ovat asfaltoituja. Raittien varrelle sijoitetaan
penkkejä ja jäteastioita.

Valaistus

Talvikunnossapidettävät reitit valaistaan asemakaava-alueen katujen kanssa
yhteneväisillä valaisimilla. Joutsenpuiston oleskelualue valaistaan
puistovalaisimilla.

Esteettömyys

Joutsenpuisto ja lähivirkistysalueet täyttävät esteettömyyden perustason
vaatimukset.


