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Kohde 
Siltalanpuisto sijaitsee Suutarilassa (40) Siltamäen kaupunginosassa. 
Puistosuunnitelma koskee Siltakylänkujan, Siltapellonkujan, Pertunpellonraitin, 
Peltokylänraitin, Peltokyläntien ja Siltakyläntien välistä puistoaluetta.  Se on esitetty 
piirustuksessa VIO 5926 / 1

Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Puistoon on laadittu perusparannussuunnitelma, koska puiston pinta-ala on 
pienentynyt asemakaavoituksen myötä. Puiston reunoille on kaavoitettu asumista ja 
osa toimintojen ja reittien paikoista on muuttunut korttelialueiksi. Puistossa on koira-
aitaus, jäädytettävä kivituhkapintainen kenttä ja leikkipaikka. Puistossa on useita 
hyväkuntoisia puita, pensaita sekä n. 10 000 m2 kokoinen, luonnontilassa oleva 
metsäalue. Muutoin puisto on avointa nurmi- ja niittyaluetta.

Puistossa on avo-ojia ja kaksi hulevesikosteikkoa, jotka keräävät ympäröivien 
alueiden hulevedet. Puistosta ne johtuvat avo-ojissa Keravajokeen.

Toiminnalliset ratkaisut

Toimintojen sijoittelussa on otettu huomioon alueen nykyinen rakenne ja 
saavutettavuus. 

Tavoitteena on viihtyisä avoin puisto kaikille asukkaille. Puiston vanha leikkipaikka 
jää asuinkorttelin rakentamisen alle. Purettava leikkipaikka korvataan uudella 
leikkipaikalla, joka suunnitellaan kaikenikäisille lapsille. Nykyinen jäädytettävä 
kenttä säilyy. Katsomo uudistetaan samoin kuin koirapuistot isoille ja pienille koirille. 
Lisäksi suunnitellaan oleskelupaikkoja, penkkejä, kukkivia puita ja pensaita.

Osa vanhoista käytävistä on jo siirretty uuden, voimassa olevan kaavan mukaiselle 
puistoalueelle. Loput siirrot tehdään suunnitelman mukaan. 
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Puiston hulevedet hallitaan avo-ojissa ja istutetuissa kosteikoissa. Hulevesien 
ohjausta selkeytetään ja rakennetaan uusi kosteikko puiston pohjoisosaan. Puiston 
lounais- ja eteläpään kosteikkoja parannetaan.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Raitit ja oleskelualueet päällystetään kivituhkalla.  Jäähdytettävä kenttä on myös 
kivituhkapäällysteinen. Leikkikentän päällyste on kokonaisuudessaan turvakate 
(hakkeesta). Raittien reunoissa ei ole reunatukia, turvakate reunustetaan 
nupukiveyksellä. 

Huonokuntoista kasvillisuutta uusitaan, hyvässä kunnossa oleva kasvillisuus 
säilytetään.

Valaistus

Suuri osa puiston valaistuksesta on vast’ ikään uusittu. Perusparannuksen 
yhteydessä uusitaan loput vanhat valaisimet. Valaistus toteutetaan led-
puistovalaisimilla, jotka sijoitetaan raittien viereen ja koirapuistoon.

Tasaus ja kuivatus

Raittien tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. Itä-
länsisuuntaisen raitin itäpäässä on noin 100 metriä pitkä osuus, jolla raitti nousee 
enimmillään noin puoli metriä nykyisen maanpinnan yläpuolelle. Raitti liittyy 
molemmista päistään nykyisten katujen tasaukseen.

Raitit kuivatetaan suoraan tai hulevesiputken kautta ympäröivään maastoon, 
hulevesipainanteeseen tai avo-ojaan, joka liittyy Keravajokeen. Puiston 
lounaisreunan kosteikolle tehdään tulvareitti kohti kaakkoa, jottei vesi enää 
ohjautuisi viereisen kiinteistön tontille.

Esteettömyys

Siltalanpuiston suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun 
perustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Siltalanpuisto kuuluu ylläpitoluokkiin A2, A3 B2 ja C5.


