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Suunnitelman kuvaus

 Nykytilanne

Suunnittelualue sijaitsee Laajasalon (49) kaupunginosassa, osa-alueella
Svanströminpuisto. Alue on määritelty voimassa olevassa asemakaavassa puistoksi (P) ja
kevyen liikenteen kaduksi (raitti). Suunnittelualueen pinta-ala on 6,2ha.

Suunnittelukohde sijaitsee pientaloalueen keskellä. Se on mäkinen ja osin kallioinen
metsäalue. Puisto rajautuu pientalotonttien lisäksi lännessä Lauri Mikonpojantiehen,
idässä Svanströmintiehen, pohjoisessa Koirasaarentiehen ja etelässä Reiherintiehen.

Puistossa on vanhan metsän tuntua kelopuineen ja kilpikaarnaisine mäntyineen.
Eteläosassa alue on vehmaampi. Alueella on voimakkaat korkeuserot.

Suunnitelman sisältö

Alueelle rakennetaan itä-länsisuuntainen ulkoiluraitti Mikonpojanpolku (3m leveä,
esteettömyyden perustason täyttävä, kivituhkapintainen ja valaistu) sekä pohjois - etelä -
suuntainen kevyesti parannettava nykyinen polkuyhteys Reiherinpolku.

Reittien sijoittelussa on otettu huomioon alueen topografia, kalliomaaston maisema-arvot
sekä asukkaiden toiveet koskien säilytettäviä puita, siirtolohkaretta, kallioita sekä
poistettavia puita. Kauniiden kallioiden maisemavaurioiden välttämiseksi ja louhintojen
minimoimiseksi Mikonpojanpolun suunniteltu linjaus ei täysin noudata asemakaavassa
osoitettua kevyen liikenteen katu -merkintää vaan sijoittuu molemmissa päissään myös
puistoksi merkitylle alueelle. Reitin varrelle asennetaan roska-astiat ja kaksi penkkiä sekä
suunnitellaan suojatieyhteys kohtaan, jossa raitti tulee katualueelle.
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Nykyistä Reiherinpolku polkureittiä parannetaan kevyesti hakkeella Lauri Mikonpojanpolun
kääntöpaikan pohjoispuolella. Tavoitteena on saada kulkijat pysymään reitillä maaston
kulumisen välttämiseksi. Koska polun on suunniteltu säilyvän nykyisellä paikallaan, se ei
aivan koko linjauksen matkalla sijoitu asemakaavan raittimerkinnän kohdalle vaan ulottuu
kahdessa kohdassa myös puistoksi merkityn alueen puolelle.

Lauri Mikonpojantien kääntöpaikalta etelään johtaa nykyisellään 2-3m levyiseksi
rakennettu, mutta osin multapintaiseksi muuttunut reitti. Tämä jakso rakennetaan 3m
levyiseksi kivituhkapintaiseksi reitiksi ja sen varteen asennetaan penkki.

Valaistus

Mikonpojanpolku valaistaan pylväsvalaisimin joissa valo on suunnattu viereisistä
rakennuksista poispäin. Reiherinpolun jakso, joka sijaitsee Lauri Mikonpojantien
kääntöpaikasta etelään, valaistaan niin ikään led-pylväsvalaisimin. Myös Lauri
Mikonpojantien kääntöpaikalta itään lähtevä nykyinen reitti valaistaan.

Esteettömyys

Mikonpojanpolku ja Lauri Mikonpojantien kääntöpaikalta etelään johtava jakso
Reinherinpolkua täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset. Mikonpojanpolku on
talvikunnossapidettävä.

Reiherinpolku on esteellinen, valaisematon ja polkumainen lukuunottamatta eteläisintä
jaksoa


