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Kohde Kuninkaantammen latureitin suunnitelma sijaitsee Tuomarinkylän (35)
kaupunginosassa, osa-alueella Haltiala. Alue on voimassa olevassa
asemakaavassa nro. 11905 VR merkinnällä. Suunnitelma on esitetty piirustuksessa
VIO6241/1.

Suunnittelualue rajoittuu pohjoispuoleltaan Kuninkaantammentien sm-1 (suojeltu
muinaismuisto) ja eteläpuoleltaan ls (luonnonsuojelualue) väliselle kapealle
alueelle. Suunniteltu reitti sijoittuu kokonaisuudessaan sm (kulttuuriympäristön tai
maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue) alueelle.

Lähtökohdat

Puistosuunnitelma perustuu koko Keskuspuiston kattavaan Opastuksen
yleissuunnitelmaan (12.5.2020) jossa määriteltiin ulkoilureittien
talvikunnossapitoluokat ja käyttö. Opastussuunnitelmassa esitettiin kävelyn ja
pyöräilyn talvikäytön mahdollistaminen Haltialan alueella osoittamalla
Kuninkaantammentie talvikunnossapidettäväksi, mikä tarkoittaa nykyisen
hiihtoyhteyden loppumista. Syntyi tarve uudelle hiihtoreitille, joka yhdistää
Pitkäkosken majan alueen latureitit Niskalan peltolatuihin. . Uusi reitti on suunniteltu
Kuninkaantammentien eteläpuolelle, tien ja luonnonsuojelualueen väliselle kapealle
metsäalueelle. Kuninkaantammentie on asemakaavoitettu sm-1 merkinnällä minkä
takia sen leventäminen ei ole mahdollista.

Suunnitelun aikana on etsitty vaihtoehtoisia latulinjauksia ko. kapeasta
maastokäytävästä. Myös erilaisia ladun leveyksiä tutkittiin ja päädyttiin
vaihtoehtoon, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen perinteisen hiihtotyylin reitin, joka
voidaan toteuttaa nykyisellä ylläpidon kalustolla.

Rakennettavan latureitin pituus on noin 600 m. Reitti kulkee välillä Pitkäkoskenniitty
– Uudentorpanpelto. Rakennettava latureitti yhdistää useita muita latuja toisiinsa
mahdollistaen sujuvan latuverkoston Haltialan alueella.

Latureitin pääasialliset käyttäjät ovat pääkaupunkiseudun hiihtoharrastajat. Sulan
maan aikana latureitin käyttäjinä ovat lenkkeilijät ja maastopyöräilijät.
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Suunnitelman sisältö

Latureitin linjauksessa on otettu huomioon alueella kasvavat isokokoiset puut, jotka
on pyritty säästämään. 3,3 metriä leveän latureitin alta kaadetaan pienempää
puustoa sekä puita, jotka ovat lahoja ja/tai lyhytikäistä lajia. Poistettavat runkopuut
(28 kpl) jätetään lähimaastoon maapuiksi lahoamaan.
Latureitti rakennetaan kevytrakenteisena kevein rakennekerroksin kantavan
maanpinnan päälle minimoiden kaivuutyö, joka vahingoittaisi puiden juuristoja.

Metsäluonnon säilyttämispyrkimyksen takia reitti on suunniteltu kapeaksi ja
mutkikkaaksi, ja sille mahtuu ajettavan vain kaksi perinteisen hiihtotyylin latua.
Osan matkaa reitillä on kaltevuutta, jossa hiihtäjä joutuu nousemaan haarakäynnillä
tai laskemaan lanaten, tälle osuudelle ei latuja ole tarve ajaa. Hiihtosuuntien ja
risteysten merkitseminen ladun varren opastein on tärkeää yhteentörmäysten
välttämiseksi. Ne toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan.

Pintamateriaalit

Latureitin pinta on haketta, luiskaverhous on hakkeen ja hiekan seosta. Ladun
reunaluiskat kasvittuvat luontaisesti ja niitä kunnossapidetään matalakasvuisina.
Peltoon liityttäessä ojan ylitystä varten tarvitsee rakentaa rumputäyttöjä.

Valaistus

Latureitille on suunniteltu puutolpallinen pylväsvalaistus reitin käyttöturvallisuuden
takaamiseksi pimeään aikaan. Tolpat sijoitetaan reitin pohjoispuolelle ja
varustetaan sellaisin valaisimin, joiden polttimot eivät näy Kuninkaantammentien
suuntaan. Valaistustaso tullaan määrittämään Helsingin kaupungin
ulkovalaistuksen suunnitteluohjeen mukaiselle tasolle ja maisemaan sopimatonta
ylimitoitusta pyritään välttämään.

Tasaus ja kuivatus

Reitille satavat hulevedet imeytetään maaperään.

Esteettömyys

Latureitin suunnitteluratkaisut eivät täytä esteettömyydelle asetettua
perustavoitetasoa kesä- eikä talviaikaan pehmeän pintamateriaalin ja kaltevuuksien
osalta.

Hoitoluokka

Latureitti kuuluu hoitoluokkaan C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä, jossa hoidon
tavoitteena on metsämaiseman ja alkuperäisen luonnon, kasvillisuuden sekä
eläimistön säilyttäminen sekä ulkoilumahdollisuuksien turvaaminen.


