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Suunnitelman kuvaus 

 
Nykytilanne 
 
Selkämerenpuisto sijaitsee Länsisataman (20) kaupunginosassa. Selkämerenpuisto on 
voimassaolevissa asemakaavoissa nro 10408 ja 11700 VP merkinnällä. Selkämerenpuis-
ton kokonaispinta-ala on 19 880 m2. Nyt suunniteltavan, peruskorjattavan, alueen pinta-ala 
on 14 335 m2. 
 
Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Messitytönkatuun ja lännessä Messitytönkujaan. Ete-
lässä aluetta rajaa Välimerenkadun varrella sijaitseva kerrostalokortteli. Itäpuolella on 
Kansainvälinen koulu, Selkämerenpolku ja kerrostalokortteli. Suunnittelualueen ulkopuolel-
le jää Selkämerenpuiston kaakkoisosa, johon on suunniteltu mm. koira-aitaus ja Välime-
renkadun yli uusi siltayhteys tulevaan Hyväntoivonpuistoon. 
 
Puisto jakautuu toiminnoiltaan liikuntakenttään, leikkikenttään ja oleskelupuistoon. Nuori-
sotalon pohjois- ja itäpuolella olevassa puutarhamaisessa osassa on kallio- ja nurmialuei-
ta. 
 
Puiston keskiosassa on pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen reitti, josta haarautuu 
nuorisotalon nurkalla yhteys Kansainväliselle koululle. Puiston itäreunassa on puistokäytä-
vä. 
 
Liikuntakenttää on Kansainvälisen koulun käytössä päivittäin välitunneilla ja liikuntatunneil-
la. Lisäksi Ruoholahden ala-aste ja päiväkoti Fregatti käyttävät alueita.  
 
Liikuntakentän päällysteet ovat huonokuntoisia ja kuivatus ei toimi. Alueen muut päällys-
teet, rakenteet ja kasvillisuus ovat pääosin hyväkuntoisia. 
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Suunnitelmaluonnoksen sisältö 
 
Suunnitelma liittyy Hyväntoivonpuiston ja Selkämerenpuiston kaakkoisosan suunnitelmiin 
yhtenäisin materiaalein. Hyväntoivonpuistoon sinisellä asfaltilla päällystettyä pyörätietä ja 
ruskealla siroteasfaltilla päällystettyä jalankulkualuetta jatketaan Selkämerenpuiston läpi 
Messitytönkadulle. 
 
Kentän itäpuolella oleva muuri korvataan nurmikumpareilla ja kumpareita rajaavalla beto-
nimuurilla, joka toimii myös katsomona. Kevyen liikenteen väylän reunaan asennetaan 
noin metrin korkea kaide läpikulun estämiseksi. Kulku kentälle tapahtuu uuden kulkuportin 
ja -aukon kautta, jotta luvaton kentälle ajaminen estyy. Portin yhteyteen tulee uusia pyörä-
telineitä ja syväkeräysastia. 
 
Liikuntakentän päällysteet uusitaan ja toiminnot sijoitellaan uudelleen. Kentän kuivatusta 
tehostetaan salaojituksella. Alueelle sijoittuvat 60x40 metrin kokoinen tekonurmipinnoittei-
nen pallokenttä ja 60 metriä pitkä juoksurata, joka integroidaan osaksi kenttää kiertävää 
pidempää juoksurataa. Juoksuradan päätteeksi on suunniteltu myös pituushyppypaikka. 
Kentän pohjoisosaan on jätetty tilaa leikeille, peleille ja kuntoilulle. Peliruudukot toteute-
taan valettavalla turva-alustalla. 
 
Kentän eteläpään aidat uusitaan 5 metrin korkeuteen siten, että aita suojaa viereistä ker-
rostalokorttelia kentältä lentäviltä palloilta. Kentän eteläosassa olevan betonimuurin ka-
tososa puretaan ja säilytettävään muuriin kiinnitetään penkkejä alkuperäistä suunnitelmaa 
mukaillen. Muut aita- ja muurirakenteet säilytetään nykyisellään. 
 
Leikkikentän alueella tehdään pieniä kunnostustoimenpiteitä. Huonokuntoisia leikkivälinei-
tä uusitaan ja korjataan sekä yhden välineen alle lisätään synteettinen turva-alusta. Leikki-
kentän pohjoisosaa rajaava pensasaita poistetaan. 
 
Pohjoisosan puutarhamaisella alueella tehdään pieniä kunnostustoimenpiteitä. Nuorisota-
lon ja kallioalueen väliset pensasistutusalueet poistetaan turvallisuuden lisäämiseksi. 
 
Valaistus 
 
Puiston pylväsvalaisinmalli on teknisesti vanhentunut, joten kaikki valaisimet ja pylväät 
uusitaan. Kentän valonheittimet säilytetään nykyisellään. 
 
 
Esteettömyys 
 
Puisto täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset. 


