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Piirustus
nro:t:

VIO6040/1

Petra Rantalainen
projektinjohtaja
Jussi Luomanen
kaupunkitila- ja
maisemasuunnittelupäällikkö

pvm:

29.1.2021

pvm:

29.1.2021

Maankäyttöjohtaja

pvm:

10.9.2021

Kohteen nimi:

RUNAR SCHILDTIN PUISTO

Selostuksen laati:
Selostuksen hyväksyi:

Kohde
Runar Schildtin puisto sijaitsee Haagan (29.) kaupunginosassa, osa-alueella
Etelä-Haaga. Alue on voimassaolevassa asemakaavassa olevassa
asemakaavamuutoksessa nro 12501 VP ja P merkinnöillä. Puistosuunnitelma
koskee Runar Schildtin puiston eteläisintä osaa. Puistosuunnitelma on ulotettu
osin myös LR-alueelle. Puistosuunnitelma on esitetty piirustuksessa
VIO6040/1.
Lähtökohdat
Suunniteltava puiston osa sijaitsee pientaloalueen vieressä lähellä
Huopalahden juna-asemaa ja Alppiruusupuistoa. Se rajautuu idässä
Orapihlajatiehen sekä nykyisiin ja uusiin tontteihin. Puistorajauksen länsiraja
mukailee lännessä vanhaa ratapenkkaa, joka toimii nykyisin huoltotienä.
Pohjoisessa puistosuunnitelman rajana toimii voimalinja alue. Etelässä puisto
liittyy Myyrmäen baanaan.
Puistosuunnitelma sijoittuu rinnemaastoon sekä rinteen ja vanhan ratapenkan
väliin jäävään alavampaan osaan, jossa virtaa oja. Nykyisin alue on metsää,
jossa kasvaa runsaasti hyväkuntoista puustoa. Puistosuunnitelma-alueen
pinta-ala on 12 030 m2.
Puiston pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat. Puiston toimintojen
sijoittelussa on otettu huomioon alueella kasvavat hyväkuntoiset puut.
Suunnitelman sisältö
Puistoon rakennetaan puuportaat sekä uusi kivituhkaraitti. Rakennettavat
portaat ovat puuta, käsijohteet ja kaiteet terästä. Portaisiin toteutetaan
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vaunuluiska. Puistoon sijoittuvat portaat ja uusi raitti eivät ole
talvikunnossapidettäviä.
Tasaus ja kuivatus, hulevesien hallinta
Puistoon rakennetaan Orapihlajantien suunnalta tuleville hulevesille
kalliorinteeseen sijoittuva uusi oja sekä puiston alavaan osaan hulevesien
tulva-allas, joka rankkasateella tasaa radan alittaviin rumpuihin johdettavaa
hulevesivirtaamaa. Altaan tarve, sijoitus ja mitoitus perustuu laadittuun
hulevesiselvitykseen (Orapihlajatie hulevesiselvitys, SITO, 2017). Altaaseen
johdetaan uuden rinneojan lisäksi myös Pitäjänmäen baanan suunnalta tuleva
hulevesiviemäri. Tulva-allas sijoittuu osin puistoalueelle ja osin LR-alueelle.
Tulva-allas sijoittuu luontevasti maastonmuodoiltaan loivapiirteiseen ja
alavaan puiston osaan ja altaan alueelle jätetään nykyinen oja ja puusto.
Altaan pohjoiseen päähän sijoitetaan uusi maavalli muodostamaan altaalle
tarvittavan tasaustilavuuden. Altaan vedet puretaan vallin läpi nykyiseen ojaan
purkuputkessa. Purkuputken yhteyteen sijoitetaan kivetty ylivuotokynnys.
Altaaseen sijoitetaan laskeutusaltaat tulo- ja purkupäihin.
Puiston tasaus noudattelee pääpiirteissään nykyistä maastoa.
Uusi raitti kuivatetaan pintavesipainanteilla ja raitin yläpuoliset vedet kootaan
raitin alla kulkevaan hulevesiviemäriin.
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Raitit ovat kivituhkapintaisia. Puistossa säilytetään luontaista metsän
pohjakasvillisuutta sekä avokalliota. Puiston sisääntulon yhteyteen
Orapihlajantieltä istutetaan lehtipensaita ja raitin viereen nurmea sekä niittyä.
Osa pintamaasta maisemoidaan kuorikatteen ja seulotun pintamaan
sekoituksella. Suuret, hyväkuntoiset runkopuut säilytetään.
Uuden rinneojan pohjan kohdalta paljastetaan kallio ja ojaan sijoitetaan
maakiviä hidastamaan virtausta jyrkässä rinteessä. Penkat suojataan
eroosiolta. Laskeutusaltaat kivetään pultereilla ylläpidettävyyden
parantamiseksi. Tulva-altaan pohja on pääosin nykyistä metsänpohjaa.
Valaistus
Puistoraitti valaistaan puistovalaisimilla.
Esteettömyys
Puisto ei täytä kaikilta osin esteettömyyden perustason vaatimuksia.
Hoitoluokka
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Puiston hoitoluokat ovat A3 (käyttö- ja suojaviheralue), B2 (käyttöniitty), C1
(lähimetsä) ja E (erityisalueet/hulevesirakenteet).
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