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Suunnitelman kuvaus 

 
Nykytilanne 
 
Taidemaalarinpuisto sijaitsee Kaarelan (33.) kaupunginosassa parhaillaan rakentuvan Ku-
ninkaantammen asuinalueen keskellä. Taidemaalarinpuisto on voimassaolevassa asema-
kaavassa 12150A VP merkinnällä. Taidemaalarinpuiston kokonaispinta-ala on 7 903m2. 
 
Suunnittelualue rajautuu asemakaavassa erilaisiin rakentamattomiin asuinrakennusten 
korttelialueisiin ja pohjoisessa autopaikkojen korttelialueeseen. Suunnittelualueen ulkopuo-
lelle puiston eteläpuolella sijoittuu opetus- ja tutkimustoimintaa palveleva korttelialue ja 
julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. 
 
Suunnittelualue on metsää ja vanhaa teollisuusaluetta. Alue on pääosin asfalttia, met-
säsaarekkeita ja kallioalueita.  
 
Säilytettävät puut ovat puiston keskiosassa sekä kaakkoisosan kallionlaella.  
 
Suunnitelman sisältö 
 
Taidemaalarinpuisto on suunniteltu alueen asukkaiden monipuoliseen käyttöön. Suunnitte-
lussa on panostettu erityisesti hulevesien käsittelyyn sekä kaupunkiviljelyn ja sen toimivuu-
teen esteettisesti, osana puistosommittelua. Kaupunkiviljelyn ja erilaisten hyötykasvien 
sijoittelu ja muotokieli ovat osa uutta helsinkiläistä, rakennettujen puistojen puutarhakult-
tuuria.  

 
Tavoitteena on suunnitella vahvasti toiminnallinen ja viihtyisä puisto, joka samalla on osa 
Kuninkaantammen luonnonmukaisen hulevesien hallinnan pilottia.  
 
Puisto sijoittuu kävelyverkoston solmukohtaan keskelle Kuninkaantammen keskusta-
aluetta ja puistoalueet tai -sakarat ovat luonteeltaan kapeita puistokäytäviä.  
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Toimintojen sijoittelussa on otettu huomioon alueella kasvavat hyväkuntoiset puut sekä 
kallioalueet. Puistoalueelle sijoittuu puistoa ympäröivien rakennusten neljä pelastuspaik-
kaa ja niille johtavat pelastustiet, jotka ovat vaikuttaneet toimintojen ja kasvillisuuden sijoit-
tumiseen. 
 
Puiston keskiosassa on viljelypalstoja, jotka rajataan viereisestä raitista matalalla pensas-
aidalla. Viljelypalsta-alueen yhteyteen sijoittuu vesipiste (palstojen kastelua varten) sekä 
bio- ja sekajätepisteet. Viljelypalstojen pohjoispuolella on kaupunkiviljelyn ja yhteisöllisyy-
den keskuspisteeksi suunniteltu ”kyläkaivo” -vesipiste sekä tammenlehden muotoinen ka-
tos. Puiston eteläosassa on pieni pelikenttä. Pelikenttä aidataan noin 2 metriä korkealla 
aidalla. 
 
Puiston hulevedet johdetaan painanteita pitkin puiston kaakkoisosassa sijaitsevaan mata-
laan hulevesialtaaseen.  
 
Raittien pintamateriaaleina on kivituhka ja kiveys. Puiston keskeisin lounas-koillinen suun-
tainen raittiyhteys kivetään maatiilellä. Väylän alla kulkee hulevesi-, jätevesi- ja vesijohto-
linjat, jotka ovat osaltaan rajoittaneet puiden istuttamista väylän varteen. Puiston itäpää-
dyssä kulkeva raitti kivetään yhtenäisyyden vuoksi samalla noppakivellä kuin liittyvät katu-
alueet. Pelikentälle tulee tekonurmi. 
 
Alueella säilyy nykyistä mäntyvaltaista puustoa viljelypalstojen pohjoispuolella sekä eteläi-
sen kallioalueen yhteydessä. 
 
 
Valaistus 
 
Puistoraitit valaistaan. Puistossa kohdevalaistaan keskusaukiolle sijoittuva tammenlehtika-
tos sekä puiston kaakkoisosaan sijoittuva hulevesiaihe ja kallioleikkaus. Valaistuksessa 
noudatetaan ”Kuninkaantammen julkisen tilan valaistuksen yleissuunnitelma” –julkaisun 
periaatteita. 
 
 
Esteettömyys 
 
Puisto täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset. 
 
 
Ylläpito 
 
Puisto toteutetaan ylläpitoluokkiin A2 ja C1. 


