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KUPITTAAN PUISTO

YLEISSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN JA UIMALAN YMPÄRISTÖN TO-
TEUTUSSUUNNITELMA

SUUNNITELMASELOSTUS 27.8.2003

YLEISTÄ

Kupittaan puiston asemakaavoituksen yhteydessä v. 1999-2001 alueelle valmisteltiin kaavoituksen tueksi
yleispiirteinen maisemasuunnitelma. Asemakaavoitusta nyt toteutettaessa (mm. Kupittaan Paviljonki) on kat-
sottu tarpeelliseksi jatkaa ja tarkentaa aikaisempaa maisemasuunnitelmaa alueen toiminnallisten tavoitteiden
selkiinnyttämiseksi. Yhdessä yleissuunnittelun kanssa päätettiin käynnistää paviljongin ja uimalan ympäristö-
jen toteutussuunnittelu.
Suunnittelutyön laatijaksi valittiin Maisema ja Ympäristö Oy Uusitalo Ventola.

SUUNNITTELUALUE

Kupittaan puiston kokonaispinta-ala on n. 45 ha. Nyt käsillä oleva yleissuunnitelmaan sisältyy puistosta 35 ha.
Yleissuunnittelualue sisältää urheilukenttien alueet ja historiallisen puiston itä-länsisuuntaisen pääkäytävän
eteläpuoleisen osan. Suunnittelualueen ulkopuolelle jää näin historiallisen puiston pohjoisosa ja seikkailu-
puiston alue.

Toteutussuunnitelma sisältää uimalan, paviljongin, Pyhän Henrikin aukion sekä uimalan ja hirvipatsaan väli-
sen alueen (perennapuutarhan), yhteensä noin 4 ha.

SUUNNITTELUTYÖN TAVOITTEET

Suunnittelutyö käynnistyi joulukuun alkupuolella 2002 neuvottelulla, jossa oli edustettuna ympä-
ristö- ja kaavoitusviraston, liikuntaviraston, Elämysten Maa-hankkeen, viheryksikön ja
konsultin edustajat.

Suunnittelutyön tavoitteiksi kirjattiin mm.:
Suunnittelussa on otettava huomioon Kupittaan puiston merkitys ja luonne Suomen van-
himpana historiallisena kaupunkipuistona 

- Uimalaitoksen tuntumaan rakennettavan kahvila/ravintolan ympäristön suunnittelu.
- Tarkennetaan puiston pääliikenneverkko eriyttämällä huolto- ja pysäköintialueille ajolii-

kenne mahdollisimman hyvin jalankulku- ja pyöräliikenteestä. Väylästö linjataan ja mitoi-
tetaan todellisten olosuhteiden mukaisesti käytettävissä olevan pohjakartan tarkkuudella. 

- Suunnittelualueelle ideoidut toiminnot sijoitetaan ja mitoitetaan siten, että suunnitelman
pohjalta voidaan käynnistää kohteittainen toteutussuunnittelu ja sitä myötä rakentaminen.
Tutkittavia toimintoja ovat mm.: 
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- jalkapallostadionin pohjoispuolinen tekojäärata ja sen lähiympäristöjä kiertävä luistelureitti
- ns. ”harrastepuiston” puttauspaikat, mahd. rantalentopallo- ja koripallokentät
- pururadan uusi sijoitus
- rullaluisteluradan sijoitus 
- Tutkitaan keinoja puiston tuulisuuden vähentämiseksi.

SUUNNITTELUTYÖN KULKU

Varsinainen suunnittelutyö käynnistyi kevättalvella 2003.
Suunnittelutyön tausta-aineistona ovat olleet alueen asemakaava (2001) ja sen yhteydessä laadittu puiston
idealuonteinen yleissuunnitelma (Johanna Tukkinen 31.5.2002).
Työskentelyn pohjakarttana on ollut kaupungin numeerinen kantakartta. Viheryksiköltä on saatu käyttöön
puiston puustoinventointi. Toteutussuunnittelua varten paviljongin ympäristöstä tehtiin maastomallimittaus
kaupungin toimesta.
Suunnittelutyön kuluessa on eri intressiryhmien kanssa pidetty viisi neuvottelu- ja luonnosten esittelytilaisuut-
ta.

SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ

YLEISSUUNNITELMA

Perusratkaisuiltaan yleissuunnitelma pohjautuu asemakaavaan. 

KENTÄT

Laajat urheilukenttien alueet ovat kaavan mukaisilla urheilu- ja virkistyspalvelujen alueilla. Toimivien ja ra-
kennettujen kenttien sijainnin muuttaminen ei ole ollut tarpeellista. Jalkapallostadionin edustan kenttien si-
joittelusta ja kenttien koosta on kuitenkin tehty vaihtoehtoisia suunnitelmia. Ns. kakkoskentän kokoa on esi-
tetty suurennettavaksi ja kenttä pinnoitettavaksi hiekkatekonurmella. Kakkoskentän ja Blombergin aukion
välinen kenttä on suunnitelmassa varattu erikoispäällysteiseksi jalkapalloa ja talvella luistelua palvelevaksi
kentäksi. Erikoispäällyste ei sovellu mahdolliseen varapaikoituskäyttöön.
Blombergin aukion itäpuoleisten kenttien V ja VI-VII:n välinen alue on esitetty jäsennöitäväksi puurivillä ja
varustettavaksi pienillä mahdollisesti siirrettävillä katsomoilla. Kenttien väliin jäävä aukio on esitetty varustet-
tavaksi muutamalla harjoittelupalloseinällä ja mahdollisin kuntoharjoitusvälinein. Kentän VIII vieressä oleva
petankki on siirretty kevyenliikenteen väylän vuoksi lännemmäksi.
Pesäpallokenttien alueelle on esitetty varaus kolmannelle kentälle.
Olennainen muutos nykyisiin toimintoihin nähden on V-kentän muuttaminen vihreäksi monitoimitoiminurmek-
si. Tällä hetkellä kenttä on hiekkapintainen ja toiminut harjoituskenttänä ja varapaikoitusalueena. Puiston
kokonaisuuden kannalta keskusaukion tulisi olla vihreä keidas. Keskeisen sijaintinsa ja liikenneturvallisuuden
vuoksi alue ei myöskään sovellu pysäköintiin.

UUDET TOIMINNOT

Hippoksentien varteen velodromin länsipuolelle on esitetty BMX-pyöräcrossirataa ja tämän viereen asfaltti-
pintaista skeittirataa. Tällä hetkellä alue on pajukoitunut pensasto, joka tulisi kunnostaa tai ottaa virkistys-
käyttöön.

Puistoon sijoitettavien toimintojen listalla on ollut ratagolf, joka on tässä suunnitelmassa sijoitettu Lemmin-
käisen kadun varressa olevan grillin viereen. 
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Urheiluhallin ja pesäpallokenttien väliseen kulmaukseen on esitetty loivapiirteistä maastokumparetta. Kumpa-
re antaa vaihtelua uudelleen linjatulle pururadalle. Kumpareen rinne toimii myös katsomo- ja auringonotto-
paikkana rantalentopallokentille.

Rullaluistelu on suunnitelmassa otettu huomioon siten, että osa olevista ja suunnitelluista kevyenliikenteen
väylistä asfaltoidaan sileällä rullaluisteluun sopivalla päällysteellä. Rullaluistelua ja talvella luistelua varten on
lisäksi ehdotettu erityinen harjoittelurata Pallokentäntien pohjoispuoliselle nurmialueelle.

Katukoris on asfaltoituna alueena liitetty po. harjoitteluradan tuntumaan välittömästi uimalan eteläpuolelle.

LIIKENNEVÄYLÄT JA PYSÄKÖINTI

Virkistyskäyttöön sopimaton autojen läpikulku puiston keskellä Blombergin aukiolta urheiluhallille on suunni-
telmassa poistettu. Uimalan ja paviljongin huoltoajo on ajateltu tapahtuvaksi nykyistä etelämmäksi linjatun
huoltotielenkin kautta.  
Puiston kevyenliikenteen pääväyliä ovat Pallokentäntie ja sen uusi jatke Lemminkäisentielle sekä historialli-
sen puiston pääkäytävä ja sen jatke aina Hippoksentielle saakka. Ehdotettuja uusia kevyenliikenteen yhteyk-
siä ovat pohjois-eteläsuuntaiset Lemminkäisenkadulta urheiluhallin ohi Blombergin aukion itäreunaa kulkeva
kevyenliikenteen ja rullaluistelun yhdistetty reitti sekä skeittialueelle suuntautuva Pallokentäntien jatkeen ja
Hippoksentien välinen yhdysväylä. 
Lemminkäisentieltä on suunnattu ”oikopolku” pesäpallokenttien itäpuolitse Pallokentäntielle.
Itäisen Pitkänkadun ja Uudenmaankadun kulmauksessa oleva pikkupuisto on esitetty liitettäväksi paremmin
osaksi historiallista puistoa entistämällä puistoja erottava Kupittaankadun osuus perinteiseksi mukulakivika-
duksi. Puiston pääkäytävän jatkuvuus tulisi näkyä kadun pinnoitteessa.
Kupittaankadun varteen puiston puolelle tulisi rakentaa jalkakäytävä ainakin Seikkailupuiston portille saakka.
Myös pikkupuistikon jalankulkuväylästöä on selkiytetty pienellä keskusaukiolla ja siirtämällä Uudenmaanka-
dun ja Kupittaankadun kulmaukseen menevää väylää. 

Puiston pääpysäköintialueena toimii Blombergin aukio. Suunnittelualueella varsinaisia pysäköintialueita on
vain itäreunan grillikorttelin ympärillä. Pysäköintipaikkoja alueelle on mahdollista sijoittaa noin 135 kappaletta.
Useiden tapahtumien aikana pysäköintipaikoista on pulaa. Suunnitelmassa on esitetty uutta 66 auton pysä-
köintipaikkaa Hippoksentien varteen kenttien eteläpuolelle.

PUISTON VALAISTUS

Suunnittelutyön yhteydessä on laadittu puiston periaatteellinen valaistussuunnitelma. Keskeisenä ajatuksena
on, että koko puisto valaistaisiin yhtenäisellä valaisintyypillä. 

AIDAT, PENKIT, ROSKAKORIT, ISTUTUSASTIAT

Pallokenttien aitauksena on käytetty Legi-verkkoaitauksia. Aidat ovat vahvoja ja siistejä ja soveltuvat siten
jatkossakin suoja-aidoiksi.
Historiallisen puiston reunoille vilkasliikenteisiä katuja vasten on ehdotettu joko pystysäle- tai vaakajuoksuisia
rauta-aitoja. Aita-aihe mahdollistaa viehättävien porttiaiheiden käytön puiston sisäänkäynneissä. Sisäänkäyn-
tien ja oleskelupaikkojen yhteydessä voisi olla komeita punaruskeita kesäkukka-astioita. 
Aitojen, valaisimien ja roska-astioiden väri voisi olla tumman harmaa.
Suunnitelmassa on ehdotettu historialliseen puistoon oma penkkimallinsa esim. vaalean vihertävänä. Urhei-
lualueilla voitaisiin käyttää puistossa nykyisinkin olevia betonijalkaisia penkkejä.

TOTEUTUSSUUNNITELMA
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Nykyisen uimalan aluetta on laajennettu länteen ja alueelle on sijoitettu oleskelua ja leikkiä palvelevaa vä-
lineistöä. 

Osittain Henrikin aukiolle paviljongin välittömään läheisyyteen on suunniteltu luonnonkivipintainen alue, jonka
välittömään yhteyteen sijoittuu myös pieni esiintymiskatos.

Pyhän Henrikin aukion tasausta parannetaan pengertämällä urheiluhallin rinne aukion reunasta matalalla
luonnonkivimuurilla. Urheiluhallille johtavia kulkuväyliä on suunnitelmassa vähennetty.

Historialliseen puistoon on aikaisemmissa suunnitelmissa esitetty perennapuisto-osuutta. Oheisessa toteu-
tussuunnitelmassa vaihtelevasti polveileva perenna/koristepensasnauha suuntautuu paviljongilta riikinkukko-
häkin aukealle ja sieltä edelleen hirvipatsaalle. Perennojen värit vaihtuvat vähittäin kelta- ja oranssivoittoisista
punaisiin ja liiloista sinisiin kukkiin. Perennoihin on tarkoitus laittaa nimikyltit kasvitietouden lisäämiseksi.


