
MAISEMAKÄVELY SUURPELLOSSA 22.9.2022 

Kävelemässä Karin Nielsen, Pasi Marjamaa, Marko Pesonen, Mikko Ruotsalainen ja Pekka Vikkula 

kaupungilta sekä Kirsti Strömmer, Eira Mononen, Marja Korpimäki, Arja Muranen ja Leila Heimonen 

Suurpelto-seurasta. 
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Hiekkakenttä Muhevaista vastapäätä 

Kenttä on tonttiosaston hallinnassa, he vuokraavat aluetta. Vuokrataan esim. työmaakoppeja ja -

pysäköintiä varten. Jos alueelle halutaan tehdä pump track -ratoja tms. vuokrauksesta tai käytöstä on 

neuvoteltava tonttiyksikön uuden johtajan kanssa. 
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Henttaan puistokadun kunnostus – istutuksia, kaupunkimetsä, niitty 

 

Viimeistely seisoo kaavamuutoksen takia. Risteysalue ja suojatie pyritään viimeistelemään ensi vuonna. 

Alueella on ollut kioskivaraus, mutta alue viimeistellään vasta tulevan asemakaavamuutoksen jälkeen. 

Tonttiyksikön kumppanuuskysely on lähdössä näillä hetkillä. Kyselyllä etsitään toimijoita Henttaan 

puistokadun ja Henttaankaaren rajaamaan kortteliin. Toteutus etenee tontti kerrallaan.  

Suurpellon puistokadun varrella olevien Asuntosäätiön ja VVO:n kortteleiden osalta on jo sovittu 

etenemisestä. 

 

Henttaan puistokadun päätyyn voisi saada jotakin väliaikaista, esim. niitty (tai jopa jotakin vastaavaa kuin 

arkkitehdit ovat suunnitellet  Helsingissä Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon väliin). Niityllekin pitäisi 

kuitenkin hankkia multaa. Tällä hetkellä viherpalvelun talousarviossa ei ole esittää resursseja niityn kylvölle 

ja hoidolle.  Niitty on päästävä kerran vuoteen niittämään. Pohja kyllä kantaa työkoneet, mutta huollolle on 

oltava pääsy. Seura voisi kysellä voisiko multarahat saada sponssina rakennuttajilta. Mikko ehdotti alueen 

rajaamista. Kun rajaus valmis, voisi ehkä olla jotenkin siirrettäväkin niitty. Villin pysäköinnin estämiseksi 

betoniporsaat pitää säilyttää. Mikäli "porsaat" halutaan esim. maalata, on lupa kysyttävä omistajalta eli 

kaupungilta, Mika Vepsäläinen (katukunnossapito) vastaa. Jos käynnistetään maalausprojekti esim. 

koululaisten kanssa voi osallisuusmuotoilija Marko tulla mukaan ideoimaan ja auttamaan. 

 

Seuraavassa puistokadun ”osiossa” on jo pieni kaupunkimetsä. Se voi kasvaa sellaisenaan . Hoidoksi riittää, 

että kerätään roskat. 

 

Hiekkaparkin kunnostusta toivotaan.  Keskusteltiin onko tarvetta näille pysäköintipaikoille. 

Kadunvarsipaikat riittäisivät vieraspaikoiksi, jos asukkaat eivät pitäisi autojaan niissä. Katualueet ovat 

kaupungin maata. Niitty ja pieni metsän alku ovat katualuetta (katuvihreä, katupuisto). 

Liikenteenohjaukseen laitetaan ehdotus pysäköintiajan rajaamisesta: max 24 h (seura). 

 

 Toivottiin, ettei kaavoituksessa pohdita uusia tonttiliittymiä puistokatujen puolelta.  
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Roskapäiväehdotus 

 

Kysytään Suurpellon jätehuolto oy:n Tarja Korhoselta voisivatko lähteä roskapäivään mukaan eli kerätä 

roskasäkit teiden varsilta. 
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Lukutori ja kiviallas 

 

Kaupungilla ei nyt ole tarjota toimimattomaan kiviympyrään mitään ratkaisua. Ideoidaan ja mietitään 

toteuttamista myöhemmin. Esimerkiksi osan alueesta voisi jättää kiville, osaan voisi hankkia esimerkiksi 

istuttavia kiipeiltäviä isoja kiviä, kantoja, muita istuimia tms. Karin keskustelee asiasta maisema-arkkitehdin 

kanssa. (Keskustelunsa tuloksena Karin ja maisema-arkkitehti päättivät, että tässä vaiheessa kiviympyrälle 

ei tehdä mitään.)  

 

Lukutorille ei tehdä pysäköintiruutua esim. kioskiasiakkaita varten. Huolto- ja pelastusliikenteen on 

päästävä ajamaan esteettä. Omin luvin ajelijoille ei nyt esitetty ratkaisua. 

 

Ajokieltopätkälle pitäisi saada näkyvämpi ajokieltomerkki. Seura voisi olla yhteydessä kaupungin 

liikenteenhallintaan. 

 

Vastapäiselle ns Iconin tontille eli vesilintutontille on potentiaalinen ostaja. 
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Lukukatu 

 

Lukukadun varsi on nyt parkkiksena. Kävelyalueella ajetaan autoilla kovaakin ja tulo talojen pihalta on 

vaarallinen. Alue on kaupungin torialue, kävelyalue. Ehkä ajokieltokin Lukutorin kohdalla toimii, kun alue on 

valmis. 

Betoniporsaat tai jo olevien isojen siirto tai iso kukkaruukku voisi estää hurjan autoilun kävelytiellä. 

 

Asemakaavamuutoksissa on alustavasti kaavailtu pysäköintitaloja rakentamattomiin kortteleihin.  
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Kynäniekantien keskeneräiset kävelytiet ja talojen väli 

 

Keskeneräisyys hankaloittaa. Kaupungin alueet (asemakaavassa torialuetta) on vuokrattu Suurikselle 

parkkikseksi.  

Toisen talon edusta on jo viittä vajaa valmis eli katualueet voisi viimeistellä. Pienkohdeurakoitsija on ylen 

työllistetty eli syksyksi ei ehdi, ja uusi kilpailutus vuoden vaihteessa, joten tämä edusta menee nyt vain 

jonoon. 

 

Talojen välisellä kävelytiellä ajetaan autoilla. Väli on yhtiöiden, eli heidän on keskenään sovittava, miten 

ajelua voisi estää. Läpi kulkevan kävelytien toiseen päätyyn kaupunki on laittanut yliajettavat pollarit / 

tolpat. Tarvittaisiin yksi lisäpylväs. 

 

Kynäkadun pohjoisreunan viimeistely on tilattu pienkohdeurakoitsijalta .  

 

Kokinniityn (Suurpellontien ja Henttaankaaren kulma) toteutus alkaa ensi vuonna. Monta yhtiötä, 

rakennetaan vaiheittain. 
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Suurpellon puistokadun katuvihreä 

 

Puisto on valmistumassa.  

Kivetty pääty on tarkoitettu väliaikaiselle toiminnalle, esimerkiksi ruokarekoille. Tähän on sähkö, mutta ei 

vettä, eli ei tule kioskia tai muuta pysyvää. Tässä on harvinaisuus: julkinen imujätepaikkamahdollisuus.  

 

Läheinen pysäkkikatos siirretään, niin että lumiaura mahtuu. Suojatien merkitsevät maalaukset on tulossa. 

Suojatien merkkipylvästä siirrettävä, huolto- ja pelastusliikenteen on päästävä kulkemaan. 
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Lukupuro 

 

Voidaan järjestää työpajoja, joissa mietitään edes vähäistä puron elvyttämistä.  Puro kaipaa myös 

ruoppausta, mutaa on tosi syvälle. Puiston puolen osuuteen on suositeltu tervaleppää varjostamaan puroa, 

se hillitsisi kasvullisuutta ja olisi hyvä mahdollisille kaloille joskus. Juurelle luontomaista kasvillisuutta, ei 

puistonurmikkoa. 

Lukupuroa koskevat toimenpiteet kuten ruoppaus, pitää esittää ympäristökeskukselle, koska vaatii erillisen 

ympäristöluvan ja tarkemman suunnitelman.  
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Muita asioita 

 

Agilityrata. Koirapuistoon ei turvallisuussyistä tule agilityrataa. Jos jokin agility-yhdistys haluaa se voi 

vuokrata maata jostakin ja itse rakentaa. 

Grillitilanne. Toistaiseksi Karinilla ei ole ollut resursseja tutkia mahdollista uutta paikkaa. Kävi ilmi, että 

grillihäiriöistä valittanut (valittaneet) ovat valittamassa lähes mistä tahansa.  

Kuntoportaat. Tulossa Kabiksenreitin varteen ensi vuonna, mikäli hanke saa rahoituksen. Liikunta toteuttaa 

Leikkipuistojen kohennus. Hans Floorin puiston uusi hiekkalaatikko ei ole tullut. Karin on saanut tiedon, 

että asennetaan lokakuussa 2022. 

Lillhemtin puiston leikkipuiston kohennussopimus on allekirjoitusta vajaa valmis. Puita istutetaan 

varjostamaan lisää, puiston sisältö muuttuu täysin. Lillhemtin puiston ketut jäävät ja lampaatkin 

toistaiseksi, lampaat ovat niin huonossa kunnossa, ettei kannata kunnostaa. Perusparannussuunnitelma on 

hyväksytty, mutta rahoitus ei ole vielä selvä (2023 talousarvio).  

 

 

 


