KAURIALAN LIIKENNEPUISTO

Vihervuosi 2016

Liikennepuiston uudistaminen toteutettiin yhtenä Vihervuoden 2016 päähankkeena. Valtakunnallista teemavuotta, jonka pääteemana on Kestävä suomalainen maisema, vietetään viidettä
kertaa vuonna 2016. Teemavuoden tavoitteena on innostaa ihmiset, yhteisöt, järjestöt ja yritykset toimimaan oman lähiympäristönsä hyväksi. Tarkoituksena on edistää rakennetun ympäristön
viihtyisyyttä ja sitä kautta ihmisten hyvinvointia. Teema nostaa esille tämän ajan haasteet: miten voimme edistää kestävän kehityksen mukaista viheralueiden suunnittelua, rakentamista ja hoitoa.
Puiston toteuttivat Viherympäristöliitto ry ja Viher- ja ympäristörakentajat ry yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Avajaisia vietettiin Vihervuoden päätapahtuman yhteydessä 2.6.2016. Mukana on ollut lukuisia yrityksiä, mm. maanrakennus- ja viherrakennusyrityksiä sekä alan tuotteita toimittavia yrityksiä. Puiston pääsuunnittelija on maisema-arkkitehti Emilia Weckman.

Puistosuunnitelma

Liikennepuisto on merkittävä osa Hämeenlinnan ja Kaurialan lähihistoriaa. Se rakennettiin 1960-luvulla ja moni
paikkakunnalla tuolloin asunut muistaa puiston suosittuna kohteena lapsiperheille. Liikennekasvatus hiipui vuosikymmenien myötä. Puistoa peruskorjattiin 1990-luvun loppupuolella opiskelijakilpailun ehdotusten pohjalta ja alueen luonne
muutettiin lähemmäksi tavanomaista korttelipuistoa. Aloite puiston palauttamisesta paremmin liikennekasvatuskäyttöön sopivaksi tuli Hämeenlinnan Lions Club Renko sekä Linnattarilta vuonna 2015.
Suunnittelun lähtökohdaksi selvitettiin puiston aikaisemmat vaiheet ja suunnitelmassa lähdettiin palauttamaan alkuperäisiä ratkaisuja, nykypäivään päivitettyinä. Valtaosa olemassa olevista rakenteista ja päällysteistä sekä kasvillisuudesta voitiin säilyttää.
Merkittävimmät muutokset kohdistuivat puiston keski- ja pohjoisosaan: pääakseli ja kiertoliittymä muodostavat jälleen liikennepuiston toiminnallisen ytimen. 1990-luvulla istutettua puustoa poistamalla saatiin palautettu avarampi rakenne, joka antaa paremmin tilaa aktiviteeteille. Puuston kuntoa arvioitiin suunnittelun yhteydessä ja huonokuntoisia yksilöitä poistettiin. Osa
nurmialueesta jää käyttönurmeksi, jolla voi pallotella ja järjestää esimerkiksi puistojumppaa. Pääosa aikaisemmin leikattavasta
nurmikkosta muutetaan uudenlaisen hoidon myötä niityiksi. Jo suunnittelussa huomioitiin viheralueen hoidolle ja ylläpidolle
varatut jatkuvasti vähenevät resurssit.
Uusi, eri ikäisille ihmisryhmille tarkoitettu oleskelualue sijoittuu puiston valoisimpaan kohtaan, perennaistutuksilla toteutetun
perhospuutarhan yhteyteen. Välineisiin perustuvasta lasten leikkipaikasta luovuttiin, koska sellaisia on jo aivan lähietäisyydellä.
Ympäristö itsessään aktivoi lapsia ja muita käyttäjiä liikkumaan. Erilaiset oleskelun ja toiminnan keskittymät mahdollistavat sosiaalisia kohtaamisia.

Kestävän ympäristörakentamisen tavoitteet

Hanke tehtiin soveltaen kestävän viherrakentamisen ja kunnossapidon periaatteita, joissa huomioidaan paikalliset maaperä-,
vesi- ja sääolot, kasvillisuus sekä ekosysteemipalvelut. Työmaan hallinnassa rajoitettiin mm. jätteen määrää, raaka-aineita hankittiin vastuullisesti ja valittiin ekologisesti kestäviä materiaaleja. Suunnittelussa korostui kulttuuriympäristön suojelu ja sosiaalinen vastuu. Ylläpidossa ekologinen ajattelu näkyy hoitotavan muutoksissa ja torjunta-aineiden sekä lannoitteiden minimoimisessa.
Suunnittelua ohjasi ohjausryhmä ja sitä tehtiin toteutusvaiheessa myös työmaalla. Puiston osia olivat rakentamassa HAMI ja
HAMK Lepaan opiskelijat viheralan ammattihenkilöiden ohjauksessa. Tulevassa maisemasuunnittelun opinnäytetyössä raportoidaan hankkeen eri vaiheista.

KUVA: HÄMEENLINNAN KAUPUNGINMUSEO

Ns. biotooppipohjaisessa kasvillisuussuunnittelussa huomioidaan paikallinen maaperä ja kasvuolosuhteet. Perhospuutarhan istutukset valittiin sen pohjalta. Perenna-alueen suunnittelusta vastasi Sinikka Wegelius Terolan Taimitarhalta. Biodiversiteettiä voidaan jatkossa lisätä myös linnunpöntöillä ja hyönteishotelleilla. Kaadettavaa puustoa jätettiin lahopuiksi, jotka antavat kasvu- ja elinolosuhteet mm. kääville, mesipistiäisille
ja koppakuoriaisille. Leikattavien nurmialueiden hoitoa muutetaan siten, että niistä muodostuu ajan kanssa niittymäisiä kasvillisuusalueita. Niittyalueille on laadittu oma hoito- ja kehittämisohjelmansa. Puistoa ympäröiviin taloyhtiöiden aitoihin lisättiin köynnösistutuksia monipuolisella lajistolla. Pensasistutuksissa käytettiin Vihervuoden 2016 teemakasvia syreeniä sen eri lajikkeissa.
Rakentamisessa pyrittiin massatasapainoon. Muokattavien alueiden maa-aineksia hyödynnettiin puiston uusissa pohja- ja pintarakenteissa ja kasvualustaa sekoitettiin paikan päällä. Valtaosa rakenteista ja pinnoitteista
on kierrätettyjä materiaaleja. Kiveykset tehtiin Hämeenlinnan kaupungin muissa projekteissa ylijääneistä tuotteista. Uusiksi materiaaleiksi valittiin ekologisesti kestävästi tuotettuja ja innovatiivisiä tuotteita. Kaadettujen
puiden oksistot haketettiin paikan päällä ja haketta käytettiin istutusten maanpeitteenä.

Ohjausryhmä

Seppo Närhi, pääsihteeri, Viherympäristöliitto ry
Henrik Bos, Viher- ja ympäristörakentajat ry (projektipäällikkö)
HML kaupunki/ yhdyskunta-ja ympäristöpalvelut:
Eija-Liisa Dahlberg, tilaajapäällikkö
Susanna Lappalainen, viheraluesuunnittelija
LinnanInfra liikelaitos/ pääurakoitsija:
Vesa Vuorinen, puistomestari (työmaan vastaava)
Jouko Keskimaa, puistomestari

Varikkoalue

Liikennepuistotoiminnan sydän sijoittuu keskeiselle
paikalle, liittyen keskusakseliin ja läntisen portin sisääntuloon ja sieltä ohjataan liikennepuiston toimintaa. Varikon kontissa säilytetään liikennepuiston ajoneuvoja - polkuautoja ja potkumopoja.
Näyttävät ja värikkäät kausikasviruukut ja -istutukset sekä teeman mukaiset kalusteet antavat varikolle
ilmettä. Liikenneteemaiset pyörätelineet rajaavat varikkoaluetta hauskasti. Sisääntuloporttien pintakuvioinnilla kiinnitetään huomio puistoon saapumiseen.
Liikennevalo-opasteet toimivat sisääntuloportteina.
Julkinen puisto on avoinna kaikille. Liikennepuistotoiminnan ja tapahtumien yhteydessä liikkumista ohjataan ja tarvittaessa rajoitetaan.

Hyötypuutarha

Hyötypuutarha sijoittuu vanhan muuntajan lähistölle.
Tyhjä muuntamorakennus toimii työkaluvarastona.
Hyötytarhassa viljelylaatikot kutsuvat pienimuotoiseen kaupunkiviljelyyn. Toiminta voi olla ohjattua erilaisia työpajoja - tai omatoimista, esim. lähiasukkaiden ylläpitämää. Kaikenlaista yhdessä puuhastelua,
kuten linnunpönttöjen rakennusta tai hyönteishotellien nikkarointia voidaan järjestää pöydän äärellä.
Lähelle istutetut kolme hedelmäpuuta antavat tulevaisuudessa satoa kerättäväksi. Yksi puista on ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokan istuttama muistopuu, paratiisiomenapuu Malus ’Eversti’.

Pääakseli

Puiston kunnostuksessa palautettiin alkuperäinen liikennepuiston pääväylä puiston keskiosaan. Pääakselin liikennettä valvoo ’poliisi’ -teos käräjäkivien ympäröimänä kiertoliittymän keskellä.
Pääakseli uusittiin kokonaan ympäristöystävällisemmin tuotetulla NCC Green Asphaltilla, jonka valmistusmenetelmä perinteiseen asfaltinvalmistukseen
verrattuna vähentää asfaltintuotannon hiilidioksidipäästöjä 25-30%.
Jalankulkijoille tarkoitetut osat päällystettiin värillisellä Barrikade -kivisirotepinnoitteella. Sisääntuloaukioiden kuviot rauhoittavat läpikulkuliikenteen vauhdin liikennepuistolle sopivaksi.

Perenna-/ perhospuutarha

Pohjoisreunan oleskelualue tarjoaa mukavan mahdollisuuden liikennepuistotoiminnan seuraamisen. Aukiomaista tilaa rajaavat hienovaraiset maastokumpareet
ja reilunkokoiset penkit. Puistosta kaadettujen puiden
runkoja on aseteltu paitsi istuskelua, myös kiipeilyä
ja leikkinomaista toimintaa varten.
Laajana perhospuutarhana toimii kasvustoltaan rikas
ja monipuolinen perennaistutusalue, jonka erilaiset
mesikasvit ja runsaasti kukkivat lajit houkuttelevat
perhosia ja pölyttäjiä. Perennapuutarhaa pääsee tarkastelemaan lähemmin sitä halkovan käytävän varrelta, joka samalla toimii perhospuutarhasta Jatulintarhaan johtavana junaratana.
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Osalliset

HAMI ja HAMK Lepaa
HML kaupunki/ lasten ja nuorten kulttuuripalvelut
Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistys
Kaurialan asukasyhdistys
Lions Club Hämeenlinna/ Renko
Lions Club Hämeenlinna/ Linnattaret
Mirko Soronen, A-Insinöörit Oy (työmaan valvonta)

Suunnittelu

Emilia Weckman, maisema-arkkitehti MARK (valtion taiteilija-apuraha)
Silja Leppäaho, maisemasuunnittelun opiskelija HAMK Lepaa
Sinikka Wegelius, Terolan Taimitarha
Pia Kuusiniemi, maisema-arkkitehti MARK ja
Salla Aniranta, piirtäjäharjoittelija, LOCI maisema-arkkitehdit Oy
Santeri Lipasti, arkkitehti SAFA,
Huttunen-Lipasti-Pakkanen Arkkitehdit Oy
Jouni Ikäheimo ja Esa Karvonen, Trafix Oy

Yhteistyökumppanit
Biowatti Oy, Bitucomp Oy, EG-Trading Oy,
Fidecol Oy, Haketuspalvelu Pesonen, HAMI Oy
ja HAMK Lepaa, Harviala Oy, Hyvinkään
Tieluiska Oy, Hämeenlinnan Valot Oy, NCC Oy,
Kekkilä Oy, LinnanInfra -liikelaitos,
Maanrakennus M. Laivola Oy, Maisematawasti Oy, MH-Kanto Oy, Oy J-Trading Ab,
Oy Schetelig Ab, ProAgria Etelä-Suomi ry/ Maaja kotitalousnaiset, Rudus Oy, Silmu & Sydänpuu,
Terolan Taimitarha, Viherrakenne Jaakkola Oy,
Viherpojat Oy, VRJ Group
Rahoittamassa mukana
Viherympäristöliitto ry, Viher- ja ympäristörakentajat ry, Maiju ja Yrjö Rikalan puutarhasäätiö, Taiteen edistämiskeskus TAIKE

