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Diaarinumero TRE:5492/10.03.04/2020 

HYHKYNLAAKSON ASEMAKAAVAN 8391 

VIHERALUEIDEN SUUNNITELMASELOSTUS 

Nykytilanne 

Suunnittelualue sijaitsee Nokian moottoritien ja Pyhäjärven välisellä alueella. Alueen 

länsiosassa sijaitsee kaupungin taimistoalue, jonka toiminta on päättymässä. Keskiosissa 

sijaitsevat nykyiset Hutikonpuisto ja Leppätörmänpuisto, joiden maisemakuva koostuu 

avoimista peltoalueista ja luonnonmukaisesta puu- ja pensaskasvillisuudesta. Puistojen sivuitse 

kulkee Hutikonpolku, joka on Mattilankadun ja Simolankadun välillä sijaitseva jalankulun ja 

pyöräilyn reitti. Pohjois- ja itäosissa, Mattilankadun lähistöllä sijaitsee Vaakko-oja, joka 

suojavyöhykkeineen toimii luontaisena eliöiden leviämisreittinä. Hyhkyn ja Kaarilan pellot ovat 

arvokkaita avoimia maisematiloja, ja niiltä avautuu näkymiä kohti Pispalanharjun etelärinnettä 

ja haulitornia.  

Yleiskuvaus suunnitelmasta: 

Hyhkynlaakson asemakaavan 8391 viheryleissuunnitelmaluonnoksessa on esitetty kaava-

alueella sijaitsevien puisto- ja suojaviheralueiden maisemalliset periaatteet ja viherpalvelut. 

Suunnitelman taustalla on asemakaavaehdotus ja alustavat katusuunnitelmat. Hyhkynlaakson 

viheralueet ovat osa kantakaupungin keskuspuistoverkostoa ja niiltä on yhteydet muun muassa 

Pyhäjärven rantojen ja Vaakkolammin viheralueille. Alueelle tulevia viherpalveluita ovat 

koirapuisto, oleskelunurmet ja kulkureitit sekä viihtyisyyteen, maisemaan ja ekologiaan liittyvät 

arvot.  
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Lucia Juhantyttären puisto ja VP-6 

Lucia Juhantyttären puisto ja siihen rajautuva VP-6 -alue ovat asemakaavan mukaisia 

lähivirkistysalueita ja ne sijaitsevat nykyisen pientaloasutuksen ja uusien 

asuinkerrostalokortteleiden välissä. Luonnonmukaiseen puistokokonaisuuteen toteutetaan 

oleskeluun soveltuvia nurmialueita, kulkureittejä ja loivapiirteinen uoma hulevesien 

hallitsemiseksi ja viivyttämiseksi. Puistoon perustetaan myös luonnonmukaisia, eri 

kosteusolosuhteisiin sopeutuvia niittyjä ja istutetaan monilajista ja kerroksellista puustoa. 

Nykyisen asutuksen reunalla on säilytettävä metsikkö, jolla on ekologisia arvoja. Tarvittaessa 

puustoa täydennetään uusilla puuistutuksilla.  

Jalankulun ja pyöräilyn reitti kulkee koko puiston poikki. Murskepintainen, valaistu ja 

talvikunnossapidettävä reitti johtaa koillisessa uusien asuinkortteleiden välissä sijaitsevalle 

keskusraitille ja Hyhkynlaaksontorille ja lounaassa kohti kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevaa 

Hutikonpuiston leikkipaikkaa. Reitin varrelle asennetaan puistopenkkejä ja roska-astioita. 

Puiston keskiosista on Kerttupiiankujan kautta kulku Simolankadulle. Puistot kuuluvat 

hoitoluokkiin A2, R4 ja M4. 

Hyhkynpoukamantörmän, Sunnivan kureniityn ja Mattilanpuiston 

suojaviheralueet 

Sunnivan kureniitty, Hyhkynpoukamantörmä ja Mattilanpuisto ovat asemakaava-alueen 

laidoilla sijaitsevia suojaviheralueita. Suojaviheralueilla on merkitystä alueen viihtyisyyden ja 

terveellisyyden sekä luonnon monimuotoisuuden ja maisema-arvojen kannalta. 

Hyhkynpoukamantörmän suojaviheralue sijoittuu avoimelle peltoalueelle. Sen eteläpuolella 

sijaitsevat uudet asuinkerrostalokorttelit sekä Hyhkynlaaksonkatu ja pohjois- ja koillispuolella 

Vaakko-oja ja Mattilankatu. Hyhkynpoukamantörmälle on osoitettu tilavaraus koirapuistolle. 

Koirapuisto aidataan, valaistaan ja sen ympärille istutetaan suojakasvillisuutta. Koirapuistoon 

saavutaan valaistua kulkureittiä pitkin uuden Hyhkynlaaksonkadun kautta. Vaakko-ojan ja 

koirapuiston väliin jätetään kasvillisuuspeitteinen suojavyöhyke. Uoman pohjoispuolella 
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sijaitseva Mattilankadun ja Nokian moottoritien kulmauksessa ole metsikkö säilyy puustoisena 

suojaviheralueena.  

Sunnivan kureniitylle istutetaan pienikasvuista puustoa Mattilankadun ja Vaakko-ojan 

suuntaisen ekologisen yhteyden vahvistamiseksi ja säilyttämiseksi. Mattilanpuiston 

suojaviheralueella on nykyisiä ja uusia jalankulun ja pyöräilyn reittejä Hyhkynlaakson, 

Mattilankadun ja Pyhäjärven ranta-alueiden välillä. Vaakko-ojan uoman varrella on 

säilytettävää puustoa, mutta muutoin aluetta hoidetaan avoimena maisemallisesti tärkeiden 

näkymien säilyttämiseksi. Mikel Matssonin pientareen suojaviheralueelle istutetaan Nokian 

moottoritien meluvallin ja -seinän maisemoimiseksi puustoa. Koirapuiston hoitoluokka on R2, 

avoimien niittyalueiden A2 ja puustoisien alueiden M4.  

Kadut, raitit ja aukiot 

Katujen, raittien ja aukioiden jäsentely, katupuut ja viherrakenteet on esitetty 

viheryleissuunnitelmassa alustavasti. Näiden ratkaisut tarkentuvat erillisessä 

suunnitteluprosessissa katusuunnittelun yhteydessä. Katualueiden viherrakenteiden on 

tarkoitus täydentää kaava-alueen ekologisia yhteyksiä ja lisätä kaupunkiympäristön 

viihtyisyyttä. Hyhkynlaaksontori on korttelialueiden keskellä sijaitseva vehreä aukio. Aukion 

viihtyisyyttä voidaan lisätä esimerkiksi betonikiveyksillä, oleskelualueilla, puuistutuksilla, muilla 

viherrakenteilla, taiteella ja valaistuksella. Sunnivankujan jäsentämiseksi istutetaan katupuurivi. 

Hyhkynlaaksonkadun luiskauksessa huomioidaan luonteva liittyminen viereiseen avoimeen 

maisematilaan.  
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