
Korson keskuspuiston 
ja asukaspuiston 
yleissuunnitelma 
KORSON ELÄKKEENSAAJIEN KERHO 16.11.2016 

Rakennuttajapäällikkö Juha Kivimäki ja 
projekti-insinööri Taina Suonio 



Lähtökohdat 
• Yleissuunnitelman 

laatijana Sito Oy, 
ruoppaus- ja 
siltasuunnitelmat FCG 

• Suunnitelman pohjana 
Aalto-yliopistossa 
tehty maisema-
arkkitehtuurin 
diplomityö 

• Keskeinen alue: puisto 
sijaitsee Korson 
keskustan 
välittömässä 
läheisyydessä 

• 1983 rakennetut 
puistolammet 
rehevöityneet 

• 20 ha 
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Yleiskaava 

• VL-alue 

• seudullinen 
ulkoilureitti 
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Asemakaava 

• Keskuspuisto VL-
alue 

• Asukaspuisto 
VK-alue 

• Luoteiskulmassa 
suojelualue, 
siirtolohkareikko 
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Maanomistus 

• Rekolanoja yhteistä 
vesialuetta 
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Suunnitelman tavoitteet 

• Puistosta avoin, viihtyisä ja turvallinen 

• Toimintoja kaikille ikäryhmille, 
esteettömyyden perustaso 

• Alueen maisema- ja luontoarvojen 
kunnioittaminen, vesi erityisarvona 

• Monipuolinen ja miellyttävä kasvillisuus, 
säilyttäen avoimuus 

• Toimivat ja selkeät reitit 

• Turvallinen ja viihtyisä valaistus 
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Osa-alueet ja toiminnot 

• Toiminnallisesti ja tilallisesti neljä eri 
osa-aluetta 

• Oleskelualueet monimuotoisemmiksi 
ja ilmeeltään yhteneviksi 

• Veden läsnäoloa puistossa 
korostetaan: puuterassit ja sillat, 
koski ja vesiputous, hulevedet 

• Uusi ulkokuntoilupaikka 

• Asukaspuisto, aitaus, P-alue 
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Kasvillisuuden 
uusimisperiaatteet 
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• Nykyisen kasvillisuuden 
kehittämistavoitteet ja hoidon 
periaatteet 

• Näkymiä avarretaan turvallisemman 
ympäristön luomiseksi 

• Keskittäminen: yksittäisiä 
pensasryhmiä poistetaan ja istutetaan 
uutta oleskelualueiden ja siltojen 
yhteyteen 

• Huonokuntoista puustoa joudutaan 
osittain poistamaan 

• Uudet kasvilajit kestäviä, kukkivia 
lajeja ja jaloja lehtipuita, joilla 
näyttävät syysvärit ja kukinta 

 



Rannan eroosiosuoja 

Rantakasvimatto Eroosiomatto/ 
rantaniitty 

Pyöreä 
luonnonkiviverhous 

http://www.eg-trading.fi/arch/cat/1858/20/vesik.1.jpg
http://www.eg-trading.fi/arch/cat/1856/15/c1.jpg
http://www.vegtech.se/sv/veg-tech-bygg/products/takvegetation/uid-9/categoryinformation.aspx
http://www.vegtech.se/sv/veg-tech-bygg/products/takvegetation/uid-9/categoryinformation.aspx
http://www.vegtech.se/sv/veg-tech-bygg/products/takvegetation/uid-9/categoryinformation.aspx
http://www.eg-trading.fi/arch/cat/1440/150/mainosgreenfix.jpg
http://www.eg-trading.fi/arch/cat/1440/150/covamat1.jpg


Yleissuunnitelma 
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Puiston pohjoisosa 
• Rinteeltä valuville hulevesille 

viivytys- ja imeytysaltaat 

• Raitin uusi linjaus 
länsipuolella, kivetty 
oikopolku sillan itäpuolella 

• Länsiranta pidetään 
avoimena oleskelunurmena 

• Sillan yhteyteen kukkivaa, 
matalahkoa pensasistutusta 

• Kivikoriterassit ja puutaso 
itäpuolella 

• Uusi kuntoilupaikka 
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Profiili 
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Kaupungissa, luonnon keskellä 
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Tapahtumaniitty 

• Sisäänkäynnin avarrus 
ja uusien puuryhmien 
istutus  

• Ylimääräisten 
maamassojen kasaus 
valliksi sisäänkäynnin 
yhteyteen 
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Puiston keskiosa 
• Nykyisen oleskelualueen 

tilalle ”Kirsikkatarha” 

• Kivetty oleskelualue, joita 
varjostaa kukkivat pikkupuut, 
pensasistutus raitin varrelle 

• Risteyksen avartaminen ja 
uusi metsänreuna 

• Jyrkkään itärinteeseen 
kivikorimuuri, istuimet ja 
rinneistutus 

• Vesiputouksen juurelle 
istuimet ja matala 
pensasistutus 
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Nyt …  
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… ja tuleva näkymä 
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Nyt …  
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… ja tuleva näkymä 
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Puiston eteläosa 

• Sillan yhteyteen kukkivaa, 
matalahkoa 
pensasistutusta 

• Keskustasta tulevan reitin 
suoristaminen sillan 
itäpuolella 

• Oleskelupaikan uusiminen 
”Kirnukallion” edustalla: 
kivetty levennys sekä 
puuterassi 

• Raitin siirto itäpuolella 
kauemmas jyrkästä 
rannasta, eteläosassa 
kivetty polku 

• Kukkiva puurivi ja 
pensasistutus 
alikulkutunnelin äärellä 
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Asukaspuisto 
• Puiston pohjoisosa kylvetään 

niityksi ja toiminnot keskitetään 
eteläosaan rakennuksen 
ympärille 

• Leikkialueen aita jatketaan koko 
puiston ympärille 

• Oleskelu keskitetään 
rakennuksen eteläpuolelle 

• Kadun toiselle puolelle 
kampapysäköintialue 
turvallisemman ajoliikenteen 
aikaansaamiseksi 
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Ruoppaus  

Geotuubin käyttö edellyttää 
imuruoppausta 

Ruoppausmassojen kuivatusprosessin 
periaate  



Ruoppausmassojen 
läjitysperiaatteet 



Patorakenne / nykytilanne 





Kunnostettu pato/ 
koski 



Puiston  
valaistus 
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Suunnittelu ja rakentaminen 
 

Rakentamisohjelmassa 2015 – 2019 
• Hulevesialtaat rakennettu    2015 
• Ruoppaus, pato ja sillat    2016-17 
• Puiston kunnostaminen  

• (valaistus, rakenteet, varusteet, kasvillisuus) 2018-19 
• Asukaspuiston perusparantaminen  2020 
 

• Vesilupa saatu 5.12.2014 
• Lupamääräyksiä mm. ruoppausajankohtaan (kalojen nousu- 

ja kutuajan ulkopuolella 15.11.-15.4. tai 15.6.-30.8.), 
ruoppausmassojen käsittelyyn ja vedentarkkailuun liittyen 

• Työt aloitettava 3 vuoden kuluessa 
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Aikataulu 
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Purojen ja jokien 
Vantaa 



Teemavuoden päätavoitteina 
on ollut edistää ja kehittää: 

• jokien ja purojen 
tunnettavuutta  

• kaupunkilaisten 
osallistumismahdollisuuksia 
puroluonnon hoitamiseen ja 
kunnostamiseen  

• puro- ja jokiluonnon sekä 
virtavesien elinvoimaisuutta  

• vesistömaiseman 
monimuotoisuutta 

• jokiin ja puroihin liittyvää 
virkistyskäyttöä 
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http://www.vantaa.fi/ 
- vapaa-aika 
- luonto ja ulkoilu 
- Purojen ja jokien Vantaa 

 
 
 

http://www.vantaa.fi/ 
- vapaa-aika 
- luonto ja ulkoilu 
- Vihervuosi 2016 

 
 

Puistokävely elokuussa: 
Korson Keskuspuistossa 
 ja Kotkanpesässä 

http://www.vantaa.fi/
http://www.vantaa.fi/
http://www.vantaa.fi/


 

18.11.2016 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 36 Kiitos! 


