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LÄHTÖKOHDAT

SIJAINTI

Humlebergin 3,5 hehtaarin suuruinen peltoalue sijaitsee 
Porvoon itäpuolella, noin 4,5 km keskustasta. Se sijoittuu 
Lillträsketin lammen itäpuolelle lähelle Veckjärven länsi-
rantaa. Matkaa Veckjärventieltä alueelle Humlebergin-
tietä pitkin tulee noin 1,5 km. 
Topografialtaan alue rajautuu eteläpuolelta jyrkästi nou-
sevan rinteen ja pohjoisen laakeamman rinteen väliseen 
laaksoon. Pääosin savimaasta koostuva peltoalue viettää 
loivasti kohti itää ja Veckjärveä.

KAAVATILANNE

Alue on osoitettu osayleiskaavassa siirtolapuutarha- tai 
palstaviljelyalueeksi ja sitä ympäröivä maasto retkeily- ja 
ulkoilualueeksi. Pohjois- ja itäpuolella peltoalue rajautuu 
yksityisiin kiinteistöihin, lukuun ottamatta kapeaa Veck-
järven rantaan ulottuvaa sektoria, joka on kaupungin 
omistuksessa.

Kuva 2. Humlebergin peltoalue kesällä 2013

Kuva 1. Sijaintikartta

TAVOITTEET

Yleissuunnitelman tilaaja, Porvoon perinteinen siirtola-
puutarhayhdistys, POPS ry, on asettanut tavoitteeksi saa-
da alueelle noin 60 siirtolapuutarhapalstaa ja lisäksi 
viljelypalstoja. Palstat pyritään suunnittelemaan
250 - 450 m2 kokoisiksi, joista neljännes pieniä, neljännes
suuria ja puolet keskikokoisia. Palstoille suunniteltavien
mökkien kokoluokka on 25-45 m2. Pyrkimyksenä on 
myös suurten maansiirtotöiden välttäminen ja alueen
olemassa olevan topografian hyödyntäminen. Yhdistyksen 
tavoitteena on luoda alueesta ekologinen ja mahdollisimman
pitkälle omavarainen yksikkö. Tämä tarkoittaa esimerkiksi
aurinkoenergian hyödyntämistä, kuivakäymälöitä ja hule-
sekä harmaiden vesien minimoimista ja niiden luonnon-
mukaista käsittelyä alueella. Alue pyritään sovittamaan
ympäristöönsä, niin että se sulautuu olemassa olevaan
talousmetsään, pohjoisiin metsäsaarekkeisiin ja tieverkkoon.
Olemassa oleva rakennuskanta pyritään huomioimaan
näkymien ja alueen suunnittelussa.

4,5 km

1,5 km
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PALSTAT JA MÖKIT

Suunnitelmassa alueelle on osoitettu 58 puutarhapalstaa ja 24 vil-
jelypalstaa. Palstojen koko vaihtelee välillä 210-440 m2 (katso tau-
lukko s. 16) ja kunkin viljelypalstan koko on noin 50 m2. Eri kokoi-
set tontit on sijoitettu hajautetusti alueen pohjois- ja eteläosaan. 
Rakennukset on sijoitettu pääosin palstojen pohjoisreunaan, niin 
että piha aukeaa etelään jolloin viljelyksille ja rakennusten sisäti-
loihin saadaan mahdollisimman paljon auringonvaloa. Eteläpuo-
lella metsänrajaan liittyvät palstojen mökit ovat kuitenkin tontin ete-
läreunassa, jolloin puistoakselille syntyy laajempi rakennusvapaa 
vyöhyke.

PUISTOALUE JA KERHORAKENNUS

Alueen läpi kulkee puistovyöhyke, joka jakaa puutarhapalstatete-
lä- ja pohjoisosiin. Puistoalue sijoittuu peltoalueen matalimpaan 
kohtaan ja sen sisällä on kapea vesiuoma. Puistoalueen itäpäässä 
on laajempi nurmikenttä pallopelejä ja yleistä oleskelua varten. 
Siellä sijaitsee myös siirtolapuutarhan kerhorakennus, joka on 
suunniteltu viherkattoiseksi, puistoon päin luiskautuvaksi raken-
nukseksi.  Puistoalue ikään kuin jatkuu kerhorakennuksen päälle. 
Kerhorakennuksen katolle on myös mahdollista nousta ja sieltä 
avautuvat hyvät näkymät paitsi siirtolapuutarha-alueelle, myös 
Veckjärven rantaan.

VESIUOMAT

Suunnitelmassa on esitetty matalat hulevesien viivytysaltaat sy-
reenipentagonin eteläpuolelle ”vesikiemura” ja kerhorakennuk-
sen eteläpuolelle ”ruovikko”. Vesiuoma laajenee kerhoraken-
nuksen eteläpuolella ruovikkoalueeksi, jota voidaan hyödyntää 
hulevesien suodattamisessa ja puhdistamisessa. Altaiden muo-
to tehdään pitkänomaiseksi ja kulkusuunnassa mutkitteleviksi, 
meanderoiviksi. Vesiuoman ollessa osan kesää kuivillaan, myös 
vedettömän ajan esteettisyyteen on syytä kiinnittää huomiota. 
Puiston avo-ojat muotoillaan reunoiltaan loiviksi ja reunat mah-
dollisesti kivetään. Syreenipentagonin eteläpuolella oleva vanha 
kaivo voidaan kunnostaa ja liittää siihen esimerkiksi käsikäyttöi-
nen vesipumppu. Ylijäämävesi kaivosta ohjataan vesiuomaan.

SELOSTUS

KASVILLISUUS

Puistoalueiden puukasvillisuudessa suositaan jaloja lehtipuita, 
kuten lehtosaarni (Fraxinus excelsior), metsävaahtera (Acer Pla-
tanoides), metsätammi (Quercus robur), tervaleppä (Alnus glu-
tinosa), hevoskastanja (Aesculus hippocastanum), metsälehmus 
(Tilia cordata) ja rauduskoivu (Betula pendula). Länsipuiston 
maanpeitekasvillisuutena voi olla nurmea tai niittymäistä kukki-
vaa kasvillisuutta. Pitkittäispuiston näkymät avautuvat parhaiten 
jos sen pohjakerros pidetään puiden ympärillä matalana nur-
mikkona. Vesikiemurassa ja kerhotalon eteläpuolisella ruovikko-
alueella voidaan hyödyntää erilaisia vesikasveja, kuten rentukka 
(Caltha palustris), keltakurjenmiekka (Iris pseudacorus), ranta-alpi 
(Lysimachia vulgaris) ja rantakukka (Lythrum salicaria). Veckjär-
ven rantaan ulottuvalla rantavyöhykkeellä suositaan niittymäistä 
kasvillisuutta ja rannan tuntumassa voi olla myös muutama ho-
peapaju (Salix alba var. sericea ’Sibirica’). Parkkialueiden poh-
joispuolelle on suunnitelmassa esitetty pensaskasvillisuutta, joka 
peittää näkymiä autojen ja puistoalueiden välillä. Pensaskasvilli-
suutena voidaan käyttää esimerkiksi syyshortensiaa (Hydrangea 
paniculata ´Grandiflora´), rusopajuangervoa (Spirea x billiardii), 
lännenheisiangervoa (Physocarpus opulifolius) tai idänvirpianger-
voa (Spirea chamaedyfolia). Läntiseen sisäisten teiden risteyskoh-
taan on esitetty moniosaista syreenipensasaidannetta. Sellaisena 
voidaan käyttää esimerkiksi puistosyreeniä (Syringa x henryi) tai 
pihasyreeniä (Syringa vulgaris).

MAISEMANHOITOALUEET

Varsinaista siirtolapuutarha-aluetta ympäröivät maisemanhoito-
alueet, joille on esitetty seuraavia maisemanhoitotoimenpiteitä: 
MA-1: Puuston harvennus (kuuset ja korkeat lehtipuut karsitaan) 
siten että saadaan liukuva siirtymä talousmetsään.
MA-2: Metsäniemeke eli rinteen itäpuoli karsitaan reilusti siten 
että itäpuolelle jää harvakseltaan mäntyjä ja lehtipuita. Valon pi-
tää päästä peltoalueen reunalle niemekkeen joka puolella ja näky-
mälinjat järvelle ja peltoalueen yli tulee säilyttää avoimina.
MA-3: Puuston harvennus (kuuset ja korkeat lehtipuut karsitaan). 
Harvennus tehdään asteittain siten että raja talousmetsään on liu-
kuva eikä jyrkkärajainen.
MA-4: Puustoa karsitaan siten että alueesta tulee puistomaisem-

pi ja avoimempi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueen poh-
joisosaan, joka on näkymälinjalla peltoalueelta ja MA-2 alueelta 
Veckjärven suuntaan. Pohjoisosassa karsintaa on suoritettava voi-
makkaammin ja jätettävä vain joitakin valittuja lehtipuita näkymä-
linjojen reunoille.
MA-5: Alue toimii näkymälinjana Veckjärvelle ja sitä pitkin johtaa 
polku rannalla olevalle laiturille. Alue pidetään niittymäisenä ja 
näkymälinjojen reunoille jätetään muutama lehtipuu. Rannalla 
voi olla hopeapajua ja niityllä tai sen reunoilla vaahteraa tai muita 
jaloja lehtipuita.
MA-6: Alue pidetään niin tiheänä että se säilyy näkösuojana tiel-
le päin. Pahin ryteikkö kuitenkin karsitaan siten että alueella on 
mahdollista kulkea. Karsinnassa jätetään jäljelle jaloja lehtipuita, 
kuten tammea. Alueen eteläosassa oleva koivikko pyritään säilyt-
tämään. Alueen kaakkoisnurkkaan tehdään täyttömaasta korke-
ampi mäki, joka toimii näköalapaikkana. Täyttömäki ja sen ympä-
ristö pidetään matalan kasvillisuuden peittämänä ja näkymälinjat 
etelään ja kaakkoon vapaina.

ETELÄOSA

Peltoalueen eteläisin osa jää korkean eteläpuolisen maaston 
vuoksi melko varjoiseksi. Alue hyödynnetään sijoittamalla sin-
ne  toimintoja, jotka eivät välttämättä tarvitse niin paljon valoa. 
Eteläisen alueen länsireunaan, aivan metsänrajaan, on sijoitettu 
maakellari ja tämän itäpuolelle paikka lehtikompostille. Samalta 
alueelta löytyy kasvien vaihtolava, minne asukkaat voivat tuoda 
ylijäämäkasvinsa halukkaiden käyttöön. Eteläreunalla on myös laa-
ja alue, jonne on osoitettu paikat multa- ja hiekkapisteille. Aluet-
ta voidaan käyttää myös tilapäispaikoitukseen ja siellä on tilaa 12 
autolle. Eteläreunan itäpäässä, aivan toisen sisääntuloväylän vie-
reen on osoitettu paikat roskakatokselle sekä kierrätyspisteelle.

MUUT HUOMIOT

Maansiirtotöistä syntyviä maamassoja voidaan hyödyntää alueel-
la muodostamalla niistä kumpare tontin 18 pohjoispuolelle (nä-
köalapaikka pohjoisten tonttikiilojen välissä). Alue on lähtökohtai-
sesti lohkareikkoa, joka voidaan peittää ja nostaa maanpintaa tällä 
alueella 3-4 metriä. Maamassoja voidaan myös käyttää viherkat-
toisen kerhorakennuksen lännenpuoleiseen luiskaan, joka viettää 
puistoaluetta kohti.
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REITIT

Pääsisääntuloväylä alueelle kulkee peltoalueen länsipuolitse, jolloin liikenne Humlebergintien loppupäähän 
minimoidaan. Autopaikoitus on sijoitettu alueen lounaiskulmaan eikä se pistä sieltä silmään Humlebergin-
tielle tai puistoalueelle. Toinen sisääntuloväylä on peltoalueen itäpuolella Humlebergintien loppupäässä. 
Se on toissijainen reitti ja tarkoitettu lähinnä muutaman kerran kesässä tapahtuville multa- ja hiekkatäy-
dennyksille. Eteläreunalle on varattu myös paikoitustilaa sekä tilaa erilaisille toiminnoille. Aluetta kiertää 
sisäinen rengasreitti, josta erkanee haaroja joilla mahdollistetaan pääsy jokaiselle tontille. Sisäiset väylät 
ovat 3 metriä leveitä ja ne on tarkoitettu pääasiassa kevyen liikenteen käyttöön, mutta mahdollistavat myös 
tilapäiset ajot ajoneuvolla. Alueelle on osoitettu myös kävelypolkuja, joista yksi kulkee alueen luoteisnurkan 
sisääntulopisteestä puistoalueiden läpi aina Veckjärven rantaan asti. Tämän lisäksi kävelypolkuja on osoi-
tettu alueen eteläpuoliselle metsäniemekkeelle ja pohjoiselle metsäsaarekkeelle. Näiden polkujen varrelta 
löytyvät myös alueen näköala- ja levähdyspaikat.

NÄKYMÄT

Näköalapaikat ovat ympäristöään korkeampia kohtia, joista avautuu hyvät näkymät siirtolapuutarhaan ja 
sen yli. Sinisellä katkoviivalla on esitetty suorat ja esteettömät näkymälinjat. Puistoakselin läpi suuntautuva 
näkymälinja ulottuu tuloväylän reunassa sijaitsevan länsipuiston eteläreunasta aina kerhorakennuksen ete-
läpuolella olevalle ruovikkoalueella asti. Toinen samansuuntainen linja johtaa syreenipentagonilta pohjois-
ta tieyhteyttä pitkin kerhotalon pohjoispuolitse Veckjärvelle. Pohjoishaarojen tieverkkoa pitkin avautuvat 
näkymälinjat syreenipentagonin läpi puistoalueelle lännessä ja nurmikentän sekä kerhorakennuksen länsi-
puolitse idässä. Luoteiselta, kallion päällä olevalta näköalapaikalta avautuu näkymä koko alueen yli, mutta 
pohjoisen metsävyöhykkeen johdosta järvinäkymää tuskin saavutetaan. Eteläisen harvennetun mäen päältä 
sen sijaan avautuu näkymä myös Veckjärvelle ja koilliselta paikalta on näkymä nurmikentän yli kerhotalolle 
ja aina peltoalueen eteläreunaan asti.  

ALUEJAKO

Peltolaakson alimmassa kohdassa, missä kulkee myös vesiuoma, on länsi-itä suuntainen pitkittäispuisto. 
Tämä yhdistyy lännessä etelä-pohjoissuuntaiseen ”länsipuistoon” ja idässä Veckjärven rantaan ulottuvaan 
rantaniittyyn maisemanhoitoalueella. Alueen keskelle muodostuu näin rakennetta keventävä viherväylä, 
joka jakaa tonttialueet eteläiseen ja pohjoiseen osaan. Viljelypalstat jäävät alueen luoteisnurkkaan ja anta-
vat rakennusvapaana vyöhykkeenä hyvät näkymät alueen yli Humlebergintien suunnalta. Valtaosa palstoista
sijoittuu peltoalueen pohjoispuolelle haaroittuen kiilamaisesti metsäsaarekkeiden väliin. Eteläpuolen palstat 
kiertävät metsäniemekkeen ja jatkuvat itään, lähelle Humlebergintietä. Tontteja reunustavat ulkokehällä 
maisemanhoitoalueet, joilla puustoa harvennetaan tarpeen mukaan.

Sisääntulo

Haarat

Sisärengas

Polku

Näkymälinja

Viljelypalstat

Palstat

Puisto

Maisemanhoito

Näkymäsektori

TOIMINTOKAAVIOT

T1: ALUEJAKO

T2: REITIT

T3: NÄKYMÄT
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ASEMAPIIRROS     (pienennös 1:500 piirustuksesta)



9

L1: ALUELEIKKAUS A-A’     “PUISTOAKSELI”     (pienennös 1:500 piirustuksesta)

TIEYHTEYS VILJELYPASTATLÄNSIPUISTO SYREENIPENTAGON

NÄKÖALAPAIKKA

KESKUSPUISTO KERHORAKENNUS

SYREENIPENTAGON

NURMIKENTTÄ

KESKUSPUISTO

RANTANIITTY

HUMLEBERGINTIE

HUMLEBERGINTIE

NÄKÖALAPAIKKA

LAITURI VECKJÄRVI

ALUELEIKKAUKSET

L2: ALUELEIKKAUS B-B’     “ETELÄ-POHJOINEN”     (pienennös 1:500 piirustuksesta)

+ 40

+ 20
+ 25
+ 30
+ 35

+ 15
+ 10

+ 40

+ 20
+ 25
+ 30
+ 35

+ 15
+ 10
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H1: Havainnekuva alueen eteläpuolelta (Staffaksen yläpuolelta) pohjoiseen

Havainnekuvassa H1 näkyy alue etelästä pohjoista kohden kuvattuna. Humlebergintie kiertää alueen 
pohjois- ja itäpuolitse. Toisessa havainnekuvassa (viereinen sivu) nähdään alue idästä länttä kohden 
kuvattuna. Havainnekuvista näkyy alueen suhde olemassa olevaan rakennuskantaan Veckjärveen, 
joka on suhteellisen kapea juuri tältä kohtaa. Järven itäpuolella nousee melko jyrkästi Hasselhol-
man niemi, joka tiheän puustonsa myötä luo horisonttilinjan peltoalueelta itään päin katsottaessa. 

HAVAINNEKUVAT

Siirtolapuutarha-alue sulautetaan ympäristöönsä siten, että pohjoispuolen olemassa olevat met-
säsaarekkeet jätetään pääosin ennalleen jolloin ne peittävät näkymiä Humlebergintien ja olemas-
sa olevan asutuksen suuntaan. Eteläpuolella alue liitetään talousmetsään harventamalla puustoa 
peltoalueen lähellä reilummin ja kauempana pellosta vähemmän, niin että saadaan aikaiseksi liu-
kuvat muutos siirtolapuutarha-alueen puistomaisesta ympäristöstä talousmetsään.
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H2: Havainnekuva alueen itäpuolelta (Veckjärven yläpuolelta) länteen

HAVAINNEKUVAT
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N1:  Näkymä luoteisnurkan näköalakalliolta viljelypalstojen yli kaakkoon

NÄKYMÄKUVAT
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N2: Näkymä mäen päällä olevalta näköala- ja levähdyspaikalta kohti Veckjärveä

NÄKYMÄKUVAT
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N3: Näkymä puistoakselia pitkin länteen

NÄKYMÄKUVAT
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VÄLÄHDYKSIÄ ANIMAATIOSTA
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TONTTIJAKO

HUMLEBERG ‐ Palstajako HUMLEBERG ‐ Palstajako
Lajiteltuna pienimmästä suurimpaan

Tonttinro Koko (m2) Tonttinro Koko (m2)
1 273,9 20 211,1
2 345,4 7 223,1
3 366,8 26 238,7
4 324,4 30 240,0
5 414,4 58 247,3
6 284,5 38 248,1
7 223,1 8 261,5
8 261,5 21 265,9
9 304,9 1 273,9
10 330,1 39 276,3
11 350,8 25 280,1
12 349,4 6 284,5
13 401,3 16 284,8
14 340,3 56 284,9
15 317,0 57 286,5
16 284,8 47 293,4
17 299,9 17 299,9
18 424,4 9 304,9
19 310,8 55 305,7
20 211,1 40 306,1
21 265,9 22 306,4
22 306,4 31 307,3
23 400,4 52 309,7
24 330,1 19 310,8
25 280,1 41 310,9
26 238,7 28 311,8
27 313,7 27 313,7
28 311,8 15 317,0
29 318,1 46 317,9
30 240,0 29 318,1
31 307,3 33 321,2
32 402,1 4 324,4
33 321,2 42 329,0
34 372,5 10 330,1
35 410,8 24 330,1
36 386,1 14 340,3
37 341,0 37 341,0
38 248,1 50 341,6
39 276,3 51 341,6
40 306,1 53 343,4
41 310,9 2 345,4
42 329,0 12 349,4
43 391,7 11 350,8
44 448,9 54 352,5
45 396,7 3 366,8
46 317,9 34 372,5
47 293,4 36 386,1
48 401,7 43 391,7
49 403,6 45 396,7
50 341,6 23 400,4
51 341,6 13 401,3
52 309,7 48 401,7
53 343,4 32 402,1
54 352,5 49 403,6
55 305,7 35 410,8
56 284,9 5 414,4
57 286,5 18 424,4
58 247,3 44 448,9
YHT 18902,5 YHT 18902,5
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LIITTEET

•	 Asemapiirros 1:500

•	 Alueleikkaus A-A’ 1:500

•	 Alueleikkaus B-B’ 1:500

SÄHKÖINEN MATERIAALI

•	 Yleissuunnitelma	(Microstation	v8,	ja	AutoCAD,	dgn-	ja	dwg-muodossa)

•	 3D-malli	(SketchUp	8,	skp-muodossa)

•	 Toimintokaaviot	1-3	(jpg-muodossa)

•	 Havainnekuvat	1-2	(jpg-muodossa)

•	 Näkymäkuvat	1-3	(jpg-muodossa)

•	 Asemapiirros,	1:500	(pdf-muodossa)

•	 Leikkaukset	1-2,	1:500	(pdf-muodossa)

•	 Yleissuunnitelman	selostus	(pdf-muodossa)

•	   Palstakartta	(pdf-muodossa)

•	   Palstataulukko	(Excel)

•	 Animaatio	(avi-muodossa)

KUVALÄHTEET

•	 Kuva	1.	Sijaintikartta,	Eniron	karttapalvelu,	http://www.fonecta.fi/kartat

•	 Kuva	2.	Humlebergin	peltoalue,	Mika	Varpio,	2013

•	 Asemapiirros,	Mika	Varpio

•	 Toimintokaaviot	T1-T3,	Mika	Varpio

•	 Alueleikkaukset	L1-L2,	Mika	Varpio

•	 Havainnekuvat	H1-H2,	Mika	Varpio

•	 Näkymäkuvat	N1-N3,	Mika	Varpio

•	  Palstakartta	ja	taulukko,	Mika	Varpio

•	 Animaatio,	Mika	Varpio

LÄHTEET JA LIITTEET
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LÄHTÖKOHDAT

SIJAINTI

Humlebergin 3,5 hehtaarin suuruinen peltoalue sijaitsee 
Porvoon itäpuolella, noin 4,5 km keskustasta. Se sijoittuu 
Lillträsketin lammen itäpuolelle lähelle Veckjärven länsi-
rantaa. Matkaa Veckjärventieltä alueelle Humlebergin-
tietä pitkin tulee noin 1,5 km. 
Topografialtaan alue rajautuu eteläpuolelta jyrkästi nou-
sevan rinteen ja pohjoisen laakeamman rinteen väliseen 
laaksoon. Pääosin savimaasta koostuva peltoalue viettää 
loivasti kohti itää ja Veckjärveä.

KAAVATILANNE

Alue on osoitettu osayleiskaavassa siirtolapuutarha- tai 
palstaviljelyalueeksi ja sitä ympäröivä maasto retkeily- ja 
ulkoilualueeksi. Pohjois- ja itäpuolella peltoalue rajautuu 
yksityisiin kiinteistöihin, lukuun ottamatta kapeaa Veck-
järven rantaan ulottuvaa sektoria, joka on kaupungin 
omistuksessa.

Kuva 2. Humlebergin peltoalue kesällä 2013

Kuva 1. Sijaintikartta

TAVOITTEET

Yleissuunnitelman tilaaja, Porvoon perinteinen siirtola-
puutarhayhdistys, POPS ry, on asettanut tavoitteeksi saa-
da alueelle noin 60 siirtolapuutarhapalstaa ja lisäksi 
viljelypalstoja. Palstat pyritään suunnittelemaan
250 - 450 m2 kokoisiksi, joista neljännes pieniä, neljännes
suuria ja puolet keskikokoisia. Palstoille suunniteltavien
mökkien kokoluokka on 25-45 m2. Pyrkimyksenä on 
myös suurten maansiirtotöiden välttäminen ja alueen
olemassa olevan topografian hyödyntäminen. Yhdistyksen 
tavoitteena on luoda alueesta ekologinen ja mahdollisimman
pitkälle omavarainen yksikkö. Tämä tarkoittaa esimerkiksi
aurinkoenergian hyödyntämistä, kuivakäymälöitä ja hule-
sekä harmaiden vesien minimoimista ja niiden luonnon-
mukaista käsittelyä alueella. Alue pyritään sovittamaan
ympäristöönsä, niin että se sulautuu olemassa olevaan
talousmetsään, pohjoisiin metsäsaarekkeisiin ja tieverkkoon.
Olemassa oleva rakennuskanta pyritään huomioimaan
näkymien ja alueen suunnittelussa.

4,5 km

1,5 km
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PALSTAT JA MÖKIT

Suunnitelmassa alueelle on osoitettu 58 puutarhapalstaa ja 24 vil-
jelypalstaa. Palstojen koko vaihtelee välillä 210-440 m2 (katso tau-
lukko s. 16) ja kunkin viljelypalstan koko on noin 50 m2. Eri kokoi-
set tontit on sijoitettu hajautetusti alueen pohjois- ja eteläosaan. 
Rakennukset on sijoitettu pääosin palstojen pohjoisreunaan, niin 
että piha aukeaa etelään jolloin viljelyksille ja rakennusten sisäti-
loihin saadaan mahdollisimman paljon auringonvaloa. Eteläpuo-
lella metsänrajaan liittyvät palstojen mökit ovat kuitenkin tontin ete-
läreunassa, jolloin puistoakselille syntyy laajempi rakennusvapaa 
vyöhyke.

PUISTOALUE JA KERHORAKENNUS

Alueen läpi kulkee puistovyöhyke, joka jakaa puutarhapalstatete-
lä- ja pohjoisosiin. Puistoalue sijoittuu peltoalueen matalimpaan 
kohtaan ja sen sisällä on kapea vesiuoma. Puistoalueen itäpäässä 
on laajempi nurmikenttä pallopelejä ja yleistä oleskelua varten. 
Siellä sijaitsee myös siirtolapuutarhan kerhorakennus, joka on 
suunniteltu viherkattoiseksi, puistoon päin luiskautuvaksi raken-
nukseksi.  Puistoalue ikään kuin jatkuu kerhorakennuksen päälle. 
Kerhorakennuksen katolle on myös mahdollista nousta ja sieltä 
avautuvat hyvät näkymät paitsi siirtolapuutarha-alueelle, myös 
Veckjärven rantaan.

VESIUOMAT

Suunnitelmassa on esitetty matalat hulevesien viivytysaltaat sy-
reenipentagonin eteläpuolelle ”vesikiemura” ja kerhorakennuk-
sen eteläpuolelle ”ruovikko”. Vesiuoma laajenee kerhoraken-
nuksen eteläpuolella ruovikkoalueeksi, jota voidaan hyödyntää 
hulevesien suodattamisessa ja puhdistamisessa. Altaiden muo-
to tehdään pitkänomaiseksi ja kulkusuunnassa mutkitteleviksi, 
meanderoiviksi. Vesiuoman ollessa osan kesää kuivillaan, myös 
vedettömän ajan esteettisyyteen on syytä kiinnittää huomiota. 
Puiston avo-ojat muotoillaan reunoiltaan loiviksi ja reunat mah-
dollisesti kivetään. Syreenipentagonin eteläpuolella oleva vanha 
kaivo voidaan kunnostaa ja liittää siihen esimerkiksi käsikäyttöi-
nen vesipumppu. Ylijäämävesi kaivosta ohjataan vesiuomaan.

SELOSTUS

KASVILLISUUS

Puistoalueiden puukasvillisuudessa suositaan jaloja lehtipuita, 
kuten lehtosaarni (Fraxinus excelsior), metsävaahtera (Acer Pla-
tanoides), metsätammi (Quercus robur), tervaleppä (Alnus glu-
tinosa), hevoskastanja (Aesculus hippocastanum), metsälehmus 
(Tilia cordata) ja rauduskoivu (Betula pendula). Länsipuiston 
maanpeitekasvillisuutena voi olla nurmea tai niittymäistä kukki-
vaa kasvillisuutta. Pitkittäispuiston näkymät avautuvat parhaiten 
jos sen pohjakerros pidetään puiden ympärillä matalana nur-
mikkona. Vesikiemurassa ja kerhotalon eteläpuolisella ruovikko-
alueella voidaan hyödyntää erilaisia vesikasveja, kuten rentukka 
(Caltha palustris), keltakurjenmiekka (Iris pseudacorus), ranta-alpi 
(Lysimachia vulgaris) ja rantakukka (Lythrum salicaria). Veckjär-
ven rantaan ulottuvalla rantavyöhykkeellä suositaan niittymäistä 
kasvillisuutta ja rannan tuntumassa voi olla myös muutama ho-
peapaju (Salix alba var. sericea ’Sibirica’). Parkkialueiden poh-
joispuolelle on suunnitelmassa esitetty pensaskasvillisuutta, joka 
peittää näkymiä autojen ja puistoalueiden välillä. Pensaskasvilli-
suutena voidaan käyttää esimerkiksi syyshortensiaa (Hydrangea 
paniculata ´Grandiflora´), rusopajuangervoa (Spirea x billiardii), 
lännenheisiangervoa (Physocarpus opulifolius) tai idänvirpianger-
voa (Spirea chamaedyfolia). Läntiseen sisäisten teiden risteyskoh-
taan on esitetty moniosaista syreenipensasaidannetta. Sellaisena 
voidaan käyttää esimerkiksi puistosyreeniä (Syringa x henryi) tai 
pihasyreeniä (Syringa vulgaris).

MAISEMANHOITOALUEET

Varsinaista siirtolapuutarha-aluetta ympäröivät maisemanhoito-
alueet, joille on esitetty seuraavia maisemanhoitotoimenpiteitä: 
MA-1: Puuston harvennus (kuuset ja korkeat lehtipuut karsitaan) 
siten että saadaan liukuva siirtymä talousmetsään.
MA-2: Metsäniemeke eli rinteen itäpuoli karsitaan reilusti siten 
että itäpuolelle jää harvakseltaan mäntyjä ja lehtipuita. Valon pi-
tää päästä peltoalueen reunalle niemekkeen joka puolella ja näky-
mälinjat järvelle ja peltoalueen yli tulee säilyttää avoimina.
MA-3: Puuston harvennus (kuuset ja korkeat lehtipuut karsitaan). 
Harvennus tehdään asteittain siten että raja talousmetsään on liu-
kuva eikä jyrkkärajainen.
MA-4: Puustoa karsitaan siten että alueesta tulee puistomaisem-

pi ja avoimempi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueen poh-
joisosaan, joka on näkymälinjalla peltoalueelta ja MA-2 alueelta 
Veckjärven suuntaan. Pohjoisosassa karsintaa on suoritettava voi-
makkaammin ja jätettävä vain joitakin valittuja lehtipuita näkymä-
linjojen reunoille.
MA-5: Alue toimii näkymälinjana Veckjärvelle ja sitä pitkin johtaa 
polku rannalla olevalle laiturille. Alue pidetään niittymäisenä ja 
näkymälinjojen reunoille jätetään muutama lehtipuu. Rannalla 
voi olla hopeapajua ja niityllä tai sen reunoilla vaahteraa tai muita 
jaloja lehtipuita.
MA-6: Alue pidetään niin tiheänä että se säilyy näkösuojana tiel-
le päin. Pahin ryteikkö kuitenkin karsitaan siten että alueella on 
mahdollista kulkea. Karsinnassa jätetään jäljelle jaloja lehtipuita, 
kuten tammea. Alueen eteläosassa oleva koivikko pyritään säilyt-
tämään. Alueen kaakkoisnurkkaan tehdään täyttömaasta korke-
ampi mäki, joka toimii näköalapaikkana. Täyttömäki ja sen ympä-
ristö pidetään matalan kasvillisuuden peittämänä ja näkymälinjat 
etelään ja kaakkoon vapaina.

ETELÄOSA

Peltoalueen eteläisin osa jää korkean eteläpuolisen maaston 
vuoksi melko varjoiseksi. Alue hyödynnetään sijoittamalla sin-
ne  toimintoja, jotka eivät välttämättä tarvitse niin paljon valoa. 
Eteläisen alueen länsireunaan, aivan metsänrajaan, on sijoitettu 
maakellari ja tämän itäpuolelle paikka lehtikompostille. Samalta 
alueelta löytyy kasvien vaihtolava, minne asukkaat voivat tuoda 
ylijäämäkasvinsa halukkaiden käyttöön. Eteläreunalla on myös laa-
ja alue, jonne on osoitettu paikat multa- ja hiekkapisteille. Aluet-
ta voidaan käyttää myös tilapäispaikoitukseen ja siellä on tilaa 12 
autolle. Eteläreunan itäpäässä, aivan toisen sisääntuloväylän vie-
reen on osoitettu paikat roskakatokselle sekä kierrätyspisteelle.

MUUT HUOMIOT

Maansiirtotöistä syntyviä maamassoja voidaan hyödyntää alueel-
la muodostamalla niistä kumpare tontin 18 pohjoispuolelle (nä-
köalapaikka pohjoisten tonttikiilojen välissä). Alue on lähtökohtai-
sesti lohkareikkoa, joka voidaan peittää ja nostaa maanpintaa tällä 
alueella 3-4 metriä. Maamassoja voidaan myös käyttää viherkat-
toisen kerhorakennuksen lännenpuoleiseen luiskaan, joka viettää 
puistoaluetta kohti.
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REITIT

Pääsisääntuloväylä alueelle kulkee peltoalueen länsipuolitse, jolloin liikenne Humlebergintien loppupäähän 
minimoidaan. Autopaikoitus on sijoitettu alueen lounaiskulmaan eikä se pistä sieltä silmään Humlebergin-
tielle tai puistoalueelle. Toinen sisääntuloväylä on peltoalueen itäpuolella Humlebergintien loppupäässä. 
Se on toissijainen reitti ja tarkoitettu lähinnä muutaman kerran kesässä tapahtuville multa- ja hiekkatäy-
dennyksille. Eteläreunalle on varattu myös paikoitustilaa sekä tilaa erilaisille toiminnoille. Aluetta kiertää 
sisäinen rengasreitti, josta erkanee haaroja joilla mahdollistetaan pääsy jokaiselle tontille. Sisäiset väylät 
ovat 3 metriä leveitä ja ne on tarkoitettu pääasiassa kevyen liikenteen käyttöön, mutta mahdollistavat myös 
tilapäiset ajot ajoneuvolla. Alueelle on osoitettu myös kävelypolkuja, joista yksi kulkee alueen luoteisnurkan 
sisääntulopisteestä puistoalueiden läpi aina Veckjärven rantaan asti. Tämän lisäksi kävelypolkuja on osoi-
tettu alueen eteläpuoliselle metsäniemekkeelle ja pohjoiselle metsäsaarekkeelle. Näiden polkujen varrelta 
löytyvät myös alueen näköala- ja levähdyspaikat.

NÄKYMÄT

Näköalapaikat ovat ympäristöään korkeampia kohtia, joista avautuu hyvät näkymät siirtolapuutarhaan ja 
sen yli. Sinisellä katkoviivalla on esitetty suorat ja esteettömät näkymälinjat. Puistoakselin läpi suuntautuva 
näkymälinja ulottuu tuloväylän reunassa sijaitsevan länsipuiston eteläreunasta aina kerhorakennuksen ete-
läpuolella olevalle ruovikkoalueella asti. Toinen samansuuntainen linja johtaa syreenipentagonilta pohjois-
ta tieyhteyttä pitkin kerhotalon pohjoispuolitse Veckjärvelle. Pohjoishaarojen tieverkkoa pitkin avautuvat 
näkymälinjat syreenipentagonin läpi puistoalueelle lännessä ja nurmikentän sekä kerhorakennuksen länsi-
puolitse idässä. Luoteiselta, kallion päällä olevalta näköalapaikalta avautuu näkymä koko alueen yli, mutta 
pohjoisen metsävyöhykkeen johdosta järvinäkymää tuskin saavutetaan. Eteläisen harvennetun mäen päältä 
sen sijaan avautuu näkymä myös Veckjärvelle ja koilliselta paikalta on näkymä nurmikentän yli kerhotalolle 
ja aina peltoalueen eteläreunaan asti.  

ALUEJAKO

Peltolaakson alimmassa kohdassa, missä kulkee myös vesiuoma, on länsi-itä suuntainen pitkittäispuisto. 
Tämä yhdistyy lännessä etelä-pohjoissuuntaiseen ”länsipuistoon” ja idässä Veckjärven rantaan ulottuvaan 
rantaniittyyn maisemanhoitoalueella. Alueen keskelle muodostuu näin rakennetta keventävä viherväylä, 
joka jakaa tonttialueet eteläiseen ja pohjoiseen osaan. Viljelypalstat jäävät alueen luoteisnurkkaan ja anta-
vat rakennusvapaana vyöhykkeenä hyvät näkymät alueen yli Humlebergintien suunnalta. Valtaosa palstoista
sijoittuu peltoalueen pohjoispuolelle haaroittuen kiilamaisesti metsäsaarekkeiden väliin. Eteläpuolen palstat 
kiertävät metsäniemekkeen ja jatkuvat itään, lähelle Humlebergintietä. Tontteja reunustavat ulkokehällä 
maisemanhoitoalueet, joilla puustoa harvennetaan tarpeen mukaan.

Sisääntulo

Haarat

Sisärengas

Polku

Näkymälinja

Viljelypalstat

Palstat

Puisto

Maisemanhoito

Näkymäsektori

TOIMINTOKAAVIOT

T1: ALUEJAKO

T2: REITIT

T3: NÄKYMÄT
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ASEMAPIIRROS     (pienennös 1:500 piirustuksesta)
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L1: ALUELEIKKAUS A-A’     “PUISTOAKSELI”     (pienennös 1:500 piirustuksesta)

TIEYHTEYS VILJELYPASTATLÄNSIPUISTO SYREENIPENTAGON

NÄKÖALAPAIKKA

KESKUSPUISTO KERHORAKENNUS

SYREENIPENTAGON

NURMIKENTTÄ

KESKUSPUISTO

RANTANIITTY

HUMLEBERGINTIE

HUMLEBERGINTIE

NÄKÖALAPAIKKA

LAITURI VECKJÄRVI

ALUELEIKKAUKSET

L2: ALUELEIKKAUS B-B’     “ETELÄ-POHJOINEN”     (pienennös 1:500 piirustuksesta)
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H1: Havainnekuva alueen eteläpuolelta (Staffaksen yläpuolelta) pohjoiseen

Havainnekuvassa H1 näkyy alue etelästä pohjoista kohden kuvattuna. Humlebergintie kiertää alueen 
pohjois- ja itäpuolitse. Toisessa havainnekuvassa (viereinen sivu) nähdään alue idästä länttä kohden 
kuvattuna. Havainnekuvista näkyy alueen suhde olemassa olevaan rakennuskantaan Veckjärveen, 
joka on suhteellisen kapea juuri tältä kohtaa. Järven itäpuolella nousee melko jyrkästi Hasselhol-
man niemi, joka tiheän puustonsa myötä luo horisonttilinjan peltoalueelta itään päin katsottaessa. 

HAVAINNEKUVAT

Siirtolapuutarha-alue sulautetaan ympäristöönsä siten, että pohjoispuolen olemassa olevat met-
säsaarekkeet jätetään pääosin ennalleen jolloin ne peittävät näkymiä Humlebergintien ja olemas-
sa olevan asutuksen suuntaan. Eteläpuolella alue liitetään talousmetsään harventamalla puustoa 
peltoalueen lähellä reilummin ja kauempana pellosta vähemmän, niin että saadaan aikaiseksi liu-
kuvat muutos siirtolapuutarha-alueen puistomaisesta ympäristöstä talousmetsään.
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H2: Havainnekuva alueen itäpuolelta (Veckjärven yläpuolelta) länteen

HAVAINNEKUVAT
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N1:  Näkymä luoteisnurkan näköalakalliolta viljelypalstojen yli kaakkoon

NÄKYMÄKUVAT
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N2: Näkymä mäen päällä olevalta näköala- ja levähdyspaikalta kohti Veckjärveä

NÄKYMÄKUVAT
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N3: Näkymä puistoakselia pitkin länteen

NÄKYMÄKUVAT
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LIITTEET

•	 Asemapiirros 1:500

•	 Alueleikkaus A-A’ 1:500

•	 Alueleikkaus B-B’ 1:500

SÄHKÖINEN MATERIAALI

•	 Yleissuunnitelma	(Microstation	v8,	ja	AutoCAD,	dgn-	ja	dwg-muodossa)

•	 3D-malli	(SketchUp	8,	skp-muodossa)

•	 Toimintokaaviot	1-3	(jpg-muodossa)

•	 Havainnekuvat	1-2	(jpg-muodossa)

•	 Näkymäkuvat	1-3	(jpg-muodossa)

•	 Asemapiirros,	1:500	(pdf-muodossa)

•	 Leikkaukset	1-2,	1:500	(pdf-muodossa)

•	 Yleissuunnitelman	selostus	(pdf-muodossa)

•	   Palstakartta	(pdf-muodossa)

•	   Palstataulukko	(Excel)

•	 Animaatio	(avi-muodossa)

KUVALÄHTEET

•	 Kuva	1.	Sijaintikartta,	Eniron	karttapalvelu,	http://www.fonecta.fi/kartat

•	 Kuva	2.	Humlebergin	peltoalue,	Mika	Varpio,	2013

•	 Asemapiirros,	Mika	Varpio

•	 Toimintokaaviot	T1-T3,	Mika	Varpio

•	 Alueleikkaukset	L1-L2,	Mika	Varpio

•	 Havainnekuvat	H1-H2,	Mika	Varpio

•	 Näkymäkuvat	N1-N3,	Mika	Varpio

•	  Palstakartta	ja	taulukko,	Mika	Varpio

•	 Animaatio,	Mika	Varpio

LÄHTEET JA LIITTEET
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LÄHTÖKOHDAT

SIJAINTI

Humlebergin 3,5 hehtaarin suuruinen peltoalue sijaitsee 
Porvoon itäpuolella, noin 4,5 km keskustasta. Se sijoittuu 
Lillträsketin lammen itäpuolelle lähelle Veckjärven länsi-
rantaa. Matkaa Veckjärventieltä alueelle Humlebergin-
tietä pitkin tulee noin 1,5 km. 
Topografialtaan alue rajautuu eteläpuolelta jyrkästi nou-
sevan rinteen ja pohjoisen laakeamman rinteen väliseen 
laaksoon. Pääosin savimaasta koostuva peltoalue viettää 
loivasti kohti itää ja Veckjärveä.

KAAVATILANNE

Alue on osoitettu osayleiskaavassa siirtolapuutarha- tai 
palstaviljelyalueeksi ja sitä ympäröivä maasto retkeily- ja 
ulkoilualueeksi. Pohjois- ja itäpuolella peltoalue rajautuu 
yksityisiin kiinteistöihin, lukuun ottamatta kapeaa Veck-
järven rantaan ulottuvaa sektoria, joka on kaupungin 
omistuksessa.

Kuva 2. Humlebergin peltoalue kesällä 2013

Kuva 1. Sijaintikartta

TAVOITTEET

Yleissuunnitelman tilaaja, Porvoon perinteinen siirtola-
puutarhayhdistys, POPS ry, on asettanut tavoitteeksi saa-
da alueelle noin 60 siirtolapuutarhapalstaa ja lisäksi 
viljelypalstoja. Palstat pyritään suunnittelemaan
250 - 450 m2 kokoisiksi, joista neljännes pieniä, neljännes
suuria ja puolet keskikokoisia. Palstoille suunniteltavien
mökkien kokoluokka on 25-45 m2. Pyrkimyksenä on 
myös suurten maansiirtotöiden välttäminen ja alueen
olemassa olevan topografian hyödyntäminen. Yhdistyksen 
tavoitteena on luoda alueesta ekologinen ja mahdollisimman
pitkälle omavarainen yksikkö. Tämä tarkoittaa esimerkiksi
aurinkoenergian hyödyntämistä, kuivakäymälöitä ja hule-
sekä harmaiden vesien minimoimista ja niiden luonnon-
mukaista käsittelyä alueella. Alue pyritään sovittamaan
ympäristöönsä, niin että se sulautuu olemassa olevaan
talousmetsään, pohjoisiin metsäsaarekkeisiin ja tieverkkoon.
Olemassa oleva rakennuskanta pyritään huomioimaan
näkymien ja alueen suunnittelussa.

4,5 km

1,5 km
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PALSTAT JA MÖKIT

Suunnitelmassa alueelle on osoitettu 58 puutarhapalstaa ja 24 vil-
jelypalstaa. Palstojen koko vaihtelee välillä 210-440 m2 (katso tau-
lukko s. 16) ja kunkin viljelypalstan koko on noin 50 m2. Eri kokoi-
set tontit on sijoitettu hajautetusti alueen pohjois- ja eteläosaan. 
Rakennukset on sijoitettu pääosin palstojen pohjoisreunaan, niin 
että piha aukeaa etelään jolloin viljelyksille ja rakennusten sisäti-
loihin saadaan mahdollisimman paljon auringonvaloa. Eteläpuo-
lella metsänrajaan liittyvät palstojen mökit ovat kuitenkin tontin ete-
läreunassa, jolloin puistoakselille syntyy laajempi rakennusvapaa 
vyöhyke.

PUISTOALUE JA KERHORAKENNUS

Alueen läpi kulkee puistovyöhyke, joka jakaa puutarhapalstatete-
lä- ja pohjoisosiin. Puistoalue sijoittuu peltoalueen matalimpaan 
kohtaan ja sen sisällä on kapea vesiuoma. Puistoalueen itäpäässä 
on laajempi nurmikenttä pallopelejä ja yleistä oleskelua varten. 
Siellä sijaitsee myös siirtolapuutarhan kerhorakennus, joka on 
suunniteltu viherkattoiseksi, puistoon päin luiskautuvaksi raken-
nukseksi.  Puistoalue ikään kuin jatkuu kerhorakennuksen päälle. 
Kerhorakennuksen katolle on myös mahdollista nousta ja sieltä 
avautuvat hyvät näkymät paitsi siirtolapuutarha-alueelle, myös 
Veckjärven rantaan.

VESIUOMAT

Suunnitelmassa on esitetty matalat hulevesien viivytysaltaat sy-
reenipentagonin eteläpuolelle ”vesikiemura” ja kerhorakennuk-
sen eteläpuolelle ”ruovikko”. Vesiuoma laajenee kerhoraken-
nuksen eteläpuolella ruovikkoalueeksi, jota voidaan hyödyntää 
hulevesien suodattamisessa ja puhdistamisessa. Altaiden muo-
to tehdään pitkänomaiseksi ja kulkusuunnassa mutkitteleviksi, 
meanderoiviksi. Vesiuoman ollessa osan kesää kuivillaan, myös 
vedettömän ajan esteettisyyteen on syytä kiinnittää huomiota. 
Puiston avo-ojat muotoillaan reunoiltaan loiviksi ja reunat mah-
dollisesti kivetään. Syreenipentagonin eteläpuolella oleva vanha 
kaivo voidaan kunnostaa ja liittää siihen esimerkiksi käsikäyttöi-
nen vesipumppu. Ylijäämävesi kaivosta ohjataan vesiuomaan.

SELOSTUS

KASVILLISUUS

Puistoalueiden puukasvillisuudessa suositaan jaloja lehtipuita, 
kuten lehtosaarni (Fraxinus excelsior), metsävaahtera (Acer Pla-
tanoides), metsätammi (Quercus robur), tervaleppä (Alnus glu-
tinosa), hevoskastanja (Aesculus hippocastanum), metsälehmus 
(Tilia cordata) ja rauduskoivu (Betula pendula). Länsipuiston 
maanpeitekasvillisuutena voi olla nurmea tai niittymäistä kukki-
vaa kasvillisuutta. Pitkittäispuiston näkymät avautuvat parhaiten 
jos sen pohjakerros pidetään puiden ympärillä matalana nur-
mikkona. Vesikiemurassa ja kerhotalon eteläpuolisella ruovikko-
alueella voidaan hyödyntää erilaisia vesikasveja, kuten rentukka 
(Caltha palustris), keltakurjenmiekka (Iris pseudacorus), ranta-alpi 
(Lysimachia vulgaris) ja rantakukka (Lythrum salicaria). Veckjär-
ven rantaan ulottuvalla rantavyöhykkeellä suositaan niittymäistä 
kasvillisuutta ja rannan tuntumassa voi olla myös muutama ho-
peapaju (Salix alba var. sericea ’Sibirica’). Parkkialueiden poh-
joispuolelle on suunnitelmassa esitetty pensaskasvillisuutta, joka 
peittää näkymiä autojen ja puistoalueiden välillä. Pensaskasvilli-
suutena voidaan käyttää esimerkiksi syyshortensiaa (Hydrangea 
paniculata ´Grandiflora´), rusopajuangervoa (Spirea x billiardii), 
lännenheisiangervoa (Physocarpus opulifolius) tai idänvirpianger-
voa (Spirea chamaedyfolia). Läntiseen sisäisten teiden risteyskoh-
taan on esitetty moniosaista syreenipensasaidannetta. Sellaisena 
voidaan käyttää esimerkiksi puistosyreeniä (Syringa x henryi) tai 
pihasyreeniä (Syringa vulgaris).

MAISEMANHOITOALUEET

Varsinaista siirtolapuutarha-aluetta ympäröivät maisemanhoito-
alueet, joille on esitetty seuraavia maisemanhoitotoimenpiteitä: 
MA-1: Puuston harvennus (kuuset ja korkeat lehtipuut karsitaan) 
siten että saadaan liukuva siirtymä talousmetsään.
MA-2: Metsäniemeke eli rinteen itäpuoli karsitaan reilusti siten 
että itäpuolelle jää harvakseltaan mäntyjä ja lehtipuita. Valon pi-
tää päästä peltoalueen reunalle niemekkeen joka puolella ja näky-
mälinjat järvelle ja peltoalueen yli tulee säilyttää avoimina.
MA-3: Puuston harvennus (kuuset ja korkeat lehtipuut karsitaan). 
Harvennus tehdään asteittain siten että raja talousmetsään on liu-
kuva eikä jyrkkärajainen.
MA-4: Puustoa karsitaan siten että alueesta tulee puistomaisem-

pi ja avoimempi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueen poh-
joisosaan, joka on näkymälinjalla peltoalueelta ja MA-2 alueelta 
Veckjärven suuntaan. Pohjoisosassa karsintaa on suoritettava voi-
makkaammin ja jätettävä vain joitakin valittuja lehtipuita näkymä-
linjojen reunoille.
MA-5: Alue toimii näkymälinjana Veckjärvelle ja sitä pitkin johtaa 
polku rannalla olevalle laiturille. Alue pidetään niittymäisenä ja 
näkymälinjojen reunoille jätetään muutama lehtipuu. Rannalla 
voi olla hopeapajua ja niityllä tai sen reunoilla vaahteraa tai muita 
jaloja lehtipuita.
MA-6: Alue pidetään niin tiheänä että se säilyy näkösuojana tiel-
le päin. Pahin ryteikkö kuitenkin karsitaan siten että alueella on 
mahdollista kulkea. Karsinnassa jätetään jäljelle jaloja lehtipuita, 
kuten tammea. Alueen eteläosassa oleva koivikko pyritään säilyt-
tämään. Alueen kaakkoisnurkkaan tehdään täyttömaasta korke-
ampi mäki, joka toimii näköalapaikkana. Täyttömäki ja sen ympä-
ristö pidetään matalan kasvillisuuden peittämänä ja näkymälinjat 
etelään ja kaakkoon vapaina.

ETELÄOSA

Peltoalueen eteläisin osa jää korkean eteläpuolisen maaston 
vuoksi melko varjoiseksi. Alue hyödynnetään sijoittamalla sin-
ne  toimintoja, jotka eivät välttämättä tarvitse niin paljon valoa. 
Eteläisen alueen länsireunaan, aivan metsänrajaan, on sijoitettu 
maakellari ja tämän itäpuolelle paikka lehtikompostille. Samalta 
alueelta löytyy kasvien vaihtolava, minne asukkaat voivat tuoda 
ylijäämäkasvinsa halukkaiden käyttöön. Eteläreunalla on myös laa-
ja alue, jonne on osoitettu paikat multa- ja hiekkapisteille. Aluet-
ta voidaan käyttää myös tilapäispaikoitukseen ja siellä on tilaa 12 
autolle. Eteläreunan itäpäässä, aivan toisen sisääntuloväylän vie-
reen on osoitettu paikat roskakatokselle sekä kierrätyspisteelle.

MUUT HUOMIOT

Maansiirtotöistä syntyviä maamassoja voidaan hyödyntää alueel-
la muodostamalla niistä kumpare tontin 18 pohjoispuolelle (nä-
köalapaikka pohjoisten tonttikiilojen välissä). Alue on lähtökohtai-
sesti lohkareikkoa, joka voidaan peittää ja nostaa maanpintaa tällä 
alueella 3-4 metriä. Maamassoja voidaan myös käyttää viherkat-
toisen kerhorakennuksen lännenpuoleiseen luiskaan, joka viettää 
puistoaluetta kohti.
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REITIT

Pääsisääntuloväylä alueelle kulkee peltoalueen länsipuolitse, jolloin liikenne Humlebergintien loppupäähän 
minimoidaan. Autopaikoitus on sijoitettu alueen lounaiskulmaan eikä se pistä sieltä silmään Humlebergin-
tielle tai puistoalueelle. Toinen sisääntuloväylä on peltoalueen itäpuolella Humlebergintien loppupäässä. 
Se on toissijainen reitti ja tarkoitettu lähinnä muutaman kerran kesässä tapahtuville multa- ja hiekkatäy-
dennyksille. Eteläreunalle on varattu myös paikoitustilaa sekä tilaa erilaisille toiminnoille. Aluetta kiertää 
sisäinen rengasreitti, josta erkanee haaroja joilla mahdollistetaan pääsy jokaiselle tontille. Sisäiset väylät 
ovat 3 metriä leveitä ja ne on tarkoitettu pääasiassa kevyen liikenteen käyttöön, mutta mahdollistavat myös 
tilapäiset ajot ajoneuvolla. Alueelle on osoitettu myös kävelypolkuja, joista yksi kulkee alueen luoteisnurkan 
sisääntulopisteestä puistoalueiden läpi aina Veckjärven rantaan asti. Tämän lisäksi kävelypolkuja on osoi-
tettu alueen eteläpuoliselle metsäniemekkeelle ja pohjoiselle metsäsaarekkeelle. Näiden polkujen varrelta 
löytyvät myös alueen näköala- ja levähdyspaikat.

NÄKYMÄT

Näköalapaikat ovat ympäristöään korkeampia kohtia, joista avautuu hyvät näkymät siirtolapuutarhaan ja 
sen yli. Sinisellä katkoviivalla on esitetty suorat ja esteettömät näkymälinjat. Puistoakselin läpi suuntautuva 
näkymälinja ulottuu tuloväylän reunassa sijaitsevan länsipuiston eteläreunasta aina kerhorakennuksen ete-
läpuolella olevalle ruovikkoalueella asti. Toinen samansuuntainen linja johtaa syreenipentagonilta pohjois-
ta tieyhteyttä pitkin kerhotalon pohjoispuolitse Veckjärvelle. Pohjoishaarojen tieverkkoa pitkin avautuvat 
näkymälinjat syreenipentagonin läpi puistoalueelle lännessä ja nurmikentän sekä kerhorakennuksen länsi-
puolitse idässä. Luoteiselta, kallion päällä olevalta näköalapaikalta avautuu näkymä koko alueen yli, mutta 
pohjoisen metsävyöhykkeen johdosta järvinäkymää tuskin saavutetaan. Eteläisen harvennetun mäen päältä 
sen sijaan avautuu näkymä myös Veckjärvelle ja koilliselta paikalta on näkymä nurmikentän yli kerhotalolle 
ja aina peltoalueen eteläreunaan asti.  

ALUEJAKO

Peltolaakson alimmassa kohdassa, missä kulkee myös vesiuoma, on länsi-itä suuntainen pitkittäispuisto. 
Tämä yhdistyy lännessä etelä-pohjoissuuntaiseen ”länsipuistoon” ja idässä Veckjärven rantaan ulottuvaan 
rantaniittyyn maisemanhoitoalueella. Alueen keskelle muodostuu näin rakennetta keventävä viherväylä, 
joka jakaa tonttialueet eteläiseen ja pohjoiseen osaan. Viljelypalstat jäävät alueen luoteisnurkkaan ja anta-
vat rakennusvapaana vyöhykkeenä hyvät näkymät alueen yli Humlebergintien suunnalta. Valtaosa palstoista
sijoittuu peltoalueen pohjoispuolelle haaroittuen kiilamaisesti metsäsaarekkeiden väliin. Eteläpuolen palstat 
kiertävät metsäniemekkeen ja jatkuvat itään, lähelle Humlebergintietä. Tontteja reunustavat ulkokehällä 
maisemanhoitoalueet, joilla puustoa harvennetaan tarpeen mukaan.

Sisääntulo

Haarat

Sisärengas

Polku

Näkymälinja

Viljelypalstat

Palstat

Puisto

Maisemanhoito

Näkymäsektori

TOIMINTOKAAVIOT

T1: ALUEJAKO

T2: REITIT

T3: NÄKYMÄT
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ASEMAPIIRROS     (pienennös 1:500 piirustuksesta)
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L1: ALUELEIKKAUS A-A’     “PUISTOAKSELI”     (pienennös 1:500 piirustuksesta)

TIEYHTEYS VILJELYPASTATLÄNSIPUISTO SYREENIPENTAGON

NÄKÖALAPAIKKA

KESKUSPUISTO KERHORAKENNUS

SYREENIPENTAGON

NURMIKENTTÄ

KESKUSPUISTO

RANTANIITTY

HUMLEBERGINTIE

HUMLEBERGINTIE

NÄKÖALAPAIKKA

LAITURI VECKJÄRVI

ALUELEIKKAUKSET

L2: ALUELEIKKAUS B-B’     “ETELÄ-POHJOINEN”     (pienennös 1:500 piirustuksesta)
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H1: Havainnekuva alueen eteläpuolelta (Staffaksen yläpuolelta) pohjoiseen

Havainnekuvassa H1 näkyy alue etelästä pohjoista kohden kuvattuna. Humlebergintie kiertää alueen 
pohjois- ja itäpuolitse. Toisessa havainnekuvassa (viereinen sivu) nähdään alue idästä länttä kohden 
kuvattuna. Havainnekuvista näkyy alueen suhde olemassa olevaan rakennuskantaan Veckjärveen, 
joka on suhteellisen kapea juuri tältä kohtaa. Järven itäpuolella nousee melko jyrkästi Hasselhol-
man niemi, joka tiheän puustonsa myötä luo horisonttilinjan peltoalueelta itään päin katsottaessa. 

HAVAINNEKUVAT

Siirtolapuutarha-alue sulautetaan ympäristöönsä siten, että pohjoispuolen olemassa olevat met-
säsaarekkeet jätetään pääosin ennalleen jolloin ne peittävät näkymiä Humlebergintien ja olemas-
sa olevan asutuksen suuntaan. Eteläpuolella alue liitetään talousmetsään harventamalla puustoa 
peltoalueen lähellä reilummin ja kauempana pellosta vähemmän, niin että saadaan aikaiseksi liu-
kuvat muutos siirtolapuutarha-alueen puistomaisesta ympäristöstä talousmetsään.
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H2: Havainnekuva alueen itäpuolelta (Veckjärven yläpuolelta) länteen

HAVAINNEKUVAT
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N1:  Näkymä luoteisnurkan näköalakalliolta viljelypalstojen yli kaakkoon

NÄKYMÄKUVAT
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N2: Näkymä mäen päällä olevalta näköala- ja levähdyspaikalta kohti Veckjärveä

NÄKYMÄKUVAT
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N3: Näkymä puistoakselia pitkin länteen

NÄKYMÄKUVAT
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LIITTEET

•	 Asemapiirros 1:500

•	 Alueleikkaus A-A’ 1:500

•	 Alueleikkaus B-B’ 1:500

SÄHKÖINEN MATERIAALI

•	 Yleissuunnitelma	(Microstation	v8,	ja	AutoCAD,	dgn-	ja	dwg-muodossa)

•	 3D-malli	(SketchUp	8,	skp-muodossa)

•	 Toimintokaaviot	1-3	(jpg-muodossa)

•	 Havainnekuvat	1-2	(jpg-muodossa)

•	 Näkymäkuvat	1-3	(jpg-muodossa)

•	 Asemapiirros,	1:500	(pdf-muodossa)

•	 Leikkaukset	1-2,	1:500	(pdf-muodossa)

•	 Yleissuunnitelman	selostus	(pdf-muodossa)

•	   Palstakartta	(pdf-muodossa)

•	   Palstataulukko	(Excel)

•	 Animaatio	(avi-muodossa)

KUVALÄHTEET

•	 Kuva	1.	Sijaintikartta,	Eniron	karttapalvelu,	http://www.fonecta.fi/kartat

•	 Kuva	2.	Humlebergin	peltoalue,	Mika	Varpio,	2013

•	 Asemapiirros,	Mika	Varpio

•	 Toimintokaaviot	T1-T3,	Mika	Varpio

•	 Alueleikkaukset	L1-L2,	Mika	Varpio

•	 Havainnekuvat	H1-H2,	Mika	Varpio

•	 Näkymäkuvat	N1-N3,	Mika	Varpio

•	  Palstakartta	ja	taulukko,	Mika	Varpio

•	 Animaatio,	Mika	Varpio

LÄHTEET JA LIITTEET
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LÄHTÖKOHDAT

SIJAINTI

Humlebergin 3,5 hehtaarin suuruinen peltoalue sijaitsee 
Porvoon itäpuolella, noin 4,5 km keskustasta. Se sijoittuu 
Lillträsketin lammen itäpuolelle lähelle Veckjärven länsi-
rantaa. Matkaa Veckjärventieltä alueelle Humlebergin-
tietä pitkin tulee noin 1,5 km. 
Topografialtaan alue rajautuu eteläpuolelta jyrkästi nou-
sevan rinteen ja pohjoisen laakeamman rinteen väliseen 
laaksoon. Pääosin savimaasta koostuva peltoalue viettää 
loivasti kohti itää ja Veckjärveä.

KAAVATILANNE

Alue on osoitettu osayleiskaavassa siirtolapuutarha- tai 
palstaviljelyalueeksi ja sitä ympäröivä maasto retkeily- ja 
ulkoilualueeksi. Pohjois- ja itäpuolella peltoalue rajautuu 
yksityisiin kiinteistöihin, lukuun ottamatta kapeaa Veck-
järven rantaan ulottuvaa sektoria, joka on kaupungin 
omistuksessa.

Kuva 2. Humlebergin peltoalue kesällä 2013

Kuva 1. Sijaintikartta

TAVOITTEET

Yleissuunnitelman tilaaja, Porvoon perinteinen siirtola-
puutarhayhdistys, POPS ry, on asettanut tavoitteeksi saa-
da alueelle noin 60 siirtolapuutarhapalstaa ja lisäksi 
viljelypalstoja. Palstat pyritään suunnittelemaan
250 - 450 m2 kokoisiksi, joista neljännes pieniä, neljännes
suuria ja puolet keskikokoisia. Palstoille suunniteltavien
mökkien kokoluokka on 25-45 m2. Pyrkimyksenä on 
myös suurten maansiirtotöiden välttäminen ja alueen
olemassa olevan topografian hyödyntäminen. Yhdistyksen 
tavoitteena on luoda alueesta ekologinen ja mahdollisimman
pitkälle omavarainen yksikkö. Tämä tarkoittaa esimerkiksi
aurinkoenergian hyödyntämistä, kuivakäymälöitä ja hule-
sekä harmaiden vesien minimoimista ja niiden luonnon-
mukaista käsittelyä alueella. Alue pyritään sovittamaan
ympäristöönsä, niin että se sulautuu olemassa olevaan
talousmetsään, pohjoisiin metsäsaarekkeisiin ja tieverkkoon.
Olemassa oleva rakennuskanta pyritään huomioimaan
näkymien ja alueen suunnittelussa.

4,5 km

1,5 km
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PALSTAT JA MÖKIT

Suunnitelmassa alueelle on osoitettu 58 puutarhapalstaa ja 24 vil-
jelypalstaa. Palstojen koko vaihtelee välillä 210-440 m2 (katso tau-
lukko s. 16) ja kunkin viljelypalstan koko on noin 50 m2. Eri kokoi-
set tontit on sijoitettu hajautetusti alueen pohjois- ja eteläosaan. 
Rakennukset on sijoitettu pääosin palstojen pohjoisreunaan, niin 
että piha aukeaa etelään jolloin viljelyksille ja rakennusten sisäti-
loihin saadaan mahdollisimman paljon auringonvaloa. Eteläpuo-
lella metsänrajaan liittyvät palstojen mökit ovat kuitenkin tontin ete-
läreunassa, jolloin puistoakselille syntyy laajempi rakennusvapaa 
vyöhyke.

PUISTOALUE JA KERHORAKENNUS

Alueen läpi kulkee puistovyöhyke, joka jakaa puutarhapalstatete-
lä- ja pohjoisosiin. Puistoalue sijoittuu peltoalueen matalimpaan 
kohtaan ja sen sisällä on kapea vesiuoma. Puistoalueen itäpäässä 
on laajempi nurmikenttä pallopelejä ja yleistä oleskelua varten. 
Siellä sijaitsee myös siirtolapuutarhan kerhorakennus, joka on 
suunniteltu viherkattoiseksi, puistoon päin luiskautuvaksi raken-
nukseksi.  Puistoalue ikään kuin jatkuu kerhorakennuksen päälle. 
Kerhorakennuksen katolle on myös mahdollista nousta ja sieltä 
avautuvat hyvät näkymät paitsi siirtolapuutarha-alueelle, myös 
Veckjärven rantaan.

VESIUOMAT

Suunnitelmassa on esitetty matalat hulevesien viivytysaltaat sy-
reenipentagonin eteläpuolelle ”vesikiemura” ja kerhorakennuk-
sen eteläpuolelle ”ruovikko”. Vesiuoma laajenee kerhoraken-
nuksen eteläpuolella ruovikkoalueeksi, jota voidaan hyödyntää 
hulevesien suodattamisessa ja puhdistamisessa. Altaiden muo-
to tehdään pitkänomaiseksi ja kulkusuunnassa mutkitteleviksi, 
meanderoiviksi. Vesiuoman ollessa osan kesää kuivillaan, myös 
vedettömän ajan esteettisyyteen on syytä kiinnittää huomiota. 
Puiston avo-ojat muotoillaan reunoiltaan loiviksi ja reunat mah-
dollisesti kivetään. Syreenipentagonin eteläpuolella oleva vanha 
kaivo voidaan kunnostaa ja liittää siihen esimerkiksi käsikäyttöi-
nen vesipumppu. Ylijäämävesi kaivosta ohjataan vesiuomaan.

SELOSTUS

KASVILLISUUS

Puistoalueiden puukasvillisuudessa suositaan jaloja lehtipuita, 
kuten lehtosaarni (Fraxinus excelsior), metsävaahtera (Acer Pla-
tanoides), metsätammi (Quercus robur), tervaleppä (Alnus glu-
tinosa), hevoskastanja (Aesculus hippocastanum), metsälehmus 
(Tilia cordata) ja rauduskoivu (Betula pendula). Länsipuiston 
maanpeitekasvillisuutena voi olla nurmea tai niittymäistä kukki-
vaa kasvillisuutta. Pitkittäispuiston näkymät avautuvat parhaiten 
jos sen pohjakerros pidetään puiden ympärillä matalana nur-
mikkona. Vesikiemurassa ja kerhotalon eteläpuolisella ruovikko-
alueella voidaan hyödyntää erilaisia vesikasveja, kuten rentukka 
(Caltha palustris), keltakurjenmiekka (Iris pseudacorus), ranta-alpi 
(Lysimachia vulgaris) ja rantakukka (Lythrum salicaria). Veckjär-
ven rantaan ulottuvalla rantavyöhykkeellä suositaan niittymäistä 
kasvillisuutta ja rannan tuntumassa voi olla myös muutama ho-
peapaju (Salix alba var. sericea ’Sibirica’). Parkkialueiden poh-
joispuolelle on suunnitelmassa esitetty pensaskasvillisuutta, joka 
peittää näkymiä autojen ja puistoalueiden välillä. Pensaskasvilli-
suutena voidaan käyttää esimerkiksi syyshortensiaa (Hydrangea 
paniculata ´Grandiflora´), rusopajuangervoa (Spirea x billiardii), 
lännenheisiangervoa (Physocarpus opulifolius) tai idänvirpianger-
voa (Spirea chamaedyfolia). Läntiseen sisäisten teiden risteyskoh-
taan on esitetty moniosaista syreenipensasaidannetta. Sellaisena 
voidaan käyttää esimerkiksi puistosyreeniä (Syringa x henryi) tai 
pihasyreeniä (Syringa vulgaris).

MAISEMANHOITOALUEET

Varsinaista siirtolapuutarha-aluetta ympäröivät maisemanhoito-
alueet, joille on esitetty seuraavia maisemanhoitotoimenpiteitä: 
MA-1: Puuston harvennus (kuuset ja korkeat lehtipuut karsitaan) 
siten että saadaan liukuva siirtymä talousmetsään.
MA-2: Metsäniemeke eli rinteen itäpuoli karsitaan reilusti siten 
että itäpuolelle jää harvakseltaan mäntyjä ja lehtipuita. Valon pi-
tää päästä peltoalueen reunalle niemekkeen joka puolella ja näky-
mälinjat järvelle ja peltoalueen yli tulee säilyttää avoimina.
MA-3: Puuston harvennus (kuuset ja korkeat lehtipuut karsitaan). 
Harvennus tehdään asteittain siten että raja talousmetsään on liu-
kuva eikä jyrkkärajainen.
MA-4: Puustoa karsitaan siten että alueesta tulee puistomaisem-

pi ja avoimempi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueen poh-
joisosaan, joka on näkymälinjalla peltoalueelta ja MA-2 alueelta 
Veckjärven suuntaan. Pohjoisosassa karsintaa on suoritettava voi-
makkaammin ja jätettävä vain joitakin valittuja lehtipuita näkymä-
linjojen reunoille.
MA-5: Alue toimii näkymälinjana Veckjärvelle ja sitä pitkin johtaa 
polku rannalla olevalle laiturille. Alue pidetään niittymäisenä ja 
näkymälinjojen reunoille jätetään muutama lehtipuu. Rannalla 
voi olla hopeapajua ja niityllä tai sen reunoilla vaahteraa tai muita 
jaloja lehtipuita.
MA-6: Alue pidetään niin tiheänä että se säilyy näkösuojana tiel-
le päin. Pahin ryteikkö kuitenkin karsitaan siten että alueella on 
mahdollista kulkea. Karsinnassa jätetään jäljelle jaloja lehtipuita, 
kuten tammea. Alueen eteläosassa oleva koivikko pyritään säilyt-
tämään. Alueen kaakkoisnurkkaan tehdään täyttömaasta korke-
ampi mäki, joka toimii näköalapaikkana. Täyttömäki ja sen ympä-
ristö pidetään matalan kasvillisuuden peittämänä ja näkymälinjat 
etelään ja kaakkoon vapaina.

ETELÄOSA

Peltoalueen eteläisin osa jää korkean eteläpuolisen maaston 
vuoksi melko varjoiseksi. Alue hyödynnetään sijoittamalla sin-
ne  toimintoja, jotka eivät välttämättä tarvitse niin paljon valoa. 
Eteläisen alueen länsireunaan, aivan metsänrajaan, on sijoitettu 
maakellari ja tämän itäpuolelle paikka lehtikompostille. Samalta 
alueelta löytyy kasvien vaihtolava, minne asukkaat voivat tuoda 
ylijäämäkasvinsa halukkaiden käyttöön. Eteläreunalla on myös laa-
ja alue, jonne on osoitettu paikat multa- ja hiekkapisteille. Aluet-
ta voidaan käyttää myös tilapäispaikoitukseen ja siellä on tilaa 12 
autolle. Eteläreunan itäpäässä, aivan toisen sisääntuloväylän vie-
reen on osoitettu paikat roskakatokselle sekä kierrätyspisteelle.

MUUT HUOMIOT

Maansiirtotöistä syntyviä maamassoja voidaan hyödyntää alueel-
la muodostamalla niistä kumpare tontin 18 pohjoispuolelle (nä-
köalapaikka pohjoisten tonttikiilojen välissä). Alue on lähtökohtai-
sesti lohkareikkoa, joka voidaan peittää ja nostaa maanpintaa tällä 
alueella 3-4 metriä. Maamassoja voidaan myös käyttää viherkat-
toisen kerhorakennuksen lännenpuoleiseen luiskaan, joka viettää 
puistoaluetta kohti.
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REITIT

Pääsisääntuloväylä alueelle kulkee peltoalueen länsipuolitse, jolloin liikenne Humlebergintien loppupäähän 
minimoidaan. Autopaikoitus on sijoitettu alueen lounaiskulmaan eikä se pistä sieltä silmään Humlebergin-
tielle tai puistoalueelle. Toinen sisääntuloväylä on peltoalueen itäpuolella Humlebergintien loppupäässä. 
Se on toissijainen reitti ja tarkoitettu lähinnä muutaman kerran kesässä tapahtuville multa- ja hiekkatäy-
dennyksille. Eteläreunalle on varattu myös paikoitustilaa sekä tilaa erilaisille toiminnoille. Aluetta kiertää 
sisäinen rengasreitti, josta erkanee haaroja joilla mahdollistetaan pääsy jokaiselle tontille. Sisäiset väylät 
ovat 3 metriä leveitä ja ne on tarkoitettu pääasiassa kevyen liikenteen käyttöön, mutta mahdollistavat myös 
tilapäiset ajot ajoneuvolla. Alueelle on osoitettu myös kävelypolkuja, joista yksi kulkee alueen luoteisnurkan 
sisääntulopisteestä puistoalueiden läpi aina Veckjärven rantaan asti. Tämän lisäksi kävelypolkuja on osoi-
tettu alueen eteläpuoliselle metsäniemekkeelle ja pohjoiselle metsäsaarekkeelle. Näiden polkujen varrelta 
löytyvät myös alueen näköala- ja levähdyspaikat.

NÄKYMÄT

Näköalapaikat ovat ympäristöään korkeampia kohtia, joista avautuu hyvät näkymät siirtolapuutarhaan ja 
sen yli. Sinisellä katkoviivalla on esitetty suorat ja esteettömät näkymälinjat. Puistoakselin läpi suuntautuva 
näkymälinja ulottuu tuloväylän reunassa sijaitsevan länsipuiston eteläreunasta aina kerhorakennuksen ete-
läpuolella olevalle ruovikkoalueella asti. Toinen samansuuntainen linja johtaa syreenipentagonilta pohjois-
ta tieyhteyttä pitkin kerhotalon pohjoispuolitse Veckjärvelle. Pohjoishaarojen tieverkkoa pitkin avautuvat 
näkymälinjat syreenipentagonin läpi puistoalueelle lännessä ja nurmikentän sekä kerhorakennuksen länsi-
puolitse idässä. Luoteiselta, kallion päällä olevalta näköalapaikalta avautuu näkymä koko alueen yli, mutta 
pohjoisen metsävyöhykkeen johdosta järvinäkymää tuskin saavutetaan. Eteläisen harvennetun mäen päältä 
sen sijaan avautuu näkymä myös Veckjärvelle ja koilliselta paikalta on näkymä nurmikentän yli kerhotalolle 
ja aina peltoalueen eteläreunaan asti.  

ALUEJAKO

Peltolaakson alimmassa kohdassa, missä kulkee myös vesiuoma, on länsi-itä suuntainen pitkittäispuisto. 
Tämä yhdistyy lännessä etelä-pohjoissuuntaiseen ”länsipuistoon” ja idässä Veckjärven rantaan ulottuvaan 
rantaniittyyn maisemanhoitoalueella. Alueen keskelle muodostuu näin rakennetta keventävä viherväylä, 
joka jakaa tonttialueet eteläiseen ja pohjoiseen osaan. Viljelypalstat jäävät alueen luoteisnurkkaan ja anta-
vat rakennusvapaana vyöhykkeenä hyvät näkymät alueen yli Humlebergintien suunnalta. Valtaosa palstoista
sijoittuu peltoalueen pohjoispuolelle haaroittuen kiilamaisesti metsäsaarekkeiden väliin. Eteläpuolen palstat 
kiertävät metsäniemekkeen ja jatkuvat itään, lähelle Humlebergintietä. Tontteja reunustavat ulkokehällä 
maisemanhoitoalueet, joilla puustoa harvennetaan tarpeen mukaan.

Sisääntulo

Haarat

Sisärengas

Polku

Näkymälinja

Viljelypalstat

Palstat

Puisto

Maisemanhoito

Näkymäsektori

TOIMINTOKAAVIOT

T1: ALUEJAKO

T2: REITIT

T3: NÄKYMÄT
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ASEMAPIIRROS     (pienennös 1:500 piirustuksesta)
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L1: ALUELEIKKAUS A-A’     “PUISTOAKSELI”     (pienennös 1:500 piirustuksesta)

TIEYHTEYS VILJELYPASTATLÄNSIPUISTO SYREENIPENTAGON

NÄKÖALAPAIKKA

KESKUSPUISTO KERHORAKENNUS

SYREENIPENTAGON

NURMIKENTTÄ

KESKUSPUISTO

RANTANIITTY

HUMLEBERGINTIE

HUMLEBERGINTIE

NÄKÖALAPAIKKA

LAITURI VECKJÄRVI

ALUELEIKKAUKSET

L2: ALUELEIKKAUS B-B’     “ETELÄ-POHJOINEN”     (pienennös 1:500 piirustuksesta)
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H1: Havainnekuva alueen eteläpuolelta (Staffaksen yläpuolelta) pohjoiseen

Havainnekuvassa H1 näkyy alue etelästä pohjoista kohden kuvattuna. Humlebergintie kiertää alueen 
pohjois- ja itäpuolitse. Toisessa havainnekuvassa (viereinen sivu) nähdään alue idästä länttä kohden 
kuvattuna. Havainnekuvista näkyy alueen suhde olemassa olevaan rakennuskantaan Veckjärveen, 
joka on suhteellisen kapea juuri tältä kohtaa. Järven itäpuolella nousee melko jyrkästi Hasselhol-
man niemi, joka tiheän puustonsa myötä luo horisonttilinjan peltoalueelta itään päin katsottaessa. 

HAVAINNEKUVAT

Siirtolapuutarha-alue sulautetaan ympäristöönsä siten, että pohjoispuolen olemassa olevat met-
säsaarekkeet jätetään pääosin ennalleen jolloin ne peittävät näkymiä Humlebergintien ja olemas-
sa olevan asutuksen suuntaan. Eteläpuolella alue liitetään talousmetsään harventamalla puustoa 
peltoalueen lähellä reilummin ja kauempana pellosta vähemmän, niin että saadaan aikaiseksi liu-
kuvat muutos siirtolapuutarha-alueen puistomaisesta ympäristöstä talousmetsään.
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H2: Havainnekuva alueen itäpuolelta (Veckjärven yläpuolelta) länteen

HAVAINNEKUVAT
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N1:  Näkymä luoteisnurkan näköalakalliolta viljelypalstojen yli kaakkoon

NÄKYMÄKUVAT
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N2: Näkymä mäen päällä olevalta näköala- ja levähdyspaikalta kohti Veckjärveä

NÄKYMÄKUVAT



14

N3: Näkymä puistoakselia pitkin länteen

NÄKYMÄKUVAT
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LIITTEET

•	 Asemapiirros 1:500

•	 Alueleikkaus A-A’ 1:500

•	 Alueleikkaus B-B’ 1:500

SÄHKÖINEN MATERIAALI

•	 Yleissuunnitelma	(Microstation	v8,	ja	AutoCAD,	dgn-	ja	dwg-muodossa)

•	 3D-malli	(SketchUp	8,	skp-muodossa)

•	 Toimintokaaviot	1-3	(jpg-muodossa)

•	 Havainnekuvat	1-2	(jpg-muodossa)

•	 Näkymäkuvat	1-3	(jpg-muodossa)

•	 Asemapiirros,	1:500	(pdf-muodossa)

•	 Leikkaukset	1-2,	1:500	(pdf-muodossa)

•	 Yleissuunnitelman	selostus	(pdf-muodossa)

•	   Palstakartta	(pdf-muodossa)

•	   Palstataulukko	(Excel)

•	 Animaatio	(avi-muodossa)

KUVALÄHTEET

•	 Kuva	1.	Sijaintikartta,	Eniron	karttapalvelu,	http://www.fonecta.fi/kartat

•	 Kuva	2.	Humlebergin	peltoalue,	Mika	Varpio,	2013

•	 Asemapiirros,	Mika	Varpio

•	 Toimintokaaviot	T1-T3,	Mika	Varpio

•	 Alueleikkaukset	L1-L2,	Mika	Varpio

•	 Havainnekuvat	H1-H2,	Mika	Varpio

•	 Näkymäkuvat	N1-N3,	Mika	Varpio

•	  Palstakartta	ja	taulukko,	Mika	Varpio

•	 Animaatio,	Mika	Varpio
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