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KÄYTÄVÄN LINJAUS JA RAKENTAMINEN

Vuoreksen puistokadun itäpuolella sijaitsevan Virolaistenpuiston ja
Mäyränmäessä sijaitsevan Hupakanojanpuiston välille suunniteltu
väyläyhteys koostuu kolmesta osasta, jotka on merkitty suunnitelmaan
ympyröidyillä numeroilla. Osien yhteispituus on 1320 metriä.
Väylä noudattaa yleiskaavan henkeä ja se yhdistää jalankulkuväylänä
Mäyränmäen Vuoreksen liikuntapuiston suuntaan. Väylää ei valaista tässä
vaiheessa, eikä sitä ole tarkoistus aurata talvella. Alueella on runsaasti
luontoarvoja, jotka on huomioitu suunnitelmassa.

1. Linjaus noudattaa Virolaistenpuistoon laadittua suunnitelmaa, jonka
mukaan tämä osuus johtaa vielä rakentamattomalle palstaviljelyalueelle.
Väylän leveys on kolme metriä.

2.  Tämän osuuden linjaus on mitattu maastossa. Mukana on ollut
ympäristösuunnittelusta biologi ja hankkeesta on saatu hyväksyntä
Pirkanmaan Ely-keskukselta (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus).
Pääosin polkuja tai metsäkoneen ajouria noudattava osuus rakennetaan 2,5
metriä leveänä ja edellistä osuutta kevyemmin rakennekerroksin.
Lähtökohtana  on säästää puustoa niin paljon kuin mahdollista. Poistettavat
puut ovat länsipäässä pääasiassa nuoria kuusitiheikköjä ja tiheää
pellonreunan lehtipuuvaltaista puustoa, kuten koivuja ja leppiä. Korpiosuutta
ylitettäessä on muutamia kuusia poistettava. Osuuden itäpäässä linjaus
kulkee nuoren männikön läpi, josta joudutaan kaatamaan puita.
Linjausvalinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota metsälehmusten
esiintymiseen ja niiden säilyttämiseen.

3. Rakennettavat osuudet 1 ja 2 liittyvät nykyiseen Birgitanpolkuun
Suolijärven eteläpuolella. Birgitanpolku on pääsääntöisesti riittävän leveä,
mutta sitä joudutaan paikoin leventämään ja vettä kerääviä painanteita
täyttämään. Niissä kohdissa vesi ohjataan rumpuputkilla luontaisen
virtauksen suuntaan. Rakennusvaiheessa on erityistä huomiota kiinnitettävä
kohtaan, jossa Birgitanpolku kulkee metsälehmusalueen läpi.

Suunnitelmakarttaan on merkitty alueen luontoarvoja erivärisillä
viivarajauksilla sekä alueen polkuverkostoa harmaalla katkoviivalla.
Virolaistenpuiston vihersuunnitelmasta on merkitty palstaviljelyalueen
rajauksia väylineen ja ojineen.

 VIROLAISTENPUISTO - HUPAKANKORVENPUISTO, KÄYTÄVÄN YLEISSUUNNITELMALUONNOS


