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HALIKON KUNTA 

HÄRÄN LIIKUNTAPUISTON YLEISSUUNNITELMA 

 

SELOSTUS 

 

1 Johdanto 

Virkistysalueiden merkitys osana toimivaa ja viihtyisää yhdyskuntaa on huomattava. 
Elinympäristön viihtyisyys toimii omalta osaltaan ihmisen paikkaidentiteettiä rakentavana 
tekijänä. Paikkaidentiteetti on osa koko minuuden rakentumista, ja siksi elinympäristön 
viihtyisyys virkistysalueet mukaan lukien on huomion arvoinen asia. 
 
Eri tutkimusten yhteydessä tehtyjen asukaskyselyjen perusteella asukkaille tärkeiksi 
paikoiksi omassa elinympäristössään nousevat kerta toisensa jälkeen omassa 
lähiympäristössä sijaitsevat virkistysalueet. Liikunnan tärkeys ihmisen terveyden 
edistämisen kannalta on kiistaton ja siksi myös kunnat tekevät sijoituksen tulevaisuutta 
varten panostamalla kuntalaisten liikunnan olosuhteiden kehittämiseen. 

 

2 Perustiedot 

2.1 Alueen sijainti ja nykyinen käyttö 
 
 Halikon kunta sijaitsee Länsi-Suomen läänissä Salon talousalueella. Halikon kunta 

sijaitsee Länsi-Suomen läänissä, Salon talousalueella. Kunnan keskustaajamasta on 
matkaa Turkuun 48 km ja Helsinkiin 117 km. Halikon asukasluku on yli 9600. Halikon 
kokonaispinta-ala kartalta laskettuna on noin 381 km2, josta maata on 356 km2 ja vettä 
noin 25 km2. 

  
 Suunnittelualue sijaitsee Halikon taajamassa Härän alueella. Aluetta rajaa pohjoisessa 

rakentamaton Mikkelintien varren erillispientalojen korttelialue ja lähivirkistysalue, idässä 
Salitunoja ja Putolan asuinalue, etelässä Härän asuinalue sekä koulukeskus ja lännessä 
Kuruntie. 

 
Kesällä aluetta käytetään viljeltynä peltona. Talvella alueella kulkee hiihtolatuja, jotka 
ylittävät Salitunojan pienten siltarumpujen avulla. 

 
2.2 Alueen nykytila 
 

Alue on avointa viljelyksessä olevaa peltoa. Alueen itärajalla kulkevan Salitunojan varrella 
kasvaa tiheää lehtipuustoa. Itse Salitunoja virtaa melko syvässä uomassa, joten veden 
välittömään läheisyyteen pääseminen on hankalaa siltoja lukuun ottamatta. Salitunojan 
itäpuolella rinne kohoaa jyrkästi Putolan asuinalueelle. 
 
Sekä Putolan että Härän asuinalueet ovat omakotitaloalueita. Talot ovat pääsääntöisesti 
yksikerroksisia.  
 
Etelässä Härän asuinalue rajautuu avoimena suunnittelualueeseen ilman ns. 
suojavyöhykettä. Alueen länsiosassa keskivaiheilla on kolme muutaman neliön aluetta, 
joissa kasvaa lehtipuita. Kuruntien varrella ”ylimmässä” puustosaarekkeessa on 
hyötyjätepiste. Siitä rinnettä alaspäin kuljettaessa seuraavassa puustosaarekkeessa on 
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lähde. Rinnettä edelleen alaspäin kuljettaessa on suurin puustosaareke, joka sijaitsee 
lähes tasamaalla. 
 
Oman rytminsä peltoaukealle antavat alueella länsi-itäsuunnassa kulkevat ojat, jotka 
laskevat Salitunojaan. 
 
Suunnittelualueen rinne laskee pääosin itään. Koska alueen puusto on vähäistä, kylpee 
rinne lähes koko päivän auringossa. 
 
Alueella on tehty maaperätutkimusvuonna 2000.  Tutkimuksen mukaan alueen maasto 
nousee Sallitunojan reunan tasolta +20 tasolle +40. Maaperä on savea, jonka 
kerrospaksuus vaihtelee 3 - 16 metriin. Savikerrostuman paksuus vaihtelee eniten alueen 
maastomuodon jyrkimmissä kohdissa. Savikerroksen pinnassa on 1-2 metrin 
kuivakuorikerros ja sen alla pehmeää savea (pehmeimmillään 15 kPa). 
Alueen rakentamiselle annetaan seuraavia ohjeita: 
- puro- /ojanotkelma jätetään rakentamatta 
- rakennettavien teiden ja viemäreiden taakse ei saa syntyä vesipainetta 
- katupengerrykset ei saa nousta yli puolen metrin vahvuisiksi 
- alueelle ei saa tehdä suuria täyttöjä (suositus 0.5 - 1.0 m) 
- varastot voidaan rakentaa maanvaraisiksi asuinrakennukset perustetaan paaluille 
- viemärit ja väylät painuvat hitaan kokoonpuristumisen takia 
 

 

3 Suunnittelun vaiheet ja suunnitelman tavoitteet 

3.1 Suunnittelun vaiheet 
 

Työhön liittyvä tarjous annettiin Halikon kuntaan14.2.2007 ja tilaus Halikon kunnasta 
AIRIX Ympäristö Oy:lle tuli 27.2.2007. 
 
Suunnittelualueeseen tutustuminen ja ensimmäinen suunnittelupalaveri pidettin Halikossa 
5.3.2007. Palaverissa olivat paikalla tekninen johtaja Mika Mannervesi (Halikon kunta), 
Sami Brück (Halikon kunta), liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Marko Mäkinen (Halikon 
kunta), toimialajohtaja Heikki Armio (AIRIX Ympäristö Oy) ja maankäytönsuunnittelija 
Leena Joki-Korpela (AIRIX Ympäristö Oy). Maastokäynnistä ja palaverista käynnistyi 
varsinainen suunnittelutyö, jonka lomassa pidettiin kokouksia kaksi (2); 5.3.2007 ja 
3.4.2007.  
 
Suunnittelutyötä varten perustettiin projektipankki, johon luonnoksia päivitettiin 
suunnittelutyön ajan. Ensimmäiset luonnokset lisättiin projektipankkiin viikoilla 12 ja 13. 
Projektipankki toimii internetissä, joten luonnokset ovat olleet kaikkien katseltavissa ja 
kommentoitavissa. 
 
 

 
3.2 Suunnitelman tavoitteet 

 
Halikon kuntaan 14.2.2007 lähetettyyn tarjoukseen oli sisällytetty tarjouspyynnössä 
esitetyt suunnittelun toiminnalliset tavoitteet. Näitä tavoitteita – joita tarkennettiin 5.3. 
pidetyssä suunnittelupalaverissa mm. leikkipaikalla – olivat seuraavat: 

• Täysimittainen tekonurmikenttä 
• Mahdolliset juoksuradat 
• Maastopyörärata/hiihtomaa 
• Skeittialue 
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• Ministadion 
• Pienten lasten leikkialue 
• Frisbeegolfalue 
• Hiihto- ja kävelyreitistö, josta on yhteys Putolaan 
• Liikennejärjestelyt 

Lisäksi liikuntapuiston suunnitelmassa sovittiin suunniteltaviksi seuraavat seikat: 
• Alueelle tulevan huoltorakennuksen kaaviomainen pohjapiirustus 
• Tekonurmikentän rakennekerrokset (geoteknikon lausunto) 

 
 

4 Suunnitelman sisältö 

4.1 Alueen toiminnat ja käyttö 
 

Varsinainen liikuntapuiston toiminta rajautuu Salitunojan ja Kuruntien välille. Alueen 
sisäiset rajat määrittyvät sinne suunniteltujen kevyenliikenteen väylien perusteella. Alueen 
pohjoisosa, eteläraja ja länsireuna ovat puutarhavyöhykettä, jossa pääosassa ovat 
omenapuut. 
 
Liikuntapuiston ”sisääntulokäytäviä” ovat Härän asuinalue, Kuruntien suuntaiset 
kevyenliikenteen väylät ja Putolan asuinalue. Putolan asuinalueelta on Salitunojan rantaa 
pitkin yhteys Härän asuinalueen kautta Kuruntien varressa olevaan päiväkotiin ja 
koulukeskukseen. Tämä mahdollistaa ojan yli rakennettava uusi silta. Päiväkodin lähelle 
on mahdollista rakentaa alikulku, jotta kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuus paranisi. 
Kuruntien itäpuolella tilaa alikulun rakentamiseen on runsaasti, mutta päiväkodin puolella 
mitoitus on tiukempi. 
 
Alueen keskiosassa sijaitsee alueen varsinaiset toiminnat: tekonurmikenttä, ministadion, 
leikkialue ja keskuspuisto. Tekonurmikentän ja ministadionin pintamateriaaleina on vihreä 
tekonurmi. Ministadionia ja jalkapallokenttää reunustaa sinisen tekonurmen alue, joka 
toimii juoksualueena mm. lämmittelyyn. Tekonurmialuetta kiertää aita, joka estää pallon 
karkaamisen ympäristöön ja asiattoman liikenteen kenttäalueella. Alueen geoteknisistä 
ominaisuuksista johtuen kenttien sijainnissa vain vähän liikkumavaraa. Jos kenttiä 
siirretään suunnitelmaan merkitystä sijainnista, tulee niitä siirtää Salitunojan suuntaisesti. 

 
Kenttien eteläpuolella sijaitsee maastopyöräilyrata, joka toimii talvella hiihtomaana. Radan 
keskelle tehdään talvella suora tasamaan hiihtohalsteri, jossa hiihdon opetus on 
mahdollista. Maastopyöräilyradan kohdalta maastoa tulee muokata kumpuilevaksi. Tähän 
tarkoitukseen on suositeltavaa tuoda maa-ainesta kunnan muista rakennuskohteista. 
 
Kenttäkeskittymän kupeessa olevan leikkipaikan ja keskuspuiston läpi virtaa vesiaihe, 
joka saa alkunsa ylärinteessä olevasta lähteestä. Vesiaiheen uoma tulee käsitellä 
keskuspuiston ja leikkikentän osalta matalaksi ja laakeaksi ja päällystää mukulakivillä, 
seulanpääkivillä tai noppakivillä. Näin vesiaiheen uoma on visuaalisesti kelvollinen myös 
kuivana aikana. Leikkikentän ja keskuspuiston pintamateriaalina on paikalla valettava 
turva-alusta. Turva-alustassa tulee olla orgaanisia kuvioita, jotka toteutetaan eri värein. 
Leikkikenttä varustetaan 7-14-vuotiaille lapsille tarkoitetuilla leikki- ja pelivälineillä. 
 
Kenttäalueen luoteisreunalla on luonnonkivipäällysteinen alue, joka yhdistää 
asfalttipintaisen kevyenliikenteen väylän ja polkupyöräparkin alueen toiminnalliseen 
keskipisteeseen. Luonnonkivialueen pohjoispuolella skeittialueen etelärajalla sijaitsee 
myös huoltorakennus, jossa on seuraavat tilat: 

• Pukuhuone (2 kpl) 
• Pesutila (2 kpl) 
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• wc (2 kpl invawc ja 2 kpl tavallisen mitoituksen wc:tä) 
• Toimistotila ja kylpyhuone 
• Kalustovarasto 

 
Toiminnallisen pisteen pohjoispuolella on skeittialue. Skeittialuetta rajaa idässä alueelle 
pohjoisesta Kuruntieltä haarautuvat autotie ja kevyenliikenteen väylä. Skettialueen 
länsireuna puolestaan rajautuu puutarhavyöhykkeeseen. Skeittialueen pintamateriaali on 
toimintaan sopivaa asfalttia. Skeittialue varustetaan eritasoisilla rampeilla ym. jotka 
palvelevat mahdollisimman hyvin lajin eri-ikäisiä harrastajia. 
 
Skeittialueen vieressä autotien ja kevyenliikenteen väylän itäpuolella on paikoitusalue, 
jossa on tilaa 72 autolle. Paikoitusalueen pintamateriaali on asfaltti. Paikoitusalueen ja 
tien rajalla on viherkaistaleita, jotka mukailevat puutarhaideaa omenapuuistutuksillaan. 
 
Paikoitusalueen pohjoispuolelle jäävä puutarha-alue toimii asutuksen reservialueena. 
Mikäli asutusta laajennetaan, voi tämä alue toimia asutusalueen laajennuksena. 
 
Suunnittelualueen eteläosassa  jokiuoman lähellä on jokiuoman ”sivuhaaran” yli kulkeva 
puukantinen kulkuväylä, joka on osa alueella risteilevää polku- ja hiihtoverkostoa. 
Puukannen alta laskee alueen läpi kulkeva vesiaihe, joka yhtyy Salitunojaan. 
 
Alueen itäreunasta on kahta reittiä pitkin kevyenliikenteen yhteys Putolan asuinalueelle.  
 
Alueen toiminnallista keskusta kiertää 9-reikäinen frisbeegolfrata. 
 
Härän asuinalueelta lähtee kaksi kevyenliikenteen väylää pohjoiseen, jotka kulkevat 
molemmin puolin suunnittelualueen toiminnallista keskusta yhtyen paikoitusalueen 
kohdalta itään haarautuvaan kevyenliikenteen väylään. 
 
Läntisen kevyenliikenteen väylän ja Salitunojan ”sisälle” jäävä alue on nurmea ja/tai 
osittain niittyä. Tämä mahdollistaa pienimuotoisten pallopelien pelaamisen 
tekonurmialueiden ulkopuolella. 
 
Alueen talvikäyttö pohjautuu pitkälti luisteluun ja hiihtoon. Maastopyöräilyradan 
muuttuessa talvella osaksi hiihtomaata muuttuu tekonurmialue vapaan luistelun ja 
jääpelejen alueeksi talvella. Alueella risteilevät polut muuttuvat hiihtoladuiksi. Kuruntien 
itäpuolella ja kenttäalueen länsipuolella on rinteessä pulkkamäki, jonka päätteenä on 
vauhdinpysäyttäjänä vastavalli. Vastavallin toisella puolella kulkee polku, joka talvella 
toimii latuna. Alueen kevyenliikenteen väylistä vain osa tarvitsee talvikunnossapitoa. 
Tämä helpottaa latujen ylläpitoa ja käyttöä risteysalueiden jäädessä vähäisiksi. 

 
4.2 Alueen geotekniikasta 
 

Alueen kentät on pyritty sijoittamaan siten, että niiden alapuolinen savikerros olisi 
mahdollisimman tasapaksu. Tällöin muodostuvat painumat ovat tasaisia. Painumista 
voidaan vähentää käyttämällä kenttien rakenteissa keventäviä materiaaleja, kuten 
kevytsoraa, rengasrouhetta tai masuunihiekkaa.  
 
Siellä missä saven kuivakuorikerrosta joudutaan rikkomaan (kuivatus- ja viemärilinjat), 
voidaan rikottu kuivakuorikerros korvata keinotekoisella kerroksella (esim. 
masuunihiekka). 
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5 Toteutuksen vaiheistus ja jatkosuunnittelun tarpeet 

Jotta Härän liikuntapuiston rakentuminen olisi realistista, on toteutus vaiheistettava 
esimerkiksi seuraavasti: 
I vaihe: tekonurmialue, huoltorakennus, kevyenliikenteen väylät ja paikoitusalue 
II vaihe: keskuspuisto, leikkikenttä ja vesiaihe 
III vaihe: pulkkamäki, vastavalli ja maastopyöräilyrata 
IV vaihe: muut alueen toiminnot ja rakennelmat 
 
Alueen jatkosuunnittelussa tulee paneutua alueen yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. 
Huomion kohteena tulee olla mm. alueen pintamateriaalien ja pintojen raja-alueiden 
tarkempi suunnittelu, skeitti- ja leikkivälineiden valinta, puutarha-alueen tarkempi 
suunnittelu. Huomiota tulee kiinnittää myös alueen valaistuksen suunnitteluun sekä 
yleisvalaistuksen että kohdevalaistuksen osalta. 

 
 
 
 

Raumalla 30.3.2007, tark. 30.4.2007 
 
 
Leena Joki-Korpela 
AIRIX Ympäristö Oy 
 
 
Liitteet: 
Asemapiirustus, kesä 1:1000 
Asemapiirustus, talvi 1:1000 
Huoltorakennuksen pohjapiirustus 1:50 


