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KULOSAAREN JA MUSTIKKMAAN SUUNNITELMAT 
11.3.2015 

ASUKASTILAISUUS  

 
Aika: 11.3.2015 klo 18.00 – 20.10 

Paikka: Kulosaaren ala-asteen koulu 

Alueen asukkaita paikalla oin 48 kappaletta. 

 

Ennen tilaisuutta oli mahdollista klo 17.30 alkaen tutustua aluesuunnitelmaluonnoksen ai-
neistoon koulun aulaan pystytetyssä näyttelyssä, näyttelyn aikana oli mahdollista esittää 
kysymyksiä ja keskustella suunnittelijoiden kanssa. 

Koulun aulassa oli myös esillä osa Kulosaaren yhteiskoulun 9F:n ja ala-asteen oppilaiden 
työpajatyöskentelyn tuotoksista. 

Tilaisuudessa esiteltiin aihepiirit erikseen ja keskustelua käytiin kunkin aiheen yhteydessä. 
Kysymykset ja vastaukset on koottu muistion loppuun (kohta 3). 

 

Asukastilaisuudessa suunnitelmien esitykseen, asukaskyselyn tuloksiin sekä nuorten työ-
paja koosteisiin voi tutustua rakennusviraston projektia esittelevällä sivustolla osoitteessa 
www. hkr.hel.fi/aluesuunnitelmat.  
 
 
Suunnitelmista palautetta voi antaa 22.3.2015 asti Kerro kartalla palvelussa (suora linkki), 
rakennusviraston asiakaspalvelussa (Pohjoinen Makasiinikatu 9) sekä ottamalla yhteyttä 
suoraan suunnittelijoihin. Yhteystiedot löytyvät tämän muistion lopusta. 
 

1. Kokouksen avaus 

Rakennusviraston aluesuunnittelija Birgitta Rossing avasi tilaisuuden toivottamalla läsnäoli-
jat tervetulleiksi. Rossing esitteli työryhmän jäsenet, suunnittelun lähtökohdat ja työn vai-
heet. Lisäksi hän kertoi yleisesti aluesuunnitelmien tavoitteista, tarkoituksesta ja sisällöstä. 
 
 

2. Kulosaaren aluesuunnitelmaluonnoksen ja luonnonhoitosuunnitelman sekä 
Mustikkamaan hoito- ja kehittämissuunnitelmaluonnoksen esittely 

Konsultin edustaja Niina Alapeteri esitteli tarkemmin aluesuunnitelman lähtökohtia asukas-
kyselyn tuloksia sekä aluesuunnitelman sisällön (kunto- ja tarvekartoituksen menetelmät, 
tulokset, osa-aluejaon, alueen vahvuudet ja heikkoudet). Alapeteri esitteli lisäksi kunnostet-
tavaksi esitettävät katu- ja puistoalueet. 

http://www.hel.fi/www/hkr/fi/palvelut/suunnitelmat/kulosaari
http://kerrokartalla.hel.fi/?q=/node/1726
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Aluesuunnitelmasta huomioita: 
Kulosaaren alueella viheralueilla huomioitavia epäkohtia ovat kasvillisuuden vieraslajit, vi-
heralueiden roskaisuus sekä leikkipaikkojen kunnostustarve. Kehittämistarpeina nähtiin 
kaupungin omistamien rantakaistaleiden saattaminen kaikkien alueen ulkoilijoiden käyt-
töön, alueiden reittiverkoston ja käytäväyhteyksien toimivuus sekä sisääntuloväyliin liitty-
vien viheralueiden saaminen houkuttelevammaksi. 
 
Katujen kuntokartoitus toi esiin mm. pinnoitevaurioita sekä hidasteiden maalausten uusi-
mistarpeen. Vanhan Kulosaaren puolella huomioitiin kääntöpaikkojen heikko kunto sekä 
yleensä katualueiden reunakivien vaihto luonnonkivisiksi kadun kunnostuksen yhteydessä. 
Kehittämistarpeena ja tulevaisuuden visiona nähtiin katuviheralueiden kehittäminen. 
 
Mustikkamaan hoito- ja kehittämissuunnitelman huomioita: 
Mustikkamaalla ongelmana on metsittyminen, pusikoituminen sekä alueen käytettävyyden 
kannalta opastuksen puutteellisuus/puuttuminen kokonaan.   
Kehittämistavoitteina pidetään näkymien ja kulttuurimaiseman säilyminen, reitis-
tön/käytäväyhteyksien ja palvelujen kehittäminen alueen käyttäjämäärän lisääntyessä. 
 
 
Luonnonhoito: 
Rakennusviraston metsäsuunnittelija Antti Siuruainen esitteli alueelle laaditun kokonaisuu-
tena laaditun luonnonhoitosuunnitelman työvaiheet, lähtökohdat ja tavoitteet. 
Alueella tavoitteena on hoidon tason nosto eli vähäisten toimenpiteiden säännönmukai-
suus eli pienillä hoidollisilla usein toistuvilla toimenpiteillä varaudutaan olemassa olevan 
puuston sekä luontaisesti uusiutuvien metsätaimien kasvattamiseen uudeksi, vahvaksi 
puustoksi.  
Alueilla toimenpiteinä on lähinnä yksittäisten, vaarallisten puuyksilöiden poistoa. 
Kulosaaren pohjoisosassa sijaitsevalla tervaleppäalueella tehdään vain varovaista hoitoa. 
 
 

3. Tilaisuuden aikana esitetyt kysymykset  

asukaspalaute: Ståhlbergintiellä valaisinpylväissä betoninen kiinnitys pettänyt osassa 
katuvalaisimia -> sortumisvaara! 

 
asukaspalaute: Kulosaaren alueella kuivuuden seurauksena tullut paljon kuolleita puita, 
mm. Risto Rytin puistossa. Mustikkamaalla haapa tuottaa juurivesoillaan pusikoitumista. 
 
asukaspalaute: Onko Mustikkamaa yleensä kuivunut, koska alueella on huomattavasti 
lisääntynyt kelottuneita puita sekä havaittavissa on kuivuustuhoja? Alueella ajelu on myös 
lisääntynyt, ajellaan huoletta viheralueille.  
 
Mielipiteitä Bomansonintien päässä olevasta veneenlaskupaikasta: 
vastaus: Veneenlaskupaikka tarvitaan 
vastaus: Mustikkamaalla on vastaavanlainen laskupaikka – ei tarvita! 
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vastaus: Luiskaa tarvitaan ja ehdotetaan sen kehittämistä edelleen vesiliikenteelle sopi-
vaksi. 
 
asukaspalaute: Kramerinlehto on nykyisellään huonokuntoinen ja tarpeeton alue. Alueen 
voisi kehittää nuorten oleskelu/parkour/skeittipuistoksi. Alueella on paljon kouluja, mikä 
puoltaa alueen muuttamista.  
 
asukaspalaute: Eugen Schaumanin/Kluuvin lahteen ehdotetaan ruoppausta. 
 
asukaspalaute: Risto Rytin puisto on eniten käytetty puistoalue sekä kesäisin että talvisin. 
Suunnittelussa tulee huomioida alueen aktiivinen käyttö myös talviaikaan (alueen ainoa 
pulkkamäki). Luistinkenttä toivotaan takaisin.  
asukaspalaute: Toivotaan puiston kunnostamista parakkien poistamisen jälkeen. 
asukaspalaute: Suoja-aidat toivotaan takaisin. 
vastaus: Luistinkenttä tulee takaisin! (Rossing) 
 
asukaspalaute: Ei kai puustoa harvenneta enempää Risto Rytin puistosta? Alueelta on 
poistettu jo ihan tarpeeksi. 
vastaus: Risto Rytin puiston metsäalueelle tehtävillä toimenpiteillä varmistetaan uuden 
puusukupolven kasvaminen. Tavoitteena on hyvinvoiva metsä ja toimenpiteitä tulee tehdä, 
ettei tulevaisuudessa tarvittaisi uusimista aukkohakkuulla (Siuruainen).  
 
kommentti: Asukaskyselyssä kysyttiin epäviihtyisiä alueita. Yhteenvedossa on mainittu 
Kulosaaren rantapuiston itäpää. Ette kuitenkaan ole nostanut sitä esiin kehittämiskohteeksi 
vaikka alue tarvitsee kokonaisuutena toimenpiteitä. 
vastaus: Vaikka kohdetta ei ole nostettu kehittämiskohteeksi, on alueelle tarkoitus suosit-
taa intensiivisen hoitokerran toteuttamista. Eli luontoarvoltaan arvokkaan alueen käytävien 
reunoilta poistetaan yksittäisiä puita, joilla saadaan valoisuutta ja väljyyttä ja alueelle teh-
täisiin siistimistä ja siivousta (Alapeteri).  
 
kommentti: Kulosaaren rantapuiston alueella on runsas kaislikko. Nykyisin rannassa oleva 
aukko on asukkaan sinne niittämä aukko. Alueen niiton soisi hoidettavan kaupungin puo-
lesta. Alue on suosittu silokallioittensa vuoksi lasten ja muiden käyttäjien kesken.  
 
asukaspalaute: Vähäniityn alueelle toivotaan kunnossapidollisia toimenpiteitä -> rikkakas-
villisuutta paljon! 
vastaus: Alue hoidetaan kerran kasvukaudessa tehtävällä niitolla. Huomioitu suunnittelus-
sa niin, että alueen käyttöä mahdollistettaisiin ja kehitettäisiin (Alapeteri).  
 
asukaspalaute: Kulosaaren rantapuiston silokalliot huomioitava laadittaessa Kivinokan 
kaavasuunnitelmaa! 
 
asukaspalaute Penkkejä toivotaan metroaseman ja sen lähiympäristöön! Alueella asuu 
paljon keppikansaa. 
 
asukaspalaute: Kremerinlehtoon lisää myös penkkejä! 
 
asukaspalaute: Mustikkamaalla olevissa penkeissä sininen väri on ruma. 
 
asukaspalaute: Mustikkamaan suunnittelussa tulisi huomioida lasten- ym. välineiden 
kanssa liikkuvat. Käytäväosuudet voisivat olla tasaisempia. 
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asukaspalaute: Mustikkamaalla on liikenneongelma ja autoilla ajetaan viheralueille. Ei saa 
lisätä pysäköintipaikkoja. 
asukaskommentti: Onko korkeajännitemastoa huomioitu koirapuiston sijoittamisen yhtey-
dessä? 
vastaus: Koirapuisto ei tule sijoittumaan jännitteen varoalueelle (Alapeteri). 
 
kysymys: Onko Kalasataman alueelle tulossa koirapuistoa? Silloin Mustikkamaalle ei tar-
vitsisi sijoittaa aitausta joka vaikuttaisi suoraan myös Mustikkamaan säilymiseen luonnon-
omaisena. 
vastaus: Kalasataman kaavasta tarkistetaan mahdollinen koirapuiston sijoittaminen (Ros-
sing) 
 
asukaskommentti (useita): Roska-astioita lisää molemmille alueille, myös koiran jätöksiä 
varten  
 
asukaskommentti: Kulosaaren omien kenttien poistamisen takia on Mustikkamaasta tullut 
ensisijainen alueen koulujen liikunnan suorituspaikka. Tämän takia Mustikkamaan liikunta-
palveluja pitäisi kehittää niin että siellä olisi keinonurmi, luistinkenttä sekä hiihtolatu lasten 
käyttöön. Tennis/koriskenttien tilalle talviaikaiset luistinkentät. 
 
kysymys: Miksi Seikkailupuisto sai luvan tulla Mustikkamaalle? Kyseinen puisto pitäisi 
poistaa.  
vastaus: Kaupunki pyrkii antamaan mahdollisuuden ja kokeilemaan erilaisia toimintoja 
kaupunkialueella (Rossing). 
asukaskommentti: Seikkailupuiston myötä menetettiin luontoarvoja! 
asukaskommentti edelliseen: Seikkailupuisto on lasten keskuudessa hyvin suosittu. 
asukaspalaute: Seikkailupuisto tarjoaa hyvää liikuntaa nuorille. 
 
kysymys: Mitä näköestettä olette suunnitelleet liikuntaviraston rakennuksien seinustalle, 
siinähän on käytettävät ovet? 
vastaus: Alustavana ideana oli rakennuksen edustalle sijoitettava käytön edelleen mahdol-
listava kookas opaste Korkeasaareen suuntaaville, jotka korostaisivat samalla saapumis-
miljöötä (Alapeteri). 
 
kysymys: Onko Mustikkamaalla ajateltu wc:tä? Tenniskenttien lähellä oleva rakennukses-
sa sijaitseva suljetaan jo klo 15. 
vastaus: Mustikkamaalla on yleinen wc (vihreä CITY-wc) Mustikkamaanpolun ja Korkea-
saareen vievän pääreitin risteyskohdassa. 
 
asukaspalaute: Mustikkamaan pohjoisrannan reitiltä ei ole jalankulkuyhteyttä parkkipaikan 
jalkakäytävälle, vaan reitti päättyy suoraan ajoradalle. 
vastaus: Kyseiseen kohtaan on osasuunnitelmassa esitetty ajoradan kaventamista, jotta 
sen reunaan saataisiin mahtumaan jalkakäytävä ja sen myötä jalankulkuyhteys pohjoiselta 
reitiltä toteutuisi. 
 
 
asukaspalaute: Puut sitovat saasteita ja estävät Itäväylän melua, joten niiden lisäämistä 
pitää suosia. 
 
asukaspalaute: Purjehtijankujan puistoon lisää valaistusta ja talvikunnossapitoa. 
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asukaspalaute: Kevätsiivousta toivotaan alueelle, etenkin koulun ja alikulun väliselle hyvin 
roskaiselle alueelle. 
vastaus: Kulosaaressa toimii hyvinkin aktiivinen puistokummitoiminta (Maija Untamola), 
jonka kautta voisi kevättalkoon järjestää. Rakennusvirastossa talkoo- ja puistokummitoi-
mintaa koordinoi Riitta Partanen (Rossing). 
 
kysymys: Hienoja suunnitelmia, mutta koska alkaa tapahtua? 
vastaus: Isompia hankkeita ei voi luvata, mutta pienempiä toimenpiteitä tapahtuu esim. 
metsänhoidossa tapahtuvien hoitoluokkamuutosten kautta, esimerkkinä vesakon poistoa 
(Rossing) 
 
asukaspalaute: UFF-vaatekeräyslaatikoista (Vuorineuvoksentien laatikko) nostetaan sin-
ne jätettyjä vaatepaketteja, joita ilmeisesti sovitellaan puistoissa ja muilla lähialueilla, sopi-
mattomat jätetään pitkin viheralueita.  
 
 
 
Tilaisuuden lopuksi Niina Alapeteri kävi läpi tarpeelliset yhteystiedot. Tilaisuus päätettiin 
noin klo 20.10. 
 
 
 
Tilaisuuteen osallistuneet esittelijät: 
Rakennusvirasto      s.posti etunimi.sukunimi@hel.fi 
Birgitta Rossing (pj.)  aluesuunnittelija  p. 09 310 38640 
Antti Siuruainen  metsäsuunnittelija  p. 09 310 75252 
Silja Hurskainen  suunnitteluinsinööri  p. 09 310 38939 
Tarja Lahin (siht.)  projektisuunnittelija  p. 09 310 38632  
 
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy 
Niina Alapeteri   maisema-arkkitehti 
Matti Liski   maisema-arkkitehti 
Yrjö Ala-Heikkilä  maisema-arkkitehti 


