
 
 
 

 

 

 

 
SORSAPUISTO – suunnitelmaluonnos 4.4.2017 
 
Lähtökohdat ja tavoitteet 
  

Suunnittelualueena on Maunulassa sijaitseva Sorsapuisto. Puisto sijoittuu Metsäpuron-
tien ja Koivikkotien väliin ja rajautuu eteläsivultaan kerrostalopihoihin ja pohjoissivultaan 
Maunulan päiväkodin aidattuun piha-alueeseen sekä vanhaan lämpökeskukseen. Alue 
on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty asemakaavahistoriallisesti ja puistohis-
toriallisesti arvokkaaksi puistoksi, joka tulee kunnostaa alkuperäisen Bengt Schalinin 
suunnitelman periaatteiden pohjalta. Suunnittelualueen pinta-ala on 0,9 hehtaaria. 
 
Puisto valmistui 1955 ja on säilynyt pääpiirteissään alkuperäisessä asussa, mutta on 
nykyisin kauttaaltaan kulunut. Puistossa alun perin säilytettyä luonnonpuustoa (koivuja, 
metsäkuusia) on vähitellen poistettu ja osa nykyisestä puustosta on huonokuntoista. 
Puiston keskellä olevaa huonokuntoista koristelampea on korjattu useaan otteeseen, ja 
sen nykyinen ilme on peräisin 1980-luvun lopulta.  
 
Suunnitelman tavoitteena on Maunulan tärkeimmän puistohistoriallisen kohteen ennallis-
tava peruskorjaus. Tehtävänä on tavoittaa suunnittelijalle ominainen tyyli. Yleisenä ta-
voitteena on lisätä puiston viihtyisyyttä ja käyttöastetta. Tavoitteena on myös parantaa 
Maunulan alueellista reittiyhteyttä Keskuspuistoon Sorsapuiston kautta. 

 
Suunnitelman sisältö 

 
Sorsapuistoa kunnostetaan historialliset arvot huomioon ottaen siten, että puiston alku-
peräisiä Schalinin alkuperäiseen sommitelmaan kuuluneita säilyneitä elementtejä ja 
ominaispiirteitä vaalitaan; koristelampi, kauniisti kaartuvat puistokäytävät, pelikenttä, 
luonnonpuusto ja vapaa nurmipinta sekä kukkivat yksittäispensaat.  
 
Koristelampi kunnostetaan vastaamaan 1950-luvun lopun alkuperäisilmettä; nurmireu-
nainen lampi, jota reunustavat istutetut rantakasvit. Lammen pohja tiivistetään vuotojen 
estämiseksi. Veden äärelle pääsyä parannetaan loiventamalla rantoja sekä rakentamal-
la uusi kivilaituri oleskeluun. Suihkulähde ja silta kunnostetaan.  
 
Puiston nykyiset käytävälinjaukset säilyvät pääosin ennallaan. Puiston läpi kulkevaa 
alueellista reittiyhteyttä Maunulasta Keskuspuistoon sujuvoitetaan parantamalla puisto-
käytävän tasausta ja linjaamalla käytävää uudestaan itäpäästään. Pääreitti muutetaan 
kivituhkapintaiseksi. Lammen pohjoispuolelle rakennetaan uusi kapea käytävä. Päivä-
kodin pihalle alun perin johtanut käytävä nurmetetaan. Kivituhkapintainen pelikenttä säi-
lyy ja se rajataan Koivikkotiestä ja vanhasta lämpökeskuksesta nurmialueilla ja pensas- 
ja pienpuuistutuksilla. Kentälle työntyvä kumpare tutkitaan rakennusvaiheessa, jos kum-
pareen sisältä löytyy kallio, se voidaan ottaa hienovaraisesti esiin. 
 
Puiston puuvartinen kasvillisuus on inventoitu syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana, jon-
ka perusteella huonokuntoiset puut on määritelty kaadettaviksi. Komeat yksittäispensaat 
säilytetään. Puiston uudet istutukset suunnitellaan alkuperäisen suunnitelman hengessä 
siten, että puiston tunnusomainen Bengt Schalinin aikainen lajisto, sommittelu ja aika-
kauden ilmapiiri ja tunnelma säilyvät. Lammen pohjoispuolelle ja pelikentän eteläpuolelle 
palautetaan koivikko ja puiston eteläsivulle lisätään havupuita poistuvien puiden tilalle. 
Luonnonpuuston lisäksi alueelle istutetaan kukkivia pienpuita sekä muutama kook-
kaampi maisemapuu. Puiston nurmialueilta poistetaan myöhemmin lisätyt perennaistu-
tukset. Uudet ranta- ja kosteikkoperennat istutetaan lammen ympärille. Puiston keskei-
set nurmialueet säilytetään vapaina istutuksista. Avoin nurmipinta mahdollistaa puisto-



 
 
 

 

 

 

jumpan ja muiden tapahtumien järjestämisen sekä pitkät näkymät Metsäpurontieltä puis-
ton sisälle ja lammelle. 
 
Puiston Metsäpurontieltä laskeva paikoin jyrkkä nurmiluiska loivennetaan. Puiston penkit 
ja roska-astiat uusitaan ja lammen ympäristöön sijoitetaan uusia istumapaikkoja. Puis-
toon sijoitetaan puiston historiasta kertova infotaulu. Oikopolkujen syntymistä pyritään 
estämään jatkamalla päiväkodin aitaa Metsäpurontielle päin. Puiston nykyinen valaistus 
uusitaan ja pääreitti valaistaan.  
 
Puiston suunnitelmaluonnokseen voi tutustua 12.4. – 26.4.2017 Maunulan mediapajalla 
(Saunabaari, Metsäpurontie 25) ja rakennusviraston asiakaspalvelussa (Elimäenkatu 5) 
sekä verkkosivuilla www.hkr.hel.fi/suunnitelmat. 
 
Lisätietoja antaa rakennusviraston aluesuunnittelija Petri Arponen, puh.09-310 38955, 
petri.arponen@hel.fi 
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