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§ 335
Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om anläggning av 
en kärleksskog

HEL 2016-006924 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen vara slutligt behand-
lad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Stranius Leo, valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 22

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Leo Stranius och 32 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ska utreda möjligheten att anvisa ett grönområde som kär-
leksskog.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktige beslutade 22.2.2017 (130 §) återremittera ärendet för 
ny beredning i syfte att staden ska anvisa en konkret plats för den förs-
ta kärleksskogen.

Byggnadskontoret föreslog i ett utlåtande 30.3.2017 att ett öppet avsnitt 
vid Nordsjö idrottsparks västra gräns ska reserveras som plats för en 
kärleksskog. Platsen är central och lätt att nå då den ligger i nära 
Porslaxvägen.
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Översiktsplanen för Nordsjö idrottspark, som byggnadskontoret och id-
rottsverket har utarbetat i samråd, erbjuder möjligheten att plantera en 
kärleksskog. Kärleksskogen är en småskalig parkskog, som består av 
olika lövträdsarter och stora, trädartade buskar. En noggrannare plan 
utarbetas vid enheten för park- och grönområdesplanering inom stads-
miljösektorns tjänst stadsrums- och landskapsplanering under hösten 
och vintern 2017/2018.

Staden ordnar ett evenemang för plantering av en kärleksskog senvå-
ren 2018. Information om evenemanget ges i förväg, och de som vill 
plantera träd kan anmäla sig till de projektansvariga. De par som deltar 
i evenemanget planterar under ledning av sakkunniga från staden träd- 
och buskarter som är lämpliga på platsen och som staden beställer. 
Sättet att markera träden planeras före evenemanget, så att de par 
som satt en planta kan följa hur den växer. I fortsättningen sköter sta-
den kärleksskogen som en del av Nordsjö idrottspark, så att det säker-
ställs att plantorna växer.

Om planteringsevenemanget i kärleksskogen blir populärt och helsing-
forsarna vill ha sådana också på andra håll i staden, börjar tjänsten 
stadsrums- och landskapsplanering utreda möjligheterna att förstora 
kärleksskogsområdet i Nordsjö eller sätta i gång med att hitta nya plat-
ser i olika delar av Helsingfors.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Stranius Leo, valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 22

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Kaupunkiympäristön toimiala

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.09.2017 § 804

HEL 2016-006924 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

14.11.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Rakennusvirasto 30.3.2017

HEL 2016-006924 T 00 00 03

Kaupunginhallitus pyytää rakennusviraston lausuntoa kaupunginvaltu-
uston palauttamasta aloitteesta, jossa esitetään rakkauden metsän pe-
rustamista. Määräaika on 10.4.2017 mennessä.

Leo Stranius ja 32 muuta kaupunginvaltuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsinki selvittää mahdollisuuden osoittaa viheralue rakkauden 
metsälle. 

Kaupunginhallituksen mukaan rakkauden metsiä tai puistoja voisi olla 
useita, jolloin niiden ei tarvitsisi olla pinta-alaltaan kovin suuria. Istutus-
ten tulisi seurata viheralueiden kokonaissuunnitelmaa ja sopia alueelle. 
Lisäksi yleisten töiden lautakunnan aikaisemmin annetussa lausunnos-
sa rakkauden metsästä todetaan, että rakkauden metsän perustaminen 
kaupungin omistamalle alueelle onnistuu parhaiten erillisenä tempa-
uksena. Se voi olla myös osana uudessa puistossa.

Aloitteen palauttamiseen takaisin valmisteluun johti se, ettei mitään vi-
heraluetta oltu osoitettu rakkauden metsäksi.

Rakennusvirasto esittää rakkauden metsän paikaksi Vuosaaren liikun-
tapuiston länsireunalla olevaa avointa kohtaa. Paikka on keskeinen ja 
hyvin saavutettavissa sijaiten lähellä Porslahdentietä.

Rakennusviraston ja liikuntaviraston yhdessä laatima Vuosaaren liikun-
tapuiston yleissuunnitelma vuodelta 2017 tarjoaa mahdollisuuden 
rakkauden metsän istuttamiselle. Metsä voidaan istuttaa suunnitelmaa 
mukaillen (liitteenä puistosuunnitelma). Rakkauden metsä on pienialai-
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nen puistometsä, joka koostuu erilaisista lehtipuulajeista ja  isoista, pu-
umaisiksi kasvavista pensaista. Tarkempi suunnitelma tehdään kau-
punkitila ja maisemasuunnittelu -palvelun puisto- ja viheraluesuunnit-
teluyksikössä syksyn ja talven 2017 - 2018 aikana. 

Kaupunki järjestää tapahtuman rakkauden metsän istuttamiseksi loppu-
keväällä 2018. Tapahtumasta tiedotetaan etukäteen, ja puiden istuttajat 
voivat ilmoittautua hankkeesta vastaaville. Istuttamisen tekevät ta-
pahtumaan osallistuvat pariskunnat kaupungin asiantuntijoiden opasta-
mina paikkaan soveltuvilla puu- ja pensaslajeilla, jotka kaupunki tilaa. 
Puiden merkitsemistapa suunnitellaan ennen tapahtumaa, jotta taimen 
istuttaneet parit voivat seurata sen varttumista. Jatkossa kaupunki hoi-
taa rakkauden metsää osana Vuosaaren liikuntapuistoa. Näin taimien 
kasvulla on hyvät edellytykset

Jos rakkauden metsän istutustapahtuma saa suosiota ja helsinkiläiset 
haluavat niitä muuallekin kaupunkiin, kaupunkitila ja maisemasuunnit-
telu -palvelu selvittää mahdollisuuksia laajentaa Vuosaaren rakkauden 
metsän aluetta tai palvelu käynnistää työn uusien paikkojen löytämisek-
si eri puolilta Helsinkiä.

Lisätiedot
Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 22.02.2017 § 130

HEL 2016-006924 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet för ny beredning. 

Behandling

22.02.2017 Återremitterades

Ledamoten Leo Stranius understödd av ledamoten Jaana Pelkonen fö-
reslog att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet för ny 
beredning i syfte att staden ska anvisa en konkret plats för den första 
Kärleksskogen.  

5 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning i 
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syfte att staden ska anvisa en konkret plats för den första Kärlekssko-
gen.

Ja-röster: 36
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Mika Ebeling, Matti Enroth, Charlotte Granberg-Haakana, Juha Hakola, 
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, 
Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Terhi 
Koulumies, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Seija Muurinen, 
Matti Niiranen, Tom Packalén, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari 
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Se-
vander, Kaarin Taipale, Pekka Tiusanen, Sinikka Vepsä, Pertti Villo, 
Tuulikki Vuorinen, Heta Välimäki

Nej-röster: 38
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Paavo 
Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina 
Huru, Suzan Ikävalko, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Meeri Kuikka, 
Pauliina Lehtinen, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Petra Malin, Elina 
Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Laura Nord-
ström, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokor-
pi, Nasima Razmyar, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuu-
re, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Ville Yli-
kahri

Blanka: 10
Mukhtar Abib, Gunvor Brettschneider, Veronica Hertzberg, Kauko Ko-
skinen, Heimo Laaksonen, Eija Loukoila, Silvia Modig, Björn Månsson, 
Sirpa Puhakka, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 1
Jasmin Hamid

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för 
ny beredning.

15.02.2017 Bordlades

01.02.2017 Bordlades

18.01.2017 Bordlades

30.11.2016 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 20.09.2016 § 373

HEL 2016-006924 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Leo Stranius ja 32 valtuutettua esittävät, että Helsinki selvittää mahdol-
lisuuden osoittaa viheralue rakkauden metsälle, jossa rakkauttaan voisi 
tunnustaa istuttamalla puun.

Puiden istuttaminen kaupungin omistamalle alueelle onnistuu parhaiten 
erillisenä tempauksena. Rakkauden metsän istuttamiselle soveltuvaa 
paikkaa tulisi etsiä lähimetsää tiiviimmän ylläpidon piirissä olevalta alu-
eelta. Tällainen metsiköksi istutettava paikka voi löytyä, kun rakennus-
virastossa laaditaan uusia aluesuunnitelmia. Metsikkö voisi olla myös 
osana uudessa puistossa. Paikka voi löytyä myös huonossa kunnossa 
olevan puiston peruskorjauksen yhteydessä.

Puiden taimien on oltava hieman kookkaampia kuin mitä metsän 
istutuksessa käytettävät taimet ovat. Näin istutettavan metsikön jatko-
kehitykselle on riittävät edellytykset, joka näkyy myös työmäärässä ja 
kustannuksissa. Taimet pitää myös suojata asianmukaisesti esimer-
kiksi kaneilta. Puiden istuttajien on lisäksi tiedostettava se tosiseikka, 
että kaikki puut eivät välttämättä selviä metsikkövaiheeseen saakka. 
Tämän vuoksi siltojen rakkauslukot ovat monesti helpompi ja pysyväm-
pi vaihtoehto.

Rakennusvirasto pitää esimerkiksi kaupunginosayhdistystä luontevana 
kumppanina organisoimaan rakkauden metsän puiden istuttamista.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Markus Holstein, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 64829

markus.holstein(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.09.2016 § 278

HEL 2016-006924 T 00 00 03
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Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että Helsinki selvittää mahdollisuuden 
osoittaa viheralueen Rakkauden metsälle, johon voi istuttaa rakkauden 
symboliksi puun.

Helsingissä on jo pitkään ollut paikkoja, joihin on voinut ohjatusti istut-
taa korvausta vastaan muistopuita. Asemakaavojen ohjausvaikutus 
puiden istuttamisessa metsiin on rajallinen, eivätkä asemakaavat estä 
metsän istuttamista viheralueeksi varatulla alueella. 

Aloitteessa esitetyn Rakkauden metsän tai puiston tulisi luonteensa vu-
oksi sijaita paikassa, joka säilyy pitkään virkistyskäytössä joko metsänä 
tai puistona. Rakkauden metsän kaltaisen alueen haasteena on pu-
uston eri-ikäisyys ja mahdollinen istutusten ennakoimattomuus. Kau-
punkimaisissa puistoissa tavoitellaan usein kasvillisuuden hallittua ja 
yhtenäistä ilmettä. Istutusten tulisikin seurata kokonaissuunnitelmaa ja 
sopia alueen muihin tavoitteisiin. Alueen tulisi myös olla sekä rauhalli-
nen että helposti saavutettavissa, ja suuren puustomäärän istuttaminen 
yhteen paikkaan vaatii myös alueelta laajuutta. Laajan yhtenäisen alu-
een varaaminen pitkäaikaiseen uuden puuston istutukseen on tiivisty-
vässä kaupungissa haastavaa. Metsän sijasta alue voisi olla myös pie-
nimuotoisempi puistomainen hedelmä- tai ruusutarha.

Puiden istuttamisen voi koordinoida myös jokin järjestö, seura tai yhtei-
sö. Muistamistarkoitukseen on syytä tutkia myös muita vaihtoehtoja, 
kuten olevien puistopuiden kummiksi ryhtymistä, kiveykseen kaiverret-
tuja nimiä tai puiston penkkien nimeämistä korvausta vastaan, kuten 
monissa puistoissa ulkomailla on tapana. 

Rakennusvirasto rakennuttaa ja hoitaa kaupungin viheralueita, joten 
mahdollinen Rakkauden metsän tai puiston paikka tulee suunnitella yh-
teistyössä rakennusviraston kanssa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Maria Jaakkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37244

maria.jaakkola(a)hel.fi
Liisa Kuokkanen-Suomi, suunnittelija, puhelin: 310 37362

liisa.kuokkanen-suomi(a)hel.fi


