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§ 153
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Pia Kopran ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee Munk-
kiniemen puistotien alueen parantamista

HEL 2018-001295 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Munkkiniemen puistotie on aikakautensa suunnitteluihanteiden edusta-
va esimerkki. Sen linjaus noudattaa edelleen Eliel Saarisen Munkkinie-
mi-Haaga suunnitelman mukaista katulinjausta luoden symmetrisen 
kaupunginosan sisääntuloportin.

Historiallisessa ympäristössä sorapinta on puistokäytäville ominainen 
materiaali. Pyöräliikenteen käytössä oleva puistokäytävä on kuitenkin 
päällystetty asfaltilla pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi ja toinen 
käytävistä on säilytetty kivituhkapintaisena. Pyöräteiden kunnosta Hel-
singissä tullaan tekemään oma kartoituksensa, jonka perusteella kun-
nostettavat hankkeet laitetaan kiireellisyysjärjestykseen. Kivituhkapin-
taisen käytävän kuntoa on mahdollista tutkia keväällä lumien sulettua.

Munkkiniemen puistotien valaistus on uusittu vuonna 2010 ja se täyttää 
nykyvaatimukset. Valaistuksen nopea uusiminen ei ole tarkoituksenmu-
kaista. Kaupunki pyrkii edistämään ja tukemaan jouluvalaistusten toteu-
tuksia opastamalla ja neuvomalla toimijoita. Jouluvalaistusten toteutuk-
sista vastaavat kuitenkin alueen yrittäjät ja kiinteistöt. Kaupunki ei ole it-
se toteuttanut jouluvalaistuksia Esplanadia lukuun ottamatta. Tänä 
vuonna julkaistaan ohje jouluvalojen toteuttamiseksi yleisille alueille. 
Sen toivotaan helpottavan toimijoita valaistuksien suunnittelussa, han-
kinnassa ja asennuksessa sekä tarvittavien lupien hankinnassa.

Laajalahdenaukion ympäristössä on käynnissä yleisten alueiden suun-
nittelua liittyen Munkkiniemen Puistotie 25 kiinteistön asemakaavamuu-
tokseen. Asemakaavamuutoksen yhteydessä on hyväksytty liikenne-
suunnitelman luonnos, jossa esitettiin pyöräliikenteen laatukäytävän, 
baanan, reitti Laajalahden aukion läpi. Liikennesuunnitelmassa esitetty 
baanalinjaus edellyttää Laajalahden aukion tarkastelua kokonaisuutena 
sen tilallisen luonteen, pintamateriaalien ja kulkureittien osalta. Suunnit-
telussa huomioidaan aukio osana Munkkiniemen puistotien muodosta-
maa arvoympäristökokonaisuutta sekä arvokasta rakennettua kulttuu-
riympäristöä. Myös asukkaiden esittämiä huomioita kulkureittien ongel-
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makohdista pyritään ratkaisemaan. Käynnissä olevia erillishankkeita ja 
tavoitteita ovat:

 Laajalahden aukion liikennejärjestelyjä kehitetään jalankulun ja pyö-
räilyn osalta. Samalla päivitetään aukion nykyinen jäsentely, muoto-
kieli, materiaalit, kalusteet ja valaistus arvoympäristöä vastaavaan 
tasoon

 pyöräliikenteen laatukäytävä rakennetaan Laajalahden aukion läpi,

 Laajalahdentien pohjoisosan tulevat yksisuuntaiset pyörätiet raken-
netaan valmiiksi aukion kohdalla

 raitovaunupysäkit ja niille johtavat suojatiet uusitaan

 HKL uusii raitiovaunukiskot nykyiselle paikalleen kesällä 2018

 HSY tutkii vesi- ja viemäriputkien uusimistarvetta

Käynnissä olevia hankkeita sovitetaan parhaillaan yhteen sekä suunnit-
telun että toteutuksen suhteen. Lopulta suunnitelma tulee asukkaiden 
nähtäväksi ja vuorovaikutukseen.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Kopra Pia Aloite Kvsto 31012018 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Pia Kopra ja 17 muuta valtuutettua ovat tehneet 31.1.2018 
seuraavan valtuustoaloitteen:
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Munkkiniemen puistotie ja sen ympäristö ovat kaupunkiteknisesti ja 
kaupunkikuvallisesti rapistuneet vuosien varrella. Puistotien valaistus ja 
kevyenliikenteen päällystys eivät ole riittävän hyvässä kunnossa. Myös 
alueen viihtyvyyttä tulee parantaa, jotta se voi palvella paremmin alu-
een asukkaita, yrittäjiä, turisteja ja satunnaisia kävelijöitä sekä pyöräili-
jöitä paremmin. Ehdotan, että Helsingin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin 
alueen valaistuksen uusimiseksi siten, että se täyttää nykyvaatimukset. 
Kevyenliikenteen päällystykset tulee uusia niin, että ne sopivat parem-
min pyöräilyyn ja kävelemiseen. Uudistusta ei saa kuitenkaan toteuttaa 
niin, että alueella olevat muutamat parkkipaikat häviävät. Jouluaikaan 
olisi suotavaa, että alueelle voitaisiin järjestää jouluvalot luoden parem-
mat edellytykset alueella vielä sinnitteleville yrittäjille ja yleisen viihty-
vyyden parantamiseksi.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia pyytää aloitteesta kaupunkiympäristölautakunnan 
lausunnon kaupunginhallitukselle 6.4.2018 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Kopra Pia Aloite Kvsto 31012018 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


