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VUOROVAIKUTUSMUISTIO Ma403-35

Mikonpojanpolku ja 
Reiherinpolku ja polkuihin 
rajautuvat puistoalueet P
Palautteet suunnitelmaluonnoksesta (esillä 30.8.2018-20.9.2018)

Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä sekä asukastilaisuudessa että sen jälkeen 
suunnitelmaluonnoksen esilläoloaikana saadusta vuorovaikutuspalautteesta.
Mikonpojanpolun ja Reiherinpolun ja niihin rajautuvien puistojen lähtökohtana on alueen vanha 
asemakaava, jossa on esitetty puistoraitit sekä kaupungin laatima hankesuunnitelma 16.2.2018. 
Svanströmintien puistometsän etelä-pohjoissuuntainen reitti eli Reiherinpolku on ehdotettu 
rakennettavaksi Laajasalon länsiosan aluesuunnitelmassa 2011-2020. Lisäksi alueen asukkaat 
ovat olleet yhteydessä raittien rakentamistarpeesta, varsinkin Mikonpojanpolusta.

Polku ja puistosuunitelmaluonnosta koskeva asukastilaisuus pidettiin maastokävelynä 
suunnittelualueella 6.9.2018 klo 17 – 18:30. Tiedote asukastilaisuudesta lähetettiin 
suunnittelualueen viereisten kiinteistöjen omistajille. Tilaisuudessa oli paikalla 21 alueen 
asukasta, sekä Sari Knuuti ja Markus Ahtiainen Helsingin kaupungilta ja suunnittelijakonsultin 
edustajat Maija Elo, Jaakko Aho-Mantila ja Annika Heikkilä. 

Suunnitelmaluonnos on esillä Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa 
www.hel.fi/suunnitelmat ja se jaettiin myös paperisena tulosteena asukastilaisuudessa läsnä 
olleille.

Mikonpojanpolun ja Reiherinpolun ja rajautuvien puistojen puistosuunnitelma on ollut nähtävillä 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 21.11. – 5.12.2018 välisen ajan. 
Suunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueeseen liittyvien 
kiinteistöjen omistajille.

Suunnitelmista on tehty kaksi muistutusta, joihin annetut vastaukset on esitetty 
lautakunnan päätösesityksessä. Muistutukset ovat lautakunnan oheismateriaalina.

https://www.hel.fi/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/
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Puistosuunnitelmaluonnoksesta esillä olon yhteydessä saadut palautteet/kommentit 
Mikonpojanpolulle:

Palaute:

Asukkaat kysyvät miksi viimeisiin metsäsaarekkeisiin halutaan rakentaa massiivisia 
(Mikonpojanpolku) reittejä ja keitä varten?

Heidän mielestään nykyiset metsäpolut sopivat paremmin käyttäjäkunnalle, ja vaihtoehtoisia 
tasaisisa asfaltti reittejä on jo tarjolla. Reitit tuovat mukanaan roskaantumista, ilkivaltaa ja 
kulutusta.

Metsäalueella halutaan käydä heidän mielestään juuri vanhan metsän tunnun takia joka alueella 
nyt vallitsee kelopuineen ja kolopesijöineen.

Vastaus:

Molemmille raiteille on todettu tarvetta alueen kevyen liikenteen verkostotarkastelussa.
Itä-länsisuuntainen yhteys (Mikonpojanpolku) on huomattavasti näistä kahdesta verkostollisesti 
tärkeämpi. Se lyhentää huomattavasti matkaa Laajasalontien ylittävälle sillalle ja parantaa 
Laajasalon virheralueiden saavutettavuutta. Sillä on tärkeä ulkoiluyhteyksiä eheyttävä merkitys.

Rakennetut puistoreitit tarjoavat huonojalkaisille pääsyn metsään ja mahdollistavat sujuvammat 
pyöräily-yhteydet. 
 
Rakennetut polut ja raitit ohjaavat kulkua ja vähentävät metsän kulumista sekä ohjavat kulun 
pihoilta puistoreiteille ja poluille.

Palaute:

Mikonpojanpolun ja Svanströmintien liittymässä asukkaat pitivät parempana vaihtoehtona 
eteläisenpää linjausvaihtoehtoa, koska se sijoittuu kauemmas asuintaloista. Keskusteluissa 
nousi vahvasti esille, että polku toivotaan sijoitettavaksi mahdollisimman etäälle asuintaloista.  

Vastaus:

Asukkaiden toive huomioidaan suunnittelussa.

Palaute:

Iso mänty Mikonpojanpolun kahden linjausvaihtoehdon risteyskohdan tuntumassa sekä  Iso 
siirtolohkare Mikonpojanpolun kahden linjausvaihtoehdon risteyskohdan tuntumassa itoivotaan 
säilytettäviksi uusissa suunnitelmissa.

Vastaus:

Mänty ja siirtolohkare säilytetään. 
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Palaute:

Asukas toivoi että metsäelämys huomioitaisiin valaistuksen suunnittelussa siten, että valotolpat 
istuvat maisemaan eivätkä olisi niin katuvalotyyppisiä. Valaistuksen kohdistaminen poispäin 
taloista sai kannatusta.

Vastaus:

Asukkaiden toive otetaan huomioon suunnittelussa. Valaisimet tulevat 
kustannustehokkuussyistä olemaan varsin pelkistettyjä käytävävalaisimia, joilla on sellainen 
valojako, että valo lankeaa ovaalin muodossa pääasiassa pitkin polkua, eikä tolpan ympärille 
pyöreästi pitkin metsää. Valaisimen korkeutena käytetään tällaisissa kohteissa 6 m (kaduilla 
yleensä 8, 10 tai joskus 12 m). 6 m pylväillä ja käytäväoptiikalla saadaan kustannustehokas 
pylvästiheys n. 35 m (kun taas ympärissäteilevillä 18-25 m) ja kun pylväitä ei ole kovin tiheässä, 
ne häiritsevät vähemmän asukkaita. 6 m pylväillä saadaan ledejä käytettäessä vähemmän 
häikäisevä lopputulos kuin 5 m pylväillä, koska valo ei lankea niin viistosti. Asukkaita häiritsevää 
valoa vähennetään myös sijoittamalla pylväät polun tontin puoleiselle reunalle, sillä led-
valaisimista lankeaa hyvin vähän hajavaloa pylvään taakse.

Palaute:

Asukkaat eivät halua valaistusta reitille koska se lisää valosaastetta, haittaa eläimiä ja reittiä ei 
uskota käytettävän yöaikaan.

Vastaus:

Itä-länsisuuntaisen Mikonpojanpolun valaistus suunnitellaan käyttäen valaisimia, jotka 
suuntaavat valokeilan pääasiassa polulle. Valaistus on tarpeen erityisesti syksyisin ja talvella, 
kun pimeä tulee jo alkuillasta. 

Pohjois-eteläsuuntaista Reiherinpolun polkumaista osuutta ei ole tarkoitus valaista kuin Lauri 
Mikonpojantien kääntöpaikalta Reiherintielle olevalta osuudelta. Myös oleva kulkuyhteys  Lauri 
Mikonpojantien kääntöpaikalta Svanströmintielle valaistaan.

Palaute:

Asukas toivoi penkkien sijoitusta mahdollisimman kauas taloista, eikä niitä tarvita useita, jolla 
vältetään niiden muodostumista nuorison kokoontumispaikoiksi.

Vastaus:

Asukkaiden toive otetaan huomioon suunnittelussa. Penkit sijoitetaan yksitellen ja paikat 
suunnitellaan siten, että häiriö asukkaille olisi vähäinen.

Palaute:

Asukkaat kysyivät, miksi Mikonpojanpolun länsipäässä polun linjaus ei voisi mennä tonttien 1 ja 
2 välistä.
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Vastaus:

Linjausvaihtoehtoa tarkasteltiin suunnittelun alussa. Vaihtoehto hylättiin, koska polun 
rakentaminen tuossa kohdassa vaatisi todennäköisesti viherkaistaleella olevan puuston 
hävittämisen kokonaan, sekä tonttien välisestä korkeuserosta johtuvan tukimuurin. Lisäksi 
kaava ohjaa polun rakentamista suunnitelmaluonnoksessa esitettyyn sijaintiin. 

Palaute:

Asukkaat kysyivät, miksi Mikonpojanpolun länsipäässä polun linjaus ei voisi mennä suorempaa 
kohti metsää mitä reittiä kuljetaan nytkin, vaan se tekee mutkan juuri talon edessä altistaen 
talon kulkijoiden katseille.

Vastaus:

Esteettömyysvaatimus 8% pituuskaltevuudesta olisi tarkoittanut massiivista kallion louhintaa 
mikäli reitti linjattaisiin suoremmaksi. Luonnon, maiseman ja työkustannusten kannalta mutkan 
teko on kannattavampaa.

Raitin ja tontin välille istutetaan näkösuojaksi puita ja pensaita.

Palaute:

Asukkaat toivoivat, että Mikonpojanpolun länsipään rakentaminen priorisoitaisiin 
rakentamisjärjestyksessä ensimmäiseksi. Asukkaat ehdottivat, että viherkaistale ainakin 
raivattaisiin ns. ”esivalmistelutyönä” mahdollisimman pian, jotta metsään kulku helpottuisi Lauri 
Mikonpojan tien ja Rudolfinpolun suunnalta ja kulkuyhteys kadulta metsään selkeytyisi 
nykyisestä.

Vastaus:

Toive pyritään huomioimaan suunnittelussa, mutta rakentamisjärjestyksestä ei ole vielä 
tarkempaa tietoa.

Palaute: 

Viereisen rivitaloyhtiön lumenkaatopaikka on ollut tähän saakka puistossa autokatoksen ala- ja 
yläpäästä, kuinka tämä toimisi jatkossa?  

Vastaus: 

Kiinteistöt eivät saa läjittää lunta puiston puolelle. Lumen läjitys toisen omistamalle maalle on 
kielletty.
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Palaute:

Asukkaat pelkäävät reitin rakentamisen katkovan puiden isoja juuria jolloin niitä jouduttaisiin 
kaatamaan myöhemmin kuivuttuaan kauempaa reitin varrelta turvallisuussyistä.

Vastaus:

Molemmat reitit suunnitellaan siten, että huomioidaan olevat puut ja luonnonmuodot. 
Itä – länsisuuntaisen reitin varrelta joudutaan poistamaan hieman puita, mutta kaikki puut on 
kartoitettu ja kaadot pyritään minimoimaan. Erityisen tarkkaan vältetään suurten mäntyjen 
kaatamista ja niiden juuristojen vaurioittamista. Suunnittelun ja rakentamisen aikana arvioidaan 
vielä mahdollisten täydennysistutusten tarve polun varrelle.

Palaute:

Osa lähialueen asukkaista ei saanut kirjallista kutsua asukastilaisuuteen postitse.

Vastaus:

Joko posti ei ole toimittanut kutsukirjettä oikeaan osoitteeseen tai isännöitsijä ei ollut jakanut 
tiedotetta eteenpäin taloyhtiössään.

Palaute: 

Asukkaat pelkäävät reitin rakentamisen tuhoavan vanamon Linnaea borealis esiintymiä 
alueella.  

Vastaus:

Vanamo on valtakunnallisesti elinvoimainen eli ei uhanalainen ja kangasmetsissä yleinen.

Helsingissäkin kanta on vahva ja lajia esiintyy yleisesti kuivissa ja tuoreissa, mieluiten 
sammaleisissa kangasmetsissä.

Palaute:

Kaikille poluille toivottiin roska-astioita koirankakkojan varten sekä pusseja koirankakkoja 
varten.

Vastaus:

Reiherinpolun molempiin päätyihin sekä Mikonpojanpolulle suunnitellaan roska-astioita, joihin 
saa laittaa koirankakkapusseja. Tyhjiä pusseja kaupunki ei kaupungilla ole suunnittella jakaa. 
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Puistosuunnitlemaluonnoksesta saadut palautteet/kommentit Reiherinpolulle:

Palaute:

Asukas toivoi, että osa puustosta poistetaan Lauri Mikonpojan tien kääntöpaikalta pohjoiseen 
lähtevällä, asuntojen välissä kulkevalla polkuosuudella, koska nykyinen puusto roskaa 
asuintalojen pihoja. Erityisesti polun länsipuolella oleva iso kuusi toivotaan poistettavaksi.

Vastaus:

Toiveet otetaan huomioon suunnittelussa. Poistettava puusto merkitään maastoon ennen 
rakennustöiden aloitusta.

Palaute:

Asukkaat toivoivat avokallioiden kohdalla kulkeville polkuosuuksille mahdollisimman 
luonnonmukaista merkitsemistapaa. Polun merkitseminen kaiteilla ei saanut kannatusta.

Vastaus:

Asukkaiden toive otetaan huomioon suunnittelussa.

Palaute:

Asukkaat toivoivat Lauri Mikonpojan tien kääntöpaikalta etelään lähtevän Reiherinpolun 
osuudelle valaistusta sekä puistopenkkiä ”levähdyspaikaksi”. 

Vastaus: 

Asukkaiden toive otetaan huomioon suunnittelussa.

Palaute:

Asukkaat toivoivat valaistusta Lauri Mikonpojan tien kääntöpaikan ja Svanströmintien välillä 
olevalle nykyiselle kulkuyhteydelle, sekä kulkuyhteyden varrella olevan rikkinäisen valaisimen 
poistamista. Lisäksi yksi asukas esitti toiveen raittia ympäröivien ”puskien” raivaamisesta ja 
madaltamisesta.

Vastaus:

Asukkaiden valasitusta koskevat toiveet otetaan huomioon suunnittelussa. Kasvillisuuden 
raivaaminen ei kuulu tämän suunnittelutyön toimeksiantoon. Helsingin kaupungin edustajat 
välittävät toiveen eteenpäin ja selvittävät, olisiko tämän suunnittelutyön yhteydessä tarvetta 
myös laajemmalle luonnonhoitosuunnitelmalle.
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Palaute: 

Voisiko Reiherinpolun eteläpään viereiseen urheilukenttävaraukseen rakentaa koirapuiston joka 
tältä puolelta Laajasaloa puuttuu kokonaan? 
Vastaus: 

Kaitalahdenkuru-puistoon on käynnistymässä koira-aitauksen suunnittelu joka palvelee alueen 
asukkaita ja on todettu sijainniltaan soveliaimmaksi.

Tiedoksi Hankkeen ohjausryhmä ja palautteen antajat


