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Johdanto

Selvityksen tarkoituksena oli hahmottaa selkeämmin suunnitteluperiaatteissa 
pohdittujen liikenneturvallisuuden parannusten ja korttelialueiden 
tehostamisen vaikutuksia Länsi-Pakilan kaupunkikuvaan.

Toteutustapana oli kävellä alueen tonttikadut läpi ja merkitä karttapohjaan 
tonttien katuun rajautuvien osien kaupunkikuvallisesti merkittävä puusto. 
Selvityksessä on huomioitu vain kookas, pääosin yli 20 metriä korkea ja yli 50 
vuotta vanha puusto (sekä havu- että lehtipuut, sekä istutetut että mahdolliset 
luonnonpuut), joka sijoittuu alle kolmen metrin päähän katualueesta - eli 
toisinsanoen puusto, jonka juuret ulottuvat jo nyt katualueen reunaan ja 
todennäköisesti myös sen alle. Tämä puusto siis poistuisi, mikäli katualuetta 
laajennettaisiin. 

Selvityksen tavoitteena oli hahmottaa kuinka suuri osa puustosta 
olisi mahdollisella muutosvyöhykkeellä ja missä kohdissa on ristiriitaa 
puuston säilyttämisen ja liikenteellisten parannusten välillä. Tämän 
selvityksen tarkoitus on auttaa hahmottamaan, millä kaduilla priorisoidaan 
kaupunkikuvallisia arvoja toteuttamalla liikenneturvallisuuden parannukset 
ajohidastein ja mille kaduille taas voidaan rakentaa uusi jalkakäytävä.

Selvityksen sivutuloksena voidaan mainita, että Länsi-Pakilan alueella 
on jonkin verran vanhaa luonnonpuustoa, kuten komeita mäntyjä ja 
kookkaita koivuja. Suurista männyistä osa saattaa olla peräisin jo alueen 
rakentamisvaiheesta. Lisäksi on paljon ja monipuolisesti erilaisia lehtipuita, 
kuten erityisesti vaahteraa ja tammia sekä jonkin verran jalavaa, saarnea, 
hevoskastanjaa, lehmusta, haapaa ja raitaa. Muodoltaan ja väritykseltään 
erilaiset lehtipuut tuovat vaihtelua kaupunkikuvaan. Havupuista mäntyjen 
lisäksi vaihtelua tuovat erilaiset erikoiskuuset ja -männyt. Länsi-Pakilalle 
ominaisia ovatkin vanhan puutarhakasvillisuuden rinnalla 60-luvulta 
lähtien mm. vaahtera- ja koivurivit sekä erilaiset havuyhdistelmät, joissa on 
marjakuusta, erikoismäntyjä ja -kuusia, sypressejä, katajia ja tuijia. Kahden 
tontin välissä kasvavat kuusirivit ovat tätäkin vanhempaa perinnettä, joskin 
osa alueen kuusiaidoista on melko nuoria. Joistakin vanhoista kuusiaidoista 
on jäljellä vain 2-3 yli 20-metristä kuusta vierekkäin tontin rajalla.
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Keskeiset ristiriidat kaupunkikuvallisesti merkittävän puuston sälilymisen ja katualueen leventämisen välillä
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Merkintöjen selitykset


