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§ 411
Ellen Thesleffin puisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Kunin-
kaantammi

HEL 2022-005305 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteenä (2) olevan Ellen 
Thesleffin puiston puistosuunnitelman, suunnitelmapiirustus nro VIO 
6227/1.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Camilla Lindroth. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Camilla Lindroth, projektinjohtaja, puhelin: 310 22084

camilla.lindroth(a)hel.fi

Liitteet

1 Puistosuunnitelman selostus VIO 6227/1
2 Suunnitelmapiirustus VIO 6227/1
3 Suunnitelmapiirustus VIO 6227/2
4 Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Ellen Thesleffin puisto sijaitsee Kaarelan (33) kaupunginosassa, osa-
alueella Kuninkaantammi (335). Puistosuunnitelma perustuu voimassa 
olevaan asemakaavaan nro 12401 (tullut voimaan 27.10.2017). Ase-
makaavassa puisto on merkitty puistoksi (VP) ja urheilu- ja virkistyspal-
velujen alueeksi (VU). Palettilampi on vesialue (W). Suunnittelualue on 
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esitetty suunnitelmapiirustuksessa VIO 6227/1 (liite 2) ja poikkileik-
kaukset piirustuksessa VIO 6227/2 (liite 3). Ellen Thesleffin puiston pin-
ta-ala on noin 93 000 m², josta vesialueen pinta-ala on noin 27 300 m² 
ja VU-alueen pinta-ala noin 14 800 m².

Ellen Thesleffin puisto sijoittuu Kuninkaantammen asuinkerrostaloalu-
een ja Keskuspuiston väliin. Puisto rajautuu pohjoisessa Vedenkiertoon 
ja lännessä Paletinkiertoon ja asuinkerrostalokortteleihin. Puistoa rajaa 
idässä ja etelässä Keskuspuisto.

Suunnittelualue sijaitsee pääosin liito-oravaan ydinalueen ulkopuolella 
lukuun ottamatta kapeaa kaistaletta puiston itäreunassa. Tässä ydina-
lueen kohdassa ei ole kuitenkaan liito-oravan pesäpuita tai soveltuvia 
kolopuita. Alueella on tehty liito-oravien kartoitus keväällä 2020. Ellen 
Thesleffin puiston lammen ympäristössä tehtiin havaintoja lepakoista 
ennen kuin lampi kuivattiin väliaikaisesti vuonna 2014. 

Liito-oravan ydinalueen läheisyyden ja aikaisempien lepakkohavainto-
jen johdosta suunnitelma on laadittu kaupungin ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen valvonnassa. Alueet huomioidaan puiston toimintojen si-
joittamisessa ja valaistuksen suunnittelussa.

Tavoitteena on muodostaa puistosta vehreä, yhteisöllinen kokoontu-
mis- ja virkistyspaikka, joka tarjoaa eri käyttäjille monipuolisesti erilaisia 
toimintoja ja paikkoja oleskeluun.

Puistosuunnitelmalla mahdollistetaan asemakaavan nro 12401 mukai-
sen puiston rakentamisen. Puistosuunnitelma mahdollistaa asemakaa-
van toteutumisen kaavan tavoitteiden mukaisesti.

Suunnitelma

Puistoa kehitetään toiminnallisesti ja sen VU-alueelle sijoittuu hiekka-
rantainen uimapaikka, kaksi rantalentopallokenttää, ulkokuntoilupaikka 
ja varaus padel-kentälle. Alueelle sijoittuu myös pysäköintialue, pyörä-
telineet sekä aluevaraus huoltorakennukselle. Ensivaiheessa huoltora-
kennus korvataan avopukusuojilla sekä erillisellä käymälällä. Seniorilii-
kuntavälineet sijoitetaan puiston alkuun VP-alueelle.

Nykyisellään avointa aluetta vihreytetään niityillä, oleskelunurmilla, pe-
renna- ja heinäistutuksilla sekä runsailla havu- ja lehtipuuistutuksilla. Is-
tutukset toteutetaan monilajisina ja niissä suositaan hyönteisille tärkeitä 
mesi- ja siitepölykasveja. Puiston kaakkoisreunalla säilytetään nykyiset 
puut ja metsänpohja sekä täyttömäen luiskan kasvillisuus. 

Puiston länsiosa on rakennetumpi ja sinne sijoittuu keskusaukio, laitu-
rimainen rakenne veden ääreen sekä pöytäryhmiä ja pieni puulava. 
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Keskusaukion eteläpuolella on tilavaraus ketterälle kioskille. Aukiolle ja 
ketterälle kioskille tehdään tapahtumasähköpiste.

Viljelypalsta-alue, joka soveltuu pienimuotoiseen viljelyyn yksittäisten 
palstojen ollessa kooltaan noin 7-17 neliömetriä, sijoittuu etelään avau-
tuvalle rinteelle. 

Alueen hulevesien käsittelyssä suositaan viivyttämistä ja imeyttämistä 
istutusalueilla. Palettilammen ympärillä tasaus suunnitellaan niin, ettei 
vesiä ohjaudu lampeen.

Puistoraitit valaistaan puistovalaisimin. Lammen pohjoispuolella, täyt-
tömaalla oleva reitti valaistaan pollarivalaisimin. Rantapolkua ja viljely-
palsta-aluetta sekä siihen liittyviä polkuja ei valaista.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee suunnitelmaselostuksesta VIO 
6227/1 (liite 1) ja suunnitelmapiirustuksista VIO 6227/1 ja VIO 6227/2 
(liite 2 ja 3).

Puisto sopeutuu alueella voimassa olevan asemakaavan nro 12401 
mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viih-
tyisyyden vaatimukset. 

Vuorovaikutus

Puistosuunnittelu on toteutettu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan ja ympäristöpalvelun kanssa. 

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin verkkosivulla 
8.2.–22.2.2022 välisen ajan.

Tiedote puistosuunnitelmaluonnoksen esilläolosta ja asukastilaisuudes-
ta lähetettiin lähikiinteistöjen omistajille ja haltijoille, Kuninkaantammen 
päiväkodille, asukasyhdistykselle ja tiedotettiin paikallislehdessä. 

Puistosuunnitelmaluonnos esiteltiin verkkotilaisuudessa 15.2.2022. Ti-
laisuudessa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentoida suun-
nitelmia. Puistoa koskevia kommentteja ja kysymyksiä tuli 15 kappalet-
ta.

Vuorovaikutuksen yhteydessä saatiin toiveita, jotka on otettu huomioon 
suunnitelmassa lisäämällä ketterälle kioskille tilavaraus ja tapahtuma-
sähkö. Lisäksi aukiolle sijoitettiin puutaso, joka mahdollistaa joogan tai 
vastaavan toiminnan. Kuntoiluvälineiden määrää lisättiin ja roska-
astioiden ja penkkien riittävyys tarkistettiin.

Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon (liite 4).

Kustannukset ja aikataulu
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Puiston rakentamisen kustannukset suunnittelualueelta ovat noin 4,2 
miljoonaa euroa eli noin 65 euroa/m² (alv 0%). 

Suunnittelualue kuuluu hoitoluokkiin A2 (toiminta- ja käyttöviheralue), 
B2 (käyttöniitty), B3 (maisemaniitty) ja C1 (lähimetsä). Uimaranta ja vil-
jelypalsta-alue ovat erityisviheralueita.

Suunnittelualueen vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat 44 000 euroa, 
0,7 euroa/m² (alv 0%).

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8040803 Projektialueiden 
puistot.

Puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan 
talousarvioehdotuksessa vuodesta 2023 alkaen. Rakentaminen toteu-
tetaan vaiheittain vuosien 2023-2025 aikana. Ensimmäisenä rakenne-
taan uimapaikka. 

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 11 
kohdan mukaan lautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alu-
een suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai 
periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia. Puistosuunnitelma mahdollistaa 
puiston peruskorjauksen. Suunnitelman voidaan katsoa olevan talou-
dellisesti merkittävä. 

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 1-3 § 

Maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Camilla Lindroth, projektinjohtaja, puhelin: 310 22084

camilla.lindroth(a)hel.fi
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hyväksyminen

Tiedoksi

Hallinto- ja lakipalvelut/Krook Tanja
Rakennukset ja yleiset alueet/Hilden Sari
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami


