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Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata toivomusponnen esitystä
koskien puiden istuttamisen tutkimista Maunulan majan ja Hämeenlinnanväylän välisellä metsäalueella olevalle aukiolle, koska esitys on
voimassa olevan asemakaavan vastainen.
Yli satavuotias Helsingin Keskuspuisto on merkittävä osa Helsingin viher- ja virkistysalueverkostoa. Keskuspuisto on myös hyvin tärkeä sekä
runsaasti käytetty lähivirkistysalue suurelle osalle helsinkiläisiä. Keskuspuiston merkitys lähivirkistysalueena tulee entisestään korostumaan
kaupunkirakenteen tiivistymisen, uusien asuntoalueiden rakentumisen
sekä ympäröivien asuntoalueiden rakentamisen alta katoavien pienempien viher- ja virkistysalueiden poistumisen myötä. Keskuspuistoa
ympäröivien kaupunginosien asukasmäärän kasvu sekä muiden viherja virkistysalueiden samanaikainen väheneminen kasvattavat entisestään Keskuspuistoon kohdistuvaa virkistyskäyttöpainetta.
Jotta Keskuspuisto tulevaisuudessakin kykenisi kestämään siihen kohdistuvan kasvavan virkistyskäyttöpaineen sekä kasvavien virkistyskäyttömuotojen lisääntyvän kirjon on sen puuston ja muun kasvillisuuden
kehityksestä ja hyvinvoinnista pidettävä hyvää huolta. Puiston luonto ja
puusto on siksi kyettävä pitämään monimuotoisena, uusiutuvana, elinvoimaisena ja lajirikkaana, jotta se kykenee selviytymään myös ilmastonmuutoksen mukana tulevista haasteista. Samalla keskuspuiston tulee olla kaupunkilaisille turvallinen ja monipuolinen virkistys- ja ulkoilualue, jossa metsäisen yleisilmeen lisäksi vaihtelevat alueen erilaisten
historiallisten ja kulttuurihistoriallisten kerrostumien monimuotoiset maisematilat hyvine ulkoilureittiverkostoineen.
Toivomusponnessa metsitettäväksi esitetyn Maunulan majan länsipuolella oleva rehevä maapohjaisen aukion pinta-ala on lähes 1,7 hehtaaria ja se on huomattavasti Pirkkolan liikuntapuiston 0,91 hehtaarin kokoisen ja merkittävältä osaltaan avokallioisen liikuntahallin rakennusalaa suurempi. Tämä aukio ja sen ympärillä olevat alueet, kuten muutkin
Maunulan majan ympärillä olevat alueet, ovat valtaosaltaan kaupun-
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kiympäristön toimialan hallinnassa ja hoitovastuulla. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa myös koko Keskuspuiston metsäalueiden hoidon
suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Maunulan majan viereinen aukio sijaitsee 14.3.2014 voimaan tulleen
Keskuspuiston keskiosan asemakaavan nro 12850 alueella. Voimassa
olevassa asemakaavassa alue on merkitty retkeily ja ulkoilualueeksi ja
avoimelle aukiolle kohdalle on merkitty alueen osa, joka on varattu monitoimikentälle ja jota voidaan kehittää pallo- ja muihin vastaaviin peleihin soveltuvana alueena. Jotta kaavan osoittama toiminta olisi mahdollista, edellyttäisi se alueen kunnostamista asemakaavan käyttötarkoitusta vastaavaksi. Aukion alue tulee pitää osin niittymäisenä leikattuna
alueena ja osin tasaisen matalana nurmialueena. Aukion metsittäminen
ei siis ole voimassa olevan asemakaavan tavoitteiden ja määräysten
mukaista, jonka vuoksi puiden istuttaminen aukiolle ei ole mahdollista.
Käsittely
05.10.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Asian aikana kuultavana oli projektipäällikkö Hannu Airola. Asiantuntija
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: "Jotta kaavan osoittama toiminta olisi mahdollista,
edellyttäisi se alueen kunnostamista asemakaavan käyttötarkoitusta
vastaavaksi."
lisätään kappale (6) uudeksi kolmanneksi virkkeeksi.
Kannattaja: Teija Makkonen
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743
hannu.airola(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Toivomusponnessa edellytetään tutkittavan, soveltuuko Metsäläntien ja
Hämeenlinnan väylän kainalossa oleva puuton aukio eli nykyinen Maunulan Majan länsipuolella oleva aukio puiden taimien istuttamiseen.
Ehdotettu avoin alue sijoittuu voimassa olevan Keskuspuiston keskiosan asemakaavan nro 12850 alueelle Maunulanpuistoon ja Pirkkolan
liikuntapuistoon. Maunulan ulkoilumajan länsipuoliselle avoimelle alueelle on asemakaavaan merkitty alueen osa, jota voi kehittää muun
muassa palloiluun ja muihin peleihin soveltuvana monitoimikenttänä
(asemakaavassa merkintä mtk). Alueella olevaa kenttää käytetään vapaamuotoiseen palloiluun ja muuhun ulkoiluun. Muu osa alueesta on
niittäen hoidettavaa avointa aluetta, jota on käytetty muun muassa lasten hiihtomaana. Alueen metsittäminen ei ole kaavan tavoitteiden mukaista, mistä syystä puiden istuttamista ei kyseiselle alueelle voida tehdä.
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava: 310 38508
tiina.saukkonen(a)hel.fi

