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Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 21.05.2013 § 166

Pöydälle 21.05.2013

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti jättää asian pöydälle.

Käsittely

21.05.2013 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Leo Stranius: Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti jättää asian 
pöydälle.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.03.2013 § 96
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Ksv 0692_1, Metsäläntien, Hämeenlinnanväylän, Kehä I:n ja Pirkkolantien ja Maunulan 
asuinalueiden rajaama alue, karttaruudut G5 ja G6

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 26.3.2013 päivätyn 28. kaupunginosan (Oulunkylä, 
Maunulanpuisto, Pirkkola) kortteleiden 28205 ja 28206 sekä 
puistoalueen, lähivirkistysalueen, urheilu- ja virkistyspalvelujen 
alueiden, retkeily- ja ulkoilualueiden, palstaviljelyalueen, yleisen 
pysäköintialueen, hautausmaa-alueen, suojelualueiden sekä 
katualueiden ja 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) 
retkeily- ja ulkoilualueen asemakaavaehdotuksen sekä 
28.kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto, Pirkkola) 
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puistoalueiden, retkeily- ja ulkoilualueiden, suojaviheralueen 
sekä katualueiden ja 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-
Haaga) puistoalueen ja 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-
Pakila) puistoalueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12185 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 
päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Jyri Hirsimäki, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37213

jyri.hirsimaki(a)hel.fi
Heikki Hälvä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37142

heikki.halva(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi
Heikki Palomäki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312

heikki.palomaki(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 11.9.2012
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on 20.8.2012 pyytänyt rakennusviraston 
mielipidettä Keskuspuiston keskiosan virkistysalueen 
asemakaavaluonnoksesta. Asemakaava ja asemakaavan muutosalue 
sijaitsee 28. ja 29. kaupunginosassa (Oulunkylä ja Haaga) käsittäen 
Maunulanpuiston ja Pirkkolan liikuntapuiston alueet Keskuspuistosta. 
Asemakaavaan ja asemakaavan muutosluonnokseen kuuluu 
urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, puisto, 
lähivirkistysalue, urheilu- ja virkistyspalveluiden alue, retkeily- ja 
ulkoilualue, palstaviljelyalue, yleinen pysäköintialue, hautausmaa-alue, 
suojelualue sekä katualueita.

Kaavaluonnoksessa esitetyt aluevaraukset noudattavat hyvin pitkälti 
maastossa olevaa tilannetta kuvaten aluetta nykykäytössään. 
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Asemakaavassa on otettu hyvin huomioon luonnon monimuotoisuuden 
kannalta tärkeät alueet merkitsemällä ne luo-merkinnällä (luonnon 
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue). Kuitenkin luo-
merkintä määrittää kaavamääräyksenä vain puroluontoa, vaikka 
asemakaavaluonnoksessa on useita muita luonnon monimuotoisuuden 
kannalta erityisen tärkeitä alueita. Kaavamerkinnät ja kaavamääräykset 
tulisi jakaa siten, että pienvesille on oma merkintänsä ja määräyksensä 
ja muille luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeille 
metsäluonnonalueille oma merkintänsä ja määräyksensä.  

Selostuksen tiivistelmässä mainitaan, että luonnonsuojelualueet ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat linnoituslaitteet on merkitty kaavaan. 
Suojelualueeksi on merkitty Maunulanpuiston pähkinäpensaslehdot, 
jotka muodostavat luonnonsuojelulain nojalla suojellun luontotyypin. 
Asemakaava-alueelle ei ole kuitenkaan osoitettu luonnonsuojelualueita, 
vaan merkintöinä on käytetty S1-merkintää (suojelualue) ja luo-
merkintää. 

Kaavaluonnoksessa on esitetty meluesteitä sekä Hämeenlinnanväylän 
että Kehä I:n varteen Keskuspuiston puolelle. Meluesteet tulee esittää 
tiealueelle niin, että kevyenliikenteen väylät tulevat melunsuojauksen 
piiriin. Kyseiset väylät ovat valtion ylläpitämiä.

Esitetty katuyhteys Pirkkolantieltä Pirkkolan liikuntapuiston jäähallille ei 
vaadi nykyisen ajoyhteyden muuttamista katualueeksi, koska ajoyhteys 
johtaa puistoalueella sijaitsevaan kiinteistöön. Keskuspuiston nykyisten 
ajoyhteyksien muuttaminen katualueiksi vaarantaa tulevaisuudessa 
alueen säilymisen virkistysalueena nykyisessä laajuudessaan. 
Asemakaavaluonnoksessa oleva yleinen pysäköintialue (LP) tulee 
muuttaa asemakaavassa joko VU- tai LPA-alueeksi. Pysäköintialue 
palvelee pääasiallisesti liikuntapuiston asiakkaita ja 
uurnahautausmaalla käyviä.  Tarvittaessa tässä yhteydessä 
katualueeksi  tulee osoittaa se alue, joka palvelee joukkoliikennettä 
nykyisen pysäköintialueen yhteydessä. Joukkoliikenteen palvelualue ja 
alueen asiakaspysäköinti tulee erottaa jatkosuunnittelussa selkeästi 
erillisiksi alueiksi. 

Rakennusvirasto kiittää, että kaavaluonnoksessa on esitetty ohjeellinen 
alue lumenvastaanottopaikaksi Maunulapuiston laidalla. Paikka on 
täyttöaluetta, jonne on läjitetty maata viereisten väylien rakentamisen 
yhteydessä. Alue soveltuu logistisesti erittäin hyvin 
lumenvastaanottopaikaksi. Maunulan lumenvastaanottopaikka avataan 
tarvittaessa vain runsaslumisina talvina sitten, kun Maununnevan ja 
Oulunkylän vastaanottopaikat ovat täynnä. Ilmasto tulee nykyisen 
tietämyksen mukaan äärevöitymään, joten on oletettavaa, että myös 
erittäin runsaslumiset talvet lisääntyvät. Ilmaston äärevöitymiseen on 
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varauduttava maankäytön suunnittelussa kaavoittamalla riittävästi 
lumenvastaanottopaikkoja.

Asemakaavaluonnoksessa on varaus koira-aitaukselle, mitä 
rakennusvirasto pitää hyvänä asiana. Yleisten töiden lautakunnan 
hyväksymässä koirapalvelulinjauksessa vuodelta 2001 on todettu, että 
uusien koira-aitauksien tulee olla laajuudeltaan noin 3 000 neliömetriä. 
Aitaus jaetaan erikseen pienille ja isoille koirille.

Rakennusvirastolla ei ole edellä esitettyjen lisäksi muuta 
huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta.

Lisätiedot
Arponen Petri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi
Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 10.9.2012
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseon 
lausuntoa Keskuspuiston keskiosan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavaluonnoksesta. 
Kaupunginmuseo lausuu niistä kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta.

Keskuspuiston keskiosa on pääosin asemakaavoittamaton ja 
asemakaavalla halutaan taata alueen säilyminen nykyisessä 
virkistyskäytössä. Päämääränä on turvata Keskuspuiston merkitys 
kaupunkirakenteessa, puiston liittyminen muihin virkistysalueisiin, 
ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksien parantaminen. Uutta rakentamista 
sallitaan lähinnä vain Pirkkolan liikuntapuistoon uimahallin ja jäähallin 
laajennuksille ja Pirkkolantielle poikittaiselle joukkoliikenneväylälle.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja kaupunginmuseo ovat tehneet tiivistä 
yhteistyötä Keskuspuiston keskiosassa arkeologista kulttuuriperintöä ja 
rakennettua kulttuuriympäristöä koskevissa asioissa kaavan 
valmisteluvaiheessa. 

Helsingin kaupunginmuseo on tutustunut suunnitelmiin ja toteaa, ettei 
sillä ole huomauttamista niihin.

Lisätiedot
Heikkinen Markku, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552
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markku.heikkinen(a)hel.fi

Terveyskeskus 10.9.2012
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Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavaa ja 
asemakaavan muutosta Keskuspuiston keskiosaan. 
Suunnittelualueeseen kuuluvat Maunulanpuisto ja Pirkkolan 
liikuntapuisto. 

Alue on pääosin asemakaavoittamaton ja asemakaavalla halutaan 
turvata aleen säilyminen nykyisessä virkistyskäytössä. Lisäksi 
asemakaavan tavoitteina on turvata Keskuspuiston merkitys 
kaupunkirakenteessa sekä puiston liittyminen muihin virkistysalueisiin, 
ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksien parantaminen sekä 
luontokokemuksien ja rauhan tarjoaminen. Pirkkolan liikuntapuistoon 
on varattu alue uimahallin ja jäähallin laajennukselle.

Kaavassa varataan Pirkkolantien varteen alue poikittaista 
joukkoliikenneväylää (Raide-Jokeri) varten. Käskynhaltijantien jatkeen 
aluevaraus Rajametsäntien länsipuolella poistetaan.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnoksesta 
pyydetään toimittamaan viimeistään 14.9.2012.

Mielipiteenään terveyskeskus esittää seuraavaa:

Terveyskeskus kannattaa suunnittelun tavoitteita ja periaatteita. 
Luonnossa liikkuminen on tärkeää kaikenikäisille ja -kuntoisille. Siksi 
terveyskeskus esittää, että kaavasuunnittelun yhteydessä alueen 
kävely- ja pyöräilyreitistöön kehitetään myös esteettömiä, 
helppokulkuisia reittejä. Suunnittelun avulla tulee varmistaa, että 
joukkoliikenteen pysäkeiltä ja pysäköintipaikoilta järjestetään 
esteettömät yhteydet Pirkkolan liikuntapuistoon ja kävelyreiteille.

Lisätiedot
Sipiläinen Pirjo, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi


