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Muuttoliike kaupunkeihin on maailmanlaajuinen ilmiö, ja Helsinginkin väestömäärän ennuste-
taan tulevaisuudessa kasvavan. Helsinki pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen uudella yleiskaa-
valla, jolla ohjataan tiivistämään olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja osoitetaan uusia tiiviitä 
rakentamisalueita nykyisten moottoritiemäisten sisääntuloväylien varteen. Sisääntuloväylät on 
tarkoitus muuttaa niin sanotuiksi kaupunkibulevardeiksi. 

Yksi näistä väylistä on Hämeenlinnanväylä, joka kulkee paikallisesti ja seudullisesti tärkeän vihe-
ralueen, Keskuspuiston, länsireunaa pitkin. Diplomityön tavoitteena on testata, millä eri tavoilla 
yleiskaavan osoittama kerrosalamäärä on mahdollista sijoittaa Keskuspuiston reunaan uuden 
kaupunkibulevardin varteen siten, että Keskuspuiston virkistykselliset ja ekologiset arvot voi-
daan säilyttää. Tavoitteeseen pyritään skenaariosuunnittelumetodin avulla.

Työssä tutustutaan Keskuspuiston historiaan sekä siihen, miten Keskuspuistosta on eri vaihei-
den kautta muodostunut yksi tärkeimmistä viheralueista Helsingissä. Keskuspuiston nykyinen 
luonne ja asema osana Helsingin kaupunkirakennetta analysoidaan ja alueen arvokkaat ja kehit-
tämistä kaipaavat ominaisuudet pyritään löytämään. Samalla käydään läpi keskeisiä tutkimus-
tuloksia ja teorioita diplomityön aiheeseen liittyvän ja analyysia tukevan kirjallisuuskatsauksen 
pohjalta. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on koota tietoa erityisesti kaupunkimetsien suun-
nittelusta ja asemasta kaupunkirakenteessa sekä metsäntunnun määrittelystä ja merkityk-
sestä. Skenaarioiden pohjustamiseksi esitellään myös kaupungin virkamiesten, Keskuspuiston 
käyttäjien sekä median näkemyksiä Keskuspuiston tulevaisuudesta.

Diplomityössä rakennetaan kolme skenaariota, jotka keskittyvät Keskuspuiston keskiosaan eli 
Pirkkolanmetsän, Maunulanpuiston ja Pasilanmetsän alueille. Saaret-, Agraariurbaani-, ja Muu-
ri -skenaarioiden avulla kartoitetaan kolme erilaista mahdollisuutta kaupunkibulevardin, uuden 
rakentamisen ja Keskuspuiston kehittämisen kannalta. Skenaarioiden ominaisuuksia sekä vai-
kutuksia arvioidaan, minkä pohjalta kootaan suositus alueen jatkosuunnittelua varten. Maan-
käyttösuosituksessa rajataan alueet eri maankäytöille ja toteutuksellisessa suosituksessa 
määritellään alueen kehittämisen vaiheistus, jota noudattamalla kokonaisuus voidaan toteuttaa 
kestävästi Keskuspuiston keskiosan arvokkaimmat alueet säilyttäen.  

Diplomityön johtopäätös on, että Keskuspuiston reunaan on mahdollista rakentaa yleiskaavan 
osoittama kerrosalamäärä tiivistä joukkoliikenteeseen kytkeytynyttä kaupunkirakennetta, mikäli 
samalla säästetään arvokkaat maisema- ja luontokohteet, virkistyksen kannalta tärkeät reitit 
sekä metsäntunnun alueet suunnittelusuosituksen mukaan. Kaupunkibulevardi ja sen varren 
uusi rakentaminen sekä Keskuspuisto tulee suunnitella jatkossakin kokonaisuutena. 

Avainsanat: Keskuspuisto, kaupunkimetsä, vihersormi, metsäntuntu, kaupunkisuunnittelu, maisemasuunnittelu, kaupunki-
bulevardi, Helsingin yleiskaava, skenaariosuunnittelu
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Urbanization is a global phenomenon and also the population of Helsinki is estimated to keep on 
growing in the future. Helsinki aims to meet this need with a new master plan, which guides to 
densify the existing urban structure and shows new land use for dense urban areas along the 
existing highways, which are entering the city. The highways are planned to be transformed into 
so-called urban boulevards.

One of these urban boulevards is located on the Hämeenlinnanväylä highway, which runs along 
the western side of a locally and regionally important green area, Central Park. The objective 
of the thesis is to test the various ways in which the amount of floor area the master plan has 
pointed is possible to place on the edge of the Central Park along the new urban boulevard. The 
aim is to find out if it is possible to find a good result and maintain the recreational and ecological 
values of Central Park. This objective is achieved by using the scenario planning method.

The thesis introduces the history of Central Park and how through various stages it has become 
one of the most important green areas in Helsinki. The current identity of Central Park and its 
role as part of the urban structure of Helsinki is analysed. The analysis seeks to find the values 
and development possibilities in the park. Simultaneously the main research findings and theo-
ries from the literature review are introduced to support the analysis. The aim of the literature 
review is to gather information, in particular about the planning and role of urban forests in 
urban structure and the definition and importance of the forest feel. How the officials, users 
and media view the future of Central Park is presented and analysed as a basis for building the 
scenarios.

Three scenarios are built focusing on the central area of the Central Park: Pirkkolanmetsä, 
Maunulanpuisto and Pasilanmetsä. The scenarios are visioning three different possibilities for 
the development of the area focusing on the new construction along the urban boulevard and 
the Central Park. The qualities and the impacts of the scenarios are assessed and from that ba-
sis a planning recommendation is compiled for the next planning phase. The borders for differ-
ent land uses are pointed and an implementation recommendation, which defines the strategy 
for developing the area in phases in a sustainable manner while maintaining the most valuable 
areas of Central Park is introduced.

The conclusion of the thesis is that it is possible to build the indicated amount of floor area at the 
edge of Central Park as a dense urban structure around the public transport nodes following 
the introduced planning recommendation. This makes it possible to save valuable landscape and 
natural sites, important recreation trails and the areas with the forest feel. Urban boulevard and 
the new construction along it as well as Central Park should be a planned as a whole.

Keywords: Central Park of Helsinki, urban forest, green finger, forest feel, urban planning, landscape planning, urban 
boulevard, Helsinki master plan, scenario planning
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ALKUSANAT

Helsingin uuden yleiskaavaehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa kantakaupungin laajenemi-
nen, mutta samalla vahvistaa viherverkoston asemaa. Yleiskaavaehdotus osoittaa uusia tiheän 
kaupunkirakenteen rakentamisalueita Keskuspuistoon, joka on yksi paikallisesti ja seudullisesti 
arvokkaista viheralueista. Tämä on herättänyt paljon huolta ja keskustelua virkistyksellisiä ja 
ekologisia arvoja sekä yhden Helsingin laajimmista kaupunkimetsistä omaavan laajan vihera-
lueen tulevaisuudesta. 

Vaikka yleiskaava ei ollut vielä diplomityön tekemisen alkaessa lainvoimainen, halusin lähteä 
tutkimaan Keskuspuistoon osoitettua rakentamisaluetta yleiskaavaa tarkemmalla tasolla. Koin 
mielenkiintoiseksi lähteä kokeilemaan erilaisia vuoteen 2050 tähtääviä skenaarioita rakentami-
sen ja Keskuspuiston näkökulmasta sekä punnitsemaan niiden positiivisia ja negatiivisia vaiku-
tuksia. Halusin testata eri skenaarioilla onko alueesta mahdollista muotoilla kokonaisuus, jossa 
kaupunkibulevardi, yleiskaavan osoittama kerrosalamäärä sekä Keskuspuisto yhdessä muo-
dostavat vetovoimaisen kokonaisuuden. 

Työ jakaantuu kahdeksaan osaan. Johdanto esittelee diplomityön aiheen taustaa, tutkimuskysy-
myksiä ja työn tavoitteita. Toisessa osassa tutustutaan Keskuspuiston syntyyn ja sen eri kehitys-
vaiheisiin osana Helsingin muuttuvaa kaupunkirakennetta. Kolmannessa osassa analysoidaan 
Keskuspuiston ja siihen rajautuvan kaupunkirakenteen nykyistä luonnetta. Samalla esitellään 
analyysia tukevia tutkimustuloksia ja teorioita erityisesti kaupunkimetsiin ja metsäntuntuun liit-
tyen. 

Neljännessä osiossa käydään läpi diplomityön aikana käytyjä keskusteluja kaupungin suunnit-
telijoiden ja Keskuspuiston käyttäjien kanssa. Osiossa pyritään selvittämään mitkä ovat argu-
mentit Keskuspuistoon rakentamisen puolesta ja vastaan. Julkinen keskustelu yleiskaavasta ja 
erityisesti Keskuspuistoon kohdistuvasta rakentamispaineesta on lisääntynyt diplomityön teke-
misen aikana. Keskuspuiston puolesta on noussut kansanliike ja lehdet ovat kirjoittaneet asiasta 
useasti. Työn teon aikana yleiskaavan käsittelyissä poistettiin 2 ha rakentamisalaa Hämeenlin-
nanväylän varrelta, mikä otettiin huomioon skenaarioissa. 

Viidennessä osiossa muodostetaan skenaarioita työn kohdealueelle Pirkkolanmetsän, Maunu-
lanpuiston, Pasilanmetsän ja Kivihaanmetsän alueille. Skenaarioiden vaikutuksia ja niiden mer-
kittävyyttä arvioidaan monesta eri näkökulmasta. Diplomityön kuudennessa osassa kootaan 
skenaarioiden ja niiden vaikutusten arvioinnin pohjalta suunnittelusuositukset, joita voidaan 
hyödyntää Keskuspuiston jatkosuunnittelussa. 

Seitsemännessä osassa tiivistetään diplomityöprosessin tärkeimmät johtopäätökset ja miten 
opittuja asioita voidaan soveltaa mahdollisesti myös muissa vastaavissa suunnittelutilanteissa. 
Viimeisessä osiossa pohditaan työn tekemisen prosessia ja maalaillaan aiheita jatkotutkimuksil-
le.

Diplomityön aihe on oma ideani, mutta se tehtiin toimeksiantona Kaupunkisuunnitteluviraston 
Ympäristötoimistolle ja työtä ovat kommentoineet useat kaupunkisuunnitteluviraston ja raken-
nusviraston suunnittelijat. 
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KÄSITTEITÄ

Biodiversiteetti - Elollisen luonnon monimuotoisuus mukaan lukien lajien, eliöyhteisöjen ja eliö-
lajien perinnöllinen monimuotoisuus. (Tieteen termipankki 2016)

Ekologinen kytkeytyneisyys - Kytkeytyneisyyden ymmärtäminen edellyttää eläinten käyttäytymi-
sen, etenkin liikkumisen ja leviämiskyvyn, ymmärtämistä. Osa lajeista käyttää käytäviä, astinkiviä 
ja toiset mm. hajallaan olevia puita liikkumiseen (Doerr et al. 2011).

Ekologinen verkosto - Verkosto, joka palvelee monien eliöiden ja eliöryhmien liikkumista ja leviä-
mistä. (SYKE 2013, 28)

Ekosysteemipalvelut - Aineelliset ja aineettomat hyödyt, joita ihminen saa ekosysteemien raken-
teesta ja toiminnasta. (SYKE 2013, 18)

Hulevesi - Maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettava 
sade- tai sulamisvesi. (Suomen Kuntaliitto 2012, 10)

Kaupunkikuva - Kaupunkirakenteen näkyvä ilmiasu. (SYKE 2013, 11)

Kaupunkiluonto - Kaupunkiluontoa ovat kaupunkiympäristöjen luonnonelementeistä muodostu-
vat osat. (SYKE 2013, 14)

Rakennettu ympäristö - Ihmisen rakentamat alueet lähiympäristöineen: rakennusten, rakentei-
den ja niiden lähiympäristön muodostama kokonaisuus. (SYKE 2013, 14)

Viheralue - Julkiset ja yksityiset kasvulliset alueet, kuten puistot, metsät, rannat, pellot, golfken-
tät. Ei tarkoita pihojen kasvullisia osia. (SYKE 2013, 15)

Vihreä infrastruktuuri - Vihreä infrastruktuuri tarkoittaa strategisesti suunniteltua verkostoa, 
johon kuuluu niin luonnollisia kuin ihmisen luomiakin viheralueita, pihojen kasvullisia osia, pien-
vesiä ja vesialueita sekä muita fyysisiä luonnon elementtejä. Se on suunniteltu tuottamaan erilai-
sia ekosysteemipalveluja ja sitä hoidetaan tässä tarkoituksessa. (SYKE 2013, 16) 

Vihersormi - Viheraluejärjestelmän rungon ja selkärangan muodostavat säteittäiset vihersor-
met, jotka ulottuvat merenrannalta kaupungin rajalle ja ylikin metsämaisemaan, ja ovat olleet 
rakennetta muodostava elementti kaupunkisuunnittelussa 1970 Yleiskaavasta lähtien. (KSV 
2013b, 60)

Viherlinja - Helsingin poikittainen viheryhteys, joka on puistojen, aukioiden ja katujen virkistys-
ympäristö. Viherlinjat muodostavat vihersormien ja sinikämmenen kanssa Helsingin viheralue-
verkoston rungon. (KSV 2016a, 79) 

Virkistysalueiden palvelut - Virkistysalueilla sijaitsevat ihmisen rakentamat ja ylläpitämät pal-
velut, kuten ulkoilureitit, ladut, leikkipaikat, pelikentät, penkit, skeittipaikat, koirapuistot, kuntoi-
lutelineet, matonpesupaikat, kioskit, kahvilat, pukeutumis- ja peseytymistilat. (SYKE 2013, 19)
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Kuva 1.  Vehreä pähkinälehto Maunulanpuistossa

1. JOHDANTO

Ensimmäisessä osiossa käsitellään tekijöitä, jotka johtivat diplomityön aiheen va-
lintaan. Osio esittelee diplomityön tavoitteet, työn aikana kirkastuneen tutkimus-
kysymyksen sekä työssä käytetyt materiaalit ja metodit. 
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1.1. DIPLOMITYÖN TAUSTAA

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (2016b, 22) visioi yleiskaavaehdotuksessaan kasvavaa 
ja tiivistyvää pääkaupunkia. Kantakaupunkimaista aluetta halutaan laajentaa ja tarjota yhä 
useammille kaupunkimaista elinympäristöä, jossa työskennellä ja asua. Uudella yleiskaavalla 
kaupunkisuunnitteluvirasto haluaa ottaa selkeän pesäeron 1960- ja 1970-lukujen lähiörakenta-
miseen ja osoittaa askelia kohti verkostokaupunkia, jossa on helppo liikkua julkisella liikenteellä 
ja polkupyörällä keskuksesta toiseen. Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymässä visiossa 
Helsingissä on vuonna 2050 noin 860 000 asukasta ja 560 000 työpaikkaa. Lisäys nykytilaan on 
noin 260 000 asukasta. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto lupaa yleiskaavan selostuksessa, että Helsinki on vihreä ja merel-
linen kaupunki myös tulevaisuudessa. Kaupungistumisen myötä rakennuspaineet kohdistuvat 
yhä useammin viheralueille niin Helsingissä kuten muualla maailmassa. Kuitenkin ihmisten ja 
luonnon hyvinvoinnin turvaamiseksi kaupungin tulee määritellä ja turvata tarpeelliset virkistys- 
ja viheralueet. 

Viheralueet peittävät nyt noin 40 % Helsingin maapinta-alasta, ja uuden yleiskaavan uusien ra-
kentamisalueiden toteutuessa kokonaan viheralueita olisi arviolta yli 30 % maapinta-alasta. Hel-
singin uuden yleiskaavan viher- ja virkistysverkoston runko muodostuu kolmesta pääosasta, 
joihin muiden viheralueiden ja viheryhteyksien muodostama verkosto tukeutuu: Kuusi vihersor-
mea ulottuu säteittäisesti merenrannoilta ja kaupungin ytimestä kaupungin rajoille ja aina seu-
dulle asti kaupunkirakennetta jäsentävästi; Sinikämmen kattaa merellisen Helsingin rantoineen, 
saarineen ja vesialueineen; Vihersormia usein kapeammat viherlinjat poikittaisina yhteyksinä 
täydentävät koko kaupungin kattavan viheralueverkoston. (KSV 2016a:5)

Kuva 3. Helsingin yleiskaavaehdotus
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Keskuspuisto on yksi Helsingin vihersormista. Se on laajuudeltaan 1000 hehtaaria ja pituudel-
taan noin kymmenen kilometriä. Se sijaitsee keskeisesti Helsingin kaupunkirakenteessa alkaen 
etelässä Töölönlahdelta jatkuen pohjoisessa aina Vantaanjoelle asti. Keskuspuisto mielletään 
usein Helsingin metsäisenä selkärankana, niin sanottuna keskusmetsänä. Ajatus Keskuspuis-
tosta on syntynyt jo 1900-luvun alussa asemakaava-arkkitehti Bertel Jungin aloitteesta, min-
kä taustalla olivat ajatukset 1800-luvun yleisistä kaupunkipuistoista maailmalla sekä kaupun-
kilaisten terveydelliset näkökulmat (Häyrynen 1994, 214 ). Keskuspuisto on laajentunut vuosi 
vuodelta ja vuonna 1978 Keskuspuiston pohjoisimmatkin osat Laaksosta Haltialaan turvattiin 
viheralueeksi osayleiskaavalla. 

Helsingin uuden yleiskaavaehdotuksen yksi tärkeä teema on kaupungin sisääntuloväylien ja nii-
den suojavyöhykkeiden maankäytön muuttaminen kaupunkibulevardeiksi Kehä I:sen sisäpuolel-
la. Nykyiset sisääntuloväylät vievät suojavyöhykkeineen paljon tilaa ja luovat estevaikutusta kau-
punginosasta toiseen liikkumiselle. Nykyisten sisääntuloväylien ympärillä on usein suojametsää, 
joka ei varsinaisesti ole laadukasta virkistysympäristöä, mutta silti osa kaupungin vihreää inf-
rastruktuuria. Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan väylien varsille on mahdollista jatkaa kan-
takaupunkimaista tiivistä rakentamista ja muuttaa väylät neljän kaistan kaduiksi, joiden keskellä 
kulkee pikaraitiotie. Kaupunkibulevardit on otettu keinoksi, jolla voidaan laajentaa kantakaupun-
kimaista elinympäristöä ja helpottaa liikkumista joukkoliikenteellä. Raideliikenteen runkoverkko 
on todettu toimivaksi joukkoliikenteen muodoksi uuden yleiskaavan selvityksissä. (KSV 2016b, 
16)

Yksi näistä kaupunkibulevardi-tarkastelukohteista on Hämeenlinnanväylä, joka kulkee Kehä I: 
sen sisäpuolella Keskuspuiston länsireunaa pitkin. Kaupunkibulevardin rakentamisen myötä ja 
yleiskaavan rakentamistavoitteiden saavuttamiseksi myös Keskuspuiston puolelle osoitetaan 
rakentamista. Yleiskaavatarkasteluissa on selvitetty mahdollisuutta rakentaa Keskuspuiston 
reunaan niin, että Keskuspuiston keskeiset arvot voitaisiin säilyttää ja jopa vähentää väylän me-
luvaikutusta kaupunkibulevardin reunan rakentamisella (KSV 2016b, 10).

Tekijän kiinnostus Keskuspuiston tulevaisuuteen diplomityön aiheena juontaa juurensa vuoden 
2015 kesätöihin Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston Yleiskaavatoimistossa. Määrittelim-
me tuolloin Keskuspuistolle alustavia suunnitteluperiaatteita yleiskaavavaiheen jälkeiselle jat-
kosuunnittelulle. Tällöin syntyi kiinnostus tutkia Keskuspuistoa ja sinne osoitettua rakentamista 
vielä tarkemmin ja oppia samalla kaupunkisuunnittelusta skenaariosuunnittelun kautta. Kevääl-
lä 2016, kun yleiskaavaehdotus oli käsittelyvaiheessa, koostettiin Kaupunkisuunnitteluviraston 
Ympäristötoimistossa Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma - VISTRA II 
-julkaisua. Diplomityötä tehtiin osana tätä projektia ja osia diplomityön luonnoksesta esiteltiin 
raportin liitteenä. 

Keskuspuistosta on muodostunut oiva tapaustutkimus erilaisten intressien yhteensovittami-
sesta kaupunki- ja maisemasuunnittelun keinoin. Keskuspuistolla on useita virkistyksellisiä, 
maisemallisia ja ekologisia arvoja ja nämä arvot ovat uhattuina uuden yleiskaavaehdotuksen 
rakentamistavoitteiden toteutuessa. Diplomityön aihetta on tutkittu ja kohdetta suunniteltu 
osayleiskaavatason tarkkuudella. 
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Kuva 4. Analyysivaiheen tarkastelualueena on koko 
Keskuspuisto.

Kuva 5. Suunnittelualueena on Keskuspuiston keski-
osa.

1.2. DIPLOMITYÖN TAVOITTEET

Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia skenaariosuunnittelun avulla Hämeenlinnanväylän var-
relle osoitetun kerrosalan sijoittamisen ja Keskuspuiston kehittämisen ratkaisuja, joiden pohjal-
ta olisi mahdollista rakentaa uusi kaupunkibulevardikaupunginosa Keskuspuiston luonto- ja vir-
kistysarvot säilyttäen. Yleiskaavan luonnosvaiheessa tehty viitesuunnitelma (Kuva 29.) alueesta 
kyseenalaistetaan ja työssä testataan kolmen uuden skenaarion kautta, onko mahdollista saada 
tiivis kaupunkirakenne ja laaja viheralue toimimaan kokonaisuutena. 

Työn lähtökohtina ovat Yleiskaavaehdotuksen Hämeenlinnanväylän varteen osoitettu kerrosala-
määrä, tavoitteet urbaanista ja sekoittuneesta kaupunkirakenteesta, pikaraitiotie, baanaverkko 
sekä muut liikenneratkaisut. Työssä käsitellään Keskuspuistoa, kaupunkibulevardia ja sen var-
ren rakentamista kokonaisuutena. Diplomityö on tehty kaupunkisuunnittelun oppituoliin, mutta 
siinä on painotettu maisema-arkkitehtonista näkökulmaa. Skenaarioissa keskitytään erityisesti 
kerrosalamäärän massoitteluun sekä ulkotilaan Keskuspuistossa, rakennusten väleissä ja pin-
noilla. Skenaariot ovat yleispiirteisiä eivätkä ne sisällä massoittelua tarkempaa rakennusten 
suunnittelua. Pyrkimyksenä on löytää skenaarioiden avulla ratkaisuja tasapainoisen kokonai-
suuden saavuttamiseksi, mutta kuitenkin viime kädessä Keskuspuiston ehdoilla. 
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Yleiskaavaehdotuksen selostuksessa painotetaan, että Keskuspuisto säilytetään tärkeänä viher- 
ja virkistysalueena (KSV 2016b, 47). Jos yleiskaavan osoittamat rakentamismäärät toteutuvat, 
onko Keskuspuisto ominaisuuksiltaan enää sama vai jokin muu, ja voiko siellä harrastaa samoja 
aktiviteetteja sekä virkistäytyä kuten aikaisemmin. Tämän työn tavoitteena on löytää keinoja säi-
lyttää ja mahdollisuuksien mukaan parantaa Keskuspuiston laatua ekologisesti, maisemallisesti 
sekä virkistyksellisesti uuden kaupunkibulevardikaupunignosan rinnalla. Tärkeänä suunnitte-
luhaasteena on lisäksi se, miten parannetaan Keskuspuiston saavutettavuutta samalla, kun ra-
kennetaan uusi reuna Keskuspuistolle.

1.3. TUTKIMUSKYSYMYS

Millä eri tavoilla 

Hämeenlinnanväylän kohdalla 

Keskuspuiston reunaa voidaan 

rakentaa ja onko suunnittelussa 

mahdollista päästä hyvään 

lopputulokseen määrätyllä 

kerrosneliömäärällä?
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1.4. TYÖSSÄ KÄYTETYT METODIT

Työssä käytetään useita lähestymistapoja ja menetelmiä, sillä maiseman ja kaupunkirakenteen 
tutkiminen ja tulkitseminen ovat kompleksisia tieteenaloja. Skenaarioiden rakentamisen pohjaksi 
etsitään kirjallisuuskatsauksen avulla tietoa, jota suunnittelijat tarvitsevat ylläpitääkseen ja ke-
hittääkseen kaupunkimetsiä osana tiivistä kaupunkirakennetta ilmastonmuutoksen vaikutukset 
huomioiden. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tutkia, mikä on kaupunkimetsien rooli kau-
pungeissa, ja tarvitaanko kaupunkimetsää tulevaisuudessa sekä minkälaisia hyötyjä kaupunki-
metsät voivat antaa kasvavalle ja tiivistyvälle kaupungille. Kirjallisuuskatsauksen anti esitellään 
osana Keskuspuiston analyysiä.

Keskuspuisto on laaja koko kaupungin läpi kulkeva kokonaisuus ja sen analysoinnin tavoitteena 
on kerätä tietoa alueen luonteesta skenaarioiden rakentamista varten. Analyysivaiheessa kä-
sitellään koko Keskuspuiston historia ja nykytila sekä alueesta tähän mennessä tehdyt suunni-
telmat. Keskuspuiston ekosysteemipalvelut, maisemarakenne, virkistys- ja liikuntapalvelut sekä 
alueen kytkeytyneisyys ympäröivään kaupunkiin ja sen viheralueisiin ekologisesta ja toimin-
nallisesta näkökulmasta analysoidaan. Tarkempi analyysi ja skenaariosuunnittelu kohdistuvat 
alueeseen, jossa on eniten maankäyttöpaineita eli Pirkkolanmetsän, Maunulanpuiston, Pasilan-
metsän ja Kivihaanmetsän alueelle. Kohdealuetta on analysoitu myös useilla maastokäynneillä 
eri vuodenaikoina, jolloin on tutkittu erityisesti metsäntunnun syntymistä ja reittien sujuvuutta 
sekä maisematilaa. 

Analyysivaiheessa tutustutaan myös Keskuspuiston käyttäjistä Rakennusviraston ja Helsingin 
yliopiston yhteistyönä tekemään haastattelututkimukseen, jonka avulla on saatu kvalitatiivista 
tietoa käyttäjien arvostuksesta aluetta kohtaan. Tekijä on vielä tehnyt pienen oman puolistruk-
turoidun haastattelututkimuksen haastattelemalla Keskuspuiston käyttäjiä vertaillakseen niitä 
laajemman haastattelututkimuksen tuloksiin. Haastattelut ja keskustelut paikallisten asiantunti-
joiden kanssa ovat tuoneet esiin mielipiteitä, arvoja, kuvitelmia ja tietoja. Työn tekemisen aikana 
on käyty lisäksi useita keskusteluja Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston Ympäristötoimistos-
sa ja Yleiskaavatoimistossa sekä Rakennusvirastossa ja Liikuntavirastossa. Kirjallisuuskatsaus, 
alueen analyysi, käyttäjien ja asiantuntijoiden haastattelut sekä nousevien trendien tutkiminen 
luovat pohjan suunnittelualueen skenaarioiden rakentamiselle.
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1.4.1.  Skenaariosuunnittelu päämetodina

Keskuspuiston ja kaupunkibulevardiksi muutettavan Hämeenlinnanväylän tulevaisuudentilaa 
tutkitaan erilaisten skenaarioiden avulla. Skenaarioilla kuvataan tässä diplomityössä erilaisia 
mahdollisia sekä osittain toivottuja tai uhkaavia tulevaisuudenkuvia, joiden toteutuminen on pe-
rusteltavissa historian, nykytilan sekä nousevien trendien perusteella ja niiden tarkoituksena on 
näyttää, miten mahdollinen tulevaisuudentila kehittyy askel askeleelta nykytilasta (Mannermaa 
1999, 57). Demos Helsinki (2017, 13) määrittelee skenaarioiden rakentamisen näin: ”Skenaa-
riotyöskentely on tulevaisuudentutkimuksen menetelmä, jolla tunnistetaan tutkittavan kohteen 
kannalta keskeiset muuttujat (ilmiöt, toimijat) ja niiden mahdolliset toteumavaihtoehdot tulevai-
suudessa”. Skenaariot havainnollistavat erilaisia strategisia vaihtoehtoja sekä niihin liittyvää 
ajoitusta. Niiden avulla voidaan perustella valittua strategiaa sen vaikutuksilla pidemmällä ai-
kavälillä.

Skenaariosuunnittelun avulla halutaan tutkia, millä tavalla erilaiset arvovalinnat ja trendit 
kaupunkibulevardin ja Keskuspuiston suunnittelussa vaikuttavat alueen viihtyvyyteen, elinvoi-
maisuuteen sekä vetovoimaisuuteen tulevaisuudessa. Skenaariosuunnittelun avulla pyritään 
vastaamaan siihen, millä eri tavoilla Keskuspuiston reunaan voidaan rakentaa ja onko suunnitte-
lussa mahdollista päästä hyvään lopputulokseen. Skenaariosuunnittelua ohjaavat alusta lähtien 
uuden yleiskaavan tavoitteet ja tärkeänä lähtökohtana on sijoittaa yleiskaavaehdotuksen osoit-
tama kerrosalamäärä. Opinnäytetyössä otetaan vapaus tulkita yleiskaavaehdotuksen osoitta-
maa maankäyttöä eri tavoin kuin kaupunkisuunnitteluviraston tekemä alustava viitesuunnitel-
ma (Kuva 29.) antaa ymmärtää. Motivaationa on tutkia, mitä kaikkea yleiskaava mahdollistaa 
- hyvässä ja pahassa näkökulmasta riippuen. Skenaarioiden muodostamisen jälkeen arvioidaan 
niiden sosiaalisia, ekologisia, taloudellisia, kaupunkikuvallisia sekä maisemallisia vaikutuksia ja 
lopuksi muodostetaan suunnittelusuositukset kohdealueelle. 
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Keskuspuiston 
suunnitteluhistoria,
Luonnonympäristön ja
Kaupunkirakenteen 
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Kuva 6. Kaaviossa on esitetty diplomityön rakenteen pääpiirteet. Skenaariosuunnittelun ja vaikutusten arvi-
oinnin avulla muodostetaan suunnittelusuositus ja lopuksi arvioidaan prosessin kulkua.
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2. MATKA 
PÄÄKAUPUNGIN 
SELKÄRANGAKSI JA 
VIRKISTYS-
KEITAAKSI

Tässä osiossa tutkitaan, miten Keskuspuisto sai 
alkunsa sekä sen nykyiseen olemukseen 
vaikuttaneita tekijöitä.  

Kuva 7. Lapsia hiihtämässä Eläintarhan puistossa vuonna 1950. Taustalla on Auroran sairaala.
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2.1. MIKÄ KESKUSPUISTO?

Nykyinen Keskuspuisto on koko laajuudessaan pitkän työn tulos. Vaikka tämä metsäinen viher-
sormi on paikoitellen varsin kapea ja liikenneväylien halkoma, on alueesta kuitenkin onnistuttu 
suunnittelun ja hoidon avulla luomaan maisemallisesti ja ekologisesti monipuolinen ja laadukas 
virkistysalue. Tulevaisuudessa pienikin huolimattomasti suunniteltu maankäytönmuutos vihera-
lueen laidalla saattaa aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia sen laatuun kauaskantoisin seurauksin. 

Keskuspuisto-nimisen alueen rajaus on historiansa aikana muuttunut. Keskuspuisto perustet-
tiin asemakaava-arkkitehti Bertel Jungin suunnitelman mukaan (Kuva 7.) kaupunginvaltuuston 
päätöksellä vuonna 1914 alueelle, johon kuuluvat nykyään Laakso, Kaisaniemen puisto, Töölön-
lahden puistoalueet, Kaupunginpuutarha, Linnanmäki sekä Olympiastadion (Kuva 8.). Myöhem-
min aluetta on laajennettu aina Haltialaan ja Vantaanjoelle saakka. Tämä Keskuspuiston al-
kuperäinen alue on nykyään hallinnollisesti nimeltään Keskustan kulttuuripuisto. Usein myös 
arkikielessä helsinkiläiset käsittävät Keskuspuiston rajautuvan etelässä Nordenskiöldinkatuun. 
Tämä on siinä mielessä luontevaa, sillä Nordenskiöldinkadun eteläpuolella maisema muuttuu 
metsäisestä puistomaisemmaksi. 

Tässä diplomityössä Nordenskiöldinkadun eteläpuolinen alue eli Keskustan kulttuuripuisto on 
otettu osaksi Keskuspuiston tarkastelualuetta. Pohjoisessa Keskuspuiston ja toisen vihersor-
men – Helsinkipuiston - raja kulkee hallinnollisesti suorana Haltialan metsän läpi. Tämä rajaus 
on perua Keskuspuiston vuoden 1978 osayleiskaavasta. Diplomityössä Keskuspuiston tarkaste-
lualue on rajattu pohjoisessa maisematilan rajan mukaan pitkin Haltialan metsänreunaa, kuten 
on tehty myös VISTRA II –julkaisussa (KSV 2016a, 39). Haltialan avoin pelto- ja niittyalue liitty-
vät maisemallisesti vankemmin Helsinkipuistoon ja metsäalue taas luontevammin metsäiseen 
Keskuspuistoon. VISTRA II –julkaisussa Keskuspuiston ajatukselliseen kokonaisuuteen on si-
sällytetty lisäksi kantakaupungin historiallisten puistojen ketju, joka on tärkeä yhteys Keskustan 
kulttuuripuiston ja merenrannan välillä.

Kuva 8. Keskuspuiston alue Helsingin kaupun-
ginvaltuuston 19.5.1914 tekemän päätöksen 
mukaan. Alueeseen kuuluivat nykyisen Laakson, 
Eläintarhan, Olympiastadionin, Linnanmäen, 
Töölönlahden sekä Kaisaniemenpuiston alueet. 
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Kuva 9. Bertel Jungin suunnitelma Keskuspuistosta vuonna 1911
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2.2. SUUNNITELMIA JA TOTEUTUKSIA

Vielä 1800-luvulla puistojen asema koettiin olevan poikkeama kaupungin tilallisessa jatkumos-
sa. 1900-luvun aikana puistojen asema vahvistui ja niistä tuli kaupunkirakenteen jäsentäjiä ja 
hajoittajia. Charles Waldheim (2016) väittää, että kaupunkien suunnittelussa tulisi olla lähtökoh-
tana niiden maisema eivätkä rakennukset. Maisema yhdistää kaupungin osat toisiinsa verkos-
toksi ja tilasarjaksi. 

2.2.1.  Kaupunkipuistot maailmalla

Kaupunkipuistojen historia alkoi 1800-luvun Iso-Britanniassa, jossa teollistuminen johti tiiviiden 
työläiskaupunkien rakentamiseen. Kaupunginosista puuttuivat julkiset viheralueet vapaa-ajan 
viettoa varten, mutta tiedepiireissä tietoisuus viheralueiden merkityksestä työläisten terveyteen 
kuitenkin kasvoi. Ennen tätä puistoja oli rakennettu vain yläluokan tarpeisiin ja edustustarkoi-
tuksiin. Puistojen koettiin tarjoavan työläisperheille porvariston kontrolloiman vapaa-ajanviet-
totilan kapakoiden sijasta. Ensimmäiset kaupunkipuistot valmistuivat teollisuuskaupunkeihin 
Liverpoolin Birkenheadin esikaupunkialueelle sekä Manchesteriin. Niiden innostamana raken-
nettiin muun muassa Hyde Park Lontooseen ja Bois de Boulogne Pariisiin. (Häyrynen 1994, 33) 

Vuonna 1876 valmistui englantilaisten ajatusten innoitta-
mana myös Frederick Law Olmstedin suunnittelemana New 
Yorkin Central Park, joka tehtiin luonnon muotoja mukaillen 
Manhattanin kivisen ruutukaupungin vastapainoksi. Puistoa 
ei rakennettu luonnontilaiseen ympäristöön, vaan sen tieltä 
purettiin kokonaisia kaupunginosia. Puiston eri liikennemuo-
dot sijoitettiin erilleen ja risteyskohdissa vielä eri tasoihin. 
Puiston suunnittelussa painotettiin erityisesti sen toimin-
nallisia ominaisuuksia. Nämä ajatukset kansanpuistosta 
toiminnallisena ympäristönä, eri liikkumismuotojen erottelu 
ja puiston maiseman vaihtelevuus ja muotojen luonnonmu-
kaisuus verrattuna ympäröivään kaupunkiympäristöön ovat 
vaikuttaneet myös Keskuspuiston suunnitteluun ajan saa-
tossa. 

Kuva 10. Helsinkiin eri vuosina liite-
tyt alueet.
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2.2.2.  Keskuspuiston alkutaival

Suomi teollistui Keski-Eurooppaa ja USA:ta myöhemmin 1800-luvun lopusta alkaen ja ajatus 
kaupunkipuistoista sekä viheralueista kaupunkirakenteen selkärankana heräsi sen myötä 
meilläkin. Helsingin asemakaava-arkkitehti Bertel Jung inspiroitui vuoden 1907 Berliinin ase-
makaavakilpailussa esille tulleista kaupunkirakenteen ulkoreunoilta keskelle tunkeutuvista sä-
teittäisistä puistokiiloista, sillä tämä säteittäinen suunnittelu sopisi myös niemellä sijaitsevan 
Helsingin kaupunkirakenteeseen. Hänen laatimassaan Helsingin yleissuunnitelmassa (Kuva 10.) 
vuodelta 1911 esitettiin raideliikenteeseen tukeutuvia esikaupunkeja ratkaisuna kaupungin 
laajenemiseen. Suunnitelman yhtenä tärkeänä osana oli kaupungin läpi kulkeva katkeamaton 
viheraluevyöhyke, joka ulottui Töölönlahdelta Vantaanjoen varteen sekä Oulunkylän kartanon 
alueelle ja joka päättyi Kumpulan kartanon maille. (Mustonen 2010, 335)

Kuva 11. Bertel Jungin Helsingin yleissuunnitelma vuodelta 1911 
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Yhtenäisen ja katkeamattoman viheraluerakenteen esikuvina Jungille olivat muun muassa Chi-
cago ja Boston sekä erityisesti Wienin ympäri kulkeva viheraluevyöhyke (Nikula 1988, 25). Jungin 
ajatus yhtenäisestä viheralueesta on merkittävä askel Helsingin nykyisen viheralueverkoston 
syntymiselle. Jung korosti jo tuolloin metsä- ja puistovyöhykkeiden tärkeyttä kansan terveydelle 
ja virkistykselle. Laajojen viheralueiden tuli olla helposti saavutettavia, virkistykseen soveltuvia 
sekä luonnonmukaisesti suunniteltuja. Jung, Eliel Saarinen ja Einar Sjöström laativat vuonna 
1918 valmistuneen Pro Helsingfors -suunnitelman, jossa esitettiin kaupunkia halkovat useat vi-
heraluevyöhykkeet mukaan lukien Keskuspuisto. Uusien esikaupunkien lisäksi suunnitelmassa 
esitettiin Töölönlahti täytettäväksi sekä keskustan rautatieasema siirrettäväksi Pasilaan. 

Birger Brunila jatkoi Helsingin suunnittelua Jungin jälkeen asemakaava-arkkitehtina ja perusti 
suunnitelmansa pitkälti vanhoihin kaavoihin. Myös Brunila korosti puistojen merkitystä kaupun-
kilaisten hyvinvoinnille ja hänen johdollaan jatkettiin viheralueverkoston kehittämistä. Hänen ai-
kanaan Keskuspuisto laajeni Haltialaan saakka maanostojen myötä 1940-luvulla (Kuva 10.). Uu-
sien viheralueiden perustamiseen liittyi sosiaalisia näkökulmia, sillä työajan lyhenemisen myötä 
kansalaisilla oli enemmän vapaa-aikaa. Kaupungin päättäjät näkivät puistot hyvänä vapaa-ajan-
viettopaikkana kaupunkilaisille.  

Kuva 12. Ote vuoden 1918 Pro Hel-
singfors-suunnitelmasta 

Kuva 13. Yleiskaava 1932 Kuva 14. Yleiskaava 1960
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Kuva 15. Birger Brunilan Helsingin 
viheralueita esittävässä suunnitel-
massa vuodelta 1945 viheralueet 
on esitetty mustalla. Birger Brunila 
jatkoi työssään Bertel Jungin laatimia 
suuntaviivoja viherverkoston kehittä-
misessä.

Kuva 16. Yleiskaava 1970 Kuva 18. Uusi yleiskaava Kuva 17. Yleiskaava 2002
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Vuoden 1960 yleiskaava sisälsi aikaisempien suunnitelmien tapaan viheraluevyöhykkeitä mu-
kaan lukien Keskuspuiston. Yleiskaavassa kaavoitettiin kuitenkin runsaasti asumalähiöitä vi-
heralueiden puolelle. Hämeenlinnanväylän linjaus oli kaavassa aivan Keskuspuiston keskellä. 
Tielinjaus kuitenkin toteutettiin onneksi Keskuspuiston länsilaidalle. Mielenkiintoista on, että 
tuolloin avoimelle pellolle Maunulanpuistoon oli kaavassa osoitettu lentoliikenteelle varattu alue.  

Pirkkolan liikuntapuisto Keskuspuiston keskivaiheilla sai alkunsa vuonna 1968 valmistuneesta 
palloilu- ja uimahallista. Pirkkolan liikuntapuiston rakentaminen keskelle metsää koettiin toimi-
van puiston aktivoijana. Se aktivoi yhtä puiston osaa, mutta heikensi kokonaisuutta erityisesti 
puiston metsäverkoston osalta. Vuoden 1960 yleiskaavassa Maunulan uurnahautausmaa on 
osoitettu Maunulanpuiston eteläosaan, mutta uurnahautausmaa kuitenkin perustettiin Mau-
nulanpuiston pohjoisosaan avoimeen maatalousmaisemaan vanhalle hevoshakamaalle vuonna 
1966. 

Kun suomalaiset muuttivat maalta kaupunkiin rakennemuutoksen myötä, kaupunkien laajoista 
viheralueista tuli entistä tärkeämpiä virkistysalueita. Vuonna 1973 tehdyn tutkimuksen mukaan 
Keskuspuistossa oli ulkoilijoita suhteellisesti eniten lapsuutensa maaseudulla viettäneiden kes-
kuudessa ja suhteellisesti vähiten syntyperäisten helsinkiläisten joukossa (KSV 1975, 21). Vuo-
den 1970 yleiskaavassa painotettiin entistä enemmän viheralueiden ja erityisesti Keskuspuiston 
asemaa. Viheralueiden arvon loi erityisesti niiden tarjoamat monipuoliset liikuntamahdollisuu-
det kaupunkilaisten terveyden ylläpitämiseksi eikä niinkään niiden luonnonympäristön asema 
osana kaupunkia. (Mustonen 2010, 338)

2.2.3.  Liikenneväylät Keskuspuiston reunojen määrittelijöinä

Lisääntyvät liikenneväylät ja niiden leventäminen ovat syöneet Keskuspuiston pinta-alaa ja kat-
kaisseet sen osiin historian aikana. Pasilanmetsän ja Kivihaanmetsän toisistaan erottavan Ran-
taradan Helsinki-Karjaa osuus otettiin käyttöön jo vuonna 1903. Metsäläntie Pasilanmetsän 
pohjoispuolella avattiin käyttöön vuonna 1972. Nelikaistainen Kehä I valmistui kokonaan vuon-
na 1980, mutta sen rakentaminen aloitettiin kuitenkin aikaisemmin väylän keskivaiheilta Kes-
kuspuiston kohdalta. 1970- ja 1980-luvuilla liikenneväylien lisäksi erityisesti Länsi-Pasilan uusi 
asuinalue, Ruskeasuon lämpövoimala ja Pasilan Maaliikennekeskus valloittivat alueita Keskus-
puistosta (Mustonen 2010, 341). 

Hämeenlinnanväylä uusittiin kokonaisuudessaan 1950- ja 1960-luvuilla. Tällöin syntyi nykyi-
nen linjaus Helsingistä Hämeenlinnaan (Tiehallinto 2009, 70). Rakentamalla Hämeenlinnanväylä 
Keskuspuiston laidalle puistoalue haluttiin ”irrottaa” muusta kaupunkirakenteesta, jotta puiston 
koko kaupunkia palveleva luonne korostuisi. Keskuspuistoa rajaavien teiden merkitys nähtiin 
tuolloin myös alueen aktivoijana ja saavutettavuuden toiveikkaana parantajana. Tämä kuitenkin 
teki hallaa Keskuspuiston reunoilla Hämeenlinnanväylän länsipuolella asuvien lähipuistotarpeil-
le. 
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2.2.4.  Keskuspuiston osayleiskaava

1970-luvulla nousi huoli Keskuspuiston käyttöpaineen lisääntymisestä ja puiston kapenemises-
ta ja jakautumisesta useisiin osiin uuden rakentamisen ja liikenneväylien takia. Keskuspuiston 
merkitys liikuntaympäristönä kasvoi entisestään ja oli epävarmaa, tulisiko se olemaan tulevai-
suudessa ulkoilumetsää vai rakennetumpaa puistoa. Huoli sai aikaan lopulta erillisen osayleis-
kaavan vuonna 1978. Siinä määriteltiin ensimmäistä kertaa Keskuspuiston rajat sekä suunnit-
teluperiaatteet. Osayleiskaavakartassa Eläintarhan, Töölönlahden, Alppipuiston, Linnanmäen ja 
Kaisaniemen puiston alueet on rajattu pois, mutta nämä alueet on kuitenkin rajattu kuuluvaksi 
Keskuspuistoon osayleiskaavan raportissa. 

Kaavan pääperiaatteena oli säilyttää keskeinen ulkoilumetsärunko mahdollisimman luonnon-
mukaisena ja metsään kohdistettaisiin vain tarpeelliset virkistysmetsän hoitotoimenpiteet. Reu-
na-alueita haluttiin kehittää avoimempina ja puistomaisempina puistometsinä ja osittain raken-
nettuna puistona. Puistomaisemmilla alueilla ja niiden reiteillä haluttiin muodostaa selkeämpi 
raja ulkoilumetsän ja ympäristön rakennettujen kaupunginosien väliin. Puistoalueiden koettiin 
muodostavan suojaava vyöhyke varsinaisen ulkoilumetsän ympärille. Keskuspuistoa rajaavan 
Hämeenlinnanväylän, poikittaisten liikenneväylien sekä Pasilan teollisuusalueiden reunoihin 
suunniteltiin mittavat ja tiiviit suojametsät suojaamaan melulta ja saasteilta sekä ohjaamaan 
ulkoilijat pois näiltä epämiellyttäviksi koetuilta alueilta. Pääliikenneväylien varrelle suositeltiin 
noin 50 metrin ja teollisuusalueiden reunoille noin 25 metrin suojametsävyöhykkeitä.(KSV 1975)

Osayleiskaavan selostuksessa korostettiin Keskuspuiston kehittämistä laajana ulkoilureittiver-
kostona, joka yhdistyisi myös ympäröivien alueiden ulkoilureitteihin liikenteeltä turvassa olevien 
eritasoristeysten kautta. Osayleiskaavatyössä todettiin puistoa rajaavien liikenneväylien hait-
taavan puiston saavutettavuutta ja Keskuspuistoon suunniteltiin ylikulkusiltoja ja Rantaradan 
nostamista sillalle, jotta ulkoilureitit voisivat jatkua turvallisesti radan ali. Osayleiskaavassa 
korostettiin, että Keskuspuiston rajautuminen ympäröiviin asuinalueisiin tulee tapahtua kevy-
en liikenteen väylien ja määrätietoisen maisemallisen käsittelyn avulla. Osayleiskaavan pohjalta 
Keskuspuistoon rakennettiin myös lisää rinnakkaisia ulkoilureittejä.(KSV 1975)

Osayleiskaavan selostuksessa (KSV 1975) otetaan kantaa alueen metsien ekologiseen monimuo-
toisuuteen vain paikallisesti eikä huomioida jatkuvan metsäverkoston merkitystä. Keskuspuis-
ton arvo nähtiin pääosin sen ihmisiin kohdistuvissa terveysvaikutuksissa. Samoin Haaganpuron 
(silloinen Mätäpuro) arvoa ekologisena yhteytenä ei huomioitu. Kaavassa Keskuspuiston keski-
vaiheille suunniteltiin laajempaa vesiaihetta, mutta keinotekoiselta tuntuvin menetelmin. Kaava-
selostuksessa ehdotettiin Haaganpuron muokkaamista kolmessa paikassa jyrkkärinteisiksi ve-
sialtaiksi, joiden ei toivottu rehevöityvän. Niihin ehdotettiin myös vesijohtoveden pumppaamista 
kuivina aikoina. Osayleiskaavan selostuksessa ehdotettiin vanhojen peltoaukeiden käyttöä muun 
muassa viljelypalstoina tai maisemaniittyinä, mikä onkin toteutunut. 
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Kuva 19. Keskuspuiston Osayleiskaava 
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Maanmittauslaitos; Uudenmaan liitto

Vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmä 2014

¢ 0 5 10 km

Tulostettu Uudenmaan liiton karttapalvelusta 29.8.2016

Kuva 20. Ote vahvistettujen 
maakuntakaavojen yhdistel-
mästä

Kuva 21. Keskuspuisto erottuu 
pääkaupunkiseudun läpi kulke-
vana vihreänä metsäkiilana

2.2.5.  Vihersormien aseman vahvistuminen

Vuoden 1992 Helsingin yleiskaavassa viheralueilla oli entistä vahvempi rooli. Periaatteena oli 
virkistysalueiden säilyttäminen ja etelä-pohjoissuuntaiset virkistysalueet, jotka yhdistyivät toi-
siinsa poikittaisilla viheralueilla. Vuoden 2002 yleiskaava kumosi Keskuspuiston osayleiskaa-
van. Yleiskaavan käsittelyn yhteydessä päätettiin asemakaavoittaa Keskuspuisto noudattaen 
osayleiskaavan rajoja ja suunnitteluperiaatteita: puiston ala ei saa pienentyä, puisto on tarkoi-
tettu pääasiassa luonnossa kuntoiluun, ulkoilureittien tulee olla jatkuvia, biologista monimuo-
toisuutta ja maisemaa tulee vaalia sekä kulttuurimaisemaa ja virkistyspalveluja tulee kehittää. 
(Mustonen 2010) 

Nykyisin Keskuspuisto on asemakaavoitettu virkistysalueeksi ja koko Keskuspuisto on saatu 
asemakaavoitettua vuoteen 2014 mennessä. Keskuspuiston keskiosan eli Maunulanpuiston ja 
Pirkkolan liikuntapuiston asemakaavat ovat valmistuneet viimeisimpinä (Liite 1.). Lähes koko 
Keskuspuisto on Helsingin kaupungin omistuksessa lukuun ottamatta Maunulan uurnalehtoa ja 
Pasilanmetsän itäpuolista aluetta, mikä helpottaa alueen suunnittelua. 
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Kuva 22. Keskuspuiston keskiosan asemakaavan havainnekuvassa on esitetty muun muassa varaukset uusille 
sisäliikuntatiloille ja pysäköintilalueelle, jotka toteutuessaan kaventaisivat Keskuspuiston metsäverkostoa. 

Uudenmaan maakuntakaavassa Keskuspuisto on todettu seudullisesti tärkeäksi viheralueek-
si (Kuva 20.). Maakuntakaavan selvityksissä Keskuspuiston merkitys ekosysteemipalvelujen 
tuottamisessa, etenkin virkistyspalvelujen osalta on osoitettu merkittäväksi. Keskuspuisto on 
merkittävä metsäalue koko maakunnankin kannalta, sillä se erottuu pääkaupunkiseudun läpi 
kulkevana metsäkiilana analysoitaessa puuston kokonaistilavuutta hehtaaria kohden koko Uu-
denmaan alueella (Kuva 21.). 
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0 0,5 1 km 

New Yorkin Central Park 
on pinta-alaltaan 3,41 km². 
Ikonisen puiston ovat suunni-
telleet Frederick Law Olmsted 
sekä Calver Vaux ja se on 
avattu vuonna 1859.

Lontoon Hyde Park on pin-
ta-alaltaan 2.53 km². Se on 
avattu julkiseksi puistoksi 
vuonna 1637, jota ennen alue 
toimi kuningas Henrik VIII:n 
metsästysmaana.

Bostonin Emerald Necklace  
on pinta-alaltaan 2,13 km² ja 
se on Frederick Law Olmst-
edin 1891 suunnittelema 
kaupunkipuistojen ketju. Ve-
sisysteemi yhdistää puiston 
osat toisiinsa, vaikka nykyään 
autotiet muodostavat esteitä 
osien välille.

Helsingin Keskuspuiston pin-
ta-ala on nyt 10,22 km² VISTRA 
II -selvityksen rajauksella. Kes-
kuspuisto on keskimäärin yhtä 
leveä kuin New Yorkin Central 
Park, mutta paikoin myös puolet 
kapeampi. Uudet rakenta-
misalueet voivat kaventaa 
Keskuspuiston keskiosan jopa 
1/3 levyiseksi Central Parkin 
leveyteen verrattuna. 

Tukholman Ekoparken on 
useasta  vanhasta puistosta 
muodostettu kansallinen 
kaupunkipuisto, jonka pin-
ta-ala on 26 km². Ekoparken 
perustettiin vuonna 1995 
ja se sisältää myös vehreitä 
asuinalueita.

Kuva 23. Maailman kaupunkipuis-
tojen mittakaavavertailu
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Kuva 25. Pääkaupunkiseudun 
Viherkehä on viheralueiden ver-
kosto, joka ulottuu Sipoonkor-
vesta Porkkalan ulkosaaristoon. 
Viherkehä kytkee sadat seudun 
suojelu- ja virkistysalueet yh-
teen. Sen kautta kulkevat sekä 
yhdistyvät seudun virkistysreitit 
ja ekologiset yhteydet. Myös 
Helsingin vihersormet ovat osa 
Viherkehää, joka on toistaiseksi 
jokseenkin tuntematon käsite 
Suomessa (Lohman 2015, 30).

Vantaan Petikko

Espoon Keskuspuisto

Lee Valley Park

Epping Forest

Helsingin Keskuspuis-
to ja Helsinkipuisto

Kuva 24. London Green belt on Suur-Lontoon seudullinen viher-
kehä, jonka alkuperäinen konsepti on toimia puskurivyöhykkeenä 
kaupungin ja maaseudun välissä. Lee Valley Park on vuonna 1966 
perustettu vihersormi,  jonka osat toisiinsa yhdistää nelikaistainen 
autotie ja puiston länsireunalla kulkeva rautatie useine pysäkkei-
neen, kuten tulevaisuuden Keskuspuistossa (www.visitleevalley.
org.uk 2016). Epping Forest on entinen kuninkaallinen metsästys-
alue, jonka vanhat metsät ovat nykyään ekologisesti arvokkaita 
(www.visiteppingforest.org 2016). 

Kuva 26. Kööpenhaminan kuuluisa Fin-
gerplanen-suunnitelma vuodelta 1947 on 
ohjannut jonkin verran Kööpenhaminan 
kaupunki- ja viherrakenteen suunnitte-
lua, vaikka ne eivät noudata alkuperäisen 
suunnitelman linjoja (Caspersen et al. 
2006, 19). Verrattuna Kööpenhaminaan 
Helsingin vihersormet erottuvat kaupunki-
rakenteessa vahvemmin.
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2.3. AJANKOHTAINEN SUUNNITTELUTILANNE

2.3.1.  Helsingin uusi yleiskaava Keskuspuiston ja Hämeenlinnanväylän 
kannalta

Helsingin uusi yleiskaavaehdotus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuoden 2016 syksyl-
lä. Se odottaa vielä lainvoimaisuuttaan. Yleiskaavalla osoitetaan uutta maankäyttöä erityisesti 
laajentuvaan kantakaupunkiin, muihin kehittyviin keskuksiin sekä nykyisille moottoritiemäisille 
alueille. Yleiskaavan liikenneverkkosuunnitelmassa korostuu joukkoliikenteen ja erityisesti pi-
karaitioteiden rooli. Yleiskaavan tavoitteiden mukaan vuonna 2050 liikkuminen Helsingin kes-
kuksesta toiseen on vaivatonta joukkoliikenteellä, sillä uudet pikaraitiotiet täydentävät lähijunan 
ja metron säteittäisiä yhteyksiä luoden verkostomaisen liikennejärjestelmän. Lisäksi pyöräilyn 
laatukäytävät tekevät kaupungin eri keskuksista helposti saavutettavia. (KSV 2016b)

Yleiskaavalla pyritään ohjaamaan kaupungin viheralueiden suunnittelua verkostomaiseen 
suuntaan ja sijoittamaan uusi rakentaminen niin, että nykyisen viherrakenteen alueet ja erityi-
sesti vihersormet säilyisivät keskeisiltä osiltaan. Kaavassa osoitetut viheryhteydet ja poikittaiset 
viherlinjat yhdistävät viheralueita toisiinsa ja pyrkivät parantamaan virkistysalueiden saavu-
tettavuutta asuntoalueilta. Yleiskaavan selostuksessa on asetettu tavoitteeksi, että rakennet-
tavien alueiden sekä viher- ja virkistysalueiden suunnittelussa otetaan huomioon arvokkaat 
luontokohteet, ekosysteemipalvelujen ja ekologisen laadun kehittäminen sekä vihertehokkuus. 
Yleiskaavan virkistys- ja viherverkosto -teemakartalla on nostettu vihersormista esiin erityisesti 
Keskuspuiston ja Helsinkipuiston arvojen ja yhtenäisyyden turvaaminen, vaikka vihersormien 
reunoja on kuitenkin osoitettu osin rakentamiseen. Metsä-, niitty- ja siniverkoston kehittäminen 
on todettu yleiskaavan selostuksessa tärkeäksi koko kaupungin alueella. Yksi metsäverkoston 
runkoyhteyksistä kulkeekin Keskuspuiston läpi Laaksosta Haltialaan (Liite 11). Yleiskaavan se-
lostuksessa linjataan, että puistoista ja muista julkisista ulkotiloista kehitetään laadukkaita ja 
monipuolisia. (KSV 2016b)

Vaikka laatutasoa pyritään kaventuvilla viheralueilla nostamaan ei se ole mahdollista kaiken 
tyyppisillä viheralueilla. Erityisesti kaupunkimetsien arvo syntyy osittain juuri niiden laajuudes-
ta, joten viheralueiden pienentäminen ja laatutason nosto tulee suunnitella tarkoin kaupunki-
metsien kohdalla.

Tärkeä konsepti yleiskaavaehdotuksessa on kaupunkibulevardi. Moottoritiet, jotka nyt jatkuvat 
Kehä I: sen sisäpuolelle kohti Helsingin kantakaupunkia, on tarkoitus muuttaa tiiviisti rakenne-
tuiksi kaupunkibulevardeiksi. Tämä niin sanottu ”bulevardisointi” kohdistuisi myös Keskuspuis-
ton länsilaitaa kulkevaan Hämeenlinnanväylään, jolloin uuden kaupunkibulevardin varren tiivis 
rakentaminen levittäytyisi osittain myös Keskuspuiston puolelle. Tämä ja muut uudet rakentami-
salueet Keskuspuiston lähistöllä tulevat lisäämään huomattavasti Keskuspuiston käyttäjämää-
riä.
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Pyöräilyn laatukäytävä

Raidejokeri

Liike- ja 
palvelukeskustapikseli

Kantakaupunkipikseli

Pikaraititotie

Kaupunkibulevardi

Rautatieasema

Viheryhteys

Virkistys- ja 
viheraluepikselit

Kantakaupunki- ja virkistys- ja viheralue- pikselit Pikselin tulkittu vaihteluväli

100 m

1
0

0
 m

Kuva 27. Yleiskaavaehdotuksen tarkastelua ja tulkintaa

Kuva 28. Tulkintaa joustavasta pikselistä
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Yleiskaavakartan graafinen esitystapa koostuu eri värisistä ruuduista, jotka kuvaavat 100 m x 
100 m alaa. Ruudun tai niin sanotun pikselin väri kertoo paikalle osoitetun maankäytön, mutta 
yleiskaavan selostuksen mukaan pikselit ovat kuitenkin joustavia yksiköitä: ”- - sisällön osalta 
ruutua ja sen kanssa samaa pääkäyttötarkoitusta olevia lähiruutuja tarkastellaan tarkoituksen-
mukaisella laajuudella useamman ruudun muodostamana ruutualueena.” Tarkemmassa suun-
nittelussa asemakaavatasolla esimerkiksi viheralue voi levittäytyä tiiviin rakentamisen pikselin 
alueelle ja toisinpäin. Uusien rakentamisalueiden ja viheralueiden rajaukset sekä liikenneverkon 
linjaukset tullaan siis määrittelemään tarkemmin asemakaavoitusvaiheessa. (KSV 2016b: 95-
96)

Tässä diplomityössä tarkennetaan Hämeenlinnanväylän varrelle osoitettujen rakentamis- ja vi-
heraluepikseleiden tarkempaa rajaa ja testataan pikseleiden mahdollista vaihteluväliä.

Kuva 29. Yleiskaavan luonnos-
vaiheen havainnekuva Hä-
meenlinnanväylän maankäytön 
muutosalueesta. (Helsingin 
yleiskaavatoimisto, 2015)
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Yleiskaavan luonnosvaiheen havainnekuvassa on esitetty alustavasti kaupunkibulevardin var-
ren uusi rakentaminen sekä Keskuspuiston uusi reuna. Rakentaminen koostuu pääasiassa 
osittain auki olevista umpikortteleista ja kaupunkibulevardin linjaus on siirretty hieman itään 
nykyisen Hämeenlinnanväylän paikalta. Havainnekuvassa Haaganpuron avouoma päättyy kau-
punkibulevardiin Maunulanpuiston länsilaidalla. Rakentaminen levittäytyy osittain arvokkaiden 
luontokohteiden alueelle ja Pirkkolantien ympärillä sekä Pirkkolanmetsässä metsäverkosto on 
vaarassa katketa uuden rakentamisen takia. 

Havainnekuvan suunnitelma on yksi vaihtoehto kaupunkibulevardin varren rakentamisesta, 
mutta tässä työssä on haluttu tutkia erityyppisiä vaihtoehtoja osoitetun kerrosalamäärän sijoit-
tamiselle sekä Keskuspuiston kehittämiselle ja osallistua kaupunkibulevardien rakentamisesta 
käytävään keskusteluun uusien skenaarion avulla. Pyrkimyksenä on löytää ratkaisuja, joissa 
alueen maisemalliset, virkistykselliset ja ekologiset arvot säilyisivät paremmin, jolloin Keskus-
puisto säilyisi vahvana metsäisenä vihersormena.
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2.3.2.  Keskuspuisto osana Helsingin viher- ja virkistysalueiden                
strategista kehityskuvaa

Kaupunkirakenteen tiivistäminen edellyttää viheralueverkoston tietoista suunnittelua osana 
kaupunkirakennetta. Yleiskaavatyön aikana Kaupunkisuunnitteluviraston Ympäristötoimistossa 
on laadittu kaksi julkaisua: VISTRA I ja VISTRA II. VISTRA on lyhenne sanoista Viher- ja virkis-
tysalueiden strateginen kehityskuva ja näillä julkaisuilla on pyritty muodostamaan kokonaisnä-
kemys Helsingin viheraluerakenteen kehittämisestä tulevaisuudessa. Viher- ja virkistysverkos-
ton kehittämissuunnitelma (VISTRA II) on jatkoa julkaisulle Vihreä ja merellinen Helsinki 2050 
(VISTRA I), joka julkaistiin osana Yleiskaavan visio-vaihetta vuonna 2013. Ensimmäisessä julkai-
sussa määriteltiin yleiset tavoitteet ja toisessa julkaisussa on konkretisoitu tavoitteet kartoil-
le. Viher- ja virkistysverkoston osia on profiloitu ja niiden keskinäistä hierarkiaa on selkeytetty. 
Lisäksi julkaisussa on esitetty verkoston tavoitetila sekä linjaukset sen laadun kehittämiseksi. 
VISTRA II on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa syksyllä 2016 ja se on tehty pohjak-
si uuden Yleiskaavan toteuttamisohjelmalle.(KSV 2016a)

VISTRA II:n Keskuspuistoa esittelevällä kartalla (Kuva 31.) Keskuspuisto on jaoteltu kuuteen 
alueeseen(KSV 2016a, 39). Jaotteluun ovat vaikuttaneet alueiden maisemalliset ja toiminnalliset 
ominaisuudet. Tässä diplomityössä keskitytään Urheilumetsään eli Pirkkolanmetsään ja Stadin 
skutsiin eli Maunulanpuistoon, Pasilanmetsään ja Kivihaanmetsään. Kaupungin kaikki poikittai-
set viherlinjat kulkevat Keskuspuiston läpi ja niistä Malminkartanonhuipun ja Vuosaarenhuipun 
välinen viherlinja kulkee suunnittelualueen läpi Maunulanpuiston kohdalla.

Kuva 30. VISTRA II:sen tavoitteellinen viher- ja virkistysverkosto
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Kuva 31. Keskuspuiston kehittämisen suuntaviivat VISTRA II:ssa
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Kuva 33. Ylikulkusilta Pirkkolantien yli Maunulanpuiston lehdoista kuvattuna

Tässä osiossa sukelletaan Keskuspuiston nykyiseen olemukseen. Keskuspuisto  
ja erityisesti sen keskiosa analysoidaan perinpohjaisesti. Samalla käydään läpi 
keskeisiä tutkimustuloksia ja teorioita diplomityön aiheeseen liittyvän kirjallisuus-
katsauksen pohjalta. 

3. KESKUSPUISTO 
NYT

Kuva 32. Pirkkolanmetsän avokallioita
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Vedenjakaja

Sivuvedenjakaja

Valumasuunta

Avouoma

Hulevesiviemäri

Lähteikkö

1 m korkeuskäyrät

Keskuspuiston raja

+ 60

+ 50

+ 40

+ 30

+ 20

+ 10

+ 1

+ 0

-10

3.1. KESKUSPUISTON LUONNON OMINAISUUDET

3.1.1.  Vaihtelevat maastonmuodot

Keskuspuisto on maastonmuodoiltaan kumpuilevaa ja sen laajin alava laaksoalue sijoittuu Mau-
nulanpuistossa sijaitsevan Haaganpuron uoman ympärille (Kuva 34.). Suunnittelualue sijaitsee 
Keskuspuiston maiseman nivelkohdassa, jossa pohjoisen ylänköalue vaihtuu etelän laaksoihin. 
Suunnittelualueen läpi kulkee laaksopainanne ja maasto nousee taas Pirkkolassa sekä Maunu-
lanpuiston ja Pasilanmetsän läpi kulkevalla selänteellä. Toinen hallitseva maisemallinen selkä-
ranka on Keskuspuiston eteläosassa, jossa sijaitsee kalliokohoumien reunustama luodekaakko- 
suuntainen laakso. Keskuspuiston suhteelliset korkeuserot ovat 10 - 20 metriä ja koko alueen 
korkein kohta on puiston pohjoisosassa Haltiavuorella, joka nousee 53 metriä meren pinnan 
yläpuolelle (Kuva 35.).

Kuva 34. Kartalla on esitetty 
Keskuspuiston keskiosan maaston-
muodot, siniverkosto ja vedenja-
kajat.
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Keskuspuiston raja

Avouoma

Murroslinja

Valuma-alueraja

Haaganpuron valu-
ma-alue

+ 60

+ 50

+ 40

+ 30

+ 20

+ 10

+ 1

+ 0

-10

Kuva 35. Kartalla on esitetty 
koko Keskuspuiston topografia, 
valuma-alueet sekä kallioperän 
murroslinjat, joissa sijaitsevat 
alueen vahvimmat laaksoalueet. 
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Avokallio

Kallio

Moreeni

Hiesu

Hieta

Savi

Täytemaa

Maaperä voimakkaasti 
muuttunut tai kartoitta-
maton

Keskuspuiston raja

Suunnittelualueen kal-
lioalueet

Keskuspuiston kallioperä koostuu pääasiassa magmaattisesta graniitista ja kiillegneissistä. 
Haaganpuron alkuperäinen ja osittain nykyinen uoma kulkee pitkin kallioperän heikkousvyöhy-
kettä. Keskuspuiston maaperä koostuu kallioalueiden painanteiden moreenikerrostumista, jotka 
jatkuvat alas laaksoihin ja peittyvät siellä saven sekä liejusaven alle. Kivihaan pohjoispuolella, 
Maunulanpuistossa ja Pasilanmetsässä sijaitsee täytemaa-alueita, jotka ovat oletettavasti jään-
teitä Hämeenlinnanväylän rakentamisen ajoilta. Maunulanpuiston täytemaa-alue on toiminut 
aikaisemmin lumenkaatopaikkana. Pilaantunutta maaperää kohdealueelta löytyy ainakin Mau-
nulan entisen ampumaradan paikalta. Suurien lyijypitoisuuksien vuoksi ampumaradan alueen 
marjoja ja sieniä ei suositella syötäväksi. 

Helsingin maiseman yksi ominaispiirteistä ovat paljaat kalliot niin meren rannalla kuin sisä-
maassa. Paljaat kalliot näkyvät maisemassa kantakaupunginkin alueella, mutta kaupungin tii-
vistämisen myötä niitä räjäytetään matalaksi yhä enenevässä määrin. Valtaosa Helsingin lou-
himattomista kallioista sijoittuu luonnollisesti viheralueille. Avokalliot keräävät lämpöä ja ovat 
näin miellyttäviä oleskelupaikkoja myös ilman lämpötilan viilettyä. Keskuspuistossakin on run-
saasti avokallioita laaksoalueiden vastapainona. Suunnittelualueella avokallioita on erityisesti 
Pirkkolanmetsän alueella sekä Maunulanpuiston ja Pasilanmetsän itäpuolella ja niitä on louhittu 
ainakin Pirkkolan liikuntapuiston tieltä sekä Pasilanmetsässä Keskuspuiston taipaleen varrella. 

Kuva 36. Kartassa on 
esitetty Keskuspuiston 
keskiosan maaperä, sekä 
tutkittavalle rakentamis-
alueelle ulottuvat kal-
lioalueet. 
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Metsää voidaan raivata aukeiksi niityiksi tai pelloiksi ja taas palauttaa istuttamalla uutta metsää, 
mutta kallioita ei saada uusia ainakaan tämän ihmiskunnan aikana. Kallioiset rinteet ja selän-
teet ovat toki hyvää rakennusmaata teknisistä lähtökohdista ajatellen, kun taas laakson savimaa 
huonoa. Uuden rakentamisen suunnittelussa tulee kuitenkin huomioida koskemattomat kalliot ja 
muokata niitä vain, jos sen kautta saavutetaan jotain muuta suurempaa hyötyä kuin kallioiden 
maisemalliset ja virkistykselliset arvot. 

3.1.2.  Pienipiirteinen siniverkosto

Helsinki on tunnettu merenrannoistaan ja niiden virkistysarvoista. Vihersormista Helsinkipuisto 
kytkeytyy virtaavan veden varrelle pitkin Vantaanjokea ja etelässä mereen Vanhankaupungin-
lahdella. Muillakin vihersormilla on omat vesistönsä, vaikka ne eivät aina ole niin selkeästi ha-
vaittavissa. 

Keskuspuiston vesistöjä ovat sen pohjoisreunalla Vantaanjoki sekä Maunulanpuiston ja Pasilan-
metsän kohdalla Haaganpuro. Alueen valuma-alueet jakautuvat myös Vantaanjoen ja Haagan-
puron valuma-alueisiin. Haaganpuro kerää hulevesiä laajalta alueelta ja laskee lopulta Pikku 
Huopalahteen. Haaganpuron valuma-alue käsittää koko suunnittelualueen ja ulottuu laajasti 
vielä Keskuspuiston rajojen ulkopuolellekin. 

Keskuspuisto on tärkeä viheralue kaupungin hulevesien hallinnan kannalta. Suunnittelualue 
sijaitsee Haaganpuron valuma-alueella Pasilanmetsän itäreunaa lukuunottamatta. Suunnitte-
lualueen hulevesien hallintasuunnitelma edellyttää tietoa Haaganpuroon valuvista vesistä myös 
suunnittelualueen ulkopuolelta (HKR 2008, 3). Haaganpuron valuma-alueen pinta-alasta noin 
puolet on läpäisemätöntä pintaa ja jos suunnitellun kaupunkibulevardin rakentaminen toteute-
taan, läpäisemätöntä pintaa tulee runsaasti lisää. Toki viherkatoilla ja läpäisevillä päällysteillä 
voidaan lieventää kovien pintojen määrää. Avoimen hulevesijärjestelmän uomien sekä viivytys- 
ja imeytysalueiden tilavaraukset on hyvä miettiä jo osayleiskaavatasoisessa suunnittelussa, 
jotta voidaan ehkäistä tulevaisuuden kaupunkitulvia ja saada hulevesien virkistyspotentiaali 
käyttöön. Hulevesien johtaminen hallitusti Haaganpuroon edesauttaa puron tasaista perusvir-
taamaa myös tulevaisuudessa.

Haaganpuro sivuojineen kulkee suunnittelualueella savikkoalueiden läpi, minkä takia sen vesi 
on pääosin harmaata ja sameaa. Kaupunkipuroympäristöt luovat mielenkiintoisia virkistysalu-
eita ja ne ovat ekologisesti arvokkaita ympäristöjä varsinkin vähäjärvisillä alueilla, joissa puron 
eliöille kuten ravuille ja kalastolle on vähän elintilaa ja lisääntymisympäristöjä (Sarvilinna et al. 
2012, 11). Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan suunnittelualueella sijaitsee neljä lähdettä, 
joista Maunulan lähteikköalue sekä Metsälän lähde sijaitsevat Maunulanpuiston itäpuolella ja 
Kivihaan lähde sekä Pohjois-Pasilan lähteen kaksi tihkupintaa sijaitsevat Rantaradan pohjois-
puolella (YMK 2016). Lähteiden tihkupinnat ovat luoneet paikalleen arvokkaan kasvillisuuden, 
joten nämä alueet tulee ottaa huomioon ja pyrkiä säästämään jatkosuunnittelussa.
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Metso-kohde (arvokas metsä) 

Kääpäkohde 

Lintukohde 

Kasvikohde 

Liito-oravan ydinalue 

Perinnemaisemaketo 

Eläinhavainnot 

Luonnonsuojelualue 

Avouoma 

Keskuspuiston raja

Alikulku tunnistettu ekologise-
na yhteytenä

Tunnistettu heikko ekologinen 
yhteys

Viljelypalsta

3.1.3.  Arvokkaat kasvupaikat ja monipuolinen eläimistö

Helsingin Ympäristökeskuksen Luontotietojärjestelmän mukaan koko Keskuspuistossa on yh-
teensä 67 arvokasta luontokohdetta (YMK, 2016). Suunnittelualueen lähteiden tihkupinta-aluei-
den kasvillisuus on arvokasta. Maunulanpuistossa on lisäksi arvokas kääpäalue, jossa on ha-
vaittu yhteensä 71 eri kääpälajia sekä kahdeksaa indikaattoriarvoa omaavaa muuta kääväkästä. 
Runsas kääpälajisto on arvokas Helsingin mittakaavassa ja se ilmentää alueen luonnon moni-
muotoisuutta. Maunulan uurnalehdon viehättävä ja hyvin hoidettu puisto on poikkeus Keskus-
puiston metsäisessä maisemassa. Runsaslajisessa puistossa kasvaa muun muassa kirsikka-
puita sekä alppiruusuja ja sen lammella elää kaloja sekä sammakoita. 

Uusi yleiskaava ohjaa metsäverkoston lisäksi kehitettäväksi myös Helsingin niittyverkostoa, jo-
hon kuuluu varsinaisten niittyjen lisäksi myös kaikenlaiset jättömaat ja viljelypalstat. Keskus-
puiston maisemaa hallitsevat monipuoliset metsät, mutta puistosta löytyy myös avoimia aluei-
ta viljelypalstoina ja niittyinä. Suunnittelualueella viljelypalstoja sijaitsee Kivihaanmetsässä ja 
Maunulanpuistossa. Maunulanpuistossa entisen lumenkaatopaikan alueella sekä voimalinjan 
aluskasvillisuutena kasvaa heinää ja jonkun verran niittykasvillisuutta. Pasilanmetsän etelä-
osassa sijaitseva Rakennusviraston hoitama arvoniitty - Keskuspuiston pieni keto - kuuluu Hel-
singin perinnemaisemiin. 

Kuva 37. Karttaan on koottu 
Helsingin luontotietojärjestelmän 
(YMK, 2016) arvokkaat luonto-
kohteet sekä arvioitu ekologisten 
yhteyksien laatua Keskuspuiston 
keskiosassa. Arvokkaat luon-
tokohteet keskittyvät erityisesti 
Maunulanpuistoon. Pirkkolan-
metsän länsireunan liito-oravan 
ydinalue, sekä arvokas lehto ovat 
yleiskaavan rakentamisalueella.

Keskuspuiston 
pieni keto

Maunulan 
pähkinälehdot

Maunulan 
uurnalehto
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Metso-kohde(arvokas metsä)

Kääpäkohde 

Lintukohde 

Kasvikohde 

Liito-oravan ydinalue 

Lepakkokohde 

Perinnemaisema 

Luonnonsuojelualue 

Esitetty luonnonsuojelualue 

Natura2000-alue 

Avouoma 

Keskuspuiston raja

Luontoarvokeskittymä

Kuva 38. Kartassa on esitetty 
arvokkaat luontokohteet koko 
keskuspuiston alueella sekä 
tunnistettu luontoarvojen kes-
kittymiä. Helsingin liito-oravien 
ydinalueista yli puolet sijoittuu 
Keskuspuistoon.
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Keskuspuistossa liikkuu ja viihtyy runsaasti eläimiä, kuten kettuja, kaneja, metsäkauriita, mäyriä 
ja ajoittain myös hirviä. Myös liito-orava on levinnyt Keskuspuistoon ja viimeisimmässä selvityk-
sessä liito-oravien ydinalueet ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti koko Keskuspuiston alueella. 
Liito-oravan ydinalueista Helsingissä yli puolet (27) sijoittuu Keskuspuistoon (YMK 2016, 9) ja 
suunnittelualueella niitä on kahdeksan, joista erityisesti Pirkkolanmetsän länsipuolen alue sijoit-
tuu yleiskaavan rakentamisalueelle. Liito-orava viihtyy Keskuspuistossa usein vanhoissa kuusi-
valtaisissa metsissä, joissa kasvaa myös kookkaita haapoja sekä pienpuustoa (YMK 2016, 34). 
Miltei koko Keskuspuisto on Helsingin Luontotietojärjestelmän mukaan linnustollisesti arvokasta 
aluetta. Alueella elää tyypillisen havusekametsän linnuston lisäksi kanahaukkoja ja eri pöllölajeja. 
Puroissa ja kosteikoissa elää muun muassa sammakoita sekä rupikonnia. Haaganpurossa elää 
istutettu taimenkanta, jota hoitaa Virtavesien hoitoyhdistys vapaaehtoisvoimin. Haaganpuron 
varren rehevässä kasvustossa viihtyvät monet vesieliöt ja vesilinnut sekä ajoittain myös lepakot. 
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3.2. KESKUSPUISTO OSANA HELSINGIN                 
METSÄVERKOSTOA

3.2.1.  Helsingin metsien vaiheikas historia

Keskuspuiston nykyiseen metsämaisemaan on vaikuttanut voimakkaasti vuoden 1890 hirmu-
myrsky, joka kaatoi perimätiedon mukaan lähes kaikki Helsingin niemen puistojen puut ja aiheutti 
myös suuria tuhoja seudun metsissä. Myrskyn jäljet näkyvät Helsingissä ja niin ikään Keskus-
puistossa, josta on vaikea löytää yli 120 vuoden ikäisiä puita. Myrskyn tapahtuessa Keskuspuisto 
nykyisessä laajuudessaan oli suurimmaksi osaksi yksityisten kartanoiden ja muiden maanomis-
tajien omistuksessa Keskustan kulttuuripuiston aluetta lukuun ottamatta. (HKR 2015a, 21-22; 
Lehto 1989)

Kun Keskuspuiston vanhin osa perustettiin vuonna 1914, Helsingin metsien tila oli vielä heikko. 
Metsät olivat nuoria ja vesakoituneita sekä ilkivalta ja puiden luvaton kaataminen olivat yleistä, 
sillä maalta kaupunkiin muuttaneille oli luonnollista hakea polttopuuta lähimetsistä. Ensimmäisen 
maailmansodan aikana Helsingin ympärille rakennettiin maalinnoitus. Keskuspuistossa Pirkkolan 
ja Paloheinän välillä on useita tuon aikaisia maalinnoituslaitteita edelleen näkyvissä maastossa ja 
ne ovat muinaismuistolain suojaamia (Kuva 49.). (HKR 2015a, 22; Lehto 1989)

Keskuspuiston pinta-ala kasvoi nykyiseen laajuuteensa vuonna 1934, kun kaupunki osti Tomt-
backan (Haltialan) tilan. Toisen maailmansodan aikana Keskuspuistosta ja muista Helsingin met-
sistä jouduttiin hakkaamaan puita kaupunkilaisten polttopuiksi. Sodan jälkeen tilanne kuitenkin 
helpottui ja kaupungin metsiä ruvettiin hoitamaan suunnitelmallisesti. Metsien hoitoa ohjasivat 
ulkoilu-, retkeily sekä virkistysarvot ja ne alkoivat varttua hyväkuntoisina ja monipuolisina tar-
joten virkistysympäristöjä kaupungin kasvavalle asukaskunnalle. (HKR 2015a, 22; Lehto 1989) 

3.2.2.  Mitä kaupunkimetsät ovat?

Kaupunkimetsät ovat metsiä, jotka sijaitsevat kaupungin rajojen sisällä tai lähellä kaupunkia. 
Alueet koostuvat luonnontilaisesta metsäkasvillisuudesta ja ne mahdollistavat jokapäiväisiä vir-
kistysmahdollisuuksia kaupunkilaisille. Tyrväinen (1999) on jakanut kaupunkimetsät kolmeen 
tyyppiin: Metsäisiin puistoihin, jotka ovat usein pieniä ja sijaitsevat asuinalueiden sisällä ja tarjo-
avat maisema- ja virkistysarvoja; Virkistysalueisiin, jotka ovat usein laajempia kaupunkimetsiä, 
joissa on virkistyspalveluja ja ne sijaitsevat usein kauempana kaupungin keskustasta; Suojamet-
siin, jotka ovat usein kapeita puustoisia alueita, jotka suojaavat esimerkiksi asuinalueita maan-
teiden ja teollisuusalueiden melulta ja saasteilta. Keskuspuisto kuuluu tässä luokittelussa laaja-
na kaupunkimetsänä virkistysalueisiin, johon sisältyy myös suojametsiä liikenneväylien laidoilla.  
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71 %

29 %

43%

8%

4%

7%

12%

6%

3%

13%

4%

Haltiala 309 ha

Keskuspuiston 
pinta-ala on 1022 ha, josta 
on metsää 724 ha ja muu-
ta 298 ha.

Paloheinä 59 ha

Pakilanmetsä 27 ha

Pirkkolanmetsä 55 ha

Maunulanpuisto 87 ha

Pasilanmetsä 46 ha

Kivihaanmetsä 22 ha

Ruskeasuonlaakso 92 ha

Töölönlahti 27 ha

Metsäpinta-ala Alueen metsäpinta-alan suhde koko Keskus-
puiston metsäpinta-alaan

Kuva 39. Keskuspuiston 
pinta-alasta on metsää 
noin 70 %. Kaavio vasem-
malla kertoo Keskus-
puiston osien metsän 
pinta-alan suhteessa 
koko puiston metsä-
alaan.

Metsää
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3.2.3.  Helsingin metsät nykyään

Helsingissä ilman Östersundomia on noin 4 000 hehtaaria metsää. Laajimmat metsät sijoittuvat 
erityisesti vihersormiin, joiden lisäksi laajoja yhtenäisiä metsäalueita sijaitsee vielä saarissa, ku-
ten Santahaminassa ja Villingissä. Suurin osa Helsingin metsistä on pirstaloituneita sekä niiden 
kytkeytyneisyys muille alueille on heikentynyt liikenneväylien ja rakentamisen takia. Siitä huo-
limatta niillä on useita virkistyksellisiä, maisemallisia ja luonnon monimuotoisuutta ylläpitäviä 
arvoja. Helsingin laajat ja yhtenäiset metsien ydinalueet, jotka ovat yli 40 hehtaarin kokoisia, si-
jaitsevat Pakilassa, Ruskeasuolla, itäisellä Vanhankaupunginlahdella, Kivikossa, Mustavuores-
sa, Laajasalossa, Santahaminassa, Villingissä, Vartiosaaressa, Meri-Rastilassa, Uutelassa sekä 
Keskuspuiston Haltialassa. Nämä alueet ovat erityisen arvokkaita Helsingin ekologisen kestä-
vyyden säilyttämisen kannalta. (YMK 2015, 26-29)

Helsingin metsiä hoidetaan virkistysmetsinä ilman talousmetsän tuottovaatimuksia. Kaupungin 
metsät ovat runsaslajisia ja ekologian kannalta arvokkaita. Metsien biodiversiteettiin vaikutta-
vat metsän koko, muoto, puuston rakenne sekä lahoavan puun määrä ja laatu. Helsingin 4 000 
hehtaarista metsää on metsäisinä suojelualueina, luonnonsuojelulain luontotyyppeinä ja erityi-
sesti suojellun lajin esiintyminä rauhoitettuna noin 171 hehtaaria. Helsingin Luonnonsuojeluoh-
jelmassa 2015-2014 on esitetty lisättäväksi metsäisiä suojelualueita vielä noin 341 – 408 heh-
taaria. (YMK 2015, 29)

Kuva 40. Helsingin viheralueet luokiteltuna metsäalueiksi, puistoiksi ja avoimiksi ympäristöiksi.
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3.2.4.  Keskuspuiston metsätyypit

Keskuspuistossa on metsiä noin 700 hehtaaria, joka on noin 70 % koko Keskuspuiston pin-
ta-alasta. Puuston ikä on vaihtelevaa. Nuorinta puustoa löytyy metsittyviltä pelloilta ja iäkkäintä 
kallioselänteiden päältä. Metsät ovat havupuuvaltaisia ja niiden yleisin puulaji on kuusi, joka on-
kin Keskuspuiston nimikkopuu. Toiseksi yleisimmät ovat mänty ja rauduskoivu. Metsissä kasvaa 
myös tammia, vaahteraa, muutamia vuorijalavia, saarnia, lehtikuusta ja sembramäntyä sekä 
pihlajaa, joka esiintyy erityisesti metsien alimmassa latvuskerroksessa ja vesakkona. Lehtipuu-
valtaisia metsiä kasvaa runsaasti erityisesti Maunulanpuiston ja Haltialan alueilla.

Keskuspuiston yleisimmät kasvupaikat ovat lehtomainen kangasmetsä, tuore kangasmetsä ja 
lehto. Nykyisin rehevät lehtoalueet ovat olleet aikaisemmin peltoja, jotka ovat myöhemmin luon-
taisesti metsittyneet tai niille on istutettu puustoa. Osa rehevistä lehdoista on kasvanut kallioi-
den ja rinteiden notkelmiin, joihin on kerääntynyt kosteutta ja ravinteita pintavalunnan tuomana. 

Pirkkolanmetsän alue on pääosin tuoretta mäntyvaltaista kangasmetsää. Länsireunalla on re-
heviä lehtoja, jotka ovat Luontotietojärjestelmän (2016) mukaan arvokkaita kasvillisuuskohteita. 
Maunulanpuiston metsät ovat monipuolisia ja ravinteikkaita. Länsipuolen metsät ovat metsitty-
neitä peltoja, minkä takia ne ovat nuorempia kuin itäiset metsät. Maunulanpuistossa on luonnon-
suojelulain nojalla rauhoitettu kaksiosainen pähkinäpensaslehto sekä kasvillisuudeltaan arvok-
kaita rinne- ja purolehtoja (Kuva 37.). Sekametsäalue kulkee kapeana Maunulan uurnalehdon, 
lehtikuusimetsän ja Haaganpuron lehtojen välissä. Pasilanmetsän metsät ovat länsipuolella leh-
toja tai lehtomaisia kangasmetsiä ja itäpuolella tuoreita kangasmetsiä tai kalliomaita. Kivihaan-
metsässä on lehtomaista kangasmetsää sen pohjoisosassa ja tuoreesta kuivahkoon kangasmet-
sään ja kalliomaahan sen eteläpuolella.

Keskuspuiston metsien ikä vaihtelee 20:stä sataan vuoteen (Kuva 43.). Erityisesti vanhoja kuusia 
vaivaa juurikääpä lahottajasieni sekä kirjanpainaja kovakuoriainen, mikä lisää puiden kaatumis-
riskiä. Keskuspuiston metsiä on hoidettu jo melkein 70 vuoden ajan pienipiirteisesti ja luonnon-
mukaisesti, mikä näkyy runsaina ikääntyneinä metsinä ja puuston monipuolisuutena. Luonnon 
monimuotoisuus on otettu huomioon vuodesta 1995 lähtien, jolloin ruvettiin jättämään hoita-
mattomia metsälaikkuja sekä lahopuuta maahan (HKR 2015a, 23). 

3.2.5.  Kaupunkimetsän reunoilla ja muodolla on merkitystä

Ekologisesti toimivan kaupunkimetsän minimikooksi on määritelty kolme hehtaaria. Kuitenkin 
tätä pienemmätkin luontoalueet voivat olla ekologisesti hyvin tärkeitä kaupunkiympäristössä 
ja erityisesti silloin, jos ne linkittyvät muihin viheralueisiin ulkoilureittejä pitkin (Kurttila et al., 
2014). Koon lisäksi metsän muodolla on merkitystä. Luonnon muodostamat reunat ovat usein 
monimuotoisia ja vaihtelevia. Ihmisen tekemät reunat ovat taas usein suoria ja säännöllisiä. Mitä 
pyöreämpi kaupunkimetsän muoto on, sitä paremmat olosuhteet alueella on metsän sisässä 
viihtyville lajeille. Jos kaupunkimetsä on pinta-alaltaan saman kokoinen kuin pyöreä metsä, mut-
ta muodoltaan pitkulainen ja reunoiltaan mutkainen, on alueella enemmän suotuisaa elintilaa 
reunavyöhykkeellä viihtyville lajeille kuin metsän sisässä viihtyville lajeille. 
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Lehto

Lehtomainen kangasmetsä

Tuore kangasmetsä

Kuivahko kangasmetsä

Kuiva kangasmetsä

Karukko kangasmetsä

Kalliomaa ja hietikko

Muu kasvupaikka

Ulkoilureitti

Ratsastusreitti

Kuva 41. Karttaan on koottu Kes-
kuspuiston luonnonhoitosuunni-
telman luonnosversion kasvu-
paikkatyypit. Selännealueilla 
on pääosin kangasmetsää ja 
kalliomaata ja lehdot sijoittuvat 
kosteampiin laaksoihin. Metsä-
kuvioita ei ole kartoitettu Postin 
omistamalla alueella Pasilan-
metsän itäpuolella.

Haltiala

Paloheinä

Pakila

Pirkkolanmetsä

Maunulanpuisto

Pasilanmetsä

Kivihaanmetsä

Ruskeasuo

Laakso
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Paras kaupunkimetsän muoto lajiston monimuotoisuuden kannalta onkin pyöreän muotoinen 
ydinalue, jossa on lisäksi kapeita sakaroita. Sakarat voivat toimia käytävinä toisille metsäsaa-
rekkeille ja ne luovat reunavyöhykkeellä viihtyvälle lajistolle elintilaa. Optimaalisin muoto ekolo-
gisesti laadukkaalle luontoalueelle on ”avaruusaluksen muoto”, jossa ydinalue on pyöreä ja alue 
yhdistyy muihin luontoalueisiin lonkeroilla tai sormilla (Dramstad et al. 1996, 32).

Lisääntyvä virkistyskäyttö ja reunojen käsittely kaupunkimetsissä luo paineita metsäkasvilli-
suudelle. Metsien reunavaikutus sekä metsänpohjan kuluminen kuten polkujen muodostuminen 
aiheuttavat suuria muutoksia metsän aluskasvillisuudessa ja maaperän mikrobeissa sekä pie-
neliöissä. Polkujen vaikutus pohjakasvillisuuteen levittäytyy vähintään 10 metrin päähän polun 
reunasta (Roovers et al. 2004, 107-119). Runsas ulkoilukäyttö näkyy metsänpohjan kasvilajiston 
vaihtumisena herkistä lajeista, kuten kanervasta, kestävämpiin kuten heiniin ja kallioalueilla jä-
kälät korvautuvat sammalilla tai häviävät kokonaan (HKR 2015a, 27).

Kulumiselle arimmat alueet kaupunkimetsissä ovat rehevät lehdot ja kosteikot, jotka eivät sopeu-
du kulutukseen vaan muuttuvat usein mutaisiksi (HKR 2015a). Erityisesti maastopyöräily kulut-
taa maastoa voimakkaasti Keskuspuiston lehdoissa. Lisäksi kuivien ja karukkoisten kankaiden 
kulutuskestävyys on heikko (Kellomäki et al. 1982, 83). Kasvillisuus on Keskuspuistossa kulunut-
ta sen suosituimmilla alueilla ja runsas koirien ulkoilutus näkyy reittien varsien kasvillisuudes-
sa. Kaupunkimetsien maaperä on usein vähäravinteinen, mutta erityisesti liikenteen saasteista 
sekä koirien jätöksistä kaupunkimetsään päätyvä ylimääräinen typpi aiheuttaa rehevöitymistä, 
mikä usein lisää heinien ja muiden typensuosijalajien määrää kaupunkimetsissä (Ranta et al. 
2013, 669-683). Kulutuskestävyydeltään parhaimpia metsätyyppejä ovat kuivahkot, tuoreet tai 
lehtomaiset kankaat.

Kaupunkimetsien reunat tulee suunnitella ja hoitaa tarkasti, sillä reunavyöhyke toimii metsän 
ulkopuolelta tulevien vaikutusten puskurina ja suodattajana. Metsien reunavaikutus johtuu pää-
osin pienilmaston muutoksesta kuten maaperän kuivumisesta sekä tuulisuuden tai valon mää-
rän lisääntymisestä. Terävissä metsän reunoissa, joissa metsää ympäröi avoin tai rakennettu 
ympäristö, reunavaikutus voi ylettyä jopa 50 metrin päähän metsän sisälle (Hamberg 2009, 15). 
Reunavyöhyke on leveämpi, jos se on vasten vallitsevaa tuulensuuntaa tai metsän aurinkoisella 
puolella. Ideaali ja elinvoimainen reunavyöhyke on poikkileikkaukseltaan kolmion mallinen, suh-
teellisen harva, runkojen kohdalla pensaiden täydentämä sekä latvustoltaan epätasainen. (Kel-
lomäki et al. 1982, 12)

Puuston iän ja kasvupaikkatyypin mukaan voidaan arvioida puuston mahdollisuudet sopeutua 
rakentamisen tuomiin muutoksiin. Karumman kasvupaikkatyypin metsät ovat herkimpiä metsän 
käsittelylle tai rakentamiselle, kun taas tuoreemmat kasvupaikat sopeutuvat niihin ja palautuvat 
nopeammin. Sekametsät ovat monipuolisuutensa kannalta kestävämpiä olosuhteiden muutok-
sille ja parempia luonnon monimuotoisuuden kannalta kuin yhden puulajin metsät. Sekametsiin 
ja lehtoihin on helpompi muodostaa uusi reunavyöhyke, joten Maunulanpuiston ja Pasilanmet-
sän länsipuolen alueet kestävät muutoksia paremmin kuin Pirkkolanmetsän karumman tyypin 
metsät. (Kellomäki et al. 1982, 107)
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Kulutuskestävyys

Hyvä: kuivahko, tuore tai lehtomainen 
kangas

Heikompi: Kuiva, karukko ja jäkäläkan-
kaat, rehevä ruohovaltainen lehto

Huono: Kalliometsä, kosteikko, soistu-
ma ja puronvarsi

Kestävyys muutoksissa

Hyvä: 20-40 ikäinen puusto

Tyydyttävä: 40-60 -vuotias

Kohtalainen: 60-80 -vuotiaspuusto

Huono: vanhempi kuin 80-vuotias puusto

Metsän virkistyskäyttöarvo

Hyvä: vanhempi kuin 80-vuotias puusto

Tyydyttävä:60-80 -vuotiaspuusto

Kohtalainen:40-60 -vuotias

Huono: 20-40 ikäinen puustoKuva 42. Keskuspuiston keskiosan metsien kulu-
tuskestävyyttä on analysoitu metsätyyppikuvioiden 
perusteella. Erityisesti Maunulanpuiston ja Pasi-
lanmetsän länsiosat ovat kulutuskestävyydeltään 
hyviä.  

Kuva 43. Kartassa on analysoitu puiston keskiosan 
metsien muutoskestävyyttä ja virkistyskäyttöarvoa. 
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3.2.6.  Kaupunkimetsien tuottamat ekosysteemipalvelut 

Kaupunkimetsillä on vahvemmat ja monipuolisemmat edut ekosysteemipalvelu-näkökulmasta 
verrattuna muunlaisiin kaupunkiviheralueisiin. Kaupunkimetsä toimii ilman ja veden puhdistaja-
na, lämpötilan säätelijänä, maan stabiloijana, villieläinten elinympäristönä, melun ja tuulen suo-
jana, maisemoijana, terapeuttisena ympäristönä tai lähialueiden kiinteistöjen arvon nostajana. 

Taajamametsät tulevat olemaan tärkeässä asemassa, kun kaupunkialueilla pyritään sopeutu-
maan ilmastonmuutoksen riskeihin, kuten kasvaviin sademääriin ja lämpötilan äärivaihteluihin 
(Tyrväinen et al. 2014a). Keskuspuisto tulee olemaan tärkeä kaupunki-ilman lämpötilan tasaa-
jana kasvavassa urbaanissa rakenteessa. Ilmaston lämpenemisen myötä havumetsävyöhyke 
tulee ennusteiden mukaan siirtymään noin 500 km pohjoisemmaksi nykyisestä ja lehtipuut yleis-
tyvät laajemmalla alueella (Pöyry & Toivonen 2005, 3). Myös Keskuspuiston havupainotteiset 
metsät saattavat muuttua tulevaisuudessa lehtipuuvaltaisimmaksi. Tätä on hyvä ennakoida jo 
uuden rakentamisen takia istutettavan uuden metsänreunavyöhykkeen suunnittelussa. 

Puuston vaikutus ilmavirtauksiin riippuu puuston kehitysvaiheesta, puulajista ja puuston kerrok-
sellisuudesta. Kuusikot hidastavat ilmavirtauksia paremmin kuin männiköt tai koivikot (Kellomäki 
et al. 1982, 12). Hämeenlinnanväylän varrella on myös suojametsiä. Erityisesti Maunulanpuiston 
kohdalla Keskuspuiston laidalla ennen avointa peltomaisemaa on metsitetty monipuolisella puu-
lajistolla suojaamaan Keskuspuiston virkistysarvoja Hämeenlinnanväylältä. 

3.2.7.  Millaisia ekologisia yhteyksiä Keskuspuistossa on?

Keskuspuisto on osoitettu yleiskaavan Kaupunkiluonto -teemakartalla Helsingin ekologisen kyt-
keytyneisyyden kannalta tärkeäksi alueeksi Laaksosta aina Haltialaan asti (Liite 6.). Ekologiset 
yhteydet ovat luonnon ydinalueita yhdistäviä metsäketjujen tai lehtipuukasvillisuuden muodos-
tamia reittejä, joki- ja purolaaksoja tai peltoaukean lävitse kulkevia saarimaisia ketjuja. Ne yllä-
pitävät ydinalueiden toimintaa ja muodostavat leviämisteitä eläinten liikkuessa alueelta toisel-
le. Ekologinen yhteys on sitä parempi mitä leveämpi se on. Ekologisen yhteyden minimileveyden 
määrittelyyn vaikuttavat alueen kasvillisuuden tai maastonmuotojen antama suojaisuus ja ih-
mistoimintojen läheisyys. (Väre 2002, 5)

Ekologisten käytävien leveydet ovat usein kapeampia kaupunkialueella kuin haja-asutusalueilla. 
Kaupunkialueilla ekologiset yhteydet sijoittuvat useimmiten virkistysalueille, jolloin virkistyskäy-
tön voimakkuus tulee ottaa huomioon käytävää ja sen laatua arvioitaessa. Pääkaupunkiseudun 
ekologisia yhteyksiä tutkineet Väre ja Krisp (2005, 39) suosittelevat esikaupunkialueella toimivan 
ekologisen käytävän minimileveydeksi 250-300 metriä. Käytävät voivat paikoin olla tätä kapeam-
pia, mutta eivät pitkältä matkalta niiden toimintakyvyn varmistamiseksi. Mitä lyhyempi kapein tai 
katkeileva jakso on, sitä parempi. Haja-asutusalueilla sopiva yhteys on 400-1000 metriä, mutta 
kaupunkien keskustoissa ei yleensä kulje toimivia ekologisia käytäviä. (Väre & Krisp 2005, 38)

Keskuspuiston metsäkäytävän leveimmät kohdat ovat Maunulanpuistossa, jossa leveys on jopa 
kilometri ja Haltialassa, jossa metsäkäytävän leveys on paikoin jopa kaksi kilometriä leveä. Ka-
peimmillaan metsäkäytävä on Maunulanpuistossa Uurnahautausmaan ja viljelypalstojen välis-
sä, jossa metsä kapenee noin 100 metrin levyiseksi sekä Maununnevan viljelypalstojen ja pel-
toaukean länsipuolella, jossa metsäkäytävä kapenee vain 50 metrin levyiseksi. Toki molemmissa 
kapean metsäkäytävän kohdissa rinnalla on viljelypalstoja ja peltoaukeaa, joka sopii liikkumi-
seen osalle lajeista, jotka eivät kaipaa metsän suojaa. Uurnahautausmaakaan ei estä kaikkien 
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lajien liikkumista kuten puistoihin tottuneita kettuja tai kaneja luikahtamasta sen aitojen ali.

Ekologisen käytävän määrittelyssä tuleekin ottaa huomioon leveyden lisäksi myös sen merki-
tys eri mittakaavoissa eri tyyppisille lajeille. On selvää, että esimerkiksi näätä, metso, kuukke-
li, metsämyyrä, hämähäkki tai maaperän hyönteiset kokevat käytävän koon, ulkopuolisen reu-
navaikutuksen ja eristäytymisen eri tavoin. Joidenkin lajien esiintymisen kannalta laaja-alaiset 
maisemapiirteet olivat oleellisempia, toisille lajeille on taas tärkeämpää pesimämetsän puuston 
koostumus. Metsien välissä oleva avomaa voi estää esimerkiksi metsälintujen tai liito-oravan 
liikkumisen metsälaikulta toiselle, joten avoin peltoalue voi olla rakennettuun alueeseen rinnas-
tettava liikkumiseste. Hirvi- ja kauriseläimille taas sopii metsiköitä peltoja sisältävä yhteys. Eko-
logisia käytäviä suunniteltaessa on siis huomioitava sekä käytäviä ympäröivän maiseman raken-
ne, että myös itse käytävien laatu. (Väre 2002)

Keskuspuiston ekologisen käytävän heikot kohdat sijoittuvat kuitenkin erityisesti sitä halkovien 
liikenneväylien kohdille. Niiden poikki kulkevat ylikulkusillat tai alikulut ovat elintärkeitä useille 
eläimille sekä toki virkistyskäyttäjillekin. Alikulut on todettu toimivammiksi yhteydeksi eläimille 
kuin ylikulut, mutta alikulut tuottavat usein epämiellyttävää ympäristöä virkistyskäyttäjän kan-
nalta.

Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteena on perustaa kaupunkiin metsä- ja niittyverkostot, jotka 
turvaisivat elinympäristön useille lajeille. Kaupunkimetsien nykyinen laajuus tulee turvata, mut-
ta niittyverkoston muodostamiseksi tulee ottaa huomioon myös rakennetut biotoopit kuten voi-
malinjojen aluskasvillisuus ja muut jättömaat. Nämä verkostot toimivat myös ekologisina käytä-
vinä (Vierikko et al. 2014, 124). Keskuspuistossa on metsien lisäksi myös niittyjä, viljelypalstoja ja 
voimalinjojen aluskasvillisuusalueita, joiden asemaa ei tule unohtaa alueen jatkosuunnittelussa.

ERILAISIA EKOLOGISIA YHTEYKSIÄ

Käytävä

Metsäkäytävä

Niittykäytävä

Purokäytävä

Vihersilta

Ydinalue Ydinalue

Askelkivet

Maisemakäytävä

Latvusyhteys

Kuva 44. Kuvassa on esitetty erilaisia ekologisia yhteyksiä. Erilaiset ekologiset yhteydet sopivat eri lajeille ja yhteys 
voi olla minimissään jopa pelkkä puiden latvusyhteys.
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Asukastiheys 
h/ km2

Asukastiheys 
h/ km2

Väestön 
keski-ikä

Väestön 
keski-ikä

Asuntokun-
nan keskikoko

Asuntokun-
nan keskikoko

Asunto-
kunnan 
mediaanitulot

Asunto-
kunnan 
mediaanitulot

3.3. KESKUSPUISTOA RAJAAVA                                 
KAUPUNKIRAKENNE

Keskuspuiston alue levittäytyy Töölönlahdelta aina Vantaanjoelle saakka. Se yhdistää toisiinsa 
kaupungin eri aikakausien tarpeiden ja trendien mukaan rakennetut kaupunginosat aina tiiviistä 
umpikorttelikeskustasta metsälähiöiden kautta kaupungin laidan pientaloalueille. Keskuspuisto 
on muiden vihersormien ohella kokonaisuutena kaikkien helsinkiläisten yhteinen virkistysalue, 
mutta Keskuspuiston laidoilla asuvat kokevat sen eri osat lisäksi omina tärkeinä lähipuistoinaan. 

Keskuspuiston läpi kulkee myös kaupungin teknisiä verkostoja. Korkeajännitteisen 110 kV ja 400 
kV sähkökaapeleiden johtokäytävä kulkee Metsäläntietä pitkin, minkä takia maisema on avon-
ainen Metsäläntien pohjoispuolella. Korkeapaineinen maakaasujohto kulkee Pirkkolan länsi- ja 
eteläpuolta sekä etelään Maunulanpuiston ja Pasilanmetsän läpi Ruskeasuon lämpökeskukseen. 

1. Vironniemi

2. Kampinmalmi

3. Taka-Töölö

4. Reijola

5. Haaga

6. Kaarela

7. Tuomarinkylä

8. Länsi-Pakila

9. Maunula

10. Pasila

11. Alppiharju

12. Kallio

Peruspiirin arvo Kaupungin peruspiirien keskiarvo
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Kuva 46. Keskuspuiston ympäristön tehokkaimmin rakennetut alueet sijaitsevat etelässä kantakaupungissa sekä 
Mannerheimintien varrella ja Länsi-Pasilassa. Uudella yleiskaavalla osoitetaan uusia tiiviitä alueita muun muassa 
kaupungin sisääntuloväylän varteen Keskuspuiston reunalle. 

1.2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Kuva 45. Viereisen sivun kaavioon on koottu tietoja niistä Helsingin peruspiireistä, jotka reunustavat Keskus-
puistoa. Tilastot on kerätty Helsingin kaupungin Tietokeskuksen Helsinki alueittain 2015 -julkaisusta. Viher- ja 
merialueiden suuri määrä osassa peruspiireistä sekä Pasilan ratapiha vaikuttavat merkittävästi alueen asukas-
tiheyteen, mikä vaikeuttaa siten peruspiirien vertailua. Suunnittelualueen ympärillä Haagan, Maunulan ja Pasilan 
peruspiireissä väestön keski-ikä on suurempi kuin kaupungin peruspiirien keskiarvo ja taas asuntokunnan me-
diaanitulot ovat muuta Helsinkiä pienemmät. Suunnittelualueen pohjoispuolella Tuomarinkylässä ja Länsi-Pakilas-
sa asuntokunnan mediaanitulot ovat selvästi korkeammat kuin kaupungin peruspiirien keskiarvossa. 

Korttelitehokkuus yli 1,8

Korttelitehokkuus 1,0-1,8

Korttelitehokkuus 0,4-1,0

Korttelitehokkuus alle 0,4

Hoitoluokka A

Hoitoluokka B

Hoitoluokka C
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Pientaloalue

Kerrostaloalue

Teollisuus/työpaikka/logistiikka-alue

Julkinen terveysasema

Päivittäistavarakauppa

Oppilaitos/päiväkoti

Kuva 47. Kartassa on esitetty Keskuspuis-
ton keskiosan ympäristön nykyistä raken-
nuskantaa ja palveluiden sijainteja. Uuden 
Keskuspuiston reunan rakentamisalueen 
tulee yhdistyä luontevasti erityisesti Haa-
gan kaupunginosaan. 

Haaga

Kivihaka

Pohjois-Pasila

Maunula

Pirkkola

Kuvassa 46. on esitetty Keskuspuistossa ja sen reunoilla sijaitsevien peruspiirien tietoja. Tutki-
muksessa, jossa tarkasteltiin Itä- ja Pohjois-Helsingin luontoalueiden vaikutusta asuntojen hin-
toihin, todettiin Keskuspuiston vaikutusalueen asuntojen hintoihin ulottuvan noin puolentoista 
kilometrin päähän puiston reunasta. Tällä vyöhykkeellä asunnot olivat 5-7 % kalliimpia kuin sitä 
kauempana sijaitsevat asunnot. Suurin hintaa nostava vaikutus oli 250 m ja 1 km etäisyyksillä 
Keskuspuistosta ja tähän osasyynä on se, että osa viheralueista joihin asuinkorttelit rajautu-
vat ovat liikenneväylien suojaviheralueita eivätkä viihtyisää ulkoilumetsää.(Lönnqvist et al. 2009, 
126)

Uudella yleiskaavalla osoitetaan uutta rakentamista Keskuspuiston ympäristöön, mutta jo lä-
hitulevaisuudessa aivan Pasilanmetsän itäpuolelle, väistyvän Maaliikennekeskuksen ja Postin 
lajittelukeskuksen paikalle, Pohjois-Pasilaan on rakentumassa uusi kaupunginosa yli 4 000 
asukkaalle ja 7 000 työpaikalle (KSV 2017). Keskuspuiston ja uuden rakentamisen väliin on suun-
niteltu uusi rakennettu puistovyöhyke, joka osaltaan vastaa virkistysalueiden käyttöpaineen li-
sääntymiseen alueella. Lisäksi Pasilan aseman ympäristöön ollaan kaavoittamassa asuntoja ja 
työpaikkoja.

Kuva 48. Kartassa on Keskuspuiston kes-
kiosan kulttuuriympäristöt ja 1. maailman-
sodan aikaiset maalinnoitukset. 

1 maailmansodan maalinnoitusten rajaus 
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Kuva 49. Keskuspuisto on Uu-
denmaan maakuntainventointi-
en mukaan luokiteltu kokonaan 
kulttuuriympäristöksi. Ihminen 
on vaikuttanut Keskuspuiston 
maisemaan sen koko alueella. 
Maisema on ihmisen ja luonnon 
voimien tuotos, joka on ainai-
sessa muutoksessa. 
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1890: Hirmumyrsky kaataa 
melkein kaikki Keskuspuiston 
puut.

Keskuspuisto yksityisten kar-
tanoiden ja maanomistajien 
hallussa

1800-luvun loppu: Eläintar-
han alueen huvilat rakenne-
taan.

1903: Rantaradan Helsin-
ki-Karjaa osuus otetaan 
käyttöön

1880 1890 1900

Maiseman 
historia

Suunnittelu-
historia

Kuva 50. 1900

3.3.1. Keskuspuiston reunojen 
rakentumisen vaiheet ja maiseman 
muutos

Keskuspuiston reunat ovat saaneet muoton-
sa Helsingin kapungin laajentuessa kauem-
mas niemeltään. Ennen tätä kehitystä Keskus-
puiston maisemaa määrittivät kartanoiden 
omistuksissa olevat viljelyslaaksot ja metsä-
selänteet. Aikajanalla on esitetty Keskuspuis-
ton ympäristön rakentumisen vaiheet.
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1939–1945: Metsiä hakataan 
sodan aikana kaupunkilaisten 
polttopuiksi

1930-luku: Laaksoon 
rakennetaan ratsastussta-
dion ja Ruskeasuolle 
maneesi talleineen

1930-luku: Pakilaan rakenne-
taan pientaloja tyyppipiirus-
tusten mukaan

1900-luvun alku: Etelä-Haa-
gaan perustetaan huvilayh-
dyskunta

1914: Keskuspuisto perus-
tetaan

1910: Bertel Jung keksii aja-
tuksenKeskuspuistosta

1914-1917: Maalinnoitusket-
ju, josta osia myös Pirkkolas-
sa, rakennetaan 1 Maailman-
sotaa varten

1934: Kaupunki ostaa Tomt-
backan (Haltialan) tilan ja 
Keskuspuiston ala kasvaa 
nykyiseen laajuuteensa

1946-: Keskuspuiston metsiä 
aletaan hoitaa suunnitelmal-
lisesti

1910 1920 1930 1940

Kuva 51. 1940
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19601950 1970 1980

Maiseman 
historia

Suunnittelu-
historia

Kuva 53. 1980Kuva 52. 1960 

1960 Yleiskaava 1972 Yleiskaava

1978 Osayleiskaava

1978 Asemakaava Kivihakaan 
ja Pasilanmetsään (Liite 2.)

1968: Pirkkolan liikunta-
puiston palloilu- ja uimahalli 
valmistuu 

1972: Metsäläntie valmistuu

1970-luku: Hämeenlinnan-
väylän linjausta siirretään 
Haagan kohdalla Keskuspuis-
toon päin ja tasoristeyksiä 
rakennetaan. Haaganpuro 
siirretään laakson pohjalta 
väylän viereen.

1980: Kehä 1 valmistuu 
kokonaan

1980-luku: Maunulan hyppy-
torni puretaan

1970-luku: Huoli Keskupuis-
ton pirstoutumisesta 
kasvaa

1966: Maunulan uurnahau-
tausmaa perustetaan

1960-luku: Kivihaan asuinker-
rostalot rakennetaan

1950- ja 1960-luku: Tielinjaus 
Helsingistä Hämeenlinnaan 
rakennetaan

1950- ja 1960-luku: Asuinker-
rostaloja rakennetaan Etelä- 
ja Pohjois-Haagaan.

1950- ja 1960-luku: Eläin-
tarhan huvila-alue muuttuu 
puistoalueeksi.
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2009: Keskuspuiston 
suunnitteluperiaatteet

1990 2000 2010

2002 Yleiskaava 2014 Keskuspuiston keski-
osan
asemakaava (Liite 1.)

1992 Yleiskaava

Kuva 54. 2009
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Tyyppitalot/omakotialue

Kerrostalot metsässä

Polveileva korttelirakenteen reuna

Palvelu- ja työpaikka-alue

Työpaikka- ja melumuurirakennus

Teollisuus/logistiikkakeskus

Liikuntapuisto

Kuva 55. Keskuspuiston nykyisten reuno-
jen rakentaminen on luokiteltu eri raken-
tamistypologioihin. Raidoitetuilla alueilla 
on ominaisuuksia molempien tyyppisistä 
typologioista.
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Pirkkola 
1940-luku

Maunula
1950-luku

Länsi-Pasila
1980-luku

Meilahti
1950-luku

Kuva 56. Kaaviossa on esitetty seuraavi-
en sivujen typologiatarkasteluun valitut 
alueet. Alueet on pyritty valitsemaan 
niin, että tarkastelu käsittäisi mahdol-
lisimman monipuolisesti erityyppisen 
rakentamisen rajautumista Keskuspuis-
toon.

Selitys seuraavien sivujen

typologiatarkasteluiden kartoille

Avoin tila

Puoliavoin tila

Suljettu tila

Yksityinen tila

Puolijulkinen tila

3.3.2.  Esimerkkejä nykyisten reunojen rakentamisen typologioista

Eri aikakausien kaupunkisuunnittelun sekä arkkitehtuurin arvot ja trendit ovat vaikuttaneet 
Keskuspuiston nykyisten reunojen muotoutumiseen. Keskuspuiston reunan rakentamisen 
suunnittelun problematiikkaan liittyy paljon se, millaista uutta reunavyöhykettä Keskuspuiston 
laidalle halutaan tehdä ja miten ratkaisut vaikuttavat pidemmällä aikavälillä maisemaan ja ekolo-
giseen laatuun. Analyysi eri kaupunkirakenteiden typologioista ja erityisesti niiden liittymisestä 
Keskuspuistoon auttaa pääsemään käsiksi aikaisemmin tehtyjen ratkaisujen vaikutuksiin. Aikai-
sempia suunnitteluratkaisuja voidaan käyttää joko varoittavina tai onnistuneina esimerkkeinä 
jatkosuunnittelussa. Analyysi on tehty karttatarkastelun ja maastokäyntien avulla. 
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Pirkkolan omakotialue

0 50 100m

Pirkkolan liikuntapuisto

Ulkoilureitti

Reunametsä 15 mKalliometsä 60 m

Ulkoilureitti Pirkkolanplotti Yksityispiha Yksityispiha

Pirkkolan asuinalue

Pirkkolanomakotialue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö ja se on 
rakennettu 1938 laaditulle alueen rakennussuunnitelmalle 1940-luvulla. Yhtenäisen alueen 
kaikki rakennukset on rakennettu tyyppipiirustusten mukaan. Rakennukset ovat pääosin yhden 
tai puolentoista kerroksen pientaloja. Alueen korttelitehokkuus on alle 0,4. (Museovirasto 2009)

Alueen pihojen mallipihasuunnitelmat laati puutarhasuunnittelija Elisabeth Koch. Pihojen puusto 
on samanikäistä ja pihapiirit ovat hoidettuja (Museovirasto 2009). Katunäkymät alueen sisällä 
ovat kaartuvia sekä pienimittakaavaisia ja tunnelma on tiivis ja jäsennelty. Pihat ovat paikoin 
sulkeutuneita runsaan kasvillisuuden takia.

Keskuspuiston puoleiset pihat on rajattu aidoilla tai pensasaidoilla, joten pihat eivät leviä met-
sään. Kalliokohouma toimii suojana Pirkkolanplotin uimapaikan ja asuinalueen välissä. Ulkoilu-
reitin ja pihojen välissä oleva noin 15 m suojametsä on tuoretta kangasmetsää ja se soveltuu 
kerroksellisuutensa vuoksi hyvin suojaavaksi puustoksi. Vehreiden puutarhapihojen takaa kur-
kistavat omakotitalot eivät paljoa häiritse Keskuspuiston puolella kulkevia. Alueen hyvät puolet 
ovat selkeästi puiston puolella rajautuvissa pihoissa ja kohtuullisen onnistuneessa metsävyö-
hykkeessä Keskuspuiston ja Pirkkolanomakotialueen välissä.

Kuva 57. Typologia-analyysi Pirkkolasta Kuva 58.  Pirkkolan katutilaa.

Kuva 60.  Periaateleikkaus

Kuva 59. Ulkoilutie Keskuspuiston puolella
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Maunulan vehreä lähiö

0 50 100m

Maunulanpuisto

AutotieAutotie

Reunametsä 35 m
Haaganpuro

Ulkoilureitti Piha Töyrypuisto 68 m PihaPiha

Maunula

Maunula on 1950-luvulla jälleenrakennuskauden asuntopulan lievittämiseksi suunniteltu ja ra-
kennettu metsälähiö, jonka rakennusmassat on aseteltu maastonmuotojen mukaan (Museovi-
rasto 2009). Katuverkko ja rakennukset on sijoitettu väljästi toisiinsa nähden ja alueen yleisilme 
on verheän puistomainen tai puistometsäinen. Alueen laidalla sijaitsevat Keskuspuistoon rajau-
tuvat rivitalot, sisempänä lamellitalot sekä niitä korkeammat pistetalot. Alueen korttelitehokkuus 
on 0,4-1,0 ja kerroksia on taloissa kahdesta viiteen.

Keskuspuiston reunan rivitalojen pihat levittäytyvät yli tonttirajojen melkein Haaganpuron rinnal-
la kulkevaan ulkoilureittiin asti. Vanhoja ilmakuvia tarkastelemalla voi huomata, että Maunulan 
alue on alunperin rakennettu avoimen pelto- ja niittymaiseman laidalle. Nykyään Haaganpuron 
laaksotila on kasvanut umpeen lehtometsäksi, joka sopii kerroksellisuutensa puolesta varsinkin 
kesäisin suojametsäksi asuinalueen ja virkistysalueen väliin. Lehtokasvillisuus peittää näkymiä 
ulkoilureitiltä pihoille hyvin. Tiheä lehtokasvillisuus ei houkuttele poikkeamaan ulkoilureitiltä ja 
se suojaa hyvin Haaganpuroa.

Kuva 61. Typologia-analyysi Maunulasta
Kuva 62. Lehtoa suojametsänä rakentamisen ja Kes-
kuspuiston välillä

Kuva 64. Periaateleikkaus

Kuva 63.  
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Länsi-Pasilan postmodernit korttelit

0 50 100m

Ruskeasuo

Katu Katu

Reunametsä rinteessä 60 m

Ulkoilureitti UlkoilureittiKoirapuisto PihaPihaPiha Kyllikinpuisto

Länsi-Pasila

Länsi-Pasilan nykyinen asemakaava hyväksyttiin 1979 ja sen pohjalta alue rakennettiin 1980-lu-
vulla postmoderniin tyyliin. Alueen tieltä on purettu suurin osa Puu-Pasilaa. Länsi-Pasilassa ka-
dut ovat kaarevia, korttelit miltei umpikortteleita ja vehreät yhteispihat hahmottuvat selkeästi 
omina yksityisinä tiloinaan. Alueen korttelitehokkuus on noin 1,8 ja kerroksia rakennuksissa on 
neljästä seitsemään. 

Alueen yleisilme on vehreä alueen sisältä on näkymiä Keskuspuistoon. Alueen Keskuspuiston 
puoleista reunaa pitkin kulkee yhtenäinen päällystetty puistomainen reitti, jonka jälkeen rin-
ne laskee alas Keskuspuistoon. Rinne ja siinä kasvava lehtomainen kangasmetsä muodostaa 
toimivan reunavyöhykkeen kortteleiden ja Keskuspuiston väliin. Sisäänkäynnit Länsi-Pasilasta 
Keskuspuistoon eivät ole kovin selkeitä ja ne häviävät reunavyöhykkeen muuten vahvaan muo-
toiluun. Se, että rakennusmassat sijaitsevat Keskuspuistossa kulkevan ulkoilijan katselutasosta 
hieman korkeammalla auttaa metsäntunnun säilymisessä.

Kuva 65.  Typologia-analyysi Länsi-Pasilasta Kuva 66. Punatiilitalot suojametsän takana.

Kuva 68. Periaateleikkaus

Kuva 67.  
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Meilahden modernistinen kerrostaloalue

0 50 100m

Meilahti

UlkoilureittiUlkoilureitti

Reunametsä 10 m Reunametsä 40 m Puoliavoin kalliometsä 70 m 

Mannerheimintie LeikkipuistoPihaPiha

Laakso

Mannerheimintien ja Keskuspuiston välissä olevat kahdeksan kerroksiset rakennukset kuuluvat 
Meilahden kaupunginosaan ja ne on sijoitettu tasaiseen riviin puiston laidalle. Meilahden alueen 
suunnitteli alunperin Bertel Jung vuonna 1911, mutta suunnitelmaan tehtiin kuitenkin merkit-
täviä muutoksia ennen alueen rakentamista 1950-luvulla (Ilmonen et al. 1997, 93). Meilahden 
kaava on modernistinen ja harmoninen kokonaisuus. Useimmissa asunnoissa on parvekkeet ja 
asuntokoot vaihtelevat yksiöistä isompiin, mutta valtaosa asunnoista on pieniä. Alueen kortteli-
tehokkuus on 1,0-1,8 ja kerroksia rakennuksissa on kahdeksan.

Keskuspuiston metsämaisema näkyy avoimesti sijoitettujen rakennusten väleistä Mannerhei-
mintielle. Rakennusten väleihin ei synny vahvaa tilahierarkiaa ja taloyhtiöiden pihat ovatkin pää-
osin puoliavoimia ja puolijulkisilta vaikuttavia tiloja. Rakennukset näkyvät pitkälle Keskuspuiston 
sisälle, sillä metsä Laakson länsipuolella on kuivahkoa kangasmetsää tai avointa kalliomaata. 
Leikkipuisto on sijoitettu rakennusten ja Keskuspuiston reunavyöhykkeelle. Ulkoilutie yhdistää 
Mannerheimintien Keskuspuistoon leikkipuiston kautta. 

Alueen hyvä puoli on, että Keskuspuiston metsämaisema on koettavissa jo Mannerheiminteillä. 
Rakennusten väljän ja tasaisen sijoittelun takia sekä rakennusten väliin jäävien ulkotilojen sa-
mankaltaisuuden vuoksi sisäänkäynti Keskuspuistoon jää helposti huomaamatta Mannerehei-
mintien puolelta.

Kuva 69. Typologia-analyysi Meilahdesta Kuva 70. Laakson avokalliot

Kuva 72. Periaateleikkaus

Kuva 71. Keskuspuistoon työntyvät asuinkerrostalot
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Kevyenliikenteen alikulku

Kevyenliikenteen ylikulku

Keskuspuistontaival

Ulkoilureitit

Kuntoradat

Viljelypalstat

Bussipysäkki

3.4. KESKUSPUISTON TARJOAMAT LIIKUNTA- JA 
VIRKISTYSPALVELUT

Keskuspuisto on paikallisesti ja seudullisesti suosittu virkistysalue ympäri vuoden. Puistossa 
kulkee reittejä juoksijoille, pyöräilijöille, maastopyöräilijöille, ratsastajille sekä talvisin hiihtäjille. 
Alueella käydään usein myös marjastamassa tai sienestämässä. Keskuspuisto alkaa etelässä 
Töölönlahdelta keskustan sydämestä ja jatkuu Eläintarhan puolelle Suomen urheiluhistorian 
keskukseen. Ruskeasuonlaakso on Eläintarhan ohella Keskuspuiston vilkkaimmin käytettyjä 
alueita. Ratsastus on ollut oleellinen osa Keskuspuiston liikuntamuotoja jo 1930-luvulta alkaen. 
Vuoden 1940 Olympialaisia varten Laaksoon rakennettiin ratsastusstadion sekä Ruskeasuolle 
talli ja maneesi, jossa on nykyään tiloja myös palloilulajeille. 

Kuva 73. Suunnittelualueella 
virkistyspalveluita on erityisesti 
Pirkkolanmetsässä, jossa kentät, 
hallit ja ulkoilureitit levittäytyvät 
koko Keskuspuiston leveydelle. 
Pirkkolan liikuntapuisto on yksi 
Keskuspuiston kolmesta liikun-
nallisesta keskuksesta.
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Ulkoilureitti

Kuntorata

Reitti2000, Keskuspuistontaival

Viheralueet

Avoimet viheralueet

Virkistys- ja liikuntapalvelukes-
kittymä

PALOHEINÄ

HALTIALA

PAKILA

PIRKKOLANMETSÄ

MAUNULANPUISTO

PASILANMETSÄ

KIVIHAANMETSÄ

RUSKEASUO

LAAKSO

ELÄINTARHA

TÖÖLÖNLAHTI

Kuva 74. Keskuspuiston vir-
kistys- ja liikuntapalveluiden 
keskittymiä on Paloheinässä, 
Pirkkolassa, Ruskeasuolla ja 
Eläintarhassa. Keskuspuistossa 
on mahdollista tehdä pitkiä ulkoi-
lulenkkejä metsän siimeksessä 
keskellä kaupunkia.
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Keskuspuistossa on ulkoilureittejä noin 100 km, joista osa on talvisin latuina. Lumisina talvina 
on mahdollista hiihtää Laaksosta aina Haltialaan saakka kaupungin läpi. Valaistuja ulkoilureit-
tejä kulkee Keskuspuiston läpi Laaksosta Pirkkolanmetsän ja Paloheinän kautta Pitkäkoskelle. 
Keskuspuistossa voi ulkoilla omatoimisesti sekä ilmaiseksi ja sinne tehdäänkin vuosittain noin 2 
miljoonaa ulkoilukäyntiä (HKR 2015a, 10). Keskuspuisto toimii kävely- ja pyöräily-yhteytenä eri 
kaupunginosien välillä läpi kaupungin ja sen reitit ovat erittäin tärkeitä myös työpaikkapyöräilyn 
kannalta. Suosituimmat reitit tuntuvat ajoittain jopa vaarallisilta lujaa ajavien pyöräilijöiden ja 
leveästi liikkuvien kävelijöiden käyttäessä samoja reittejä. 

Laaksosta alkavan Reitti2000 -reittiä voi käyttää suunnistamisen apuna liikkuessa Keskuspuis-
tossa pohjoiseteläsuunnassa, mutta yleisesti viitoitus ei ole kovin selkeää Keskuspuiston alueel-
la ja lisäksi kyltit ovat liian pieniä. Rinnakkaisia reittejä on useita ja niiden sijaintien hahmottami-
nen on usein hankalaa. Helsingin Liikuntavirasto vastaa Keskuspuiston reittien ylläpidosta sekä 
ulkoilu- ja liikuntapalvelujen järjestämisestä. 

Pasilanmetsässä on sen ulkoilureittien lisäksi ulkokuntoiluvälineitä. Maunulanpuistossa sijait-
see viehättävä punainen puurakennus - Maunulan ulkoilumaja, jossa sijaitsee kahvila sekä pi-
harakennuksen sauna. Majalta lähtee Maunulan vuonna 2014 avattu luontopolku sekä kuntora-
ta, joka on talvisin hiihtolatuna. Mäkihyppy on ollut varsinkin suuren rakennemuutoksen aikaan 
suosittu laji myös kaupungeissa ja Maunulanpuistonkin itäpuolella on ollut 1980-luvulle asti 
hyppytorni, jonka sijainti on vielä näkyvissä maastossa.

Pirkkolan liikuntapuisto on 66 hehtaarin kokoinen merkittävä helsinkiläinen liikuntaympäristö, 
jossa kiertää useita ulkoilureittejä ja kuntoradat, jotka ovat talvisin latuina. Se sijoittuu Keskus-
puiston puoliväliin havupuuvaltaisten kalliometsien keskelle. Pirkkolassa on reittien lisäksi lähi-
liikuntapaikka, yleisurheilukenttä, palloilukentät ja -halli, kaksi jäähallia, liikuntasalit sekä uima-
halli, jonka kahvilassa on mukava piipahtaa. Pirkkolan metsät ovat Keskuspuiston suosituinta 
ulkoilumetsää ja runsas käyttö näkyy maaston kuluneisuutena. Kallioisilla metsäalueilla on nä-
kyvissä ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoitusrakennelmia (Kuva 48.), jotka ovat ajan 
saatossa sammaloituneet ja niiden päälle on kasvanut puita. Pirkkolanplotti on suosittu koko 
perheen uimapaikka liikuntapuiston itäpuolella. 

Paloheinä on Keskuspuiston pohjoisin liikuntakeskus, jossa järjestetään usein kisoja. Paloheinän 
majalla voi käydä kahvilla ja maastohiihtokeskuksesta voi vuokrata sukset. Paloheinän metsissä 
kiertävät kuntoradat, jotka ovat talvisin latuina. Paloheinän täyttömäellä on pieni laskettelurinne 
sekä erinomainen pulkkamäki. 

Haltialan kartanon metsät levittäytyvät Keskuspuiston pohjoisosassa. Haltialan tila ja sen pellot 
kuuluvat varsinaisesti Helsinkipuistoon ja se on suosittu retkikohde, joka kerää runsaasti kävi-
jöitä koko seudulta. Pitkäkoskella palvelee Keskuspuiston pohjoisin ulkoilumaja ja kahvio. Viljely-
palstatoiminta on suosittua Helsingissä ja Keskuspuistossakin on neljä kaupungilta vuokrattua 
viljelypalsta-aluetta. Suunnittelualueella niitä sijaitsee Kivihaanmetsässä sekä Maunulanpuis-
tossa.

Hiihtäminen on ollut ominainen osa Keskuspuiston mainetta jo pitkään. Erityisesti rakennemuu-
toksen jälkeen maalta kaupunkiin muuttaneet hiihtivät Keskuspuistossa innokkaasti (KSV 1975). 
On ainutlaatuista, että voi aloittaa hiihtolenkin aivan kaupungin ydinkeskustasta raitiovaunupy-
säkin vierestä Laaksosta ja päätyä Haltialan kartanon pelloille maalaismaisemiin. Tämä arvokas 
mahdollisuus tulee säilyttää ja sitä tulee kehittää jatkosuunnittelussa. Tekijän omat hiihtokoke-
mukset Keskuspuistossa ovat olleet hienoja erityisesti Paloheinässä ja Pirkkolassa, mutta yh-
dysladut koko Keskuspuiston pituudella eivät ole aina helposti seurattavia ja ne ovat lumitilan-
teesta riippuen vaihtelevassa kunnossa. 
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Kävelykartassa erottuvat vahviten 
lenkkimäiset reitit.

Juoksua on merkattu erityisestipoh-
joiseteläsuuntaisilla reiteillä sekä 
Pirkkolanmetsän reiteille.

Kaikkien liikuntamuotojen kartalla 
erottuu vähän käytettynä Maunulan-
puiston ja Pasilanmetsän länsipuoli.

Kaikkien liikuntamuotojen kartalla 
koko Keskuspuistossa punaisena heh-
kuu erityisesti sen eteläosan reitit. 

Maastopyöräilyn reitit leviävät 
tasaisesti kaikkialle muualle paitsi 
Maunulanpuiston ja Pasilanmetsän 
länsireunoille.

Pyöräily on suosittua Keskuspuiston 
taipaleella sekä Pirkkolan länsireunan 
suoralla pyörätiellä.

Kuva 75. Kuvissa on otteita MyDynamicForest -tutkimusprojektin reittikartoisa, joilla selvitetään ihmisten virkis-
tyskäyttöä ja kulkureittejä kaupunkimetsissä. Pilottikohteena on käytetty Keskuspuistoa. Mitä punaisempi väri 
kuvissa on, sitä suositumpi reitti on kyseessä. Keskuspuiston taival puiston keskellä on selkeästi suosittu reitti.
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Kuva 76. Keskuspuisto, Helsinkipuisto 
sekä Helsingin rannat ovat seudulli-
sesti tärkeitä virkistysalueita. Kuvaan 
on esitetty Uudenmaanliiton Hara-
va-kyselyyn vastanneiden merkitse-
mät virkistysreitit.

Keskuspuiston arvo on sen metsäisyydessä, joka mahdollistaa monipuoliset virkistys- ja liikun-
tamahdollisuudet. Metsä leikkiympäristönä on tutkimusten mukaan lasten kehityksen kannalta 
vertaansa vailla. Keskuspuisto on tärkeä myös aikuisen väestön liikunnan kannalta. Se rohkai-
see ulkoilemaan ja retkeilemään oman kotikaupungin sisällä, jolloin ei ole tarvetta lähteä au-
tolla kauas hakemaan luontokokemusta ja rentoutumista. Keskuspuiston merkitys ja tarve on 
selkeästi luettavissa sen käyttäjämääristä. Keskuspuisto on suosittu ulkoilupaikka ja se näkyy 
paikoin maaston kulumisena ja polkuina varsinaisten reittien ulkopuolella. Käytön jäljet kerto-
vat alueen tärkeydestä kaupunkilaisten lähiliikunta- ja vapaa-ajanviettopaikkana. Tulevaisuuden 
reittiverkoston suunnittelussa tulee ottaa huomioon Keskuspuiston lisääntyvä käyttö ja sen ai-
heuttama kulutus.

3.5. MITEN KESKUSPUISTOON PÄÄSEE?

Keskuspuistoon tullaan virkistäytymään ja liikkumaan sen lähialueilta kävellen, pyörällä tai hiih-
täen ja kauempaa lisäksi linja-autoilla ja henkilöautoilla. Helsingin keskustan Elielinaukiolta Kes-
kuspuiston keskelle Pirkkolanmetsään pyöräilee noin puolessa tunnissa ja linja-autolla sama 
matka taittuu 20 minuutissa. Suunnittelualueelle nopein reitti Helsingin keskustasta linja-autolla 
tai henkilöautolla kulkee Hämeenlinnanväylää pitkin. Hämeenlinnanväylää 80 km/h ajaessa Kes-
kuspuisto vilahtaa ohi nopeasti ja linja-auton kyydissä saa olla valppaana ennen omaa pysäkkiä. 
Keskuspuiston pohjoisosiin Paloheinään linja-autolla ajetaan kuitenkin Keskuspuiston itäpuolel-
ta.

Suunnittelualueen länsipuolelta Haagasta Hämeenlinnanväylän poikki on neljä ylikulkua sekä 
kaksi alikulkua kevyelle liikenteelle ja ne sijaitsevan kaikki 400-500 metrin etäisyydellä toisis-
taan (Kuva 73.). Suunnittelualueen itäpuolelta kevyen liikenteen sisääntuloja Keskuspuistoon 
on erityisen paljon Pirkkolanmetsän ja Maunulanpuiston kohdilla, mutta koko Pasilanmetsän ja 
Kivihaanmetsän alueella vain kaksi. Erityisesti Pohjois-Pasilan uuden rakentamisen myötä Kes-
kuspuiston saavutettavuutta tulee parantaa, mutta hallitusti metsän reunavyöhykettä säästäen.
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Bussilla 411
Elielinaukio-
Pirkkola
n. 20 min

Polkupyörällä
Elielinaukio-
Pitkäkosken 
ulkoilumaja
n. 44 min
(17km/h)

Polkupyörällä
Elielinaukio-
Pirkkolan 
urheilupuisto
n. 29 min
(17km/h)

Bussilla 66
Rautatientori-
Paloheinä
n. 32 min

Kuva 77. Pyörällä 
liikkuminen Kes-
kuspuiston läpi on 
yllättävän nopeaa.



80 Metsän reunalla - Kehitysideoita Helsingin Keskuspuiston keskiosalle

3.6. MAISEMA

Keskuspuiston maiseman perusrakenne koostuu siksak-muotoisesta laaksoalueesta, jota reu-
nustavat selännealueet. Alueen pisimpään säilyneet pellot sijaitsevat luonnollisesti laaksopai-
nanteissa purouomien ympärillä. Maiseman solmukohdat sijoittuvat suunnittelualueella Mau-
nulanpuistoon ja Pasilanmetsään, missä laakso- ja selännealueet kohtaavat.

Keskuspuiston maisematila on pääosin suljettua metsää ja puoliavointa metsänreunaa. Viljely-
palstat, pienet peltoaukeat, niityt sekä urheilukentät avaavat tilaa paikoitellen. Ylitettäessä Hä-
meenlinnanväylää tai puiston poikittaisia teitä voi kokea pitkiä näkymiä kontrastina suljetulle 
metsämaisemalle. Puoliavoimia tiloja syntyy erityisesti harvapuustoisten avokallioiden päälle. 
Pasilanmetsä on suunnittelualueen sulkeutunein osuus, vaikkakin sen eteläpäässä on pieni avoi-
memman tilan keto. Ihmiset kokevat maiseman Keskuspuistossa joko poluilta ja ulkoilureiteiltä 
tai vapaasti metsässä liikkuen. Maisemakuva vaihtelee pääosin vanhoista kuusikoista nuorem-
paan sekametsään maastonmuotojen ja kasvupaikkojen vaikuttaessa metsätyyppiin. Keskus-
puiston pohjoisreunan maisemaa rikastaa Vantaanjoki ja sen rehevät rannat. Maisemavaurioita 
Keskuspuistossa ovat voimalinja Maunulanpuiston eteläosassa ja yhtenäistä metsämaisemaa 
rikkovat liikenneväylät laajoine liittymäalueineen. 

Selänne

Vaihettumisvyöhyke

Laakso

Maiseman solmukohta

Avouoma

Rakennettu alue

Kuva 78. Suunnittelualueella on 
kaksi selvästi havaittavaa maise-
man solmukohtaa, joissa laakso- 
ja selännealueet kohtaavat. 
Suunnittelualueen läpi kulkee 
vahva laaksopainanne Maunu-
lanpuiston, Pasilanmetsän ja 
osittain myös Kivihaanmetsän 
alueella. Pirkkolanmetsä on mil-
tei kokonaan selännealueella.
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Selänne

Vaihettumisvyöhyke

Laakso

Maiseman solmukohta

Vesipinta tai avouoma

Rakennettu alue

Keskuspuiston raja

Kuva 79. Maisemarakenteen 
perusrunkoon on yksinkertais-
tettu maastonmuotojen muodos-
tamat selänteet, laaksot ja niiden 
väliset vaihettumisvyöhykkeet. 
Lisäksi on esitetty maiseman 
solmukohdat,  jotka sijaitsevat 
maisematekijöiden kohtauspai-
koissa.
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Avoin maisematila

Puoliavoin maisematila

Suljettu maisematila

Pitkä näkymä

Metsäntuntu

Maisemahäiriö

Kuva 80. Kartassa on kartoi-
tettu Keskuspuiston keskiosan 
maisematilat ja metsäntun-
nun alueet. Metsäntunnun 
alueet sijoittuvat Pirkkolassa 
selännealueen painaumiin. 
Komeassa kangasmetsässä 
liikennemelu unohtuu taustalle. 
Maunulanpuistossa, Pasilan-
metsässä ja Kivihaanmetsässä 
metsäntuntu syntyy parhaiten 
alueen itäpuolella selänteen 
takana suojassa melulta. Polut-
tomilla alueilla metsäntuntu on 
voimakkaampi kuin poluilla ja 
reiteillä kulkiessa.

3.7. LUONTOKOKEMUS

Luonnon myönteinen merkitys ihmisen hyvinvoinnille on tunnettu pitkään. Luontoon on menty 
rauhoittumaan ja rentoutumaan. Luonnon kokemisen positiivisia vaikutuksia tutkittaessa ollaan 
huomattu, että jo 20 minuutin luonnossa oleskelun jälkeen voidaan havaita mitattavia positiivisia 
vaikutuksia, kuten verenpaineen laskua (Ulrich 1981). Kuten muutkin aistikokemukset, luontoko-
kemus muodostuu usein useamman aistielimen yhteistyönä ja lisäksi aistit vaikuttavat, tukevat 
sekä kumoavat toistensa vaikutuksia. Luontokokemuksen saaminen ei vaadi välttämättä erä-
maassa samoilua, vaan se on yhtä hyvin mahdollista kaupungissa. Jopa pelkkien luontokuvien 
katsomisella on todettu olevan rentouttavia vaikutuksia (Ulrich 1981).
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Avoin maisematila

Puoliavoin maisematila

Suljettu maisematila

Kuva 81. Keskuspuiston maise-
matilan ominaisuudet vaihtele-
vat avoimista urheilukentistä, 
viljelypalstoista ja niityistä 
puoliavoimiin kalliometsiin 
sekä suljettuihin sekametsiin.
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3.7.1.  Luontosuhde eri sosiaalisissa ryhmissä

Suomalaiset mielletään usein luonnonläheiseksi kansaksi. Useat suomalaiset käyttävät va-
paa-ajan mökkeilyyn, pihan hoitamiseen ja luontoretkeilyyn (Mäenpää 2008, 27). Mäenpään 
mukaan suomalaisten luonnon kokeminen on nykyään hyvin urbanisoitunut, josta todisteena 
ovat esimerkiksi vapaaehtoinen maan muokkaaminen kesälomilla ilman minkäänlaista tuotan-
totarkoitusta tai metsissä kuljeskelu omaksi iloksi. Tämän näkökulman mukaan kuvamme kau-
punkiympäristöstä ja sen luontoalueista tulisi ymmärtää kaupunkiperäisiksi, ei luonto- tai maa-
seutuperäisiksi. Esimerkiksi täydennysrakentamisen vastustaminen ei tällöin näyttäydykään 
maalais- tai luontoperäisenä kaupunkivastaisuutena, vaan luontoalueiden pitämisenä nimen-
omaan kaupunkiin kuuluvina. Luonnonläheisyys koetaan tärkeäksi juuri siitä syystä, että olem-
me niin kaupungistuneita (Mäenpää 2008, 26-28).

Hyvinvointia ja terveyttä voidaan edistää ottamalla luonnonympäristön terveysvaikutukset huo-
mioon kaupunkisuunnittelussa. Useat tutkimukset osoittavat, että viheralueilla kaupungissa on 
elvyttävä ja mielialaa kohentava vaikutus sekä se kannustaa liikkumaan (Pelkonen & Tyrväinen  
2005). Kuitenkaan vain suomalaisen luontosuhteen ja -kokemuksen hyödyntäminen ei riitä ny-
kyajan kaupunkisuunnittelussa vaan tarvitaan monipuolisempaa tietoa, jotta voidaan luoda laa-
dukkaita ympäristöjä myös muista kulttuureista Suomeen muuttaneille. 

Maahanmuuttajien luontokokemuksia Suomessa tutkineessa julkaisussa todetaan, että maa-
hanmuuttajien luontosuhteen ylläpitämiseen liittyy usein mahdollisuus viljelyyn ja kasvien 
hyödyntämiseen oman ruokakulttuurin tavoin. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi somalialai-
set kaipaavat puutarhatöitä ja oman pihan vihanneksia, eikä sopeutuminen elämään Suomen 
kerrostaloissa ilman omaa pihaa ole helppoa. Palstaviljelyä harrastavat maahanmuuttajat oli-
vat kertoneet haastattelussa, että Lähi-idässä maalla on erityisen tärkeä rooli kaiken alkuna ja 
juurena. Haastatelluista erityisesti Irakista ja Kiinasta muuttaneille oli merkittävää voida viljellä 
omaan ruokakulttuuriin kuuluvia vihanneksia omilla viljelypalstoillaan. Haastateltujen arabi- ja 
kurditaustaisten naisten mukaan luonnossa ulkoilun tarkoituksena on seurustelu, grillaaminen, 
yhdessä syöminen ja iloisena oleminen. (Faehle et al. 2010)

Metsät ovat aina olleet tärkeitä suomalaisille, mutta niiden arvostuksen lähtökohdat ovat muut-
tuneet historian aikana. Erityisesti 1950-1970 -luvuilla taloudellisen hyötyajattelun rinnalle alkoi 
nousta vahvana psykologisen hyvinvoinnin tuottaminen. Laurénin (2008) mukaan metsäluonto 
koskettaa suomalaisia ja sillä koetaan olevan tärkeä merkitys henkilökohtaisen identiteetin säi-
lyttämiselle. Metsäluonnon merkitys turvallisena kotina korostuu Laurénin mukaan erityisesti 
silloin, kun minuus on vaarassa kadota suorituspainotteisessa ja hektisessä arkielämässä. Met-
sässä elämä näyttäytyy pitkäkestoisena ja hitaana luonnon kiertokulkuna (Laurén 2008, 44-45).
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Helppo ja turvallinen pääsy asuinympäristöstä metsään on kiistaton edellytys metsien hyvin-
vointivaikutusten saavuttamiseksi. Myös Keskuspuiston helppo saavutettavuus ulkoilureittejä 
pitkin on ehtona metsän terveysvaikutusten ja kaupunkilaisten kohtaamiselle. Maailman mitta-
kaavassa ainutlaatuiset jokamiehenoikeudet ovat edesauttaneet suomalaisten läheistä suhdet-
ta metsiin ja siellä liikkumiseen. 

Lapsille metsät ovat moninverroin kehittävämpi leikkipaikka kuin rakennetut leikkipaikat. Metsän 
monipuolinen maasto kehittää kaikenikäisten motoriikkaa ja metsässä liikkuessa monipuolista 
liikuntaa tulee harrastettua aivan huomaamatta. Tutkimuksessa suomalaisten lasten metsäsuh-
teesta on tullut esille, että metsä on lapsille rakennettua ympäristöä vapaampi ympäristö, jossa 
aistikokemukset ovat monipuolisempia. Metsäympäristö ruokkii lasten luovuutta sen loputtomil-
la leikkimahdollisuuksillaan. (Karhunkorva 2016, 131)

Leikkiminen metsissä ja muissa monimuotisissa ympäristöissä on tärkeää myös lasten vastus-
tuskyvyn kehittymisen kannalta. Eräässä tutkimuksessa havaittiin luonnon monimuotoisuuden 
korreloivan ihmisen henkilökohtaisen mikrobiston kanssa. Eli mitä suurempi biodiversiteetti, 
niin sitä monipuolisempi oli ihmisen mikrobisto, jolla on merkittävä vaikutus ihmisen vastustus-
kykyyn. Näin ollen luonnon monimuotoisuuden väheneminen erityisesti asuinympäristössä voi 
vaikuttaa haitallisesti ihmisten mikrobistoon. (Hanski et al. 2012) Sairaudet, jotka johtavat luon-
tokosketuksen vähäisyydestä voivat luoda lopulta kustannuksia yhteiskunnalle.  

Kuva 82. Suunnittelualueella 
melua tulee nykytilassa eri-
tyisesti Hämeenlinnanväylältä 
sekä Kehä I:ltä. Maastonmuo-
dot ja kasvillisuus vaikuttavat 
melun leviämiseen ja siten 
myös metsäntuntuun. Suunnit-
telualueen hiljaiset alueet si-
jaitsevat pääosin sen itäosissa. 
Keskuspuistoon rakentamista 
on perusteltu usein melusuo-
jauksen parantumisena.

5m korkeuskäyrä

Keskuspuiston raja
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3.7.2.  Metsäntuntu ja miten sitä mitataan

Yksi tutuimmista luontokokemuksista suomalaisille on metsäntuntu. Metsäntuntua ei tarvitse 
lähteä hakemaan erämaahan vaan sen elvyttävän tunteen voi kokea myös Keskuspuistossa. 
Länsi-Vantaalla tehdyssä tutkimuksessa saatiin selville, että metsäntuntu on viheralueiden omi-
naisuuksista kolmanneksi tärkein ihmisille heti kauniin maiseman sekä rauhan ja hiljaisuuden 
jälkeen (Pelkonen & Tyrväinen 2005). Kaupunkimetsät peittoavat selvästi rakennetut puistot ver-
tailtaessa, miten erilaiset viherympäristöt elvyttävät ihmistä kaupungeissa (Tyrväinen & Korpela 
2009, 14). 

Metsäntuntuun vaikuttavat useat eri tekijät kuten tuoksut ja äänet. Alueilla, joilla metsäntuntu 
syntyy, on hyvin vastakkainen tunnelma kuin tiiviin rakennetun ympäristön vilskeessä. Ruotsa-
laisessa tutkimuksessa (Lundh-Malmros 2004) metsäntunnun kriteereiksi on määritelty, että 
metsäalueen vähimmäiskoko on 4 ha, metsän leveyden tulee olla vähintään 200 m, puuston tulee 
olla ainakin 50-60 vuotta vanhaa ja melutason tulee olla vähemmän kuin 30 tai 45 dBA. Metsän-
tunnun saavuttamiseksi tulee kokea, että metsä jatkuu äärettömästi ja siihen vaikuttavat kas-
villisuuden lisäksi kokijan ympäristössä olevat maastonmuodot. Suojaisassa metsälaaksossa 
metsäntunnun saavuttaa helpommin kuin avoimemmilla kallioselänteillä, joista saattaa nähdä 
rakennettua ympäristöä.

Metsämaisemassa näkyvät voimalinjat, rakennukset ja tiet sekä yksipuolisesti hoidettu talous-
metsä saattavat heikentää metsäntuntua. Kuitenkin, jos metsä on erityisen kaunis, eivät metsän 
puiden takaa näkyvät rakennukset tai hieman melurajaa korkeampi melutaso häiritsekään met-
säntuntua (Lundh-Malmros 2004). 

Ruotsalaisen tutkimuksen kriteeristön mukaan suunnittelualueen metsissä ei pitäisi löytyä 
täysin puhdasta metsäntunnunaluetta, sillä meluarvot ovat päivisin yli 45 dBA. Keskuspuistoa 
rajaavista teistä erityisesti Hämeenlinnanväylä on suurin melun aiheuttaja. Melun leviämiseen 
Keskuspuistossa vaikuttavat eniten maastonmuodot ja sen jälkeen kasvillisuus. Keskuspuiston 
keskiosan hiljaisimmat alueet löytyvät alueen itäpuolelta selänteen takaa sen suojasta. 

Metsäntunnun kannalta tarpeeksi vanhaa eli 50-vuotiasta tai vanhempaa puustoa taas löytyy 
suunnittelualueen Keskuspuistosta runsaasti. Vanhaa puustoa kasvaa varsinkin Pirkkolan- ja 
Kivihaanmetsissä sekä Maunulanpuiston ja Pasilanmetsän itäosissa. Suunnittelualueen metsä-
alueiden koko on reilusti yli 4 hehtaarin suosituskoon.

Tutkimuksessa (Hauru et al. 2012) Helsingin metsien käyttäjät kokivat virkistävimmiksi ne pai-
kat, joista rakennettua ympäristöä ei näkynyt metsän läpi. Metsällä on rauhoittava vaikutus me-
luisassakin ympäristössä, sillä kun melun lähde on metsän peitossa, sitä ei koeta niin häirit-
sevänä. Tämä käy ilmi myös Keskuspuistosta tehdyssä käyttäjätutkimuksesta, jossa selvitettiin 
metsäntunnun alueita hyvin karkeilla rajauksilla (HKR 2015b). Suunnittelualueella metsäntuntu 
oli kyselyyn vastanneiden mukaan vahvin Pirkkolanmetsän alueella, mikä on yllättävää Hämeen-
linnanväylältä kantautuvan tasaisen melun takia. Kun meluntuottaja, joka on tässä tapauksessa 
Hämeenlinnanväylä, on metsän peitossa, sitä ei koeta niin häiritseväksi kuin ilman metsämaise-
man peittävää vaikutusta. 

Kapenevat kaupunkimetsät saattavat kadottaa metsäntuntunsa, jos potentiaalisten metsäntun-
tu-alueiden säilyttämiseen ja sopivaan hoitomuotoon ei herätä ajoissa. Tekijä on kartoittanut 
oman näkemyksensä Keskuspuiston metsäntunnusta, sillä se antaa kokemuksellista tietoa ar-
vokkaista alueista suunnittelun pohjaksi. Pirkkolassa voi kokea metsäntuntua, vaikka melutaso 
ylittää suositusarvot. Pirkkolan kumpuileva kangasmetsä on niin kaunista, että se saa unoh-
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tamaan Hämeenlinnanväylältä kantautuvan autojen hyrinän. Maunulanmetsässä metsäntuntua 
löytyy eniten puiston läpi kulkevan selänteen itäpuolelta painanteista, joissa puusto ja maaston-
muodot vielä peittävät Maunulan asuinalueen. Pasilanmetsässä metsäntuntu sijoittuu niin ikään 
maaston painanteisiin reittien väleihin sinne, mistä Pohjois-Pasilan Maaliikennekeskuksen avoin 
ja harmaa teollinen maisema ei vielä näy. Metsäntunnun pinta-ala on suunnittelualueella maas-
tokäyntien perusteella noin 25 ha. 

Kaupunkimetsän hienous ja saavutettavuus ovat erilaisia kuin laajemmissa metsissä. Metsän-
tuntu on erilainen Keskuspuistossa kuin Nuuksiossa. Ei Keskuspuistossa tarvitsekaan olla sa-
manlaista laajan kansallispuiston hiljaisuutta ja tunnelmaa kuin Nuuksiossa, sillä ollaan kuiten-
kin keskellä kaupunkia. Keskuspuistossa metsäntuntua häiritsevät eniten tiheä reittiverkosto, 
metsää rajaavat tiet ja rakennukset sekä liikennemelu ja liikenteen saasteet. Metsäntuntua voi-
daan kuitenkin myös vahvistaa Keskuspuistossa jättämällä harventamatta puita metsäntunnun 
alueiden ympäriltä sekä huomioimalla kaikki muut metsän tuntuun vaikuttavat tekijät. 

Metsäntunnun voima on tunnistettu muuallakin kuin pohjoismaissa. Japanissa on kahdeksan 
metsää, joilla on sertifioitu metsäterapia-status ja vanhin niistä on Akazawan metsä Naganon 
alueella. Japanissa metsissä liikkumisen terveysvaikutuksia on tutkittu jo pitkään ja japanilaiset 
lääkärit määräävät potilailleen metsäterapiaa. Metsäterapiaa koordinoi ja markkinoi maailmalla 
kansainvälinen International Society of Nature and Forest medicine (2017).
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3.8. KESKUSPUISTON KÄYTTÄJIEN MIELIPITEET

Keskuspuistosta tehtiin käyttäjätutkimus vuosien 2007-2009 aikana Helsingin rakennusviras-
ton ja Helsingin yliopiston yhteistyönä. Kyselyn tulosten mukaan Paloheinän ja Pirkkolan alueet 
ovat käytetyimpiä ulkoilualueita. Kolme suosituinta käyttömuotoa olivat kävely, lenkkeily ja pyö-
räily. Seuraavat kolme suosituinta olivat hiihto, rauhoittuminen ja kuntoilu. Keskuspuiston eni-
ten käytetyimmät alueet sijoittuvat Paloheinään, Pirkkolaan ja Laaksoon. Mielipaikaksi vastaajat 
osoittivat Haltialan aarnimetsän sekä Pirkkolan pohjoisosan sekametsän. (HKR 2015b)

Vastaajat olivat tyytymättömimpiä opasteisiin ja kyltteihin sekä kahviopalveluihin. Myös tauko-
paikkoihin, valaistukseen ja talvikunnossapitoon oltiin jonkin verran tyytymättömiä. Rakentami-
nen herätti vastaajissa pääosin vastustusta. Keskuspuisto koetaan sosiaalisena ympäristönä 
pääosin turvalliseksi lukuun ottamatta Laakson aluetta. Haltialan alue koettiin erityisen turvalli-
seksi. Koirakurista, kovaa ajavista pyöräilijöistä ja rullasuksihiihtäjistä annettiin huonoa palau-
tetta. Lisäksi toivottiin lisää kävelyreittejä talveksi nykyisten latujen lisäksi. (HKR 2015b)

Vastauksissa liittyen Keskuspuiston hoitoon nousi esille alueen tärkeys monimuotoisuuden yllä-
pitäjänä. Keskuspuistoon toivottiin jätettäväksi lahoavia puita ja myös reittien varteen näkyville. 
Puistomaisten alueiden lisääminen herätti vastustusta 72,5 % vastaajista. Puulajisuhteista ky-
syttäessä vastaajat toivoivat enemmän sekametsää ja erityisesti myös jalopuumetsää, lehtimet-
sää ja mäntymetsää. Kuusi- ja lehtikuusimetsää toivottiin vähiten. (HKR 2015b)

Yli puolet vastaajista toivoi alueen pysyvät tilallisuudeltaan nykyisenä. Viheralueiden ominai-
suuksista tärkeimmiksi nousi kaunis maisema, metsäntuntu sekä rauha ja rauhallisuus. Pirk-
kolan pohjoinen sekametsä koettiin kauniiksi maisemaksi Vantaanjoen varren, Haltialan ja Pa-
loheinän alueiden ohella. Vähiten kauniita maisemia löytyi Maunulanpuiston, Pasilanmetsän ja 
Kivihaan alueilta. Pirkkolaa ja osaa Maunulanpuistosta pidettiin tärkeänä luontokohteena. (HKR 
2015b)

Metsäntuntua vastaajien mielestä löytyi eniten Haltialan aarnimetsistä. Muut vastauksia kerän-
neet olivat Pakilan, Pirkkolan ja Laakson metsäalueet. Historiallisia ja kulttuurisia arvoja löytyi 
vastanneiden mielestä eniten Haltialan kartanon mailta, mutta lisäksi mainintoja saivat muun 
muassa Pirkkolan metsäalueet. (HKR 2015b)

Pirkkolan alue nousi esiin tärkeänä alueena monissa vastauksissa. Pirkkolan alue koettiin jopa 
ruuhkaiseksi ja samalla myös hieman epäviihtyisäksi. Pirkkolan eteläosa koettiin kuitenkin yh-
deksi viihtyisimmistä alueista Keskuspuistossa Maunulan majan, Vantaanjokilaakson ja Hal-
tialan aarnimetsän lisäksi. Maunulanpuiston ja Pasilanmetsän Hämeenlinnanväylän puoleiset 
alueet koettiin meluisaksi, epäviihtyisäksi ja vähän käytetyksi. (HKR 2015b)

Diplomityön prosessin aikana tekijä on käynyt useilla maastokäynneillä Keskuspuistossa ja 
haastatellut muutamia alueen käyttäjiä. Puolistrukturoitujen haastattelujen tarkoitus on ollut 
selvittää, mitä ominaisuuksia puiston käyttäjät arvostavat puistossa, miten he näkevät sen tule-
vaisuuden ja onko heillä kehitysideoita. Haastatellut pääasiassa vastustivat uutta rakentamista, 
mutta pikaraitiotien koettiin olevan hyvä parannus alueen saavutettavuuden kannalta. Keskus-
puiston metsien todettiin olevan erinomainen paikka lähialueen lasten leikeille ja koko perheen 
pitkille kävelyretkille. Kaupunkiviljelijät Maunulassa viettävät mielellään kesäpäiviä palstoillaan 
ja olivat harmissaan, jos viljelyala pienenee uuden rakentamisen takia. Haastateltavat kaipasivat 
erityisesti lisää piknik-paikkoja Keskuspuistoon. 
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3.9. KESKUSPUISTON TUOTTAMAT                         
EKOSYSTEEMIPALVELUT

Luonto on käsitteenä kompleksinen. Usein, kun puhutaan luonnosta ja kaupungista samassa 
yhteydessä, teemaksi nousee vastakkainasettelu. Kaupunki on kulttuurin ääri-ilmentymä, jossa 
luonto on kesytetty, hyödynnetty ja lopulta vangittu viemäreihin, asfaltin alle ja rajattuihin kukka-
penkkeihin. Tässä työssä ei haluta jatkaa vastakkainasettelua luonnon ja kaupungin välillä vaan 
halutaan tuoda ne yhteen ja tutkia niitä kokonaisuutena, jossa palveleminen ja hyötyminen ovat 
molemmin puoleista. Ekosysteemipalvelu-termiä käytetään niistä hyödyistä, mitä ihmiset saavat 
eri ekosysteemeistä ja niiden prosesseista. Kuitenkaan ei saa unohtaa, että luonto hyötyy jat-
kuvasti myös ihmisen toiminnasta. Keskuspuistossa näin tapahtuu esimerkiksi Pasilanmetsän 
kedolla, jota hoidetaan tarkoituksella avoimena ketokasveille sopivana elinympäristönä. 

Ekosysteemipalvelut jaotellaan kulttuuri-, tuotanto- sekä säätely- ja ylläpitopalveluihin (Reid et 
al. 2005, 11). Kulttuuripalvelut ovat aineettomia hyödykkeitä ja niitä ovat Keskuspuistossa esi-
merkiksi metsäntuntu, veden äärelle pääsy, hiljaisuus, puhdas ja viileä ilma, virkistys, fyysisen ja 
henkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen sekä ilmainen liikunta- ja leikkimahdollisuus. Tuotantopal-
veluita Keskuspuistossa ovat ruoan tuotanto viljelypalstoilla, marjat sekä sienet. Haaganpuron 
taimenkanta voidaan myös lukea tuotantopalveluihin, sillä vaikkei Haaganpuron taimenia saa-
kaan kalastaa, Haaganpuron soveltuvuus taimenen kutemiselle kasvattaa kalakantaa meressä.  
Keskuspuiston tuottamia säätely- ja ylläpitopalveluita ovat ravinteiden ja veden kierto, huleve-
sien säätely, imeytys ja puhdistus, ilman puhdistus ja viilennys. Keskuspuisto antaa myös suojaa 
tuulelta sekä ylläpitää luonnonmonimuotoisuutta kaupunkialueella.

Luonnon monimuotoisuus ja sen ekosysteemitoiminnot ovat ekosysteemipalveluiden edellytyk-
siä (Reid et al. 2005). Mitä enemmän näitä olemassa olevia luonnonprosesseja voidaan ylläpitää 
uuden rakentamisen yhteydessä, sitä kestävämpi elinympäristö alueesta syntyy ja sitä enem-
män helsinkiläisten ja turistien on mahdollista hyötyä alueen ekosysteemipalveluista.
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3.10. ANALYYSIN YHTEENVETO

Analyysin perusteella Keskuspuiston keskiosa jakaantuu liikenneväylien rajaamina neljään eri 
identiteetin omaavaan alueeseen: Pirkkolanmetsä on suosittu liikuntametsä; Maunulanpuisto on 
ekologisen monimuotoisuuden ydin; Pasilanmetsä on alueista yksipuolisin ja yhtenäinen met-
säosuus Keskuspuistossa; Kivihaanmetsä on alueista sekavin ja rikkonaisin.  Kivihaanmetsää 
rajaavat tiukasti kaksi liikenneväylää sekä lännessä metsän sisään tunkevat kerrostalot. Alueen 
sisällä on monipuolista metsää, viljelypalstoja sekä laajoja avokallioita. Kivihaanmetsän vahvin 
identiteettitekijä Keskuspuistossa on kuitenkin lopulta sen avokalliot, joiden kautta alue yhdistyy 
siltaa pitkin länteen Pikku Huopalahteen.

Kaaviossa (Kuva 83.). on esitetty analyysin perusteella määritellyt uudelle rakentamiselle sovel-
tuvat alueet. Arvotukseen ovat vaikuttaneet eniten Keskuspuiston ekologiset, maisemalliset ja 
virkistykselliset arvot. Myös erityisesti nykyisten ja tulevien joukkoliikenteen pysäkkien sijaintia 
on painotettu rakentamisalueita rajatessa. Maisemallisesti ja ekologisesti herkintä metsää on 
Pirkkolanmetsän alueella. Maunulanpuiston, Pasilanmetsän ja Kivihaanmetsän rehevämpi met-
sä niiden länsipuolella on vähemmän herkkää ja helpommin uudistettavissa olevaa tuoretta tai 
lehtomaista metsää. Alueet, joissa peruskallio on lähellä maanpintaa, on luokiteltu heikommin 
rakentamiseen soveltuviksi niiden maisemallisten arvojen takia. 

Suotuisimmat rakennuspaikat ovat aina arvovalintoja. Jos painotettaisiin vain teknisiä näkökul-
mia, kalliomaat olisivat parempaa rakennusmaata kuin laaksonpohjan savimaa. Jos taas paino-
tettaisiin melunsuojauksen tärkeyttä rakentamisaluetta rajattaessa, olisi kaavion punainen alue 
tässä tapauksessa sopivin rakentamisalue.

Helsingin vihersormilla on erilaiset identiteetit ja Keskuspuiston identiteetille on ominaista sen 
metsäisyys ja metsäntuntu sekä mahdollisuus pitkiin ulkoilulenkkeihin yhtenäisellä viheralueel-
la kaupungin sydämessä. Vihersormi Keskuspuiston itäpuolella - Helsinkipuisto - on nimensä 
ansainnut, sillä sen kautta avautuvat Helsingille tyypilliset ranta-alueet ja merinäkymät sekä 
kaupungin syntysijat, Vantaanjoen jokilaakso ja Haltialan pellot. Työn aikana on pohdittu miksei 
Keskuspuiston nimeä voisi muuttaa Keskusmetsäksi, sillä sitä arvostetaan juuri sen metsäisyy-
den takia.  Keskuspuisto nimi kuitenkin mielestäni ansaitsee paikkansa, sillä alue on läpileikkaus 
kansakuntamme historiaan: ikonirakennuksista, urheiluhistorian alkusijoista, monipuolisista 
metsämaisemista aina joki- ja maatalousmaisemiin. Se ei ole merkittävä puisto vain helsinkiläi-
sille vaan kaikille suomalaisille ja se toimii näyteikkunana suomalaiseen metsämaisemaan myös 
turisteille. Keskuspuisto on siis koko valtakunnan metsäinen ”ykköspuisto”. Keskuspuistoa kehi-
tetään tässäkin työssä ensisijaisesti metsäisenä vihersormena testaten metsäisen selkärangan 
kestävyyttä lisääntyvän rakentamisen ja virkistyskäytön paineen alla.
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Swot -analyysi Keskuspuiston nykytilasta

Vahvuudet

Mahdollisuudet Uhat

Heikkoudet

• Metsäntuntu
• Monipuoliset ekosysteemipalvelut
• Koko kansan avoin ja ilmainen vir-

kistys- ja liikuntapaikka

• Käytön ohjaaminen 
• Saavutettavuuden parantaminen
• Helsingin ”Keskusmetsä”-brändäys
• Uudet virkistyspalvelut

• Liikennemelu
• Liikenneväylät katkaisevat ulkoilureitit 

ja ekologisen käytävän
• Pilaantunut maaperä Maunulassa

• Kasvava kulutus
• Metsäntunnun heikkeneminen
• Pinta-alan väheneminen
• Reunavaikutus

Parhaiten rakentamiseen sovel-
tuva alue

Heikommin rakentamiseen so-
veltuva alue

Huonoiten rakentamiseen sovel-
tuva alue

Virkistysarvojen keskittymä

Luontoarvojen keskittymä

Kantakaupunkipikselin raja 
Keskuspuistossa

Keskuspuiston raja

Kuva 83. Kartassa on esitelty 
rakentamisen soveltuvuus mai-
seman, luonto- ja virkistysarvojen 
kannalta Keskuspuiston keski-
osan länsireunassa.
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Tässä osiossa esitellään otteita diplomityön tekemisen aikana käydyistä keskus-
teluista Keskuspuiston käyttäjien ja kaupungin suunnittelijoiden kanssa sekä 
pohditaan aiheesta käytyä julkista keskustelua.

4. NAKERTAMISTA 
VAI RAKENTAMISTA

Kuva 84.  Kaunista sekametsää Maunulanpuistossa
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Kuva 85. Kaaviossa on kärjistetty kaupunkibulevardien ympärillä käytyä keskustelua ja eri alojen asiantuntijoiden 
näkemyksiä.

4.1. KESKUSTELUJA KAUPUNGIN                         
SUUNNITTELIJOIDEN KANSSA 

Vaikka Kaupunkisuunnitteluvirasto edustaa kokonaisuutena yleiskaavan tavoitteita, on viraston 
sisällä kuitenkin havaittavissa erilaisia näkemyksiä ja oletuksia kaavan tavoitteista ja sisällöstä. 
Erityisesti kaupunkibulevardit ja viheralueille rakentaminen ovat herättäneet vilkasta keskuste-
lua eri alojen suunnittelijoiden kesken.

Diplomityön tekemisen aikana on käyty keskustelemassa Liikuntaviraston suunnittelijoiden 
kanssa Keskuspuiston kehittämisestä. Liikuntaviraston suunnittelijoilla on hyvin käyttäjälähtöi-
nen ote työhönsä ja he kokevat, että Keskuspuisto on kaupunkilaiselle helposti lähestyttävä lii-
kuntapaikka. Alueen ulkokuntosalit luovat matalan kynnyksen lihaskuntoiluun niille, jotka eivät 
viihdy sisäkuntosalien tunnelmassa. Erilaiset reitit ja oikeastaan koko Keskuspuisto on kokonai-
suudessaan yksi iso liikuntapaikka, kuten urheilukenttä jossain muussa kontekstissa. Joten kun 
Keskuspuistoa pienennetään, pienennetään myös liikuntapaikan alaa.
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Keskuspuisto on Liikuntaviraston suunnittelijoiden mukaan myös hiljainen liikuntapaikka, joita 
kaupungista harvoin löytyy. Useat ihmiset kaipaavat rentoutuakseen rauhallisen ympäristön kii-
reen keskellä. Keskuspuisto on liikuntapaikka monen ikäisille ja eri sosiaalisista lähtökohdista 
tuleville. Koulu- ja päiväkotiryhmät sekä vanhukset liikkuvat reiteillä ja liikuntapaikoilla usein.

Suunnittelijoiden mukaan lähiliikunta on yksi liikunnan nouseva trendi ja Keskuspuistossa on jo 
ulkokuntosaleja, mutta niitä voisi olla myös lisää. Toinen nouseva trendi, polkujuoksu, on suo-
sittua erityisesti Keskuspuistossa, jossa järjestetään useita juoksu- ja polkujuoksutapahtumia. 
Myös frisbeegolf, pyöräily sekä sähköpyöräily kasvattavat suosiotaan. Pyöräilynopeuksien kas-
vaminen Keskuspuistossa kuitenkin huolettaa suunnittelijoita sen tuomien vaaratilanteiden ta-
kia. 

Rakennusvirastossa (HKR) on valmistumassa selvitys uuden rakentamisen vaikutuksista hule-
vesien hallintaan Haaganpuron valuma-alueella sekä uusi luonnonhoitosuunnitelma Keskus-
puiston alueelle. Rakennusviraston suunnittelijat ovat kommentoineet diplomityön metsänkäsit-
telyyn, Haaganpuroon ja hulevesiin liittyviin kysymyksiin. Heidän mukaan Maunulanpuiston ja 
Pasilanmetsän lehtometsiin on helpompi kasvattaa uusi metsänreuna kuin Pirkkolan karumpiin 
havupuumetsiin. Myös valaistuksen, opastuksen ja kulun kanavoinnin merkitystä Keskuspuiston 
jatkosuunnittelussa tulee painottaa. Reittien tulisi olla päällystämättömiä myös pääreittien osal-
ta. Suunnittelijat suosittelivat, että hulevesien viivytykselle tulee varata reilusti tilaa tulevaisuu-
dessa. Maunulanpuiston luoteisosan alava lehtoalue on sopiva tulva-alueeksi kehitettävä paikka 
suunnittelualueella. 

4.2. JULKINEN KESKUSTELU KAUPUNKIBULEVAR-
DEISTA JA KESKUSPUISTOON RAKENTAMISESTA 

Diplomityötä on tehty pääosin yleiskaavaehdotuksen käsittelyvaiheessa ja tunteet ovat käyneet 
kuumana aiheesta sosiaalisen median keskusteluryhmissä ja lehtien palstoilla. Mielipiteitä ja 
argumentteja on heitelty puolesta ja vastaan, mutta rakentava keskustelu Keskuspuiston ja Hä-
meenlinnanväylän tulevaisuudesta on jäänyt juupas-eipäs –kinastelun jalkoihin.

Keskuspuiston puolesta –liike on kerännyt kannattajia sosiaalisen median Facebook -ryhmäs-
sään. Liike on järjestänyt useita mielenilmauksia kaupunginhallituksen ja –valtuuston kokouk-
sien aikana sekä Keskuspuiston puolesta –tapahtumapäivän ympäri Keskuspuistoa. Liike on ke-
rännyt yli 16 000 allekirjoitusta adressiinsa Keskuspuiston rakentamispikseleiden poistamisen 
puolesta. Keskuspuiston puolesta –liike puolustaa hyvinvointiaan tukevaa resurssia eli kaupun-
kimetsää. 
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Media on käsitellyt Keskuspuistoa yleiskaavan käsittelyn yhteydessä. 
Alla on otteita Yle:n uutisotsikoista.

”Stadin keuhkot” uhattuina – Luontoväki kauhuissaan Keskuspuiston nakertamisaikeista    
(6.10.2015, Yle-uutiset)

Lisää asuntoja, mutta ei tänne – Helsingin täydennysrakentaminen törmää aina valituksiin    
(11.5.2016 Yle-uutiset)   

 Näpit irti puistoistamme! Päättäjät puun ja kuoren välissä Helsingin yleiskaavan kanssa    
(7.6.2016, Yle-uutiset)   

 Suunniteltua suurempi osa keskuspuistoa säilyy viheralueena – Vihreät tyytyväisiä 
(14.6.2016, Yle-uutiset)   

Keskuspuistoon rakennetaan vähemmän kuin piti – puistoaktiivit suuttuivat silti 
(15.6.2016, Yle-uutiset)  

Ihmisketju protestoi Helsingissä – uusi yleiskaava hiertää kaupunkilaisia ja Vihreiden rivejä    
(27.8.2016, Yle-uutiset)   

Helsingin metsissä muhii yllätys: Keskuspuistossa enemmän kääpiä kuin kansallispuistossa 
(13.9.2016, Yle-uutiset)

Toinen Facebookissa runsaasti Keskuspuistosta ja sinne rakentamisesta keskustellut ryhmä on 
Lisää kaupunkia Helsinkiin, jossa pääosin on kannatettu kaupunkibulevardeja ja sen myötä myös 
Keskuspuistoon rakentamista. Diplomityön tekemisen aikana on voinut huomata, miten nopeasti 
tieto liikkuu Internetissä ja miten Keskupuistoon liittyvät suunnitelmat ja kirjoitukset joutuvat 
heti tarkkaan syyniin.

Uutta yleiskaavaa on kritisoitu sen liian yksipuolisesta kaupunkirakennevisiosta, jossa tilaa ei 
ole enää väjille metsäkaupungeille. Yleiskaavan ratkaisuista keskusteltaessa nousee usein esiin 
New urbanism –termi, joka tarkoittaa lähiörakentamisen vastapainoksi 1980-luvun USA:ssa 
kehittynyttä liikettä. Tyylilaji mukailee perinteisen eurooppalaisen kaupungin piirteitä, joita ovat 
esimerkiksi tehokas maankäyttö, jalankulkijaystävällisyys ja paikan tunne. Kadut tulee linjata 
verkostoksi ja kadunvarsipysäköintiä sekä raideliikennettä tulee suosia (KSV 2013a, 24).

New urbanism on yksi tämän hetken suurimmista kaupunkisuunnittelutrendeistä ja se on sel-
västi yksi tärkeä osa myös Helsingin uuden yleiskaavan visiota. Osittain myös Lisää kaupunkia 
Helsinkiin –Facebook –ryhmän keskusteluissa vallitsee New urbanismille vannoutunut sävy. 
Tyylisuunta on kuitenkin kohdannut myös paljon kritiikkiä. New urbanismin kautta yritetään ra-
kentaa maailmaa samoin kuin tehtiin sata vuotta sitten eivätkä monet usko tämän unelman to-
teutumiseen. Kriitikot ovat esittäneet muun muassa autoilun radikaalin vähenemisen epätoden-
näköisenä ja nettikaupan vievän mahdollisuudet New urbanismille tyypillisiltä kivijalkaliikkeiltä. 

Diplomityön skenaarioiden onkin tarkoitus tutkia erilaisten rakentamistypologioiden sijoittamis-
ta Keskuspuiston reunaan ja leikitellä mahdollisilla tulevaisuuden suunnittelutrendeillä, jotka 
saattavat olla vallalla Keskuspuistoa tarkemmin suunniteltaessa.
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Vähemmän kehittämistä ja 
enemmän säilyttämistä!

Viheryhteys Oulun-
kylän, Taivaskal-
lion ja Pirttipolun 
puiston välillä on 
tärkeä.

Viher-, virkistys- ja ekologi-
nen yhteys Maunulan sekä 
pohjois- että eteläpuolella 
on tärkeä.

Yhteys Suursuon 
puistosta Pirkkolan 
kautta Keskuspuis-
toon on tärkeä.

Keskuspuisto on ”urheilu-
puiston” kohdalla kovin kapea 
- osa Keskuspuiston char-
mia on, ettei tiedä olevansa 
kaupungissa, ja se tunnelma 
hukkuu tässä kohdassa.

Hämeenlinnanväylän 
kaupunkibulevardi tekee 
mahdottomaksi sekä 
metsäntunnun että latu- ja 
pururatareitit Pirkkolassa.

Kuva 86. Asukastilaisuudessa 23.8.2016 Laiturilla keskusteltiin Helsingin viheralueiden kehittämisestä. Yllä on 

asukkaiden kommentteja Keskuspuistosta ja siihen liittyvistä viheryhteyksistä.

4.3. ASUKKAIDEN JA KÄYTTÄJIEN ÄÄNI

Paikallinen asukkaiden tieto on erittäin tärkeää Keskuspuiston tulevaisuutta suunnitellessa. Pai-
kalliset seuraavat Keskuspuistoa vuoden ympäri, mahdollisesti jo useiden kymmenien vuosien 
ajan, ja voivat näin hahmottaa alueen luonto- ja virkistysarvoja syvemmin kuin suunnittelijat tai 
muut asiantuntijat.  Päällimmäisenä on perinteisen ja sosiaalisen median kirjoituksista on jäänyt 
käteen, että Keskuspuiston lähistön asukkaat vastustavat uutta rakentamista Keskuspuistoon. 
Keskuspuiston pinta-ala ei ole pienentynyt sen vuoden 1978 osayleiskaavan vahvistamisen jäl-
keen (Mustonen 2010, 344). Elämme siis historiallisia hetkiä, jos puiston rajoihin tullaan kajoa-
maan. 

Asukastilaisuudessa Laiturilla 23.8.2016 käytiin vilkasta keskustelua viheralueiden ja viher-
verkoston merkityksestä ja uudesta Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitel-
masta – VISTRA II:sta. Esille nousi yksityiskohtaista tietoa varsinkin eri vihersormia yhdistävistä 
viherlinjoista. Useat toivoivat nykyisten viheralueiden säilymistä ja vähemmän viherverkoston 
kehittämistä. Alla on nostettu esiin muutamia asukkaiden esittämiä kommentteja Keskuspuiston 
ja sen läheisten viheralueiden osalta.
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5. SKENAARIOT

Tässä osiossa kartoitetaan Keskuspuiston tulevaisuutta kolmen skenaarion 
avulla. Analyysi kohdealueesta, käyttäjien ja suunnittelijoiden mielipiteet sekä 
tulevaisuuden nousevat trendit antavat suuntaviivat skenaarioiden muodostami-
selle. Skenaariosuunnittelun tavoitteena on tarkastella vaihtoehtoja yleiskaava-
ehdotuksen osoittaman maankäytön sijoittamiselle ja Keskuspuiston kehittämi-
selle.

Kuva 87. Maunulanpuiston viljelypalstat
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Kuva 88. Kaavio suunnittelutehtävään vaikuttavista tekijöistä

EKOLOGINEN

SOSIAALINEN

maisema

ekologiset yhteydet

virkistysyhteydet valaistus

turvallisuus

liikunta

metsäntuntu

kunnossapito

joukkoliikenne

hulevedet

saavutettavuus

toiminnot

TALOUDELLINEN

rakentaminen

kaupunkirakenne

kaupunkitila

asumisviihtyvyys

5.1. SKENAARIOIDEN MUODOSTUS

Kaupunkibulevardien maankäyttömuutosalueet ovat valtavia ja niiden toteutumiseen tulee kulu-
maan useita vuosia. Saattaa olla, että tuona aikana asumismieltymykset sekä arkkitehtuuri- ja 
kaupunkisuunnittelutrendit tulevat muuttumaan. Diplomityön skenaarioiden avulla on muodos-
tettu vaihtoehtoisia tulevaisuuksia riippuen siitä, mitkä trendit voisivat nousta pinnalle, kun kau-
punkibulevardia ja Keskuspuistoa suunnitellaan tarkemmin. Eri skenaarioilla on tarkoitus testa-
ta Hämeenlinnanväylän varrelle ja Keskuspuiston puolelle suunnitellun kaupunginosan  erilaisia 
mahdollisuuksia ja arvioida niiden vaikutuksia. Skenaarioille kirjoitetut tulevaisuuskuvat sijoit-
tuvat vuoteen 2050, joka on myös yleiskaavatyössä muodostettu aikajänne maankäyttömuutos-
ten toteutumiselle.

Suunnittelualueeksi skenaarioille on rajattu Keskuspuistosta Pirkkolanmetsä, Maunulanpuisto, 
Pasilanmetsä ja Kivihaka sekä Hämeenlinnanväylän länsipuoli noin 300 metrin säteellä nykyi-
sen väylän reunasta. Jatkossa, kun mainitaan Keskuspuisto, tarkoitetaan tätä suunnittelualueen 
osaa Keskuspuistosta. Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava-alue ei kuulu skenaarioiden tar-
kastelualueeseen ja sen alueella esitettävät rakennusmassat ovat alueelle aikaisemmin tehdyis-
tä suunnitelmista (KSV 2013c). 
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Pyöräliikenteen laatukäy-
tävä

Raide-Jokeri / pysäkki

Raide-Jokeripysäkin 
saavutettavuus 500 m 
säteeltä

Pikaraitiotie / pysäkki

Pikaraitiotie- ja linja-au-
topysäkin saavutettavuus 
500 m säteeltä

Linja-autopysäkki

Linja-autopysäkin saavu-
tettavuus 500 m säteeltä

Uusi rautatieasema

Kuva 89. Kuvassa on esitetty 
skenaarioissa sijoitettavan uuden 
kerrosalan määrä ja alue, jolta se 
on laskettu.

Kuva 90. Kuvassa on esitetty suunnittelualueen uudet raideliikenneyh-
teydet sekä säilyvät linja-autopysäkit kaupunkibulevardin varrella. Kai-
kissa skenaarioissa on vakioina Raide-Jokerin, pikaraitiotien ja uuden 
rautatieaseman toteutuminen. Keskuspuiston keskiosan reunan uusi 
rakentaminen tulee olemaan erittäin hyvien joukkoliikenneyhteyksien 
äärellä. Huomioitavaa on, että uuden kaupunkibulevardin pikaraitio-
tien pohjoisin pysäkki on suunniteltu jo Pirkkolantien kohdalle.  

Jotta diplomityön skenaarioita voisi vertailla kaupunkisuunnitteluviraston suunnitelmien kans-
sa (Kuva 29.), ei skenaarioita ole lähdetty rakentamaan aivan tyhjästä, vaan taustalla on uudessa 
yleiskaavassa osoitettu kaupunkirakenteen kehitys. Lähtökohtina skenaarioissa ovat yleiskaa-
van osoittama kantakaupunkimainen ja sekoittunut kaupunkirakenne sekä viher- ja liikenneyh-
teydet. Yleiskaavan osoittama uusi rakentamisalue ulottuu 36 ha Keskuspuiston puolelle dip-
lomityön suunnittelualueen sisällä. Yleiskaavan rakentamispikselit ovat osittain Keskuspuiston 
rajojen sisällä myös suunnittelualueen ulkopuolella, mutta tässä työssä ei keskitytä niihin. 

Skenaarioille on määritelty tietyt vakiot, jotka toistuvat kaikissa skenaarioissa sekä muuttujat, 
joiden kautta haetaan eroavaisuuksia skenaarioiden välille vertailtavaksi. 

1,2 milj. kem

Pirkkolan 
liikuntakes-
kuksen 
kaavavaraus

Keskuspuiston  
viheraluepikselin 
raja

Pohjois-
Haagan 
itäosan
osayleis-
kaava-alue

Pohjois-
Pasilan 
asema-
kaava-alue
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Kuva 91. Paikallisten ja maailmanlaajuisten trendien pohdiskelua kolmen erilaisen skenaarion rakentamiseksi
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103

5.1.1.  Skenaariot noudattavat seuraavia vakioita

Muuttoliike kaupunkeihin jatkuu ja Helsingin yleiskaavan väestöennuste toteu-
tuu. Helsingin uuden yleiskaavan mukaan kaupunkibulevardeille rajautuvilla alu-
eilla korttelitehokkuus tulee olla pääsääntöisesti yli 1,8. Hämeenlinnanväylän uu-
den kaupunkibulevardin varren alueelle syntyy uusia koteja noin 15 000 uudelle 
asukkaalle ja työpaikkoja 4 500 uudelle työntekijälle (KSV 2015a, 4). Tässä työssä 
on suunniteltu osayleiskaavatasoisesti ja aluetehokkuudeksi on otettu 1,8.

Uuden rakentamisalueen kerrosalamäärä kaupunkibulevardin varrella on sama 
kaikissa skenaarioissa. Kerrosalamäärä on saatu laskemalla Hämeenlinnanväy-
län varren A1-tyypin pikselien pinta-ala 1,8-tehokkuusluvulla. Pinta-alasta on 
poistettu Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava-alueen ala, jonka jälkeen ske-
naarioihin sijoitettavaksi kerrosalamääräksi on saatu 1,2 milj. m2. Skenaarioiden 
suunnittelualueelle rakennetaan asuntoja noin 12 750 hengelle ja työpaikkoja 
syntyy noin 3 825 kappaletta.

Liikenteen perusratkaisu skenaarioissa myötäilee Helsingin kaupunkisuunnitte-
luviraston Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardi-liikenneselvitystä. Kaupun-
kibulevardi on nelikaistainen pääkatu, jonka keskellä kulkee pikaraitiotie (KSV 
2015a, 3). Suunnittelualueelle syntyy kaksi julkisen liikenteen solmukohtaa kau-
punkibulevardin varrelle Pirkkolantien ja Rantaradan risteymäkohtiin. 

Pikaraitiotien pysäkit tulevat uuden rautatieaseman, Metsäläntien ja Pirkkolan-
tien kohdille. Pirkkolantien pysäkiltä on vaihtoyhteys Raidejokeriin ja uuden rau-
tatieaseman eli Mannerheimin aseman pysäkiltä on vaihtoyhteys Rantaradalle. 
Hämeenlinnanväylän pikaraitiotieliikenteen vuoroväli tulee olemaan 5 minuuttia 
kumpaankin suuntaan. (KSV 2015a, 3)

Linja-autopysäkkien määrä säilyy nykyisellään ja pysäkkien sijainnit jäävät suu-
rinpiirtein nykyisille paikoilleen. Kylänevantien linja-autopysäkkiä siirretään uu-
den Mannerheimin rautatieaseman läheisyyteen sujuvamman vaihtoyhteyden 
järjestämiseksi. Metsälän ja Pirkkolan linja-autopysäkit sijoittuvat raitiovaunu-
pysäkkien läheisyyteen (KSV 2015a, 3). 

Pyöräliikenteen laatukäytävä eli Baana sijoitetaan yleiskaavaehdotuksen mu-
kaan keskelle Keskuspuistoa Rantarataan asti, minkä jälkeen sen kaartaa itään 
kohti Länsi-Pasilaa.
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Skenaarioissa kaupunkibulevardi on linjattu nykyisen Hämeenlinnanväylän pai-
kalle, toisin kuin Kaupunkisuunnitteluviraston havainnekuvassa (Kuva 29.) ja lii-
kenneselvityksessä, joissa kaupunkibulevardi on linjattu väylän nykyistä linjaus-
ta idemmäs (KSV 2015a, 4). Tämä on tehty siksi, sillä näin voidaan hyväksikäyttää 
olemassa olevia tienperustuksia ja painottaa rakentamismassat mahdollisim-
man kauas Keskuspuiston ydinalueista. Skenaarioiden kaupunkibulevardi on 45 
metrin levyinen sisältäen jalankulkuväylät (2 x 3 m), pyöräkaistat (2 x 1,5m), auto-
liikennekaistat (4 x 3,5 m), raiteet (2 x 3,5 m) ja puukaistat (2 x 3 m).

Autoilun suosio laskee ja joukkoliikenne sekä pyöräily nousevat suosituimmiksi 
liikkumismuodoiksi. Autojen tuottamat päästöt vähenevät. Autopaikkojen tarve 
laskee autojen yhteiskäytön myötä ja autopaikkoja laskettaessa on lievennetty 
nykyistä Helsingin autopaikkojen laskentaohjetta. Autopaikkoja on sijoitettu ske-
naarioihin noin 5500 kappaletta.

Uuden yleiskaavan poikittaisten viheryhteyksien sijainti otetaan lähtökohdaksi 
ympäristön viheralueisiin liittymisessä. Suunnittelualueen läpi Maunulanpuiston 
kohdalla kulkee Malminkartanon huippu – Vuosaaren huippu –viherlinja, jonka 
asemaa pyritään vahvistamaan. 

Keskuspuiston asema osana Helsingin metsäverkostoa otetaan lähtökohdaksi 
skenaarioiden muodostamisessa. Metsäverkostoa kehitetään ottaen huomioon 
sen luonnonsuojeluarvot, luonnon monimuotoisuus, ekologinen kytkeytyneisyys, 
kulttuuriympäristöjen ja maiseman arvot sekä virkistyskäytön tarpeet.

Ilmasto lämpenee ennustusten mukaan ja talvisateet lisääntyvät Suomessa. Kau-
punkitulvien riski kasvaa ja huleveden määrä Haaganpuron valuma-alueella li-
sääntyy. Hulevesien viivytysaltaiden kapasiteetti on suunnittelualueella yhteensä 
14600 m² (Katso Liite 8.) (Ramboll 2016).
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5.1.2.  Skenaarioissa vaihtelevat muuttujat

Korttelityyppi, kerrosalamäärän massoittelu ja sen rajautuminen Keskuspuis-
toon 

Metsä- ja puistoala suhde ja laatu

Virkistys- ja liikuntatrendit

Kävely- ja pyöräilyreitit

Viheryhteyksien luonne

Haaganpuron sijainti

Sinivihreä infrastruktuuri

Kortteleiden liikenteen järjestely

Palveluiden sijainti
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5.2. SKENAARIO 1. SAARET

Uusi rakentaminen sijoittuu kaupunkibulevardin pikaraitiotien pysäkin ympä-
rille. Korttelirakenne on kantakaupunkimainen ja korttelit ovat pääosin kul-
mista avoimia umpikortteleita. Rakennusten kerrosluku laskee pysäkeiltä Kes-
kuspuistoa kohti. Keskuspuistoon rajautuvan rakentamisen reuna hahmottuu 
kolmena Keskuspuistoon työntyvänä rakentamisalueena eli -saarena. Kortte-
leiden sisäpihat eivät leviä Keskuspuistoon. Rakentaminen sijoittuu painantei-
siin maaston muotoja myötäillen. Kerrosluvut vaihtelevat 5-8 kerroksessa.

Keskuspuiston metsää hoidetaan ulkoilumetsänä, jossa metsän pensasker-
rosta harvennetaan tasaisin väliajoin. Näin metsä pysyy puoliavoimena ja liik-
kuminen virallisten reittien ulkopuolella on helppoa. Metsäntunnun ydinalueet 
on tunnistettu ja niitä on kehitetty istuttamalla kerroksellista puustoa niiden 
ympärille tehostamaan näitä rauhan saarekkeita muuten vilkkaasti käytössä 
olevassa Keskuspuistossa. Rakennetut lähipuistot sijoittuvat kortteliraken-
teen sisälle. Keskuspuisto rajautuu lännessä puistometsävyöhykkeeseen. 

Keskuspuistosta on tullut entistä suositumpi terveys- ja liikuntapalveluja tar-
joava puisto. Keskuspuisto on säilynyt laajana virkistysalueena ja ekologisten 
käytävien, metsäverkoston sekä tärkeimpien ulkoilureittien asema on säilynyt. 
Polkujuoksu ja maastopyöräily ovat kasvattaneet suosiotaan, mutta myös ku-
luttaneet voimakkaasti metsän pohjaa. Keskuspuisto on aktiivisessa käytössä 
ja siellä järjestetään useita urheilukisoja ja liikuntatapahtumia viikottain. 

Keskuspuiston ulkoilureitit muodostavat kaksi pohjois-eteläsuuntaista pää-
reittiä. Ne noudattelevat pääosin vanhoja reittilinjauksia. Läntinen pääreitti 
tukeutuu kaupunkibulevardin varren korttelirakenteeseen ja sitä kiertävään 
puistometsävyöhykkeeseen sekä tuoreisiin lähiliikuntapaikkoihin. Itäinen pää-
reitti on profiililtaan mäkisempi ja se kulkee mutkitellen metsän siimeksessä. 
Talvisin itäisellä pääreitillä kulkee yhtenäinen latu Laaksosta Vantaanjoelle. 
Pääreiteillä on omat teemavärinsä ja kyltit niiden varsilla on värjätty teemavä-
reillä. Poikittaisia reittejä on selkeytetty ja niiden viitoitus on suunniteltu sekä 
rakennettu uudestaan helposti hahmotettavaksi. 

Viheryhteydet uuden rakentamisen ja kaupunkibulevardin yli ovat leveitä ja 
selkeästi maisemassa hahmottuvia.

Kaupunkibulevardi on vehreä ja noin 80 metrin levyinen tila, jossa Haaganpu-
ropuistovyöhyke kulkee kaupunkibulevardin rinnalla sen itäpuolella. Haagan-
puron varrella kasvaa suojaavaa ja kerroksellista lehtokasvillisuutta ja ihmis-
ten pääsy puron äärelle onnistuu muutamien portaiden kautta. Haaganpuro 
kulkee laakson pohjalla miltei nykyisen uoman paikalla, mutta uomaa kehite-
tään kalastolle sopivammaksi. 

Hulevesiä viivytetään, imeytetään ja suodatetaan alueen nykyisissä ja uusissa 
kosteikoissa ennen kuin ne valuvat Haaganpuroon. Uudet kosteikot sijoitetaan 
korttelirakenteen sisään. 
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Leveät viheryhteydet Umpikorttelit Rinnakkaiskadut

Autoliikennekadut kiertävät rakentamissaarten läpi ja yhdistyvät molemmista 
päistä kaupunkibulevardiin. Parkkipaikat on sijoitettu pääosin pihakansien alle 
ja osa kaduille. 

Palvelut sijaitsevat rakennusten kivijalassa ja erityisesti kaupunkibulevardi-
en sivukadut ovat suosittuja paikkoja kahviloiden ja ravintoloiden terasseille. 
Palvelut keskittyvät pikaraitiotiepysäkkien läheisyyteen eivätkä tasaisesti koko 
kaupunkibulevardin varrelle. Keskuspuiston reunan kortteleissa on useita ulko-
liikuntayrittäjiä, jotka vievät ihmisiä kuntoilemaan Keskuspuiston metsiin ja mo-
nipuolisille ulkoliikuntapaikoille. Keskuspuisto on edelleen ilmainen kaikille vir-
kistyskäyttäjille, vaikka ohjatusta metsäliikunnasta on tullut suuri trendi. 

Kuva 92. Saaret-skenaarion konsepti

Kuva 93. Skenaarion ilmakuvasovitus. Yleiskaavaehdotuksen rakentamispikselin raja on esitetty katkoviivalla ja 
Pirkkolan liikuntakeskuksen asemakaavavaraus valkoisella viivalla.
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Kuva 95. Leveät viheryhteydet näkyvät bulevardin varrella

Kuva 94. Näkymä kaupunkibulevardille

Bulevardi    Haaganpuro Kortteli Keskuspuiston reuna

Kuva 96. Korttelien pihat eivät leviä puistoon

0 50 m

Kuva 97. Kuvassa on esitetty osia periaateleikkauksesta uuden rakentamisalueen osalta. 
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Metsä
Puistometsävyöhyke
Uusi lähipuisto
Viljelypalsta
Nykyinen puistomainen alue
Haaganpuro ja sen puisto-
vyöhyke
Korttelipihat
Uusi rakentaminen
Nykyinen ja kaavoitettu 
rakentaminen
Puistomainen pääulkoilu-
reitti, pyöräily
Metsäinen pääulkoilureitti, 
hiihtolatu 
Pyörätie
Pyöräilyn laatukäytävä
Tärkeä ulkoilureitti
Ulkoilureitti
Kuntolenkki

Kuva 98. Saaret-skenaario
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Avouoma

Puropuiston kasvillisuus

Hulevesipainanne

Hulevesipainauma

Puron putkitettu osuus

Valumasuunta

Uusien rakentamisalueiden 
vedenjakajat
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Kuva 99. Vesi Kuva 100. Viheralueet
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kaavassa

Pirkkolan liikuntakeskuksen laajennus
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5.3. SKENAARIO 2: AGRAARIURBAANI
Rakentaminen on levittäytynyt miltei koko laaksotilaan ja kiivennyt hieman rin-
teillekin. Korttelirakenne on väljä ja alueen yleisilme on puistomainen. Rakenta-
minen leviää tasaisesti seuraten pääosin vanhan metsänreunan linjaa. Kerros-
luvut vaihtelevat 3-7 kerrokseen. Rakennetun alueen ja Keskuspuiston välinen 
reuna on polveileva ja yhteispihat leviävät usein myös Keskuspuiston puolelle. 
Kaupunkiviljely ja uusiutuvat energiamuodot ovat kasvattaneet suosiotaan ja 
ne näkyvät kaupunkikuvassa. Talojen kattopinnat on hyötykäytetty joko viher- 
ja viljelyskattoina tai aurinkoenergiantuottajina. 

Niittyverkosto on nostettu yhtä tärkeäksi viheralueiden strategiseksi kehittä-
miskohteeksi kuin metsäverkosto. Keskuspuiston maisemaan on palautettu 
sen avoin maisematila metsäselänteen rinnalle. Keskuspuisto jakautuu niitty- 
ja viljelypalstavyöhykkeeseen, puistometsä- ja metsävyöhykkeisiin sekä huleve-
sipuistoihin, joita yhdistää sinivihreä verkosto. Kortteleiden väleissä on paljon 
pieniä lähipuistoja. Vanhat viljelypalsta-alueet on pääosin säilytetty ja viljely-
palstatilaa on lisätty Keskuspuiston reunan niittyvyöhykkeelle sekä puolijulki-
silla yhteispihoilla. Viljelypalsta-alueiden väleissä on tilaa piknikeille niitty- ja 
nurmialueilla. Niittyvyöhykkeellä kasvaa myös hedelmäpuita, kuten omena- ja 
kirsikkapuita. Niittyvyöhykkeen ja metsän rajaan on kasvatettu uusi kerroksel-
linen reunavyöhyke, joka suojaa ulkoilumetsän ydinalueita. 

Uusi puistoteatteri ja sen vieressä oleva tori mahdollistavat tapahtumien jär-
jestämisen. Asukkaat ja muut alueella viljelevät kokoontuvat palstoille talkoisiin 
ja sadonkorjuujuhliin. Paikalliset ja lähiseudun asukkaat kerääntyvät usein lä-
hiruokamarkkinoille Keskuspuiston reunan torille myymään ja ostamaan Kes-
kuspuiston reunassa kasvatettuja kasviksia.

Keskuspuiston reitit tukeutuvat kahteen pohjois-eteläsuuntaiseen pääreittiin 
sekä useaan poikittaiseen reittiin. Latuja ylläpidetään talvisin vain kuntorei-
teillä, joihin ei ole talvisin kävelijöillä asiaa. Valaistusta on reiteillä runsaasti ja 
leveä pyöräreitti kulkee pitkin Haaganpuron vartta rakentamisen läpi Keskus-
puistoon. Kaupunkibulevardin yli pääsee kulkemaan kävellen tai pyörällä suo-
jateillä useassa kohdassa ja kaupunkibulevardilta on pitkiä ja vehreitä näkymiä 
yhteispihojen läpi Keskuspuistoon.

Viheryhteyksiä Keskuspuiston, kaupunkibulevardin ja Haagan välillä on useita, 
mutta ne ovat kapeita ja puistomaisia.

Haaganpuron uoma on siirretty keskelle uutta rakentamisaluetta ja se on luo-
nut oman rinnakkaisen puistovyöhykkeen Keskuspuiston rinnalle. Puron uo-
maa muokataan mutkittelevammaksi ja sen pohjalle lisätään kiviä ja hiekkaa 
kalastollisten olosuhteiden parantamiseksi. 

Hulevesiä kerätään sekä hyödynnetään viljelypalstojen ja -laatikoiden kaste-
lussa sekä imeytetään myös kattopuutarhoissa ja viherkatoilla. Rakentamisen 
läpi kulkevat hulevesiojat suodattavat ja viivyttävät hulevettä ennen kuin se va-
luu Haaganpuroon.
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Kapeat viheryhteydet Avoimet korttelit Kaarevat 
rinnakkaiskadut

Uuden rakentamisen läpi kulkevat pitkät kaarevat kaupunkibulevardin rin-
nakkaiskadut. Parkkipaikat on sijoitettu parkkitaloihin ja katujen varsille. 

Vaihdantatalous, kierrätys ja omavaraisuus ovat juurtuneet Keskuspuiston 
reunan asukkaiden elämäntyyliin. Kirpputorit, ruokapiirit ja yhteiskäyttötar-
vikkeet ovat kasvattaneet suosiotaan.

Kuva 103. Agraariurbaani-skenaarion konsepti

Kuva 104. Skenaarion ilmakuvasovitus. Yleiskaavaehdotuksen rakentamispikselin raja on esitetty katkoviivalla ja 
Pirkkolan liikuntakeskuksen asemakaavavaraus valkoisella viivalla.
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Bulevardi Keskuspuiston reunaKortteli    Haaganpuro

0 50 m

Kuva 105. Näkymä Haaganpuropuistoon uuden rakentamisalueen keskelle

Kuva 106. Kuvassa on esitetty osia periaateleikkauksesta uuden rakentamisalueen osalta. 

Kuva 107. Viljelypalstoja lisätään puisto- ja niittyvyöhyk-
keelle rakentamisen laidalla

Kuva 108. Haaganpuro rakentamisen 
keskellä
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Nykyinen puistomainen alue
Haaganpuro ja sen puisto-
vyöhyke
Korttelipihat
Uusi rakentaminen
Nykyinen ja kaavoitettu 
rakentaminen
Läntinen pääulkoilureitti, 
pyöräily
Itäinen pääulkoilureitti, 
hiihtolatu 
Pyörätie
Pyöräilyn laatukäytävä
Tärkeä ulkoilureitti
Ulkoilureitti
Kuntolenkki

Kuva 109. Agraariurbaani-skenaario
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Kuva 110. Vesi Kuva 111. Viheralueet
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Kuva 112. Liikenne
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Kuva 113. Rakennukset
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Pirkkolan liikuntakeskuksen laajennus
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5.4. SKENAARIO 3: MUURI
Rakentaminen on korkeaa ja tiivistä ja se on rakennettu tasapuolisesti kau-
punkibulevardin molemmille puolille. Rakentaminen on sijoitettu aivan laakson 
pohjalle kaupunkibulevardin varteen. Kerrosluvut vaihtelevat 8-16 kerrokseen. 
Korkeimmat rakennukset on sijoitettu pikaraitiotiepysäkkien ympärille. Korkeis-
ta rakennuksista on pitkät näkymät Keskuspuistoon. Korkeaa rakentamista on 
pyritty keventämään ympäristöön isoilla ikkunoilla ja vertikaalisilla puutarhoilla.
Kortteleissa ei ole maantasoisia pihoja, vaan oleskelutilaa löytyy rakennusten te-
rassoiduilta kattopinnoilta, jotka toimivat asukkaiden pihoina tai katettuina te-
rasseina. Rakentamisen ja Keskuspuiston välinen reuna on suora. 

Metsäverkosto ja sen kehittäminen on nostettu ykkösprioriteetiksi Keskuspuis-
tossa. Metsäalaa on pyritty maksimoimaan, arvokkaat luontoalueet on säästetty 
virkistyskäytöltä ja niiden suojavyöhykkeitä on parannettu. Keskuspuiston sisäi-
siä ja ulkoisia ekologisia yhteyksiä on kehitetty ja luonnossa virkistäytymiseen on 
panostettu välttäen metsän kulumista. Maunulanpuiston viljelypalsta on ensin 
kaivettu tulva-altaaksi ja sen jälkeen metsitetty lehtometsäksi. Alue tasaa Haa-
ganpuron veden virtaamaa tulvatilanteissa. Pensaskerroksen raivaaminen on 
lopetettu ja metsää hoidetaan vain vaaralliset kaatuvat puut poistamalla.

Keskuspuisto on tuotteistettu terveys- ja hyvinvointimetsäksi, jonne tullaan kau-
kaa ulkomailta virkistäytymään ja eheytymään metsäterapian avulla. Keskus-
puistoon on rakennettu kaksi varattavaa laavua, joissa voi viettää yön tai paistaa 
makkaraa nuotiolla päivällä.

Pohjois-eteläsuunnassa kulkee yksi pääreitti läpi Keskuspuiston. Sisäänkäyntejä 
Keskuspuistoon uuden rakentamisen läpi on vain muutama, jotta ihmisvirran ku-
luttavaa vaikutusta on saatu hallittua. Kulku metsässä on tarkoin ohjailtua, jotta 
vältytään metsänpohjan kulumiselta. Lahoavat puut reunustavat polkuja ja tiheä 
kasvillisuus hankaloittaa ihmisten kulkua herkille alueille metsässä. Haaganpu-
ron ja kosteikkojen yli on rakennettu siltoja ja pitkospuita. Puiden latvojen kor-
keudelle nostettu rakennettu reitti mahdollistaa monimuotoisten luontoalueiden 
tarkastelun ylhäältä päin. 

Keskuspuiston poikittaiset autotiet on katettu osittain vihersilloilla, jotta Keskus-
puiston sisäisten ekologisten yhteyksien asema vahvistuu. Puistoyhteyttä Pikku 
Huopalahden puistoon on vahvistettu myös vihersillalla. Kävely- ja pyöräily-yhte-
ydet kaupunkibulevardin yli tapahtuvat ylikulkusilloilla. Myös rakennuksesta toi-
seen pääsee kulkemaan siltoja pitkin, joten vain katutaso ei ole urbaanin elämän 
ja ihmisten kohtaamisen mahdollistaja. 

Haaganpuro on siirretty sen nykyisestä uomasta itään ja se muodostaa rajan 
rakentamisen ja Keskuspuiston välille. Haaganpuron ympärillä kasvaa kerrok-
sellista suojakasvillisuutta ja puron pohjalla on kiviä sekä hiekkaa kalastollisten 
olosuhteiden parantamiseksi. Puron äärelle pääsy on mahdollista ihmisille vain 
Keskuspuiston sisäänkäyntien kohdilla. 

Alueen hulevesiä hallitaan katujen avouomissa, joista ne valuvat Haaganpuroon. 
Maunulanpuiston viljelypalstojen alue on kaivettu hulevesilataaksi ja metsitetty 
lehdoksi.
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Kapeat viheryhteydet, Haaganpuro 
metsän reunassa

Vaihteleva kerroskorkeus Lyhyet sivukadut

Ajoyhteydet kaupunkibulevardin varren rakennuksiin tapahtuvat useiden pis-
tokatujen kautta. Uusia kaupunkibulevardille rinnakkaisia katuja ei rakenneta. 
Osa talojen ensimmäisistä kerroksista on parkkipaikkoina ja osa parkkitilasta 
on kaivettu rakennusten alle. Maanalaiset parkkitilat ja niitä yhdistävät tunnelit 
toimivat alueen huoltotunneleina. 

Uuden kaupunkibulevardikaupunginosan palvelut sijaitsevat osittain katuta-
sossa pikaraitiotiepysäkkien läheisyydessä ja osittain vertikaalisesti korkeissa 
rakennuksissa.

Kuva 114. Muuri-skenaarion konsepti

Kuva 115. Skenaarion ilmakuvasovitus. Yleiskaavaehdotuksen rakentamispikselin raja on esitetty katkoviivalla ja 
Pirkkolan liikuntakeskuksen asemakaavavaraus valkoisella viivalla.
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Bulevardi KeskuspuistoKortteli   Haaganpuro   Keskuspuiston 
reuna

Kuva 116. Näkymä Haaganpuropuistoon ja Keskuspuiston reunan rakennuksiin.

Kuva 117. Kuvassa on esitetty osia periaateleikkauksesta uuden rakentamisalueen osalta. 

Kuva 118. Puistosillat yhdistävät viheralueita 
toisiinsa

Kuva 119. Korkeat rakennukset ovat näköalapaik-
koja Keskuspuistoon
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Kuva 120. Muuri-skenaario
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Kuva 121. Vesi Kuva 122. Viheralueet
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Kuva 125. Maankäyttömuotojen pinta-alat eri skenaarioissa

Kuva 126. Massoittelun periaatteet eri skenaarioissa

5.5. SKENAARIOIDEN VERTAILU JA                          
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Skenaarioiden muodostamisen jälkeen skenaarioita arvioitaessa ja vertailtaessa on tunnistettu 
niiden aiheuttamat muutokset ja vaikutukset sekä niiden merkittävyys Keskuspuistossa ja Hä-
meenlinnanväylän varrella. 

5.5.1.  Korttelirakenteen vaikutukset melun leviämiseen ja ilmanlaatuun
Varsinaista melu- tai ilmanlaatumallinnusta ei tässä työssä ole tehty, joten vaikutusten ja niiden 
merkittävyyden arviointi perustuu vastaavan tyyppisestä rakennusmassoittelusta aikaisemmin 
tehtyihin selvityksiin. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin yliopiston ja Ilmatieteen-
laitoksen yhteistyönä on tehty selvitys, jossa vertailtiin erilaisten korttelivaihtoehtojen tuulet-
tumista Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardin varrella. Selvityksessä parhaiten pärjäsi 
vaihtoehto, jossa umpikortteleiden lyhyt sivu oli kaupunkibulevardille päin ja kerrosluvut olivat 
vaihtelevia (Kurppa et al. 2016, 51). Tästä pääteltynä Muuri -skenaario on paikoin huonoiten tuu-
lettuvin ja Agraariurbaani -skenaario tasaisesti parhaiten tuulettuvin, mutta Saaret -skenaario 
on laajojen puistovyöhykkeiden ansiosta paikoin hyvin tuulettuva ja paikoin rakennusvyöhykkei-
den kohdilla huonommin tuulettuva. 
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Kaupunkibulevardien puolestapuhujat korostavat usein, että Hämeenlinnanväylän varren uudet 
rakennukset toimisivat melumuurina Keskuspuiston virkistysalueelle. Asuinkorttelit kaupunki-
bulevardien varrella -selvityksessä on todettu, että tiheä katuverkko vähentää kaupunkibulevar-
din katukuilumaisuutta, mutta toisaalta tämän katuverkon kautta kulkeutuu helpommin melua 
kortteleiden takaosiin sekä ympäröivään korttelirakenteeseen (KSV 2014, 72). Agraariurbaani 
-skenaarion avonainen korttelirakenne ja kapeat julkisivut kohti kaupunkibulevardia vähentävät 
katukuilumaisuutta kaupunkibulevardilla, mutta samalla helpottavat melun kulkeutumista uu-
den kaupunginosan sisään lähemmäs Keskuspuistoa. Saaret -skenaariossa erityisesti leveiden 
viheryhteyksien kohdilla melu leviää helpommin Keskuspuistoon, mutta umpikorttelit vähentävät  
melun kulkua kortteleiden sisään.

5.5.2.  Vaikutukset kaupunkitilaan
Saaret -skenaariossa liiketilapotentiaali syntyy pikaraitiotiepysäkkien kohdille, joissa on kahden 
korttelin syvyydeltä potentiaalista tilaa kivijalkaliikkeille. Agraariurbaani -skenaarion kortte-
lirakenteen väljyyden ja tilojen hierarkian puuttumisen takia selkeitä kivijalkatilakeskittymiä ei 
synny ja kaupunkirakenne on tasaisen väljää. Tiheä poikittainen katuverkko vähentää kaupun-
kibulevardin katukuilumaisuutta, mutta tasainen rytmi katuverkossa ilman selkeää hengähdys-
tä, tekee kaupunkibulevardin katutilasta monotonisen. Muuri -skenaariossa liiketilapotentiaalia 
syntyy kivijalkaan verrattain vähän ja liiketilat levittäyttytyvätkin enemmän vertikaalissa suun-
nassa, sillä useiden korkeiden rakennusten yläkerroksiin ja terasseille on perustettu liiketiloja 
ja ravintoloita näkymien takia.  Vaikka rakennusten väliset katutason ulkotilat ovat ahtaita ja 
varjoisia, niistä on näkymiä vehreän Haaganpuron äärelle ja Keskuspuistoon.

5.5.3.  Vaikutukset maisemaan ja kulttuurihistoriallisiin kohteisiin
Saaret –skenaariossa rakentamissaaret ja niiden väliset leveät viheryhteydet jaksottavat luon-
tevasti niin Keskuspuiston kuin kaupunkibulevardin tilakokemusta. Agraariurbaani -skenaa-
riossa maisemaa avataan Keskuspuiston vanhoja pellonreunoja mukaillen. Uusi rakentaminen 
kuitenkin peittää suurimmaksi osaksi tämän avautuvan maisematilan ja levittäytyy Pirkkolassa 
aivan suojeltujen maalinnoitusalueiden tuntumaan. Maalinnoitukset asuinympäristössä rajoit-
tavat sen käyttöä ja voivat alentaa suojelukohteen arvoa. Skenaarion kaareva katuverkko myö-
täilee maastonmuotoja vähentäen kallioleikkauksia.

Muuri -skenaariossa uusi rakentaminen muuttaa maiseman hierarkiaa voimakkaasti. Rakenta-
minen muodostaa maisemassa muurimaisen elementin kaupunkibulevardin ja Keskuspuiston 
välille. Uusi rakentaminen näkyy suurmaisemassa pisimmälle kaikista skenaarioista ja vaikuttaa 
näin koko kaupungin siluettiin. Lisäksi Keskuspuiston vahvistunut ja tarkoin suojeltu metsäver-
kosto muodostaa myös tietynlaisen muurin sen itälänsisuunnassa tapahtuvan läpikulun kannal-
ta.

Kaikki skenaariot aiheuttavat suuria kaivuutöitä uuden kaupunkibulevardin, rakennusten, katu-
jen, lähipuistojen rakentamisen sekä Haaganpuron siirtämisen takia. Saaret -skenaariossa Haa-
ganpuro säilyy miltei kokonaan nykyisessä uomassaan ja rakentamissaaret sijoittuvat pääosin 
savilaaksoon. Agraariurbaani -skenaariossa maanmuokkaustyöt ovat suuremmat Haaganpu-
ron siirtämisen takia sekä kallio- ja moreenirinteille leviävän rakentamisen takia. Muuri -ske-
naariossa Haaganpuron uomaa siirretään kauimmaksi nykyisestä paikastaan ja kalliota joudu-
taan louhimaan jonkin verran uuden toimivan uoman aikaansaamiseksi. Rakentaminen keskittyy 
Muuri-skenaariossa aivan laakson pohjalle, eikä näin vaadi suurta kalliorinteiden louhimista.
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Skenaario 2. AgraariurbaaniSkenaario 1. Saaret Skenaario 3. Muuri

Avoin tila

Puoliavoin tila

Suljettu tila

Metsäntuntu

50 metriä ulkoilumetsän 
reunasta

Kuva 127. Uuden maankäytön vaikutus  metsäntuntuun skenaarioissa

5.5.4.  Vaikutukset Keskuspuiston metsäntuntuun
Saaret-skenaariossa nykyiset metsäntunnun alueet jäävät suojaan rakentamiselta, vaikka ra-
kentaminen työntyy paikoin pitkälle Keskuspuiston sisään. Agraariurbaani-skenaariossa län-
tisimmät metsäntunnunalueet menettävät ominaisuutensa ja muuttuvat puoliavoimiksi tiloiksi. 
Muuri-skenaariossa metsäntunnun alueet säilyttävät ominaisuutensa parhaiten, vaikka metsän 
puiden väleistä näkyvät korkeat talot saattavat häiritä tunnelmaa.
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Skenaario 2. AgraariurbaaniSkenaario 1. Saaret Skenaario 3. Muuri

Kuva 128. Uuden maankäytön vaikutus  Haaganpuroon ja hulevesien 
hallintaan skenaarioissa.

Haaganpuro ja sen sivu-uomat

Hulevesikosteikko

Hulevesipainauma

Haaganpuron epävarma ekologinen yhteys

Haaganpuron vahva ekologinen yhteys

Tulvametsä

5.5.5.  Vaikutukset Haaganpuroon ja hulevesien hallintaan
Saaret-skenaariossa kaupunkibulevardin laidalla kulkeva Haaganpuro vaatii skenaarioista vä-
hiten uoman siirtotöitä. Puropuisto saattaa toimia edelleen ekologisena yhteytenä, mutta kes-
kellä kaupunkitilaa sijaitessaan se altistuu useille häiriötekijöille. Liikenteen aiheuttama tärinä 
saattaa häiritä puron eliöstön ja esimerkiksi juuri taimenen elämää. Hulevesikosteikot luovat 
elinympäristöä esimerkiksi sammakoille ja monille hyönteisille. 

Agraariurbaani-skenaarion kaupunkirakenteen keskellä kulkeva Haaganpuro altistuu useil-
le häiriötekijöille, minkä takia sen asema ekologisena yhteytenä saattaa heiketä. Kovan pinnan 
määrä kasvaa eniten Agraariurbaani-skenaariossa, minkä myötä myös hulevesien hallintaka-
pasiteettia tarvitaan eniten. Hulevesipainaumat keräävät ja viivyttävät hulevesiä ja niiden kasvil-
lisuus elävöittää katutiloja. 

Muuri-skenaariossa Haaganpuro toimii vahvana rajana uuden rakentamisen ja Keskuspuiston 
välissä ja mahdollistaa parhaiten toimivan ekologisen yhteyden muihin skenaarioihin verrattu-
na. Muuri-skenaariossa hulevesien määrä lisääntyy vähiten ja sen hallinta painottuu Keskus-
puiston puolelle.
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Skenaario 2. AgraariurbaaniSkenaario 1. Saaret Skenaario 3. Muuri

Kuva 129. Kaavioissa on esitetty arvokkaat luontokohteet ja uusi maankäyttö eri 
skenaarioissa sekä punaisilla nuolilla ekologisten yhteyksien laatu Keskuspuiston 
länsipuolella. Agraariurbaani-skenaariossa uusi maankäyttö leviää eniten luontokoh-
teiden alueille. 

5.5.6.  Vaikutukset Keskuspuiston luontoarvoihin ja ekologisiin yhteyksiin
Saaret-skenaariossa leveät viheryhteydet kaupunkibulevardin poikki mahdollistavat laaduk-
kaammat ekologiset yhteydet Haagan suuntaan. Kaupunkibulevardin leveä katutila kuitenkin 
auttamatta katkaisee tasossa kulkevan yhteyden, joten kadun kasvillisuus ja Haaganpuropuis-
ton lehtokasvillisuus ovat tärkeässä roolissa ekologisen yhteyden askelkivinä kaupunkibulevar-
din poikki. Arvokkaita luontokohteita jää rakentamisen alle verrattaen kohtuullisesti ja ne sijoit-
tuvat lähinnä Pirkkolan lehtoihin tai lehtomaisiin kangasmetsiin. 

Agraariurbaani-skenaariossa Keskuspuiston metsäverkoston asema heikkenee ja arvokkaita 
luontokohteita menetetään eniten. Metsäinen vihersormi kapenee erityisesti Pirkkolanmetsäs-
sä. Ekologiset yhteydet Haagan suuntaan kapenevat ja pirstoutuvat useiksi kapeiksi latvusyhte-
yksiksi. Keskuspuiston asema osana Helsingin niittyverkostoa vahvistuu rakentamisen reunan 
niitty- ja viljelypalstaverkoston myötä. 

Muuri-skenaariossa arvokkaita luontokohteita säilyy eniten ja metsäverkoston asema vahvis-
tuu Maunulan viljelypalsta-alueen metsittämisen ja Pirkkolantien yli kulkevan puistosillan myö-
tä. Poikittaiset ekologiset yhteydet kaupunkibulevardin yli vahvistuvat eliöiden liikkumista hel-
pottavien puistosiltojen myötä. Keskuspuiston asema osana Helsingin niittyverkostoa kuitenkin 
heikkenee viljelypalstojen, niittyjen ja ruderaattien hävitessä.
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5.5.7.  Vaikutukset ulkoilureittien jatkuvuuteen ja toimintoihin
Saaret -skenaariossa hyvin viitoitetut kaksi pitkittäistä pääulkoilureittiä sekä poikittaiset reitit 
selkeyttävät Keskuspuiston reitistöä. Lisäksi rakentamissaarekkeet jaksottavat länsipuoleista 
pääreittiä näkymien vaihtumisella kaupunkimaisesta kaupunkimetsään. Saaret -skenaariossa 
Keskuspuiston ulkoilureittiyhteydet kaupunkibulevardin länsipuolelle Haagaan ovat selkeimmät, 
sillä vahvat poikittaiset vihervyöhykkeet vahvistavat niiden asemaa.

Agraariurbaani -skenaariossa ulkoilureittejä on runsaasti ja niiden hierarkia ei ole helposti 
havaittavissa. Reittien tarkoitukseksi muotoutuukin enemmän Keskuspuistossa käyskentely ja 
oleskelu sekä yhteydet viljelyspalstoille. Verrattuna muihin skenaarioihin, Agraariurbaani-ske-
naarion rakentaminen levittäytyy laajimmalle Pirkkolan suositussa liikuntapuistossa, jonka yksi 
tärkeistä ominaisuuksista ovat sen useat ulkoilureitit mäntyvaltaisessa sekametsässä. Liikun-
tapuiston ulkoilureittien metsäntuntu kärsii ja ulkoilureittejä joudutaan linjaamaan uudelleen. 
Palstaviljelyn laajentaminen uusille alueille pitkin Keskuspuiston reunaa ja Haaganpuropuistoa 
luo alueelle vahvempaa identiteettiä ja asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa oman elinympäris-
tönsä maisemaan. Kaupunkiviljely voi toimia myös hyvänä keinona kotouttaa maahanmuuttajia 
ja luoda heille helppo tapa kokea viljelyn ohessa pieni pala helsinkiläistä metsäluontoa Keskus-
puistossa.

Muuri-skenaariossa yksi pitkittäinen pääreitti saattaa onnistua keskittämään kulkua, mutta 
todellisuudessa käyttäjät kulkevat kuitenkin mieluummin rinnakkaisia reittejä ruuhkaisen pää-
reitin sijaan. Skenaarion kevyen liikenteen siltayhteydet Keskuspuistosta Haagan puolelle ovat 
selkeitä, mutta Keskuspuiston saavutettavuustila säilyy nykytilan luonteisena. 

5.5.8.  Valaistuksen vaikutus sosiaaliseen ja ekologiseen laatuun Keskus-
puistossa 
Elinympäristömme valaistuksella on niin positiivisia kuin negatiivisiakin vaikutuksia riippuen 
katsooko sosiaalisesta vaiko ekologisesta näkökulmasta. Valo luo turvallisuuden tunnetta, mutta 
saattaa myös heikentää sitä, jos vain epäolennaisia kohteita on valaistuna. Ekologisesta näkö-
kulmasta pimeys on useimmille lajeille parempi kuin keinovalo. 

Saaret -skenaariossa valaistusta on pääreiteillä, mikä ohjaa ulkoilijat selkeille reiteille läpi Kes-
kuspuiston. Haaganpuro kärsii kaupunkibulevardin varrella valaistuksesta pimeään aikaan. 
Agraariurbaani -skenaariossa valaistusta on runsaasti ja yöeläimet saattavat häiriintyä siitä ja 
vältellä Keskuspuistoa tämän takia. Muuri -skenaariossa valaistusta on pääosin pohjoisetelä-
suuntaisella pääreitillä sekä osalla poikittaisista reiteistä on liiketunnistimilla syttyvä valaistus. 
Pimeät alueet ovat rentoutumiseen tarkoitettuja paikkoja ja niillä on mahdollista nähdä tähtiä tai 
jopa revontulia. Pelokkaammat ihmiset voivat kokea itsensä turvattomaksi, mutta pimeys on osa 
erämaan mystiikkaa, mitä monet elämysmatkailijat ja helsinkiläiset voivat hakea. Muuri -skenaa-
riossa korkeista taloista leviävä valosaaste saattaa kuitenkin häiritä muuten pimeää tunnelmaa 
Keskuspuistossa.



130 Metsän reunalla - Kehitysideoita Helsingin Keskuspuiston keskiosalle

5.5.9.  Rakentamisen reunan muodon vaikutus
Tässä työssä on ollut tarkoitus kokeilla ja löytää erilaisia tapoja rajata Keskuspuiston reunaa 
uudella rakentamisella ja maiseman käsittelyllä vuoteen 2050 mennessä. Yleiskaavoja on teh-
ty Helsingissä noin 10–15 vuoden välein ja seuraavaa yleiskaavaa tehtäessä voidaan nykyisen 
yleiskaavaehdotuksen tapaan taas päätyä etsimään uusia rakennuspaikkoja viheralueiden reu-
noilta. Se millaiseksi Keskuspuiston reuna nyt suunnitellaan, voi vaikuttaa siihen kuinka houkut-
televaa ja luontevaa on jatkaa Keskuspuiston reunan rakentamista jatkossa. 

Vain ihminen tekee suoria rajoja asioiden välille. Luonto rajaa asioita monimuotoisesti ja limittäin, 
mikä usein luo mielenkiintoista ja kaunista katseltavaa myös ihmisen näkökulmasta. Agraariur-
baani –skenaarion ja erityisesi Saaret –skenaarion polveilevan rakentamisen reuna antaa kui-
tenkin seuraavien sukupolvien rakentamispaikkoja etsiville päättäjille perusteluja ”täydentää” 
polveilevaa reunaa tasaiseksi uusilla rakentamisalueilla. Tästä näkökulmasta Muuri –skenaa-
rion suorempi rakentamisen reuna on hyvä muoto. Suora metsänreuna myös vähentää reuna-
vaikutuksen alaa metsässä. Suora reuna suojaa metsän sisäisiä ydinalueita, mutta voi vähentää 
monimuotoisuutta reunavyöhykkeellä. 

Kuva 130. Massamalli Saaret-skenaariosta nykyisen maaston päällä
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Kuva 131. Massamalli Agraariurbaani-skenaariosta nykyisen maaston päällä

Kuva 132. Massamalli Muuri-skenaariosta nykyisen maaston päällä
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5.6. KOHTI SUUNNITTELUSUOSITUSTA

Skenaarioita ja niissä tehtyjen ratkaisujen vaikutuksia on arvioitu useasta eri näkökulmasta. Jo-
kainen skenaario on hyvä ja huono jostain kulmasta katsottuna ja suunnittelusuositukset alueel-
le muodostuvat skenaarioiden ominaisuuksia yhdistelemällä ja jalostamalla.  

Skenaarioita ei alunalkaenkaan lähdetty muodostamaan täysin nollatilanteesta, vaan niitä oh-
jasivat uuden yleiskaavan tahtotila laajenevasta kantakaupungista. Myös Keskuspuiston ja sen 
ympäristön analysointi, useat keskustelut kaupungin suunnittelijoiden kanssa sekä mediasta 
kantautuneet mielipiteet ja näkemykset ovat vaikuttaneet skenaarioiden muodostamiseen. 

Vaikutusten arviointi on pyritty tekemään objektiivisesti, mutta loppujen lopuksi vaikutusten ja 
niiden merkittävyyden arviointi sisältää aina arvolatauksen tekijän taustoista ja elämänkoke-
muksesta riippuen.
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Skenaario 1. Saaret

Skenaario 2. Agraariurbaani

Skenaario 3. Muuri

Ihmisen mittakaavainen ja vehreä kaupunkiympäristö

Metsän polveileva reunavyöhyke luo monipuolisia pienilmastoja 
metsän reunaan.

Heinäkasvillisuus metsän reunavyöhykkeellä on kulutuskestävää

Niityt ja viljelypalstat ovat osa niittyverkostoa 

Metsäala ja metsäntuntu vähenee eniten

Rakentaminen levittäytyy suurimmalle alueelle

Keskittymiä liiketiloille ja kaupunkielämälle ei synny

Haaganpuro elävöittää ja puistometsäosuudet jaksottavat kaupun-
kibulevardin katutilaa

Haaganpuro pysyy nykyisellä paikallaan

Urbaani elämä ja liiketilapotentiaali keskittyvät kolmeen selkeään 
osaan

Vahvat poikittaiset viheryhteydet 

Keskuspuiston polveileva reuna kasvattaa metsän reunavyöhyk-
keen alaa

Korkea rakentaminen säästää Keskuspuiston pinta-alaa

Korkeista rakennuksista on hienot näkymät Keskuspuistoon

Puistosillat parantavat ekologisia yhteyksiä

Haaganpuro muodostaa selkeän rajan rakentamisen ja Keskus-
puiston rajalle

Korkeat talot muodostavat varjoja ja ison kontrastin ympäristöön-
sä

Uusien korttelien katutasoon syntyy vähemmän liiketilapotentiaalia 
ja viihtyisää kävely-ympäristöä

Viljelypalstatila vähenee
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6. SUUNNITTELU-
SUOSITUS
Tässä osiossa kootaan skenaariosuunnittelun ja vaikutusten arvioinnin kautta 
parhaiksi todetut ominaisuudet suunnittelusuosituksiksi alueen jatkosuunnitte-
lua varten. 

Kuva 133. Liittymämaisemaa Maunulanpuiston lounaiskulmassa.
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Uusi rakentaminen

Puistomainen alue

Ulkoilumetsä

Viher- ja virkistysyhteys kau-
punkibulevardin yli

Viheraluepikselin raja Keskus-
puistossa

Muut rakentamiselle kaavoite-
tut alueet

Kuva 134. Kuvassa on esitetty 
yksinkertaistettu kaavio maan-
käyttösuosituksesta kaupunki-
bulevardin varren rakentamisel-
le Keskuspuiston puolella sekä 
suositukset puistomaisen alueen 
sekä ulkoilumetsän rajauksis-
ta. Lisäksi on esitetty tärkeät 
viher- ja virkistysyhteydet sekä 
ekologisen yhteyden kehittämis-
suositus.
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6.1. MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET

Diplomityön tarkoituksena on ollut tuoda yleiskaava-keskusteluun erilaisia skenaarioita Hä-
meenlinnanväylän kaupunkibulevardiksi muuttamisesta ja skenaarioiden vaikutuksista sen kau-
punkitilaan ja Keskuspuistoon. Työn lopuksi kootaan vielä yhteen parhaaksi todetut suunnittelu-
suositukset diplomityön teon aikana kerätyn tiedon pohjalta. 

6.1.1  Maankäyttökaavio
Maankäyttökaavioon on yksinkertaistettu skenaarioiden vaikutusten arvioinnin myötä muodos-
tettu maankäyttösuositus. Kaavioon on rajattu eri maankäyttömuotojen alueet, joita noudatta-
malla voidaan rakentaa yleiskaavan osoittama kerrosalamäärä ja turvata Keskuspuiston luon-
to- ja virkistysarvot mahdollisimman laajasti. Maankäyttökaavion lisäksi esitetään tarkempia 
suosituksia alueen jatkosuunnittelulle.
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6.1.2.  Suositukset kortteleille

Rakentamismassojen järjestämisessä maankäyttösuosituksessa noudatetaan pääosin Saaret 
-skenaarion mallia. Uusi rakentaminen pyritään sijoittamaan maastoon niin, että Keskuspuiston 
metsäntuntu säilyisi mahdollisimman hyvin. Tavoitteena on luoda urbaani luontokaupunki, mutta 
ei lähiömäistä ratkaisua. Rakentaminen keskitetään Hämeenlinnanväylän varrella kolmeen koh-
taan pikaraitiotiepysäkkien ympärille. Liiketilapotentiaali keskitetään pysäkkien ympäristöön ja 
kivijalkaan rakentamissaarten pääkaduilla. Jokaisen rakentamissaaren kaupunkirakenteelliset 
solmukohdat sijoittuvat pikaraitiotiepysäkille ja siihen liittyvään aukioon sekä saaren omalle si-
säiselle pienelle puistikolle, josta on luonteva siirtyä selkeää reittiä pitkin Keskuspuistoon. 

Näkymät kaupunkibulevardilta metsäiseen Keskuspuistoon jaksottavat kaupunkibulevardin ka-
tutilaa ja nämä vähitellen ulkoilumetsäksi vaihettuvat puistometsät luovat etappeja kaupunki-
bulevardilla kulkijalle. Rakentamissaarten liikenne on järjestetty niin, että alueiden kokoajaka-
dut kulkevat rakentamissaaren keskellä ja yhdistyvät kaupunkibulevardiin niiden molemmissa 
päissä. Kokoajakaduista haarautuu pihakatuja korttelien väleihin. Autopaikoitus on sijoitettu pi-
hakansien alle sekä pihakaduille. Jos pihakatujen paikoitustilaa ei tulevaisuudessa tarvitakaan, 
alueet voidaan ottaa muuhun käyttöön kuten viljelylaatikoille, pyöräpaikoiksi tai kahvilan teras-
siksi. Autoliikennekadut sijoitetaan korttelien keskelle, jotta korttelit suojaavat Keskuspuistoa 
melulta ja visuaalisilta häiriöiltä.

Katutason liiketiloja tulee rakentaa erityisesti pikaraitiotiepysäkkien ympärille rakennettaviin 
kortteleihin. Leikkipaikat ja lastentarhojen pihat tulisi sijoittaa Keskuspuiston puolelle rakenta-
missaaria. Näin voidaan hyödyntää Keskuspuiston pedagogiset mahdollisuudet lasten toimin-
nassa. 

Korttelien kerrosluvut vaihtelevat 6 ja 12 välillä. Rakentaminen on vaihtelevan korkuista. Ker-
rosluku nousee aina rakentamissaarekkeiden koillispuolella. Suurin osa rakennuksista on 6–8 
kerroksen korkuisia ja 12 kerroksen rakennukset erottuvat korttelirakenteessa maamerkkeinä. 
Kerrosluvut vaihtelevat kortteleiden sisällä, sillä tämä edistää ilmavirtojen pyörteisyyttä ja kau-
punkibulevardin tuulettumista (Kurppa et al. 53). 

6.1.3.  Ekologinen kehittämissuositus

Pyrkimyksenä on, että mahdollisimman monet Keskuspuiston nykyisistä luonnon prosesseista 
ja ekologisista yhteyksistä voivat jatkaa tulevaisuudessa osana kaupunkirakennetta. Jotta Kes-
kuspuiston asemaa ekologisena käytävänä vahvistetaan, puistoa halkovia teitä ja katuja ei tulisi 
leventää ja metsää teidenvarsilla tulee hoitaa elinvoimaisena sekä kerroksellisena puustona. 
Teiden varteen voidaan myös istuttaa jalopuita täydennykseksi, sillä ne oletettavasti sopeutuvat 
hyvin ilmaston lämpenemiseen. Keskuspuiston analyysissa osoitettiin, että Pirkkolantien kohdal-
la Keskuspuiston ekologinen yhteys on heikko ja vaarassa katketa. Tienvarsien metsänhoidon 
lisäksi asiaa tulee pyrkiä korjaamaan kaupunkikuvallisesti laadukkaalla puistosillalla Pirkkolan-
tien yli.

Ulkoilumetsän ja uuden rakentamisen väliin muodostettavalla puistometsävyöhykkeellä pyri-
tään estämään arvokkaiden metsäalueiden ilmasto-olosuhteiden ja lajiston muuttuminen. Kor-
keamman rakentamisen aiheuttava varjostus ja sen vaikutukset puistometsävyöhykkeeseen ja 
metsäkasvillisuuteen tulee jatkosuunnittelussa arvioida. 
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Haaganpuron sijoitus Muuri -skenaariossa todettiin parhaaksi sen ekologisen käytävän sekä 
selkeän rajaelementin puolesta, mutta muissa kahdessa skenaariossa puron sijainti sai aikaan 
positiivisen kaupunkikuvallisen vaikutuksen erityisesti korttelirakenteen sisällä ja kaupunkibu-
levardin laidalla. Suunnittelusuosituksessa on päädytty siihen, että Haaganpuron uomaa muo-
kataan kulkemaan välillä kortteleiden lomassa, Keskuspuiston ja rakentamisen reunavyöhyk-
keellä sekä kaupunkibulevardin laidalla. Ratkaisuun on päädytty siksi, että näin saadaan puron 
maisemaa elävöittävä potentiaali hyödynnettyä monessa eri ympäristössä. Näin ihmiset voivat 
nauttia purosta Keskuspuistossa, korttelirakenteen sisällä sekä kulkiessaan kaupunkibulevar-
dilla. Haaganpuron uomaa tulee muokata mutkittelevaksi ja sitä tulee hoitaa kalastolliset olo-
suhteet huomioon ottaen.

Tulevan rakentamisalueen hulevesien hallinta tulee suunnitella ottaen huomioon koko valu-
ma-alueen tilanne. Hulevesiä tulee johtaa ja käsitellä mahdollisimman laajasti avoimissa jär-
jestelmissä, joissa huleveden virtausta hidastetaan ja osin imeytetään ennen kuin se valuu 
Haaganpuroon. Hulevesiä voidaan viivyttää ja puhdistaa kosteikoiden ja lampien avulla. Mau-
nulanpuiston pohjoisosaan nykyisen viljelypalstan itäosaan muokataan tulvametsä hulevesien 
hallintaa varten.

Green City –ohjeiston (2012) mukaan 20  kaupungin infrastruktuuripinnasta tulisi olla varattu 
kasvillisuudelle. Kortteleiden kattopinnat tulee rakentaa viherkatoiksi tai kattopuutarhoiksi, jot-
ka voivat muodostaa osan korttelin pihoista. Kasvillisuudesta riippuen ne pidättävät ja haihdut-
tavat vettä ja toimivat ekologisina askelmina muun muassa hyönteisille sekä linnuille rakenne-
tussa ympäristössä. Viherkattojen kasvillisuus toimii myös osana hulevesien hallintaa ja alueen 
vihreää infrastruktuuria.

6.1.4.  Maiseman kehittämissuositus

Analyysin perusteella Keskuspuiston keskiosa on jaettu neljään eri identiteetin omaavaan aluee-
seen: Pirkkolanmetsän liikuntametsään, Maunulanpuiston luonnon monimuotoisuuden ytimeen, 
Pasilanmetsän yhtenäiseen Keskuspuistolle tyypilliseen metsäosuuteen sekä Kivihaanmetsän 
kalliometsään.

Lähtökohtana on, että olemassaolevaa puustoa tulee säilyttää mahdollisimman paljon ja yhte-
näisien metsäalueiden pilkkomista pienempiin osiin tulisi välttää. Olemassa olevat metsän ja 
avoimen tilan väliset reunavyöhykkeet sekä alueen identiteetille tärkeitä vanhoja puita on hyvä 
säilyttää mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi vanha metsämänty Keskuspuistontaipaleella 
Pasilanmetsän kohdalla on alueen arvokas maamerkki. Kerroksellisen puistomaisen metsän-
reunan edellytyksenä on, että puistomaisen pääreitin länsipuolelle jää rakentamisen väliin noin 
10 metrin viheralue. Jos halutaan, että reunassa säilytetään nykyistä puustoa, viheralueen le-
veyden on oltava 50 m. Reuna on parhaimmillaan näiden yhdistelmä, jolloin länsireunan reitin 
länsipuolen viheralueen reuna on osittain puistomainen ja osittain nykyistä metsää.

Alueet, joilla on tällä hetkellä vahvin metsäntuntu, tulisi säilyttää mahdollisimman sulkeutuneena 
maisematilana. Metsäntunnun alueille on yhteistä erityisesti maastonmuotojen suojaava vaiku-
tus. Pohjois-Pasilan uusi rakentaminen saattaa vaikuttaa metsäntuntuun Keskuspuiston itäpuo-
lella. 
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6.1.5.  Kaupunkibulevardin tuuletuksen edistäminen

Kaupunkibulevardin katukasvillisuudesta on hyvä tehdä monipuolinen yksitoikkoisten puuri-
vien sijaan. Puuriveillä voidaan pahimmassa tapauksessa lisätä paikallista saastepitoisuutta 
(Green-city ohjeisto 2012). Kerroksellinen kasvillisuus pensasaitoineen eri kokoisine puineen ja 
ikivihreiden ja lehtipuiden käyttö luovat monipuoliset mahdollisuudet kaupunkibulevardien kas-
villisuudelle. Kadunvarsirakennuksiin voidaan kasvattaa myös viherseiniä.  

Keskuspuiston kaupunkibulevardiin rajautuvan puuston on hyvä olla monipuolinen ja kerrok-
sellinen, jotta se nostattaa ilmavirtauksia ja tuulettaa katukuilua. Mänty on todettu parhaaksi 
puulajiksi ilman epäpuhtauksien absorboijana sen epätasaisten neulasten takia (Kellomäki et al. 
1982, 57). Epäpuhtauksien absorboitumisessa ilman epäpuhtaus liukenee lehtien tai neulasten 
solunesteeseen. Havupuiden tehokkuutta kasvattaa se, että niiden vaikutus on ympärivuotinen.  
Havupuiden melunvaimennuskyky on heikompi kuin lehtipuiden, mutta mitattaessa ympärivuo-
tista vaimentamista havupuut ovat kuitenkin lehtipuita parempia. (Kellomäki et al. 1982, 12) 

6.1.6.  Toiminnallinen kehittämissuositus

Keskuspuiston kaikki kulkumuodot tulee pyrkiä huomioimaan ja reittien jatkuvuus turvallisesti 
puiston osasta toiseen tulee taata. Keskuspuiston asemaa eri kaupunginosia yhdistävänä aluee-
na tulee kehittää. Keskuspuiston reittien kehittämisessä tulee pyrkiä muodostamaan kaksi rin-
nakkaista pohjoiseteläsuuntaista ulkoilureittiä, joista länsipuolinen on rakentamissaarten koh-
dilla puistomainen ja sillä on oma pyöräkaista nopeampaa pyöräilyä varten. Reitin varrella on 
myös lähiliikuntapaikkoja. Itäinen pääreitti on suunnataan hitaampaan liikkumiseen mäkisem-
mässä maastossa ja sitä pitkin tehdään talvisin koko Keskuspuiston pituinen latu. Poikittainen 
työmatkaliikenne ja virkistyskäyttö ohjataan selkeästi viitoitetuilla poikittaisilla reiteillä. 

Reunan puistometsäinen vyöhyke kestää paremmin kulutusta, mikä säästää kulutukselle her-
kempää ulkoilumetsää Keskuspuiston keskellä. Keskuspuiston uuden reunavyöhykkeen puis-
tometsän toiminnot ja lähipuistot tulee sijoittaa rehevämmille kasvupaikoille, joissa puustoon 
kohdistuvat vauriot korjaantuvat nopeammin. Metsäntunnun luomiseksi teknisten rakenteiden 
sijoitus tulee minimoida. Maastopyöräily tulisi ohjata pois herkiltä lehtoalueilta. 

Keskuspuiston reunojen reitit ja läntinen puistomainen pääreitti on hyvä olla valaistuja. Keskem-
mällä metsää kulkevien reittien tulisi olla vähemmän valaistuja, sillä niillä painotetaan metsän-
tuntua ja ekologisen käytävän laatua. Keskuspuiston käyttäjämäärien lisääntyessä sen perus-
palveluiden tasoa on hyvä nostaa ja reittien varsille on hyvä sijoittaa roskakoreja ja selkeitä 
reittiviittoja. Keskuspuiston sisäänkäynteihin on hyvä sijoittaa opastetauluja, joissa kerrotaan 
Keskuspuiston laajuudesta, palveluista, erilaisista reiteistä, sen luonnosta sekä mahdollisista 
tulevaisuuden kehitysprojekteista.

Tulevaisuudessa Helsingin paranevat joukkoliikenneyhteydet ja pyörätieverkosto edesauttavat 
Keskuspuiston saavutettavuutta kauempaakin. Jotta kaupunkibulevardin varren uudesta kau-
punginosasta tulisi aidosti joukkoliikennekaupunginosa, pysäkit tulee olla selkeästi ja vaivatto-
masti saavutettavissa kävellen ja pyöräillen. Keskuspuiston läpi kulkeva pyöräilyn laatukäytävän 
ei tulisi olla päällystetty ja alle suositellun 6 metrin levyinen. Pyöräpysäköinnin vaatima tila eri-
tyisesti pysäkeillä tulee ottaa huomioon. 
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6.2. TOTEUTUKSELLISET SUOSITUKSET

Uusi rakentaminen ja Keskuspuiston kehitys on hyvä toteuttaa vaiheittain. Tämä tulee olemaan 
väistämätöntä, sillä alue on laaja ja sisältää useita herkkiä maisema- ja luontokohteita. Jotta lop-
putulos olisi kaikin puolin mahdollisimman hyvä, on tärkeää suunnitella vaiheittain rakentaminen 
ja sitä valmistelevat toimenpiteet. Alueen maankäyttömuutokset on jaettu kolmeen vaiheeseen.

6.2.1.  1. VAIHE: Metsän uusi reuna / Haaganpuron siirto / Ensimmäinen 
rakentamissaari

Toimenpiteet aloitetaan Keskuspuiston asteittaisella kehittämisellä. Reittien viitoitus suunnitel-
laan ja rakennetaan. Reitistöä muokataan selkeämmäksi ja pyöräilyn laatukäytävä rakennetaan 
junaradan varteen ja kohti Pasilaa. Valaistusta parannetaan pääreiteillä ja roskiksia sekä julki-
sia ja aina avoimia käymälöitä rakennetaan Maunulan majalle ja Pirkkolanplotille. 

Suuret maisemaa muuttavat toimenpiteet olisi hyvä tehdä jo 5–10 vuotta ennen varsinaista uu-
den kaupunginosan rakentamista, jotta voidaan tuottaa elinvoimaista metsä- ja puroympäristöä 
tulevaisuudenkin kaupunkilaisille. Uutta metsän reunavyöhykettä valmennetaan hakkaamalla 
puita tulevan metsänreunan kohdalta ja istuttamalla siihen lehtipuita kerroksellisen metsänreu-
nan aikaansaamiseksi. Näin metsänreuna ehtii sopeutua ja puut ehtivät kasvattamaan latvuk-
siaan. Kuusta voidaan säästää vain suurempina ryhminä, mutta ei yksittäispuina, sillä se ei kestä 
äkillistä valon määrän lisäystä. Erityisesti lehtipuita ja keski-ikäisiä mäntyjä voidaan säästää. 
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Haaganpuro siirretään uuteen uomaansa. Uomasta muotoillaan mutkikas ja sen suojavyöhyk-
keelle istutetaan suojaavaa kerroksellista kasvillisuutta. Maunulanpuistoon kaivetaan hulevesi-
painauma ja sen paikalle istutetaan uusi puusto. Maunulanpuiston viljelypalsta-alueen pohjois-
kärki metsitetään. Viljelijät saavat korvaavat palstat Haaganpuron länsipuolelta.

Uusi pikaraitiotie rakennetaan Kivihaan pohjoispuolelle Rantaradan uudelle pikaraitiotiepysä-
kille asti. Jos uusi kaukoliikenteen juna-asema päätetään rakentaa, se entisestään vahvistaa 
uuden pikaraitiotien tarpeellisuutta. Kivihaan pysäkin yhteyteen rakennetaan myös liityntäpysä-
köintitilaa niin polkupyörille kuin autoillekin.  

Ensimmäinen rakennussaari rakennetaan Kivihakaan ja Pasilanmetsän puolelle. Jos pihoilla ja 
uudessa metsänreunassa pystytään säilyttämään olemassa olevaa puustoa, on hyvä aidata sel-
keä osa tontista rakennustyömaan ulkopuolelle. Juuriston suojaaminen on vaikeaa ja täytöt ovat 
riski puustolle. Ennen tarkempia suunnitelmia alueelle tulee tehdä puukartoitus, jossa etsitään 
säilyttämisen arvoiset puut. 
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6.2.2.  2. VAIHE: Uusi lähipuisto / Puistosilta Pirkkolantien yli / Toinen 
rakentamissaari 

Pikaraitiotieyhteys rakennetaan Metsäläntien pysäkille asti.

Valmennetun metsänreunan yhteyteen rakennetaan uusi lähipuisto Maunulanmajan luoteis-
puolelle entisen lumenkaatopaikan paikalle.

Toinen rakennussaarista rakennetaan Metsäläntien risteykseen Pasilanmetsään ja Maunulan-
puistoon. Reitistä pikaraitiotiepysäkiltä Maunulan majalle muodostuu tärkeä sisäinen yhteys.

Vihersilta Pirkkolantien yli rakennetaan. 
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6.2.3.  3. VAIHE: Toinen lähipuisto rakennetaan / Pikaraitiotie valmis /   
Kolmas rakentamissaari

Pikaraitiotieyhteys rakennetaan loppuun Kannelmäkeen asti. Jos tarve asunnoille ja toimitiloille 
jatkaa kasvamistaan, voidaan rakentaa kolmas rakennussaari Pirkkolantien ympärille. Raidejo-
kerin pysäkin läheisyyteen Pirkkolantien ympärille.

Uuden rakentamisen takia viljelypalstatoiminta loppuu Maunulan nykyisellä palsta-alueella. 
Kaupunkiviljelymahdollisuuksia lisätään Haaganpuron varren puistoalueella. Palstakoot ovat 
kuitenkin pienempiä kuin nykyiset viljelypalstat. Maunulan viljelypalstojen paikalle rakennetaan 
toinen uusi lähipuisto.

Jatkossa Keskuspuiston metsänhoitoon tulee kiinnittää huomiota, jotta metsäisyys säilyy. Eri 
ikäisiin sekametsiin ohjaava metsänhoito parantaa metsien kykyä mukautua ilmastonmuutok-
sen vaikutuksiin ja muihin häiriötekijöihin. Myös jalojen lehtipuiden suosiminen metsien hoidos-
sa ja uusimisessa parantaa metsän kykyä sopeutua lämpenevään ilmastoon. 
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Tässä osiossa kootaan yhteen prosessin myötä tärkeimmiksi muodos-
tuneet johtopäätökset sekä suurimmat oppimiskokemukset ja haasteet. 
Lisäksi visioidaan aiheita jatkotutkimuksille ja lopuksi kootaan yhteen 
tekijän tunnelmat diplomityön valmistumisen 
jälkeen.

7.JOHTOPÄÄTÖKSET

Kuva 135. Haaganpuron talkoovoimin kunnostettua uomaa Maunulanpuiston viljelypalstojen laidalla
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7.1. KAUPUNKIMETSIEN MERKITYS 
TULEVAISUUDESSA

Kaupunkimetsät ovat ainutlaatuisia lumoutumisen paikkoja ja niistä saatavat ekosysteemipalve-
lut ovat aivan omaa luokkaansa rakennetumpien ja hoidetumpien puistojen rinnalla tiivistyvässä 
kaupungissa. Usein ne ovat kuitenkin kaupunkisuunnittelijoille sitä kaupunkirakenteen hämä-
rää aluetta, jonka monipuolisia ominaisuuksia on haastavaa hallita ja suunnitella. Diplomityön 
analyysiosiossa on esitetty tietoa, jota kaupunkisuunnittelijan tulee vähintään hallita ymmär-
tääkseen miten ja minkälaisten prosessien myötä Keskuspuiston tai muiden laajojen kaupunki-
metsien ekosysteemipalvelut muodostuvat sekä miten niitä voidaan ylläpitää rakentamispaineen 
alla. Metsänhoitajien apu on toki kullanarvoista kaupunkimetsien suunnittelussa.

Laajojen kaupunkimetsien merkitys tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan Helsingissä, sillä 
täydennysrakentaminen ja kantakaupungin laajeneminen poistavat kaupungin pieniä lähimetsiä 
väljästi rakennettujen alueiden maisemasta tai muuttavat ne pelkäksi metsän reunavyöhykkeek-
si. Jäljelle jäävät kaupunkimetsät tulevat olemaan keskeisiä rentoutumisen, palautumisen ja vir-
kistäytymisen paikkoja tulevaisuuden helsinkiläisille. 

Diplomityön aihetta rajatessa nousi esiin kysymys, kuinka paljon tarvitsemme metsää kulttuuri-
sesta ja ympäristötieteellisestä näkökulmasta. Kysymys on hyvin moniulotteinen, mutta tärkeim-
mäksi tekijäksi kaupunkimetsien ja muiden viheralueiden virkistyksellisen ja ekologisen laadun 
kannalta on työtä tehdessä noussut alueiden kytkeytyneisyys toisiinsa niin ekologisilla käytävillä 
kuin sujuvilla kävely- ja pyöräilyreiteillä. Tällöin ihmisten ja eläinten saavutettavissa ovat laa-
jat viheraluekokonaisuudet, vaikka kaupungin asukkaan lähin viheralue ei olisikaan kovin suuri. 
Tämän johdosta ihmisten kynnys harrastaa ulkoliikuntaa lähellä kotiaan kävely-, pyöräily- tai 
joukkoliikenne-etäisyydellä on matalampi. 

Viheralueet nähdään usein erottavan kaupunginosia toisistaan ja haittaavan yhtenäistä kaupun-
kirakenteen muodostumista. Yksi tämän työn tekemisen motivaatioita on ollut osoittaa, miten 
Keskuspuisto yhdistää ja voi yhdistää tulevaisuudessa entistä paremmin Helsingin kaupungi-
nosia toisiinsa. Osa voi kokea leveän kaupunkimetsän luotaantyöntävänä muurina kahden kau-
punginosan välillä, toiset kokevat sen taas jännittävänä ja virkistävänä reittinä rakennettujen 
kaupunginosien välillä. Selkeästi linjatut ja esteettömät reitit sekä niiden havainnolliset opasteet 
ovat avainasemassa, jotta epävarmempikin henkilö voi luontevasti liikkua kaupungissa sen vi-
herverkostoa pitkin.

Kaupungin viheralueilla on monenlaisia arvoja. Laajoilla kaupunkimetsillä, merenrannoilla, sel-
keästi rajatuilla luonnonsuojelualueilla sekä rakennetuilla ja hoidetuilla puistoilla on kaikilla 
selkeät funktionsa ja virkistysarvonsa, jotka on helppo tunnistaa. Sitten ovat nämä niin sanotut 
ryteiköt ja pusikot, jotka sijoittuvat muun muassa väljästi rakennettujen asuinalueiden väleihin, 
tienpientareille ja suojametsiin. Usein kaupunkisuunnittelua ja tiiviin kaupungin laajentamista 
käsittelevissä keskusteluissa puhutaan, että näitä epämääräisiä ja hoitamattomia ryteikköjä on 
aivan liikaa ja ne ovat vain hukkatilaa. Niillä ei koeta olevan virkistysarvoja, minkä vuoksi niille 
täydennysrakentaminen koetaan perustelluksi. Ekosysteemipalvelunäkökulman vähitellen in-
tegroituessa vahvemmin kaupunkisuunnitteluun, tullaan huomaamaan, että ryteiköt tuottavat 
useita hyötyjä kaupunkiluonnolle ja sen myötä myös ekosysteemipalveluja ihmisille. 
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Keskuspuistoa ja erityisesti sen reunaa tutkiessa ja suunnitellessa on käynyt ilmi, että vaikka 
kaupunkibulevardin ja sen varren rakentamisella voidaan päästä eroon nykyisestä virkistyk-
seen heikosti soveltuvasta suojametsästä, tulee suojaava reunavyöhyke kuitenkin muodostaa 
uudelleen rakentamisen ja ulkoilumetsän väliin.  

Uuden yleiskaavan kaupunkiluonto-teemakartalla on määritelty Helsingin niitty- ja metsäverkos-
tot vaalimisen ja kehittämisen arvoisiksi kaupunkiluonnon osiksi. Yhdeksi jatkotutkimusaiheeksi 
onkin työtä tehdessä noussut näiden kaupungin ryteikköjen ja virkistysarvoiltaan alhaisten suo-
jametsien verkosto kaupungissa. Olisi mielenkiintoista tutkia, millaisia ominaisuuksia ja merki-
tyksiä tällä verkostolla on. Tulevatko tällaiset alueet vähentymään kaupungin tiivistämisen myötä 
vai, muodostuuko uutta esimerkiksi täydennysrakennettujen lähiöiden maisemaan. Aihetta voisi 
jatkaa vielä näiden ryteikköjen uudelleenbrändäämiseen ekosysteemipalveluiden näkökulman 
kautta. Voitaisiin määritellä uusi taskumetsä-viheraluetyyppi, jonka nimi vastaisi statukseltaan 
pienistä puistoista käytettyä taskupuisto -nimitystä.

Viherverkosto ja erityisesti Keskuspuisto tulisi nähdä kaupungin arvokkaana voimavarana, jota 
on tarpeellista vaalia. Se tuottaa paljon niin ekosysteemipalveluja kuin esteettisiä ja kokemuk-
sellisia palveluja. Kaupunkimetsät ovat arvokas osa helsinkiläistä maisemaa ja mielelläni tutki-
sin niitä lisää tulevaisuudessa. Mahdollisia aiheita jatkotutkimukselle on virinnyt työtä tehdessä 
runsaasti ja niitä ovat muun muassa: 

Miten Helsingin kaupunkimetsät tulevat muuttumaan tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen ja 
kaupungistumisen myötä niin ekologisina, sosiaalisina kuin maisemallisina kokonaisuuksina?

Mitkä ovat osallistavan suunnittelun mahdollisuudet kaupunkimetsien kehittämisessä?
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7.2. PITÄISIKÖ KESKUSPUISTOON 
RAKENTAA JA MITEN?

Diplomityössä lähtökohtana on ollut uuden yleiskaavan osoittama kerrosalamäärä ja sen si-
joittaminen eri keinoilla uuden kaupunkibulevardin varrelle Hämeenlinnanväylän varteen ja 
Keskuspuiston puolelle. Kaupunkibulevardien varsien uusista kaupunginosista visioidaan kau-
punkisuunnitteluvirastossa tiiviitä katutiloja, joissa kaupunkirakenne on sekoittunutta. Kau-
punkibulevardeista oletetaan muodostuvan houkuttelevia paikkoja asunnoille, työpaikoille ja 
palveluille, sillä ne sijaitsisivat hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella kantakaupunkiin kyt-
keytyneenä. Keskuspuiston laidalla asunnot tulevat oletettavasti olemaan hyvin haluttuja tämän 
lisäksi laajan viheralueen läheisyyden takia. 

Diplomityön prosessin aikana on pyritty muodostamaan näkemys siihen, pitäisikö Keskuspuis-
toon ylipäänsä rakentaa ja miten se parhaiten tehtäisiin. Skenaarioiden rakentamisen ja niiden 
arvioinnin jälkeen on tultu siihen lopputulokseen, että diplomityön maankäyttösuosituksessa 
esitettyjen rajojen ylittäminen rakentamisella uhkaa Keskuspuiston virkistyksellisiä ja ekologisia 
arvoja, jolloin metsä on vaarassa paikoin kaventua liikaa ja muuttua puistomaisemmaksi. 

Työn aikana on päädytty siihen, että alueelle suunniteltu kerrosala on ylimitoitettu eikä sitä tulisi 
suunnitella ja rakentaa yhtenä lineaarisena kaupunginosana, vaan tarpeen mukaan vaiheissa, 
kaupunkilaisia osallistaen ja suunnittelukilpailuja hyödyntäen. Maankäyttösuosituksen muodos-
tamisen jälkeen on pohdittu vielä suunnittelutilannetta, jossa ei olisi otettu lähtökohdaksi yleis-
kaavan kerrosalamäärää. Karkeasti sanottuna, sopiva kerrosalamäärä alueelle olisi noin 2/3 
yleiskaavan osoittamasta määrästä. Tässä lisäskenaariossa rakennettaisiin vain kaksi eteläi-
sintä rakentamissaarta. Tällöin Pirkkolanmetsään ja Maunulanpuiston pohjoisosiin ei tarvitsisi 
sijoittaa lainkaan rakentamista ja voitaisiin turvata Pirkkolan arvokas virkistysmetsä, liikunta-
puisto ja liito-oravillekin soveltuva lehto Hämeenlinnanväylän reunalla. Tällöin myös säästyttäi-
siin Maunulanpuiston pohjoisosan metsäverkoston kaventamiselta ja viljelypalsta-alueen laajal-
ta supistamiselta. 

Kaupunkibulevardit ovat kannatettava konsepti kaupunkirakenteen eheyttämisen kannalta ja 
Hämeenlinnanväylän reunojen osittainen rakentaminen ja viihtyisien poikittaisten reittien lisää-
minen sitoisi paremmin yhteen Haagaa ja Keskuspuistoa. Pikaraitiotie sitoisi Keskuspuiston kes-
kiosan tiiviimmin yhteen myös kantakaupungin kanssa ja tekisi alueesta turisteillekin helpommin 
saavutettavan. Pikaraitioyhteyden rakentamiseen toki tarvitaan rahaa, jonka kaupunki suun-
nittelee saavansa kaupunkibulevardien varsienen tiiviistä rakentamisesta. Aiheellista olisi kui-
tenkin painottaa enemmän myös viheralueiden saavutettavuutta raideliikenteellä ja sen tuomia 
hyötyjä kaupunkilaisten hyvinvoinnille ja ennenpitkää myös taloudelle. Lee Valley Park Lontoossa 
on yksi hyvä esimerkki raideliikenteellä saavutettavissa olevasta vihersormesta. Tämäkin aihe 
- raideliikenne ja viheralueiden saavutettavuus - olisi mielenkiintoinen aihe jatkotutkimukselle.

Kun ensimmäisiä uuden yleiskaavan kaupunkibulevardien osia saadaan rakennettua, voidaan 
niissä opittuja asioita hyödyntää muissa kaupunkibulevardisuunnitelmissa. Jokaisen yleiskaa-
vassa osoitetun kaupunkibulevardin suunnittelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon kyseisen 
paikan nykyiset maisemalliset ja kaupunkirakenteelliset ominaisuudet ja rakentaa uuden kau-
punginosan identiteettiä niiden kautta. Erityisesti Hämeenlinnanväylän bulevardisointi on ai-
heuttanut suurta vastustusta asukkaiden joukossa, joten kaupunkilaisten osallistaminen tulee 
olemaan luonnollisesti tärkeä osa suunnitteluprosessia. 
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Työn skenaarioissa kehitettyjä metsän reunan käsittelytapoja sekä työn tapaa suunnitella kau-
punkibulevardi ja siihen liittyvät viheralueet kokonaisuutena voidaan hyödyntää muissa vastaa-
vissa suunnittelukohteissa. Keskuspuistoon rajautuvan kaupunkibulevardin suunnittelussa on 
pyritty tuomaan Keskuspuisto ja sen voimakas metsämaisema osaksi kaupunkibulevardia, mikä 
osaltaan pyrkii luomaan kyseiselle kaupunkibulevardille identiteettiä. Vastaavaa keinoa voidaan 
hyödyntää myös muiden kaupunkibulevardien suunnittelussa. Vaihtoehtoisten suunnitelmien ja 
skenaarioiden tuominen julkisuuteen tekee suunnitteluprosessista rakentavampaa ja hedelmäl-
lisempää, kun ei jo alussa lukkiuduta hyviksi todettuihin ja totuttuihin tapoihin. 

Skenaariotarkastelulla pyrittiin hakemaan monipuolisempaa näkökulmaa suunnittelualueen 
mahdollisista tulevaisuuksista kuin tavanomaisella vaihtoehtojen vertailulla. Skenaarioiden 
muodostamisessa ja arvioinnissa oli kuitenkin rajoitteita, sillä useat skenaarioiden muutosvoi-
mista otettiin annettuina. Skenaarioita ei lähdetty rakentamaan niin laajasti ja perusteellisesti, 
että oltaisiin kyseenalaistettu koko Helsingin kaupungin väestönkasvun ennuste ja talouskasvu, 
joihin uusi yleiskaava pääosin nojaa. Myös liikenneratkaisujen, asumisen, työnteon, kuluttamisen 
ja vapaa-ajan muotojen mahdollisuuksiin olisi voitu pureutua syvemmin, jos työ olisi laajempi. 

Keskuspuiston asema tulee tulevaisuudessa vain korostumaan kasvavassa ja tiivistyvässä Hel-
singissä. Jos edellinen suuri kansallinen huoli Keskuspuiston tulevaisuudesta oli 1970-luvul-
la, on sen arvo taas 2010-luvulla palautunut suomalaisten mieleen tai vaihtoehtoisesti noussut 
monelle tärkeäksi aiheeksi ensimmäistä kertaa. 100-vuotiaan Suomen markkinointikuvastos-
sa dominoi ”koskematon” luonto kaukana kaupungin hälystä. Keskuspuisto on kuitenkin rikas 
luontokohde keskellä pääkaupunkia ja se muuttuu tulevaisuudessa isolla todennäköisyydellä 
yhä suositummaksi matkailukohteeksi Helsingissä vieraileville ulkomaalaisille sekä kotiseutu-
matkailijoille. Tämä kuitenkin edellyttää ainakin sen saavutettavuuden parantumista ja reitistön 
selkeyttämistä.

Keskuspuiston ja Hämeenlinnanväylän varren suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen re-
silienssi - sietokyky ja sopeutuminen muutoksiin. Tilallisen järjestyksen muuttaminen Keskus-
puistossa muuttaa myös sen luonnonprosesseja: eliöiden, veden ja ihmisten liikevirtoja. Näin on 
tapahtunut Keskuspuistossa aikaisemminkin, kun metsää on raivattu ja ojitettu pelloiksi, metsät 
ovat olleet talousmetsinä tai luonnonvoimat ovat kaataneet myrskyssä melkein koko metsän. Nyt 
Suomen 100-vuotisjuhlavuonna voidaan katsoa 100 vuotta taaksepäin Keskuspuiston avoimille 
pelloille ja nuoreen metsään, josta käytiin hakkaamassa laittomasti polttopuuta. Vaan mikä on-
kaan Keskuspuiston maisema sadan vuoden päästä? Nyt tehtyjen päätösten vaikutuksia pitkällä 
aikavälillä voi loppupeleissä kuitenkin vain arvailla. Lisääntyvän virkistyskäytön tuottama met-
sänpohjan kulutus lisääntyy entisestään pienenevällä kaupunkimetsäalueella ja eläimet joutuvat 
totuttelemaan kasvavaan käyttäjämäärään. Ilmastonmuutos saattaa tuoda tullessaan rankem-
pia sateita ja tulvia sekä lämpimämpään ilmastoon sopeutuneita tulokaslajeja. Ihmisen ja luon-
non prosessit ovat pitkään muokanneet Keskuspuistoa, ja niin ne tekevät tulevaisuudessakin. 
Kaupunkia ja sen viheralueita suunniteltaessa on tärkeää huomioida, miten näihin muutoksiin 
varaudutaan ja miten niistä selvitään niin, että sosiaaliset ja ekologiset prosessit eivät vaurioidu 
lopullisesti vaan kykenevät sopeutumaan ja muodostamaan uusia entistä vahvempia toiminta-
tapoja.
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7.3. LOPUKSI

Diplomityö Keskuspuistosta on ollut opettavainen matka, jonka aikana olen perehtynyt Helsingin 
kaupunkirakenteen muodostumiseen vaikuttaneisiin tekijöihin viime vuosisatoina. Yhdyskunta- 
ja kaupunkisuunnittelu on jatkuvaa kompromissien tekemistä, mutta Keskuspuiston tapaukses-
sa ei olla tekemisissä minkä tahansa lähimetsän pusikon kanssa, vaan koko Helsingin kaupunki-
rakennetta jo pitkään määrittäneen vihersormen kanssa. Helsingin vihersormet ovat toistaiseksi 
vielä yhtenäisiä verrattuna esimerkiksi Kööpenhaminan vihersormiin. 

Fyysisen kaupunkirakenteen lisäksi prosessi on lisännyt ymmärrystäni erityisesti kaupunki-
laisten luontosuhteen muodostumisesta sekä kaupunkimetsän arvoista ja arvostuksen syistä. 
Saaristossa kasvaneena ja aina meren äärellä asuneena olen diplomityötä tehdessä tutustunut 
syvemmin suomalaisen mielenmaiseman tarpeeseen ja mahdollisuuteen päästä metsän rau-
haan. Koen, että olen alun perin turkulaisena voinut tarkastella ja suunnitella Keskuspuistoa ob-
jektiivisemmin, kuin Helsingissä tai varsinkaan Keskuspuiston läheisyydessä suurimman osan 
elämäänsä viettäneenä. Kuitenkin tarkemmin aiheeseen tutustuessa objektiivisuus on paikoin 
kärsinyt sen myötä, kun olen samaistunut paikallisten rakkauteen tai vihaan suunnittelualuet-
tani kohtaan.

Olen käynyt useiden pääkaupunkiseutulaisten kanssa kiivaita sekä rakentavia keskusteluja, jois-
sa Keskuspuistoon rakentaminen on tuonut välillä tunteet pintaan. Prosessin lopuksi voin sanoa, 
että Keskuspuisto on useille pääkaupunkiseutulaisille rakas ja jopa pyhä viheralue, mutta taas 
toisille laaja, huonosti saavutettava ja epämääräinen metsä- tai ryteikköalue pääkaupungin kes-
kellä.

Työtä tehdessäni huomasin, että Haaganpurosta ja hulevesien käsittelystä on muodostumassa 
iso osa työn sisältöä. Haaganpuron merkitys helsinkiläisenä taimenpurona ja suuren puroa hoi-
tavan ja tarkkailevan talkooväen merkitys Keskuspuiston identiteetille on kiistaton. Kävin kesällä 
2016 vielä EU-projekti iWater:in hulevesiä käsittelevän kurssin, joka syvensi ymmärrystäni ai-
heesta. Veden kiertokulku on luonnollisesti iso osa ekosysteemipalveluiden toimintaa ja Haagan-
puro on arvokas niin ekologisesti kuin virkistyksellisesti Keskuspuiston maisemassa.

Työskentely ensin Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston Yleiskaavatoimistossa ja sitten Ympä-
ristötoimistossa on ollut hyvin opettavaista aikaa. Yleiskaavan eri käsittelyvaiheiden ja VISTRA 
II:sen työstämisen seuraaminen ja näihin osallistuminen on luonut minuun syvemmän ymmär-
ryksen kaupungin päätöksenteosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 

Diplomityöni aihe on ollut hyvin ajankohtainen ja kärkkäitä mielipiteitä aiheesta on lennellyt niin 
perinteisessä kuin sosiaalisessa mediassa. Aika-ajoin olen epäröinyt ja pohtinut, voinko miten-
kään ottaa kaiken olennaisen huomioon työssäni sekä miten rajaan näin kompleksisen ja herkän 
aiheen. Kerätessäni taustatietoa skenaarioiden rakentamista varten olin hukkua tiedon mää-
rään ja huomioon otettaviin seikkoihin. 

Mielenkiintoinen vaihe diplomityön tekemisessä oli VISTRA II:sen luonnoksen tuleminen jul-
kiseksi, minkä myötä myös sen liitteenä ollut osa diplomityöni luonnoksesta levisi internettiin. 
Luonnoksia skenaarioistani puitiin ainakin Facebookin keskusteluryhmissä ja loppujen lopuk-
si se osaltaan vaikutti kaupunginhallituksen päätökseen hyväksyä yleiskaavaehdotus ja päästä 
kompromissiin Keskuspuistoon rakentamisesta. Kaupunginhallitus (KH 2016) päätti pöytäkirjan 
mukaan esittää kokouksessaan 17.10.2016 kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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”Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto päättää samalla, että jatkosuunnittelussa 
ratkaistaan tarkemmin maankäyttöön liittyvät kysymykset Keskuspuiston Hakamäentien ja 
Kehä 1 välillä kulkevan osan kohdalta sekä Hämeenlinnan väylän bulevardisointiin liittyen. Pro-
sessissa määritellään rakentamisalueen raja Keskuspuiston reunan osalta sekä koko alueen 
suunnitteluperiaatteet ja aikataulut mukaan lukien tarvittavat metsäistutukset rakentamisalu-
eiden reunoihin.

Valmistelun lähtökohta on, että Keskuspuisto ja asuntorakentaminen sovitetaan yhteen niin, 
että Keskuspuisto säilyy mahdollisimman laajana, kuitenkin bulevardin toteuttamiskelpoisuus 
huomioiden, esimerkiksi perustuen viher- ja virkistysverkon kehittämissuunnitelmissa esitet-
tyyn kapeimpaan vaihtoehtoon.”

Tämä viher- ja virkistysverkon kehittämissuunnitelman kapein vaihtoehto oli skenaarioideni 
Muuri-vaihtoehto, jossa metsää säästyy eniten, mutta rakennukset ovat kuitenkin korkeampia 
kuin tyypillisessä helsinkiläisessä kantakaupunkimaisessa rakentamisessa. Yleiskaava hyväk-
syttiin lopulta pitkän kokouksen jälkeen kaupunginvaltuustossa 26.10.2016.

Olen mielestäni tehnyt hyvän pohjatyön alueen jatkosuunnittelun avuksi ja seuraan mielenkiin-
nolla Keskuspuiston ja kaupunkibulevardien suunnittelun jatkumista kaupunkisuunnitteluviras-
tossa sekä diplomityöni mahdollisia vaikutuksia siihen.

Haluan lopuksi kiittää työn ohjaajaa ja valvojaa useista mielenkiintoisista ja inspiroivista keskus-
teluista. Kiitän lisäksi Kaupunkisuunnitteluviraston Ympäristötoimiston ja Yleiskaavatoimiston 
sekä Rakennusviraston taholta diplomityössä auttaneita arvokkaista neuvoista, ARK08:a mie-
leenpaunuvista opiskeluvuosista sekä perhettäni taustatuesta. Tonille vielä lopuksi erityiskiitos 
tuesta ja loppusparrauksesta.
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LÄHDELUETTELO

GTK = Geologian tutkimuskeskus
HKR = Helsingin kaupungin rakennusvirasto
KH = Kaupunginhallitus
KSLK = Kaupunkisuunnittelulautakunta
KSV = Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
KMO = Helsingin kaupunkimittausosasto
LTJ = Helsingin luontotietojärjestelmä
SYKE = Suomen ympäristökeskus
YM = Ympäristöministeriö
YMK = Helsingin kaupungin ympäristökeskus
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Liite 11. 
Metsäverkoston kytkeytyminen koko Helsingin alueella lukuun ottamatta Östersundomia.
(Helsingin kaupunki, Ympäristökeskus. 2015. Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 ja 
metsäverkostoselvitys, korjattu ehdotus 29.9.2015)






