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Oulunkylä-Seura ry. 19.11.2019 

Kommentteja Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelman luonnokseen 

 

Kommenttimme rajoittuvat Oulunkylän ja Patolan osa-alueille; emme käsittele Metsälän tai Maunulan osaa 

aluesuunnitelmista. Pidämme hyvänä, että kaupunki tekee aluesuunnitelmia, joita asukkailla on 

mahdollisuus kommentoida, vaikka näin laaja paketti on herkästi yksittäiselle kaupunkilaiselle liian iso pala. 

Kiitämme huolellisestä työstä, ja esitämme muutamia parannuksia, joista suurin liittyy metsäalueiden 

suunnitelmassa ylimitoitettuun hoidon tarpeeseen. 

Viheralueiden toimenpidetarpeiden laajuus liioiteltu 

Metsien hoidon periaatteet, joista keskeisin on luonnon monimuotoisuuden lisääminen, sopivat 

erinomaisesti Oulunkylän metsäalueille. Metsien tila onkin tässä suhteessa kehittynyt hyvään suuntaan 

nykyisen hoitosuunnitelman aikana. Uusikin suunnitelma on valmisteltu pääosin huolella. Esitämme 

kuitenkin jotain muutoksia. 

Hoitoluokkaa C5 on käytetty säästeliäästi. Näemme, että arvokkaat metsäiset luontokohteet kuten kääpä- 

ja orvakka-alueet tulisi sisällyttää luokkaan C5. Nyt näin ei ole menetelty esimerkiksi Pikkukosken metsän 

kohdalla. Sinällään ko. alueille ei ole myöskään suunnitteilla toimenpiteitä, mikä on perusteltua. 

Pidämme toimenpidetarpeita varsinkin isompien metsäalueiden keskiosissa liioiteltuna. Veräjämäen 

rantametsien kohdalla metsänhoidolliset toimenpiteet ulkoilureittien lähiympäristöjen ulkopuolella ovat 

tarpeettomia. Karttakyselyssä kartoitettiin alueita, joille toivottiin ja toisaalta ei toivottu 

hoitotoimenpiteitä. Kaikilla isommilla metsäalueilla "ei hoitotoimenpiteitä"-merkintöjä on enemmän, ja 

kolmen suurimman alueen kohdalla (Patolan metsä, Koskelan metsä ja Pikkukosken metsä) ero on 

silmiinpistävä. Kommentteja on varmasti otettu huomioon, sillä alueilla on toki laajoja "ei 

toimenpidetarvetta"-alueita, mutta ko. luokituksen määrää on syytä lisätä toimenpidetarpeellisten 

kuvioiden kustannuksella Koskelan metsän länsiosien ja Patolan metsän keskiosien kohdalla. Metsän 

uudistumisen tai ekologisen tilan näkökulmasta hakkuille ei ole tarvetta. 

Samoin esityslaajasta hoitotoimenpiteiden tarpeesta (harvennushakkuut, vesakonraivaus) Aidasmäentien 

varren metsille vaikuttaa liian isolta. Kyseisen alueen puusto on vanhaa ja luontoarvojen kannalta tärkeää 

lahopuuta on jonkin verran. Alueen luontoarvojen tulee vaikuttaa hoidon laajuuteen, ja myös tässä 

tapauksessa alueelta oli asukaspalautteessa esitetty hoitamattomuutta. 

Aluesuunnitelmassa ei määritellä yksityiskohtaisia toimenpiteitä, ja niitä suunniteltaessa asukkaita ja 

luontojärjestöjä on syytä kuulla, kuten tarkoitus onkin. Haluamme kuitenkin kiinnittää hoitotoimenpiteiden 

laajuuteen huomiota jo ennen yleissuunnitelman viemistä lautakuntaan—niiden laajuutta tulee karsia jo 

suunnittelun tässä vaiheessa. 

Maexmontaninpuiston koira-aitauksen korvaaminen 
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Koirien määrä Oulunkylässä tulee kasvamaan asukasmäärän kasvaessa. Viheralueiden kutistuminen ja 

kuluminen puoltavat koirapuistoverkoston ylläpitämistä. Suunniteltu paikka koira-aitaukselle on kuitenkin 

ongelmallinen. Alue on kosteikkoa ja sen ojat näkyvät myös sinisen verkoston kartassa. Tämän vuoksi 

koirapuisto edellyttäisi laajaa maarakentamista ja oletettavasti myös puuston raivaamista. Alueen puusto 

on vanhaa kuusivaltaista sekametsää ja sillä on potentiaalisesti luontoarvoja. Lisäksi Koskelan metsän läpi 

kulkee näillä paikoin viheryhteys (TaivaskallioKoskelan metsä), ja alueella liikkuu liito-oravia. Jokiniementien 

varteen ei saa pysäköidä tässä kohdin, ja alueella on jo valmiiksi pysäköintiongelmia. Nämä seikat eivät 

puolla koira-aitauksen rakentamista esitetylle kohdalle. Koira-aitauksen poistaminen keskeiseltä paikalta ja 

siirto alueen reunalle, kauas Oulunkylän sydämestä, on huono ratkaisu. Maexmontaninpuisto ja Koskelan 

metsä eivät myöskään ole kovin lähellä toisiaan. Oulunkyläntien asemakaavoituksen yhteydessä tulisi 

selvittää, voiko koira-aitaus sijaita Oulunkyläntien varressa myös jatkossa, vaikka sen paikka muuttuisikin. 

Alueen itäosasta koira-aitaus puuttuu kokonaan, sellainen tulisi perustaa Itsenäisyydenpuiston alueelle, tai 

Henrik Sohlbergin puistoon, jossa sijaitsee lähes käyttämätön pelialue. 

Pyöräilyn aiheuttama kuluminen tulee ottaa huomioon 

Veräjämäen rantametsän alueella on ylläpidettyjen ulkoilureittien ulkopuolella paljon maastopyörien uria. 

Alueelle on myös rakennettu luvattomasti hyppyreitä ja puita on katkottu moottorisahalla. Maastopyörien 

reitit eivät monessa tapauksessa seuraa vakiintuneita kävelyreittejä, ja silloin kun ne risteävät, polkujen 

mutaisuus, jota maastopyöräily pahentaa, usein haittaa kävelyä ja johtaa polkujen levenemiseen. 

Maastopyöräilystä aiheutuu merkittävää kulumista suhteutettuna käyttäjämääriin, ja siksi on tarpeen 

kiinnittää huomiota pyöräilyn haittojen vähentämiseen myös aluesuunnitelmassa. Maastopyöräilyä ei ole 

mahdollista eikä edes tarpeellista rajata kokonaan pois metsistä, mutta ongelmilta ei myöskään tule sulkea 

silmiä. Kulumisen hallinta voisi esimerkiksi tapahtua määrittelemällä suositusreitit yhdessä 

maastopyöräilijöiden edustajien kanssa, jotta kuluminen saadaan rajoittumaan. Myös paikallisia esteitä 

tulee harkita erityisen kulumiselle herkissä kohdissa. Joka tapauksessa kaupungin tulisi etsiä keinoja tämän 

kasvavan käyttöpaineen hallintaan. Oulunkylä-Seura on mielellään mukana miettimässä kaikkia osapuolia 

tyydyttäviä ratkaisuja asiaan. 

Ulkoilureitistön opastushanke 

Oulunkylä-Seura pitää hyvänä esitystä laajemmasta reitistön opastushankkeesta alueen suurimpien 

metsien ja puistojen muodostamalle ulkoilureitistölle. Seuran julkaiseman kaupunkipolkuoppaan 

tietoja ja kaupunkihistoriaan liittyviä tarinoita voi mielellään sisällyttää kaupungin oppaaseen, sillä monessa 

paikassa oppaan rastit osuvat ulkoilureitistön varteen. 

Myrskyläntien ja Oulunkyläntien kentän välinen uusi kevyen liikenteen yhteys 

Alueella kulkee paljon käytetty polku, ja kyseinen rinne on alueen suosituin pulkkamäki. Kun reitin 

rakentamista mietitään, on tärkeää kuulla alueen asukkaita (myös Koskelan puolelta) ja pitää huolta, että 

mäki säilyy lasten ulkoilukäytössä. Aurattu tai hiekoitettu ulkoilureitti saattaisi lopettaa mäenlaskun. Lisäksi 

alueen läpi menee yleiskaavan mukainen viheryhteys, ja liito-oravat liikkuvat Oulunkyläntien molemmin 

puolin. Siksi alueen vanhaa puustoa tulee varjella mahdollisen rakennushankkeen yhteydessä. Esitetty 

Myrskyläntien paikoitusalueen muuttaminen puistoksi on tervetullut uutinen. 

Ruutanapuiston valaistus 

Ruutanapuisto on suhteellisen suosittu pieni leikkipuisto, jonka valaistus on heikkoa. Asia olisi helppo 

korjata, ja se voisi vähentää alueella havaittua ajoittaista diilausta. 

Tapio Rautavaaran patsaan valaistus 
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Muistutamme myös tässä yhteydessä toiveesta saada Tapio Rautavaaran patsaalle arvonsa mukainen 

valaistus. 

Sujuva kulku juna-asemalle ja jokeripysäkille 

Larin Kyöstin tien kautta kulkeva yhteys etelästä juna-asemalle ja jokeripysäkille on ilman jalkakäytävää, ja 

sen talvikunnossapito on heikkoa, varsinkin Veräjämäentien risteyksessä. Oulunkyläntien rakentaminen, 

jonka asemakaavoitus on käynnistynyt, voi vaikuttaa alueen kulkureitistöön, mutta vaarallisen huonoon 

kulkuyhteyteen olisi puututtava pian. On erittäin hyvä, että Veräjämäentien ja Larin Kyöstin tien väliset 

portaat kunnostetaan, mutta ne eivät toimi korvaavana reittinä, ja valta osa jalankulusta keskustaan ja 

asemalle ohjautuu Maexmontaninpuiston reunaa kulkevan tien kautta. 


