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Mielipide Pitäjänmäen Muonamiehentien teollisuusalueen asemakaavan muutosta koskevasta
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry. (Helsy) esittää mielipiteensä Muonamiehentien ja Päiviäisen
tien päässä olevien kortteleiden, katujen ja puistoalueiden asemakaavan muutoksesta.
Aluksi Helsy huomauttaa, että asemakaavan otsikointi on osittain harhaanjohtava, sillä se ei kerro
mitään asemakaavan muutoksen vaikutuksista alueen tärkeimpään viher- ja virkistysalueeseen.
Hyvien menettelytapojen mukainen asian käsittely vaatii Helsyn mielestä selkeämpää tiedotusta
siten, että otsikoinnissa ja esittelyssä mainitaan myös Nuolipuiston-Päiviäisenpuiston vaikutusalue.
Asemakaavan muutosalue ulottuu Pohjois-Pitäjänmäellä sijaitsevan Päiviäisenpuiston-Nuolipuiston
pohjoisosaan, nykyiselle runsaassa virkistyskäytössä olevalle lähimetsäalueelle. Suurin osa tästä
alueesta on suhteellisen luonnontilaista kosteaa koivikkoa ja osa siitä on eri-ikäistä sekametsää ja
kalliota. Alueella elää suuri joukko sellaista luonnontilaisten alueiden eliölajistoa, joka on
rakennetuista puistoista jo hävinnyt.
Nuolipuistolla on tärkeä merkitys asukkaiden viihtyvyyden ja terveyden kannalta. Nykyinen
suunnittelualue on asukkaille erityisen tärkeä luonnontilaisena lähivirkistysalueena, sillä alueen
muut virkistys- ja viheralueet painottuvat kauemmaksi Pitäjänmäen eteläosiin ja Pajamäen alueelle.
Nuolipuiston seutu on myös virkistävä vaihe Helsingin ja Espoon pohjoisosien väliä kulkeville
työmatkapyöräilijöille. Lisäksi metsän reunaosat toimivat tärkeänä näkö- ja melusuojana puiston
ydinosan ja teollisuusalueen sekä isojen teiden välissä.
Alueella on myös kulttuurihistoriallista arvoa. Nuolipuiston länsiosassa esiintyy alueella aikanaan
sijainneen Konalan siirtolapuutarhan jäljiltä vanhoja puutarhakasvilajeja puutarhakulttuurin
merkkeinä. Lisäksi alueella kulkevista kävelyteistä yksi on entisen tilustien pohja, Talin kylästä
Konalan kylään johtanut tie. Alueella on myös ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoitusteitä
ja rakennelmia, jotka liittyvät koko kaupunkia kiertävään linnoitusjärjestelmään. Itäisimmällä
alueen kolmesta mäestä on vielä pidempi asutus- ja käyttöhistoria. Nuolipuiston alueella tehdyissä
arkeologisissa kaivauksissa on löydetty merkkejä kampakeraamisesta kulttuurista 5000 vuoden
takaa.
Helsy vastustaa jyrkästi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ehdotettua Haagan
paloaseman ambulanssivarikon sijoittamista Nuolipuiston kosteikkoalueelle ja ehdottaa
asemakaavan muutoksesta luopumista. Rakentamisen seurauksena metsää jouduttaisiin
kaatamaan runsaasti ja alempana alueella sijaitseva purupolku katkeaisi. Tämä tuhoaisi asukkaiden
suuresti arvostaman metsäisten polkujen idyllin. Lisähaittana asukkaat joutuisivat kärsimään
ambulanssiliikenteen melusta, jonka vaikutus on ympärivuorokautista ja kestää läpi vuoden.
Tontille kaavaillaan myös lisää tieyhteyksiä. Asemakaavamuutos alueella johtaisi teollisuusalueen
laajenemiseen, jonka seuraukset ympäristölle ja virkistyskäytölle olisivat haitalliset.
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Teollisuusrakennusten lisäämisen seurauksena koko puiston luonne muuttuisi. Nyt puut ja pensaat
peittävät teollisuusrakennukset ja teollisuusalueelta sekä Vihdintieltä kantautuvan liikennemelun.
Puisto on alun perin perustettu kosteikkopuistoksi, jollaiseksi se on myös yleiskaavassa merkitty.
Helsy mielestä puiston kehittäminen sellaisena jatkossakin on suotavaa ja hyvien menettelytapojen
mukaista.
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