Vastaus Anu Hallin ja 32 muun valtuutetun aloitteeseen Keimolassa sijaitsevan Isosuon
käyttömukavuuden lisäämiseksi ja suon suojelemiseksi
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Anu Hall sekä 32 muuta valtuutettua jättivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen
valtuustoaloitteen:
”Länsi-Vantaalla sijaitseva Isosuo on 40 hehtaarin kokoinen pääkaupunkiseudun laajin ja monipuolisin
suoalue. Alueelta löytyy eri suotyyppejä, kuten nevaa, rämeitä ja korpea. Suo on kokonaisuudessaan
Natura-aluetta ja sen keskiosa on luonnonsuojelualuetta. Kasvisto on monipuolista ja luonnonmukaista.
Alueen viereen on kehittynyt Kivistön suuralue, joista Keimola sijaitsee aivan suoalueen rajalla. Alueen
kasvun ja luonnossa liikkumisen suosiosta johtuen, on paikan löytäneet erilaiset ulkoilijat ja sen
käyttöaste on kasvanut runsaasti. Isosuolle on matkaa Kivistön asemalta n. 1,5 km, näin ollen sinne on
helppo tulla retkelle mistä tahansa pääkaupunkiseudulta lähijunalla.
Käyttöasteen noususta johtuen suon eri alueita uhkaa pinnan kuluminen ja siellä kulkua tulisi ohjata
pitkospuilla. Reittien varteen tulee asettaa suosta ja kasvillisuudesta kertovia opastekylttejä. Näin se
toimii myös erinomaisena oppimispaikkana koululaisryhmille. Alueen kehittäminen ei ole edistynyt
vuonna 2008 tehdystä ennallistamissuunnitelmasta huolimatta juuri lainkaan. Tähän tulee saada muutos
ja suunnitelman mukaisiin toimiin on ryhdyttävä ja niitä on toteutettava vuosittain.
Kunnan tehtävä on asukkaiden hyvinvoinnin tukeminen liikunnan eri muodoin. Luonnossa liikkumisen
positiivinen vaikutus mielen hyvinvointiin on myös moneen kertaan tunnistettu. Parantamalla Isosuon
puitteita, takaamme asukkaille entistä paremman mahdollisuuden luonnossa liikkumiseen.
Esitän, että alueen pitkospuuverkostoa on laajennettava ennallistamissuunnitelman mukaisesti, niin
luonnon suojelemiseksi kuin myös liikkumismukavuuden lisäämiseksi. Osa pitkospuista tulee olla
esteettömiä. Lisäksi esitän, että alueen lähtöpaikalle rakennetaan tulipaikka, joka toimii ”Omat puut” –
periaatteella. Tämän lisäksi sinne tulee rakentaa kuivakäymälä.
Keimolan Isosuon, Myyraksen suon, Slåttmossenin ja Vestran korven ennallistamissuunnitelmat,
Koskinen & Mikkola 2008
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/
119013_Keimolan_Isosuon_ennallistamissuunnitelmat.
Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 9
Päätös:
Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää valtuustoaloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
________

Kaupunkiympäristön toimialan Katujen ja puistojen palvelualue toteaa vastauksenaan seuraavaa:
Keimolan Isosuolle on suunniteltu Keimolan Isosuon hoitosuunnitelman mukaisesti 2 m leveä
kivituhkapintainen ulkoilureitti ja 2 m leveät esteettömät pitkospuut. Suunnittelu on tehty yhteistyössä
Vantaan ympäristökeskuksen kanssa.
Kivituhkakäytävän päästä alkavat esteettömät pitkospuut toteutetaan kaksi metriä leveinä ja käytävän
oikealle puolelle rakennetaan kaide koko matkalle. Pitkospuiden toiseen reunaan asennetaan reunaeste,
joka estää pyörätuolin tai lastenvaunujen renkaiden putoamisen pois kulkuväylältä. Pitkospuuosuudelle
toteutetaan kaksi ohitus- ja kääntöpaikkaa. Pitkospuiden päähän rakennetaan aidattu levähdyspaikka
penkkeineen. Kivituhkakäytävän alkupäähän ja pitkospuiden loppupäähän asennetaan opastaulut.
Pitkospuille johtavalle kivituhkapintaiselle polulle pääsee parhaiten Ruutulipunkujan kautta, jossa on
myös mahdollisuus autojen lyhytaikaiseen pysäköintiin.
Kivituhkapintainen polku sijaitsee Sponda Oy:n omistamalla maalla. Ulkoilureitin rakentamisesta ja
kunnossapidosta on tehty ulkoilureitin hallinta- ja hoitosopimus Kiinteistö oy Keimolan Radioaseman
kanssa.
Katujen ja puistojen palvelualue on jo aloittanut kivituhkapintaisen polun rakentamisen syksyllä 2021.
Pitkospuiden rakentaminen on parhaillaan käynnissä ja työ tulee valmistumaan kevään 2022 aikana.
Koska kyseessä on luonnonsuojelualue, joka sijaitsee tiheästi asuttujen alueiden välittömässä
läheisyydessä, tulee kaikkia alueelle sijoitettavia uusia toimintoja kuten nuotiopaikan ja kuivakäymälän
sijoittaminen selvittää kunnolla. Niiden tulee olla myös huollettavissa ympäri vuoden.
Pitkospuuyhteyden valmistumisen jälkeen tulemme seuraamaan alueen käyttöä ja sen vaikutuksia
ympäristölle. Teemme päätöksiä mahdollisista uusista toiminnoista käyttökokemusten perusteella.
Kaupunkiympäristön toimialan Ympäristökeskuksen palveluyksikkö toteaa vastauksenaan seuraavaa:
Keimolan Isosuota on tarkoitus ennallistaa. Syksyllä 2021 tehtiin suolle maastokäynti Vantaan
ympäristökeskuksen edustajien ja Metsähallituksen asiantuntijan kanssa ja tutkittiin paikan päällä
ennallistamissuunnitelmassa tukittaviksi esitettyjä ojia. Parhaaksi vaihtoehdoksi todettiin ojien
tukkiminen konetyönä.
Vantaan kaupunki haki vuoden 2021 marraskuussa Kunta-Helmi-avustusrahaa
ennallistamistoimenpiteisiin. Jos kaupungin avustushakemus hyväksytään, ennallistamistoimiin päästään
jo tänä vuonna tai viimeistään vuonna 2023. Samassa yhteydessä tukittaisiin myös Keimolan Isosuon
valtion omistamalla alueella olevat suo-ojat. Valtion maalla tehtävien toimenpiteiden rahoituksesta
vastaa Metsähallitus.
Kaupunginhallitus 11.4.2022 § 24
Kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään
a)
b)

antaa Anu Hallille ja 32 muulle aloitteen allekirjoittaneelle valtuutetulle toimialan esityksen
mukainen kaupunginhallituksen vastaus, ja
esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.
_____
Kaupunginvaltuusto 25.4.2022
Kaupunginhallituksen esitys:
Päätetään merkitä kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi.
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