
 

   ESIMERKKI: LUMILOGISTIIKKASELVITYS 
 
MUNKKINIEMEN ALUEEN LUMILOGISTIIKKA  
 
Lumenvastaanottopaikat  
 
Helsingissä on 8 vakituista lumenvastaanottopaikkaa, joista seitsemän sijaitsee maalla  
(Herttoniemi, Kyläsaari, Malmi, Maununneva, Oulunkylä, Viikki, Vuosaari) ja yksi merialueella  
(Hernesaari). Lisäksi kaupungissa on 22 väliaikaista lumenvastaanottopaikkaa, joita otetaan  
vuosittain käyttöön tarvittaessa lumimäärän mukaan. Näistä 20 sijaitsee maalla ja 2  
(Munkkiniemenranta ja Lauttasaari) merialueella.  
 
Munkkiniemen alueen lähin vakituinen lumen vastaanottopaikka sijaitsee Maununnevalla  
noin viiden kilometrin päässä. Runsaslumisena talvena Maunulan vastaanottopaikka on täyt-
tynyt  
ja jouduttu sulkemaan. Lähimmät varapaikat on avattu Munkkiniemenrannan merialueelle  
ja Metsäläntien varteen hiekkakentälle.  
 
Lumenkasauspaikat  
 
Katu- ja puisto-osaston tavoitteena on, että jokaisessa kaupunginosassa on katualueiden  
lumitilojen lisäksi paikallisia lumenkasauspaikkoja. Paikallisilla lumenkasauspaikoilla pysty-
tään  
paremmin varautumaan runsaslumiseen talveen ja varmistamaan kaupunkiliikenteen  
toimivuus ääritilanteissa. Lumenkasauspaikoilla säästetään myös lumenkuljetuskustannuk-
sissa  
ja vähennetään kuljetuksesta aiheutuvia pakokaasupäästöjä.  
 
Ohjeelliset kriteerit pitkäaikaiselle lumenkasauspaikalle, joissa lumi saa sulaa 
paikalleen:  
 

 kaupungin maanomistus  

 toimiva ajoyhteys  

 aukea, kooltaan yli 400 m2 alue  

 ei pysyviä rakenteita tai varjeltavaa kasvillisuutta  

 ei hoitoluokkien A1, B5, C5 alue  

 A2- luokan kenttien käyttömahdollisuudet selvitetään tapauskohtaisesti  

 ei asuntokatujen varteen  

 sulamisvesien käsittely on mahdollista järjestää asianmukaisesti  

 ei liikenteen näkemäalueille eikä pelastusreiteille  
 
Ohjeelliset kriteerit lyhytaikaiselle lumenkasauspaikalle, joista lumi ajetaan  
lumenvastaanottopaikalle:  
 

 kaupungin maanomistus  

 toimiva ajoyhteys  

 aukea, kooltaan yli 400 m2 alue  

 ei pysyviä rakenteita tai varjeltavaa kasvillisuutta  

 ei hoitoluokkien A1, B5, C5 alue  

 A2- luokan kenttien käyttömahdollisuudet selvitetään tapauskohtaisesti  

 ei asuntokatujen varteen  

 ei liikenteen näkemäalueille eikä pelastusreiteille  



 

 
Muut lumitilat  
 
Lunta aurataan myös katujen lumitiloihin ja muihin sopiviin paikkoihin pienehköjä määriä.  
Näitä lumitiloja on useimpien katujen ja viheralueiden laidoilla, ja niitä ei ole  
aluesuunnitelmassa erikseen selvitetty. Periaatteena on, ettei lunta aurata alueille, joilla on  
arvokkaita tai helposti vaurioituvia rakenteita, arvokasta puutarhakasvillisuutta tai  
luontoaluetta. Myös liikenteen näkemäalueet ja pelastusreitit pidetään vapaina, samoin  
hulevesijärjestelyiden takia vapaina pidettävät alueet.  
 
Lumenkasauspaikkojen esivalmistelut ja jälkityöt  
 
Esivalmistelut syksyllä:  
 

 Urakoitsijan kanssa pidetään katselmus lumenkasauspaikoista.  

 Tarvittaessa paikalta poistetaan ajoesteet ja alue siistitään.  

 Jos lumikasoja joudutaan sijoittamaan rakenteiltaan tai kasvillisuudeltaan aralle  
alueelle, suojeltavat kohteet suojataan tai osoitetaan varoitusmerkein.  

 
Jälkityöt keväällä:  
 

 Kevätsiivous mm. hiekan ja roskien poisto  

 Rikkinäisten rakennepintojen, varusteiden ja liikennemerkkien  
korjaus.  

 Nurmipintojen uusiminen ja muun kasvillisuuden jälkihoito esim. pensaiden  
leikkaus.  

 Mahdollisten ajoesteiden asentaminen  

 Jälkitöiden toteutuminen tarkistetaan 
 
Oheisessa kartassa on esitetty:  
 

 Lähin vakituinen lumenvastaanottopaikka 
   1. Maunneva, etäisyys noin 5 km  
 

 Lähimmät väliaikaiset lumenvastaanottopaikat  
 2. Metsäläntien varressa sijaitseva hiekkakenttä, etäisyys noin 3 km  
 3. Munkkiniemen uimarannan pysäköintialue ja sen edustan merialue  
 4. Pikkuniemen valkaman merialue, jossa lumi lingotaan mereen (liikuntaviraston  
     hallinta-aluetta)  
 

 Alueella tai lähistöllä sijaitsevat pitkäaikaiset lumenkasauspaikat, joissa lumi  
saa sulaa paikalleen 

  5. Pieni kenttä Lapinmäentien ja Niemenmäentien kulmauksen itäpuolella  
 6. Talinpuiston viheralue  
 7. Talin liikuntapuiston laita (liikuntaviraston hallinta-aluetta)  
 8. Rantakaista Munkkiniemen sillan lounaispuolella (ruovikkoa)  
 

 Alueella tai lähistöllä sijaitsevat lyhytaikaiset lumenkasauspaikat  
 
 9. Talinpuiston kenttäalue  
 10. Porintien yleinen pysäköintipaikka  
 11. Munkinpuiston pienet kentät Nuottapolun päässä (toinen kentistä on sulan 
 maan aikana agilitykäytössä ja toisella säilytetään viherurakoitsijan lavoja)  



 

 
 
 

 


