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1
TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutos mahdollistaa Isonpellontien ja Kehä I:n väliselle
alueelle uutta liikerakentamista ja Isonpellontien eteläpuolelle asuntora-
kentamista. Vantaanjokeen rajautuvan Pukinmäen rantapuiston virkis-
tyskäyttöä kehitetään. Uutta kerrosalaa muodostuu yhteensä n. 17 000
k-m², josta asumista on 12 000 k-m². Uusia asukkaita tulee noin 300.

Tontti 37187/1 alueen koilliskulmassa on osittain yksityisessä omistuk-
sessa. Pukinmäen Puutarha Oy:n tontti asuinrakennuksineen on yksi-
tyisessä omistuksessa. Helsingin kaupunki omistaa muut alueet. Kaa-
varatkaisu on tehty kaupungin aloitteesta. Asemakaava on laadittu yh-
teistyössä asuntotuotantotoimiston kanssa ja asuinkortteli on merkitty
asuntotuotantotoimiston tuotanto-ohjelmaan 2016.

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta.

Asemakaava on laadittu yhteistyössä asuntotuotantotoimiston kanssa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on
esitetty kolme mielipidettä, jotka on otettu huomioon.

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtä-
vänä Pukinmäen kirjastossa, kaupungin ilmoitustaululla, info- ja näytte-
lytila Laiturilla, www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä nyt). Muutosluon-
noksesta on jätetty 4 mielipidettä, jotka on otettu kaavoitustyössä huo-
mioon.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä.
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot, ja muis-
tutus (1 kpl). Esitetyt huomautukset kohdistuivat suojeluarvoihin, me-
luun, tärinään, ilmanlaatuun, liikerakentamiseen, liikenteeseen, luon-
nonympäristöön, hulevesiin, maan pilaantuneisuuteen, tulvasuojeluun,
voimajohtolinjan suojaetäisyyteen, kerrosalatulkintaan, johtokujien käyt-
törajoituksiin ja maakaasuputken suojaetäisyyteen. Kaavaehdotukseen
tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kohdassa Suun-
nittelun vaiheet.
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Asemakaavan muutoksen toteutus

Toteuttaminen käynnistyy asemakaavan tultua voimaan. Asuinkortteli
on merkitty asuntotuotantotoimiston tuotanto-ohjelmaan 2016.

2
LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Asemakaavan muutosta koskee kaksi erityistavoitetta:

 riittävän meluntorjunnan varmistaminen, kun uusia asuinalueita tai
muita melulle herkkiä toimintoja sijoitetaan melualueille

 riittävien alueiden varaaminen jalankulun ja pyöräilyn verkostoja
varten sekä verkostojen jatkuvuuden edistäminen.

Kaavan valmistelussa on erityisesti painotettu riittävän meluntorjunnan
varmistamista. Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin
kohdissa "Tavoitteet" sekä asemakaavan muutoksen kuvauksen koh-
dassa "Ympäristöhäiriöt".

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on osin virkistysaluetta ja osin taajamatoi-
mintojen aluetta.
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Karttaote Uudenmaan maakuntakaava

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavassa suunnittelualueella on Natura 2000-verkostoon
kuuluva tai ehdotettu alue.

Laadittu asemakaavan muutos on maakuntakaavan ja 2. vaihemaakun-
takaavan mukainen.

Karttaote Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava
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Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on osin virkistysaluetta, osin
kerrostalovaltaista aluetta, asuminen/toimitila ja osin Helsinkipuistona
kehitettävää aluetta. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan
mukainen.

Karttaote Yleiskaava 2002

Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan päätös 10.11.2015) alue on Asuntovaltaista aluetta A2, Asunto-
valtaista aluetta A3 sekä Virkistys- ja viheraluetta. Nyt laadittu asema-
kaavan muutos on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.
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Karttaote Helsingin uudesta yleiskaavaehdotuksesta (Kslk:n päätös
10.11.2015)

Asemakaavat

Alueella ovat voimassa asemakaavat nro 5656 (vahvistettu
31.10.1968), 11707 (tullut voimaan 29.2.2008), 11094 (tullut voimaan
29.9.2006), 9358 (vahvistettu 20.4.1988). Kaavojen mukaan Kehä I:n
varrella alueen länsiosassa on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten alue, suojaviheraluetta ja puistoalueita. Kehä
I:n varrella on liikerakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa puutarha-
tarvikkeiden myyntiä palvelevia tiloja sekä yrityksen toiminnalle välttä-
mättömän asunnon. Kehä I:n ja Pukinmäenkaaren nurkassa on kasvien
myyntiä palvelevien liikerakennusten korttelialue, jolla sijaitsee asema-
kaavassa suojeltavaksi merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi
määritelty asuinrakennus.

Isonpellontie on jalankululle ja pyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo
on sallittu. Isonpellontien eteläpuolella on puisto ja suojaviheralue sekä
asuin- ja kasvitarharakennusten korttelialue, jossa sijaitsee Pukinmäen
Puutarha Oy ja asuinrakennus.
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Karttaote Ajantasa-asemakaava

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin
ja valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ja kaupunkisuunnitteluvi-
rasto järjestivät kaava-alueella olevaa asuinkorttelia koskevan suunnit-
telu- ja tarjouskilpailun talven 2014 2015 aikana.

Kilpailun tarkoituksena oli tuottaa asemakaavoituksen pohjaksi ja
asuinrakennusten toteuttamiseksi Pukinmäen ympäristöä parantava,
kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen suunni-
telma.

Kilpailun voitti Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy ehdotuksella "Nikamat"

Asemakaavan AK-korttelia koskeva osa on laadittu kilpailun voittaneen
ehdotuksen pohjalta.
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Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 15.6.2015.

Maanomistus

Tontti 37187/1 alueen koilliskulmassa on osittain yksityisessä omistuk-
sessa. Pukinmäen Puutarha Oy:n tontti asuinrakennuksineen on yksi-
tyisessä omistuksessa. Helsingin kaupunki omistaa muut alueet.

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö

Alue sijaitsee Kehä I:n vieressä Vantaanjokeen rajoittuvassa jokimaise-
massa. Alueen länsiosassa sijaitsee Helen sähköverkko Oy:n sähkö-
asema. Kehä I:n eteläpuolella olevilla tonteilla toimivat mm. Koneliike
Olenius Oy ja Pukinmäen Puutarha Oy. Tontilla 37187/1 on tynnyrikat-
toinen asuinrakennus, joka on rakennettu 1910-luvulla. Isonpellontien
eteläpuoli on rakentamatonta Vantaanjoen rantaniittyä.

Palvelut

Koneliike Olenius Oy, Pukinmäen Puutarha Oy ja RT-Konevuokraus
Oy muodostavat Isonpellontien varteen puutarha-alaan liittyvän palve-
lukokonaisuuden.

Luonnonympäristö

Kaava-alue sijoittuu maisema-arvojen ja virkistyksen kannalta merkittä-
vään Vantaanjoen laaksoon ja maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuu-
riympäristöön. Kaava-alueella on luonnontilaista niittyä ja luontaisesti
kehittynyttä lehtimetsää. Savimaiden kohdalla joen pohja on pehmeää
ja savesta johtuen vesi on sameaa. Vantaanjoen puustoinen rantavyö-
hyke suojaa vesistöä eroosiolta sekä pintavesien mukana valuvalta hai-
talliselta ainekselta.

Suojelukohteet

Kaava-alue rajautuu Vantaanjokeen, joka on Natura 2000 -kohde. Na-
tura-alue käsittää pääuoman vesialueen. Alueen valintaperusteena Na-
tura-verkostoon on ollut joessa esiintyvä luontodirektiivin liitteeseen II
sisältyvä vuollejokisimpukka.
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Kaava-alue sijoittuu osittain rantapuistoon, joka on määritelty linnustolli-
sesti arvokkaaksi kohteeksi (arvoluokka III). Rantapuiston avaintekijänä
on sen monipuolisuus (pensaikot, rehevä jokivarsi, niityt, joutomaa ja
metsikkö).

Kehä I:n ja Pukinmäenkaaren nurkassa on kasvien myyntiä palvelevien
liikerakennusten korttelialue, jolla sijaitsee asemakaavassa suojelta-
vaksi merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi määritelty asuinraken-
nus. Rakennus ei ole vakituisessa asuinkäytössä ja sen kunto on hei-
kohko.

Kuva nykyisessä asemakaavassa suojeltavaksi merkitystä asuinraken-
nuksesta

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue on liitettävissä nykyiseen yhdyskuntateknisen huollon ver-
kostoon. Alueen länsireunassa sijaitsee Helen Sähköverkko Oy:n 110
kV ilmajohto. Alueen itäreunassa sijaitsee maanalainen yhteiskäyttö-
tunneli.

Maaperä, kallioperä, pohjavesi sekä niiden pilaantuminen

Kaava-alueen maaperä on savea. Maaperätutkimusten mukaan saven
paksuus vaihtelee noin 8 15 metrin välillä, poikkeuksena on Isonpel-
lontien alkupää, jossa savikerroksen paksuus on ohuempi, 1 3 m.
Kaava-alue on pinnanmuodoiltaan alavaa. Maasto nousee loivasti koil-
liseen. Korkeudet vaihtelevat noin + 8,7 ja alueen koillisreunan +13 vä-
lillä.

Pohjavedenpintaa on havaittu alueen itäreunalla kahdessa havainto-
putkessa. Pohjavedenpinta on ollut noin 1 3 metriä luonnollisen maan-

jantiellä, pohjavedenpintaa on havaittu kahdesta havaintoputkesta.
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Pohjavedenpinta on ollut noin 0,1 1,6 metriä luonnollisen maanpinnan

Isonpellontie 9 ja 11 alueella on aiemmin ollut tilapäistä kauppapuutar-
hatoimintaa 1990-luvulta 2010-luvulle. Ennen kyseistä toimintaa alue
on ollut viljelykäytössä. Toiminta kohteessa on päättynyt. Isonpellontien
eteläpuolella on toiminut niin ikään entiselle pellolle tasattu pienimuotoi-
nen varikko. Isonpellontien varrella on muilla alueilla aiemmin todettu
maanperän kantavuuden ja tasauksen parantamiseen käytetyn täyttö-
ainesta, joka on koostunut rakennusjätteestä. Täyttöä on ollut noin 0,5
1,0 metriä. Osalta näistä alueista (Isonpellontie 3) on tutkittu maan-
vuokrausten yhteydessä myös haitta-aineet. Alueella ei ole todettu pi-
laantumista haitta-aineilla. On mahdollista, että rakennusjätettä on käy-
tetty täyttöihin yleisemminkin Isonpellontien alueella. Varikkoalueella on
käynnissä geotekniset tutkimukset, joiden yhteydessä myös haitta-ai-
neet tutkitaan.

Ympäristöhäiriöt

Kehä I:n ja Pukinmäenkaaren liikennemelu aiheuttaa ympäristöhäiriötä.
Alueesta on laadittu meluselvitys (SITO 2015), jossa on mallinnettu
melutilannetta erilaisilla liikerakentamisen toteutumisvaihtoehdoilla en-
nustetilanteessa vuonna 2035. Kaava-alueen länsiosassa kulkee Helen
Sähköverkko Oy:n (HSV) Tammisto  Viikinmäki 2x110 kV avojohto.

3
TAVOITTEET

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on täydentää Kehä I eteläpuolen
liikerakentamista, mahdollistaa asuinrakentaminen Isonpellontie etelä-
puolella ja kehittää Pukinmäen rantapuiston virkistyskäyttöä. Kaava-
muutosalueen maisemalliset-, kulttuuriset- ja luontoarvot sekä liiken-
teen ympäristöhäiriöt huomioidaan.

4
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Yleisperustelu ja -kuvaus

Asemakaavan muutoksessa on täydennetty Isonpellontien pohjoispuo-
len liikerakentamista.

Isonpellontien eteläpuolelle Vantaanjoen rantamaisemaan on suunni-
teltu arkkitehtuurikilpailun pohjalta uusi asuinkortteli.
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Uudet korttelialueet on muodostettu pienentämällä nykyisiä suojaviher-
ja puistoalueita.

Kaava-alueen korttelit liittyvät olemassa olevaan yhdyskuntatekniik-
kaan.

Rantapuiston kevyen liikenteen reittejä ja virkistyskäyttömahdollisuuk-
sia parannetaan.

Mitoitus

Muutosalueen pinta-ala on noin 7,2 ha.

Liikerakentamisen määrää lisätään muuttamalla puistoa (VP) ja suoja-
viheraluetta (EV) liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Uutta liikera-
kennusoikeutta tulee yhteensä noin 2 850 k-m2.

Nykyinen liikerakennusten korttelialue (KL) muutetaan toimitilaraken-
nusten korttelialueeksi (KTY) ja tehdään pieniä muutoksia tontin ko-
koon. Muutoksen yhteydessä korttelialueella lisätään rakennusoikeutta
noin 2 200 k-m2.

Puistoaluetta (P) muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK),
jonka kerrosala on 12 000 k-m2. Kerrosluku ja rakennusmassoittelu on
ratkaistu suunnittelukilpailun pohjalta.

Muutosalueelle tulee uutta rakennusoikeutta yhteensä noin 17 000 k-
m2.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) kerrosala on 12 000 k-m2, mikä
mahdollistaa asuntojen rakentamisen noin 300 asukkaalle. Rakennus-
ala on aaltomainen ja mahdollistaa kilpailuvoiton "Nikamat" mukaisen
massoittelun. Kerrosluku on viisi. Lisäksi ullakolle saa sijoittaa talosau-
noja, harraste- ja kokoontumis- sekä varastotiloja. Kilpailun voittaneen
ehdotuksen pohjalta on kaavassa annettu määräyksiä koskien mm. ra-
kennuksen arkkitehtuuria ja pihajärjestelyjä. Pysäköinti toteutetaan ton-
tilla Isonpellontien varrella enintään 10 autopaikan istutuksilla rajatuin
ryhmin. Yleiselle jalankululle on varattu turvallinen yhteys pysäköinnin
ja rakennusten välistä.
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Liikerakennusten korttelialue (KM-1)

Puistoa (VP) ja suojaviheraluetta (EV) muutetaan liikerakennusten kort-
telialueeksi (KM-1). Rakennusoikeudeksi tonteille on merkitty yhteensä
4 150 k-m2. Uutta liikerakennusten rakennusoikeutta tulee yhteensä
2 838 k-m2. Asemakaavassa on rajoitettu kaupan laatu rakennustarvik-
keisiin, moottoriajoneuvoihin ja puutarha-alaan liittyviin myymälä- ja
huoltotiloihin. Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan
myymälätiloja. Rakennusten enimmäiskerrosluku on kaksi. Kaavassa
on annettu määräyksiä rakennusten melusuojauksesta Kehä I:n puolei-
silla tontinosilla.

Toimitilarakennusten korttelialue (KTY)

Liikerakennusten korttelialue (KL) on muutettu toimitilarakennusten
korttelialueeksi (KTY). Rakennusoikeudeksi on merkitty 3 000 k-m2 ai-
kaisemman KL-alueella käytetyn tehokkuusluvun e = 0,25 (vastaa noin
800 k-m2) sijaan. Uutta rakennusoikeutta tulee yhteensä noin 2 200 k-
m2. Enimmäiskerrosluku on kolme. 1910-luvulta peräisin olevan raken-
nuksen suojelumerkinnästä (sr-1) luovutaan. Rakennus tulee ennen
sen mahdollista siirtoa tai purkua dokumentoida.

Asuin- ja kasvitarharakennusten korttelialue (AV)

Asuin- ja kasvitarharakennusten korttelialueesta (AV) liitetään pieni osa
(17 m²) katualueeseen, jotta varmistetaan julkisen jalankulkuyhteyden
sujuvuus. Kasvihuoneen rakennusalaa kasvatetaan. Pukinmäenkaaren
puolella on lisätty merkintä, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliit-
tymää.

Puisto (VP)

Rantaniittyä Isonpellontien eteläpuolella muutetaan asumiseen. Ranta-
vyöhyke säilytetään kuitenkin riittävän leveänä (n. 60 m) virkistyskäy-
tössä. Puistoon on merkitty likimääräinen ulkoilutie. Pukinmäenkaaren
kohdalle on lisätty alikulkumerkintä. Suojaviheralue on liitetty puistoon.
Pukinmäen rantapuistosta on laadittu viitesuunnitelma, joka on selos-
tuksen liitteenä.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja
laitosten korttelialue (ET)

Osa (265 m²) yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja
laitosten alueesta (ET) on muutettu katualueeksi. Tätä osaa, joka on
nykyisen muuntamoaitauksen ulkopuolella voi käyttää Isonpellontien
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kääntöpaikkana. Kääntöpaikan kohdalla olevalle muuntajalle on osoi-
tettu rakennusala.

Vesialue (W)

Vesialueella (W) oleva sähkölinja on merkitty vastaamaan nykytilan-
netta.

Liikenne

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu Isonpellontie, jolla tontille ajo on
sallittu, on muutettu tavalliseksi kaduksi ja katualuetta levennetään län-
siosassa kääntöpaikan mahdollistamiseksi ja pieniltä osin Isonpellon-
tien itäosissa liikennesuunnitelman mukaisesti. Isonpellontien ja Pukin-
mäenkaaren risteys on muutettu liikennesuunnitelmassa kiertoliitty-
mäksi. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt alueen liikenne-
suunnitelman 20.10.2015.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Kaavaehdotuksessa on useita hulevesien hallintaan liittyviä merkintöjä
ja määräyksiä. Jättämällä riittävän leveä alue rakentamattomaksi ranta-
puistoksi turvataan Vantaanjoen Natura-alueella esiintyvän vuollejoki-
simpukan olosuhteet ja linnustollisesti arvokkaan Pukinmäen rantapuis-
ton luontoarvot.

Suojelukohteet

Suojellun kulttuurihistoriallisesti arvokkaan asuinrakennuksen suojelu-
merkinnästä (sr-1) luovutaan. Rakennuksen lähiympäristö on muuttu-
nut voimakkaasti viime vuosikymmeninä. Rakennus sijaitsee suurimit-
takaavaisten Kehä I:n ja Pukinmäenkaaren risteyksen välittömässä lä-
heisyydessä. Liikennemäärien vuoksi aluetta kuormittavat melu- ja il-
manlaatuhaitat. Haittojen vuoksi rakennukselle ei ole löytynyt sopivaa
käyttöä. Avoimen jokilaakson maiseman muuttumisen myötä rakennuk-
sen kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti perusteltava kulttuurihistori-
allinen arvo on vähentynyt ja vähenemässä. Rakennus tulee ennen sen
mahdollista siirtoa tai purkua dokumentoida. Kaupunginmuseo puoltaa
suojelun purkua. Kaavamuutos on laadittu yhteistyössä rakennuksen
omistaja kanssa.
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Yhdyskuntatekninen huolto

Tontit ovat liitettävissä Isonpellontien nykyisiin vesihuoltolinjoihin lu-
kuun ottamatta tonttia 37187/8, jonka jätevesiliitos voi edellyttää kiin-
teistökohtaisen pumppaamon rakentamista.

Kadun hulevesiviemäri purkaa nykyisin vetensä puistoalueella sijaitse-
van avo-ojan kautta Vantaanjokeen. Hulevesiä pyritään hidastamaan
tonteilla. Kaavassa on määräys, jonka mukaan vettä läpäisemättömiltä
pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää siten, että viivytyspainantei-
den, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla 0,5 kuutiomet-
riä jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden, ja
niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.

Tonttien hulevedet tulee viivyttää ja käsitellä tonteilla, minkä jälkeen hu-
levedet tulee johtaa hallitusti kunnalliseen hulevesijärjestelmään ja/tai
puistoalueiden hidastaviin ja puhdistaviin hulevesien hallintarakenteisiin
ennen vapautumistaan Vantaanjokeen. Puistoalueeseen rajautuvien
tonttien puhtaita katto- ja pihavesiä tulee johtaa hallitusti puistoalueen
hulevesien hallintarakenteisiin.Alle 15 % kaltevuudella olevat kattora-
kenteet tulee toteuttaa ensisijaisesti viherkattona. Korttelialueilla tulee
välttää vettä läpäisemättömiä pintamateriaaleja ja suosia hulevesiä pi-
dättäviä rakenteita.

Tontin hulevesistä tulee laatia hulevesien hallintasuunnitelma raken-
nuslupavaiheessa. Erityisesti tulee huomioida rakennusaikaisten ve-
sien käsittely.

Liittyminen kaukolämpöverkkoon on mahdollista jatkamalla nykyisin
Käskynhaltijantien liittymään päättyvää kaukolämpölinjaa. Kadulla on
sähkö- ja tietoliikennekaapeleita.

Sähkölinjalle on varattu alueen osa (johtokatu). Johtokadun käyttöön
liittyvät suunnitelmat tulee tarkistuttaa sähkölinjan omistajalta ja tarvitta-
essa käytöstä ja vastuurajoituksista tulee tehdä erillinen sopimus. Ra-
kennusvaiheessa avojohtoon tulee pitää joka vaiheessa viiden metrin
turvaetäisyys. Kaikki rakentaminen tulee suorittaa johtokadun ulkopuo-
lelta. Johtokadulle ei saa varastoida mitään, käsitellä pitkää tavaraa
eikä läjittää maata.



14

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Maaperä on normaalisti rakennettavaa pehmeikköaluetta. Rakennukset
ja rakenteet perustetaan savialueella tukipaaluilla. Kadut ja kunnallis-
tekniikka voidaan perustaa syvästabiloinnilla vahvistetun pohjamaan
varaan.

Rakenteet ja rakennukset tulee sijoittaa vähintään 60 metrin etäisyy-
delle Vantaanjoen rannasta, jotta alueellinen vakavuus on riittävä. Mi-
käli rakentamista tuotaisiin lähemmäs Vantaanjoen rantaa, tulisi alueel-
linen vakavuus varmistaa esimerkiksi vahvistamalla rantavyöhyke la-
mellistabiloinnilla. Tämä nostaisi esirakentamisen kustannuksia. Uuden
AK-korttelin rakennusalat sijoittuvat tämän 60 m vyöhykkeen ulkopuo-
lelle. Alueen rakentaminen tulee edellyttämään kuivatuksellisista syistä
paikallisesti maanpinnan korottamista täyttämällä.

Alueella saattaa esiintyä jossain määrin täyttöihin käytettyä rakennusjä-
tettä Isonpellontien tonttien alueella. Koska alueet ovat olleet tilapäi-
sesti pienimuotoisessa käytössä, josta mahdollisesti voi aiheutua maa-
perän pilaantumista, tontit on syytä tutkia ennen niiden rakentamiseen
ryhtymistä. Alueet ovat Helsingin kaupungin omistuksessa ja kiinteistö-
virasto huolehtii niiden mahdollisista tutkimuksista tai tutkimusten teet-
tämisestä maanomistuksen tai hallintasuhteiden muuttuessa. Mikäli
alueella todetaan pilaantumista, maa kunnostetaan ennen rakenta-
mista.  Myös mahdollinen rakennusjäte voi olla tarpeen poistaa.

Ympäristöhäiriöt

Liikenteen haitoilta on suojauduttu liikerakennusten ja asuinrakennus-
ten massoittelulla, sijoittelulla ja määräämällä rakenteille ääneneristä-
vyysvaatimuksia. Alueesta on laadittu meluselvitys, (SITO, 2015). Me-
luselvityksen mukaan asuinrakentaminen on toteutettavissa, vaikka
Kehä I:n laidan liikerakentamista ei toteutettaisi ennen asuinrakenta-
mista.

5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Kaupunkikuvaan

Nykyinen maisema on keskeneräisen näköinen ja jäsentymätön. Kaa-
van toteuttaminen muuttaa kaupunkikuvaa, alueen ilmettä ja näkymiä
kaupunkimaisemmaksi ja huolitellummaksi.
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Liikenteeseen

Isonpellontiellä liikenne lisääntyy hieman. Helsinkipuistoon liittyvä ran-
tareitistö paranee.

Meluun

Liikenteen meluhaitat alueella pienenevät.

Yhdyskuntatalouteen

Alueen rakennettavuuden vaatima pohjarakentaminen aiheuttaa kau-
pungille kustannuksia. Esirakentamisen kustannusarvio on 1,4 miljoo-
naa euroa olettaen, että rakentamisen raja on 60 metriä Vantaanjoen
rannasta ja tontteja täytetään keskimäärin n. metrin verran. Kustannuk-
sissa ei ole mukana mahdollisia pilaantuneisuuden aiheuttamia lisäkus-
tannuksia. Alueella ei nykytietojen perusteella oleteta olevan laajamit-
taista voimakasta pilaantumista.

Rakennusviraston alustavan arvion mukaan katurakentamisen kustan-
nusarvio on noin 1 000 000 euroa ja rantapuiston sekä reittiyhteyksien
kustannusarvio noin 500 000 euroa.

Tontin 37187/8 liittämisestä vesihuoltoverkkoon saattaa aiheutua kus-
tannuksia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY).

Liikennejärjestelyjen kustannukset on arvioitu Isonpellontien alueen lii-
kennesuunnitelmassa.

Ympäristön asukkaiden asumisolosuhteisiin

Alueella on kaksi asuinrakennusta, joista toinen puretaan uudisrakenta-
misen yhteydessä. Puutarhamyymälän tontilla olevan asunnon olosuh-
teet eivät huonone. Lähellä ei asu muita asukkaita.

Suojeluarvot

Suojeltu asuinrakennus voidaan purkaa.

Virkistysarvot

Kaavan toteuttaminen parantaa Pukinmäen rantapuiston virkistysarvoja
ja saavutettavuutta.
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Luonto- ja suojeluarvot

Vantaanjoen luonto- ja suojeluarvot turvataan säilyttämällä riittävästi
rantapuistoa ja sijoittamalla rakennukset riittävän etäälle Vantaan-
joesta. Asemakaavassa on hulevesien hallintaan liittyvät merkinnät ja
määräykset. Selostukseen on liitetty hulevesien hallintakaavio.

Lainaus yleiskaavatyön yhteydessä laaditusta Natura-arvioinnista
(Ramboll Oy, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnittelu-
osaston selvityksiä 2015:2.):

Uuden yleiskaavan vaikutukset Vantaanjoen Natura-alueeseen muo-
dostuvat valuma-alueilla tapahtuvista muutoksista, jotka vaikuttavat
Vantaanjokeen valuvan huleveden määrään ja laatuun. Lisäksi lisään-
tyvä virkistyskäyttö voi aiheuttaa kulumista ja eroosiota jokivarressa.
Vuollejokisimpukkaan kohdistuvien vaikutusten osalta keskeisin tekijä
on kiintoaineksen määrä vedessä, johon voidaan vaikuttaa uusien ra-
kentamisalueiden hulevesien käsittelyllä (mm. laskeutusaltailla ja ve-
sien suodatuksella). Lievennystoimet huomioiden yleiskaavassa osoi-
tettu rakentaminen on mahdollista toteuttaa siten, että vuollejokisim-
pukkaan kohdistuvat vaikutukset jäävät vähäisiksi.

Kaupalliset vaikutukset

Uusi KM-1-korttelialue sekä nykyinen KL-tontti muodostavat yhteensä
noin 5 400 k-m²:n suuruisen kaupallisen keskittymän Kehäväylän ete-
läpuolelle. Liiketilaa tulee nykyiseen tilanteeseen verrattuna noin 2 800
k-m² lisää. Uuden liiketilan käyttötarkoituksia on rajattu siten, että tule-
vat yritykset täydentävät alueella jo nykyisin olevaa puutarha- ja raken-
nusalan yritystoimintaa. Alueen kokonaisliiketilan määrä jää selvästi
alle seudullisesti merkittävän suuryksikön rajan ja sen merkityksen voi
katsoa olevan paikallinen.

6
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

Toteuttamis- ja soveltamisohjeet

Asuinalue toteutetaan Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston ja
kaupunkisuunnitteluviraston järjestämän suunnittelu- ja tarjouskilpailun
pohjalta. Asuinalueen suunnittelua on kilpailun jälkeen jatkettu yhteis-
työssä asuntotuotantotoimiston, kaupunkisuunnitteluviraston ja Arkki-
tehtuuritoimisto B & M Oy:n kanssa osana kaavamuutoksen valmiste-
lua.
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Alueen toteuttaminen voi käynnistyä kaavamuutoksen saatua lainvoi-
man.

7
SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma (päivätty 8.4.2014).

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtä-
vänä Pukinmäen kirjastossa, kaupungin ilmoitustaululla, info- ja näytte-
lytila Laiturilla, www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä nyt) 27.10.
17.11.2014.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteis-
työtä kaupunginkanslian, Helen Sähköverkko Oy:n, kaupunginmuseon,
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen, rakennusviraston, kiinteistö-
viraston tonttiosaston sekä varhaiskasvatusviraston kanssa.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse 7 mielipidettä, joista kolme koski osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa ja neljä asemakaavaluonnosta. Lisäksi on esitetty suulli-
sia mielipiteitä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet kohdistuivat
erityisesti liikenteen turvalisuuteen ja sujuvuuteen. Näkemien riittävyys
aiheutti huolta ja nopeusrajoituksien suuruuden arviointia toivottiin. Alu-
een itäosassa eri liikennemuotojen risteämisalueen järjestelyihin toivot-
tiin parannuksia. Rantapuistoon toivottiin rantareittiä.
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Lisäksi mielipiteet kohdistuivat Vantaanjoen rantapuistokokonaisuuden
kehittämiseen korkealuokkaisena Helsinkipuiston osana, rakennussuo-
jeluun, meluntorjunnan varmistamiseen, viheralueiden riittävyyteen ja
maaperän (savi) soveltuvuuteen rakentamiseen

Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet kohdistuivat samoihin teemoihin
kuin osallistumis- ja arviointisuunnitelman mielipiteet. Lisäksi Kehä I ja
Pukinmäenkaaren kulmatontin maanomistaja kiinnitti huomiota kerros-
alan määrään ja kerrosluvun lisäämiseen sekä rakennusalan koon ja
muodon muuttamiseen.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon. Kulmatontin maanomista-
jan kanssa on käyty erillisiä neuvotteluja.

Muistutus ja lausunnot sekä nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 13.11.
14.12.2015.

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin rakennusvalvontaviraston,
Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymän (HSY), Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Tur-
vallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES), pelastuslautakunnan, Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY), ympäristölau-
takunnan, yleisten töiden lautakunnan, kaupunginmuseon, varhaiskas-
vatusviraston, rakennusvalvontaviraston ja Gasum Oy:n lausunnot. Eh-
dotuksesta tehtiin 1 muistutus.

ELY-keskus esitti lausunnossaan huomioita ja tarkistusesityksiä kos-
kien alueen ympäristöhäiriöitä, luonnon- ja kulttuuriympäristöarvoja, lii-
kerakentamista, liikennejärjestelyjä sekä tulvasuojelua.

ELY-keskuksen lausunnossaan esittämät asiat on otettu huomioon
kaavasuunnittelun yhteydessä.

Muissa lausunnoissa esitettiin osittain ELY-keskuksen kanssa yhtene-
viä huomioita ja lisäksi kerrosalatulkintaan, johtokujien käyttö-/vas-
tuurajoituksiin, sähköasematontin lohkomisjärjestelyihin, maakaasuput-
ken suojaetäisyyteen ja hulevesien hallintaan liittyviä huomioita.

Muistutuksen lähettäjä vastustaa rakennuksen sr-1-suojelumerkinnän
poistamista osoitteessa Isonpellontie 1. Suojelun jatkamista perustel-
laan ja suojelun purkamisperusteita pidetään riittämättöminä.
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Muistutuksessa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mah-
dollisuuksien mukaan. Vastineet muistutukseen ja lausuntoihin on esi-
tetty vuorovaikutusraportissa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 15.3.2016 tarkistaa asemakaavan
muutosehdotusta lausuntojen ja muistutuksen johdosta seuraavasti:

Kaavakarttaan on tehty seuraavat muutokset:
- KL alue on muutettu KM-1 alueeksi, jolle saa sijoittaa rakennustar-

vikkeisiin, moottoriajoneuvoihin ja puutarha-alaan liittyviä myymälä-
ja huoltotiloja. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan myy-
mälätiloja.

- Leikki- ja oleskelualue on sijoitettu melulta suojattuun kohtaan mah-
dollisimman etäälle voimajohdosta.

- Melunhallintaan liittyviä merkintöjä ja määräyksiä on tarkennettu
- Hulevesien hallintaan liittyviä merkintöjä ja määräyksiä on täyden-

netty.
- Ranta-alueen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu reitti on merkitty

ulkoilutieksi, jonka sijainti on likimääräinen.
- Isonpellontien kääntöpaikan kohdalla olevalle muuntajalle on osoi-

tettu rakennusala.
- On lisätty määräys mahdollisesti pilaantuneen maaperän tutkimi-

sesta ja kunnostamisesta.
- On lisätty määräys liikenteen ilmanlaatuhaittojen vähentämisen

huomioon ottamisesta rakentamisen yhteydessä.
- On lisätty määräys johtokadun käyttöön liittyvien suunnitelmien tar-

kistamisesta sähkölinjan omistajalta.

Kaavaselostukseen on tehty seuraavat tarkennukset:

- Katurakentamisen ja rantapuiston sekä reittiyhteyksien kustannus-
arvio on lisätty selostukseen.

- Ote Helsingin uudesta yleiskaavaehdotuksesta on lisätty selostuk-
seen.

- Suojelukohteen suojelunmerkinnän poistamista on perusteltu.
- Hulevesien hallintakaavio on lisätty selostuksen liitteeksi.
- Kaupallisten vaikutusten arviointia on tarkennettu.

Lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin teknis-
luonteisia tarkistuksia.

Selostusta on 7.4.2016 täydennetty luettelolla muusta kaavaa koske-
vasta materiaalista (Natura-arviointi. Ramboll Oy. Helsingin kaupunki-
suunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2015:2.). Tätä
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yleiskaavatyön yhteydessä laadittua Natura-arviointia lainataan asema-
kaavan toteuttamisen vaikutukset osiossa luonto-ja suojeluarvojen
osalta.

Selostuksen liitteenä oleva liikennesuunnitelmapiirustus on päivitetty
15.3.2016.

8
KÄSITTELYVAIHEET

Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 20.10.2015 ja se päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaa-
van muutosehdotuksen hyväksymistä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 15.3.2016 esittää kaupunginhalli-
tukselle 20.10.2015 päivätyn ja 15.3.2016 muutetun asemakaavan
muutosehdotuksen hyväksymistä ja ettei ehdotusta aseteta uudelleen
nähtäville.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 7.4.2016 täydentänyt selostusta.

Helsingissä 7.4.2016

Olavi Veltheim
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PUKINMÄKI, ISONPELLONTIE
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Suunnittelualueeseen kuuluu Isonpellontien ympäristö kartalle merkityllä alueella. Aluetta ra-
jaavat Kehä I, Pukinmäenkaari, Vantaanjoki ja sähkölinja. Vuonna 2013 valmistuneen Kone-
liike Oleniuksen tontti on rajattu suunnittelualueen ulkopuolelle.
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Nykytilanne

Alue sijaitsee Kehä I:n vieressä Vantaan-
jokeen rajoittuvassa jokimaisemassa.
Alueen länsiosassa sijaitsee sähköase-
ma, itäosassa Pukinmäen Puutarha Oy ja
siihen liittyvä asuinrakennus. Alueen koil-
liskulmassa lähellä Kehä I risteysaluetta
on asuinrakennus, joka on rakennettu
1910-luvulla. Pääosa alueesta on raken-
tamatonta Vantaanjoen rantaniittyä.

Mitä alueelle suunnitellaan

Alueen pohjoisreunaan, Kehä I eteläpuo-
lelle on suunnitteilla liikerakentamisen
täydentämistä, joka mm. suojaa muuta
aluetta liikenteen melulta. Isonpellontien
eteläpuolelle on suunnitteilla asuinraken-
tamista. Vantaanjoen rantaan jää puisto-
vyöhyke. Kaavatyössä tutkitaan myös
Helsinkipuistoon liittyvän Pukinmäen ran-
tapuiston ja sen lähiympäristön virkistys-
käytön kehittämistä.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta.

Maanomistus

1910-luvulla rakennetun asuinrakennuk-
sen tontti on osittain yksityisessä omis-
tuksessa. Pukinmäen Puutarha Oy:n tont-
ti asuinrakennuksineen on yksityisessä
omistuksessa. Helsingin kaupunki omis-
taa muut alueet.

Kaavatilanne

Alueella on voimassa asemakaavat vuo-
silta 1968, 1988, 2004 ja 2008. Kehä I:n
varrella alueen länsiosassa on yhdyskun-
tateknistä huoltoa palvelevien rakennus-
ten ja laitosten alue, suojaviheraluetta ja

puistoalueita. Kehä I:n varrella on raken-
tamaton liikerakennusten korttelialue, jolle
saa rakentaa puutarhatarvikkeiden myyn-
tiä palvelevia tiloja sekä yrityksen toimin-
nalle välttämättömän asunnon. Kehä I:n
ja Pukinmäenkaaren kulmauksessa on
kasvien myyntiä palvelevien liikeraken-
nusten korttelialue, jolla sijaitsee asema-
kaavassa suojeltavaksi merkitty kulttuuri-
historiallisesti arvokkaaksi määritelty
asuinrakennus.

Isonpellontie on jalankululle ja pyöräilylle
varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.
Isonpellontien eteläpuolella on puisto ja
suojaviheralue sekä asuin- ja kasvitarha-
rakennusten korttelialue, jossa sijaitsee
Pukinmäen Puutarha Oy ja asuinraken-
nus.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty ker-
rostalovaltaiseksi alueeksi, asumi-
nen/toimitila sekä virkistysalueeksi, joka
on osa Helsinkipuistoa.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Alue liittyy Helsinkipuiston kehitettäviin
rantapuistoihin.

Tehdyt selvitykset

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
Isonpellontien meluselvitys, (SITO,
2013)

Maankäyttösopimus

Kiinteistövirasto valmistelee asemakaa-
van muutoksen perusteella mahdollisesti
kyseeseen tulevan maankäyttösopimuk-
sen tontinomistajan kanssa käytävissä
neuvotteluissa.
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Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-
tamisen vaikutuksia kaupunkikuvaan, lii-
kenteeseen, meluun, yhdyskuntatalou-
teen, ympäristön asukkaiden asumisolo-
suhteisiin, suojelu-, virkistys- ja luontoar-
voihin kaavan valmistelun yhteydessä.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Aloitusvaihe
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
tulee esittää viimeistään 13.5.2014.

Kaavan valmistelija on tavattavissa kau-
punkisuunnitteluvirastossa sopimuksen
mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
esillä 22.4.–13.5.2014:

Pukinmäen kirjastossa, Kenttäkuja 12
info- ja näyttelytila Laiturilla,
Narinkka 2
kaupungin ilmoitustaululla, Kaupun-
gintalo, Pohjoisesplanadi 11–13
www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä
nyt.

Valmisteluvaihe
Asemakaavaluonnos laaditaan syksyllä
2014. Luonnoksen nähtävillä olosta ilmoi-
tetaan kirjeillä, lehti-ilmoituksella sekä vi-
raston Internet-sivuilla ja siitä on mahdol-
lisuus esittää mielipiteensä. Viranomais-
ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään
erillisin neuvotteluin.

Ehdotusvaihe
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle vuoden
2015 alkupuolella.

Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuk-
sesta voi tehdä muistutuksen nähtävillä-
oloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston käsiteltävänä syksyllä 2015.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
alueen ja lähialueiden maanomistajat,
asukkaat ja yritykset
Pukinmäki-Seura, Savela-Seura, Paki-
la-Seura, Puksu-liike
Helsingin Yrittäjät
kaupungin asiantuntijaviranomaiset:
rakennusvirasto, kiinteistöviraston
tonttiosasto ja tilakeskus, rakennus-
valvontavirasto, pelastuslaitos, Hel-
singin Energia ja kaupunginmuseo,
ympäristökeskus, varhaiskasvatusvi-
rasto
muut asiantuntijaviranomaiset: Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus, Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin
seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymä (HSY) Vesihuolto, Lii-
kennevirasto

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-
palvelusta: www.hel.fi/ksv kohdassa
Suunnitelmat kartalla.

Suunnittelun etenemisestä sekä osallis-
tumismahdollisuuksista tiedotetaan:

kirjeillä osallisille (asunto- ja kiinteistö-
osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään
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isännöitsijöille, joiden toivotaan toimit-
tavan tiedon osakkaille ja asukkaille)
www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä
nyt
lehti-ilmoituksessa Koillis-Helsingin
Lähitieto

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Mielipiteet

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoit-
teeseen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoises-
planadi 11–13)

tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Joakim Kettunen
puhelin 310 37289
sähköposti joakim.kettunen(a)hel.fi

arkkitehti Tuomas Eskola
puhelin 310 37285
sähköposti tuomas.eskola(a)hel.fi

liikennesuunnittelija Jaakko Heinonen
puhelin 310 37118
sähköposti jaakko.heinonen(a)hel.fi

maisema-arkkitehti Anu Lämsä
puhelin 310 37348
sähköposti anu.lamsa(a)hel.fi



























































































































LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDE
PUKINMÄEN RANTAPUISTO S     (198/99)

Pinta-ala (kartalta) 6,17 ha

Vaihda tausta-
aineisto: -Valitse- Näytä kohdetunnus:

Arvoluokka
III Arvoluokituksen perusteet

Kohdekuvaus

Monipuolinen pääosin avomaa-alue: joutomaata, viljelypalstoja ja pieni lehtipuuvaltainen sekametsikkö.
AVAINTEKIJÄT: Monipuolisuus, pensaikot, rehevä jokivarsi, niityt ja joutomaa, metsikkö.
PESIMÄLINNUSTO: Monipuolinen lajisto avomaa- ja lehtimetsän lajeja, peruslajien lisäksi satakieli, uuttu- ja
sepelkyyhky, pikkutikka, luhtakerttunen, hemppo ja tikli.

Kohteen lajihavainnot

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

Sivu 1/1Kohderaportti - Yleisö

7.3.2014http://kartta.hel.fi/applications/ltj/reports/kohderaportti.aspx?id=135588
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