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    5 (19)  

    

TIIVISTELMÄ 
 Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee virkistysaluetta, joka sijaitsee Itäväylän eteläpuolella Linnavuorenpuistossa Vartio-harjun teollisuusalueen ja rakenteilla olevan Tankomäen asunto-alueen välisellä alueella. Asemakaava mahdollistaa uuden siirto-lapuutarhan toteuttamisen teollisuusalueen reunaan ja itään au-keavalle rinteelle sekä laakson säilymisen yleisessä virkistyskäy-tössä. Puutarhapalstojen vyöhyke muodostaa virkistysalueelle mittakaavaltaan ja kasvillisuudeltaan luontevan reunan. Palstat on ryhmitelty siten, että kulttuuriympäristö, I maailmansodan linnoi-tuslaitteiden ketju ja nykyinen polkuverkosto säilyvät. Ajoneuvolii-kenne siirtolapuutarhalle ohjataan Linnanherrankujan kautta ja py-säköinti on keskitetty kadun päässä olevalle pysäköintialueelle siirtolapuutarhan reunaan.  Alueelle on suunniteltu siirtolapuutarha, jossa on 87 puutarhapals-taa, yhteisrakennus ja 54 autopaikkaa. Noin 200 m2:n kokoiselle palstalle on mahdollisuus rakentaa Helsingin rakennusvalvontavi-raston alueelle hyväksymien rakennustapaohjeiden ja tyyppipii-rustuksien mukainen siirtolapuutarhamökki. Mökki koostuu kah-desta, yhteensä 25 m2 kokoisesta asunto- ja varastomoduulista. Mökkien kerrosala on yhteensä 2175 k-m2 ja yhteistilan 200 k-m2.   Kaupunkisuunnitteluvirastossa on aiemmin tutkittu kehotuksesta mahdollisuuksia sijoittaa siirtolapuutarha Mellunkylään mm. Mellunmäen pohjoisosan peltoalueille Itäväylän tuntumaan, Uussillanpuistoon ja Mustapuronpuistoon. Tutkitut kohteet eivät olleet siirtolapuutarhatoiminnalle soveltuvia, sillä ne olivat jo palstaviljelykäytössä, sijaitsivat melualueella tai ne oli yleiskaavassa 2050 osoitettu täydennysrakentamiseen.   Helsingin kaupunki omistaa maan. Asemakaava on tehty kaupun-gin aloitteesta.  

ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 Tavoitteet  Tavoitteena on mahdollistaa avoin, virkistysalueisiin lomittuva siir-tolapuutarha-alue. sekä säilyttää kulttuuriympäristön ja luonnon arvot. Siirtolapuutarha-alue sijoitetaan teollisuusalueen reunaan ja niittyrinteelle siten, että ne eivät estä kulkua ja virkistysalueen käyttöä. Puutarhapalstojen vyöhyke tuo uuden kulttuurimaise-malle luontevan reunan ja lisää laakson tilallista vaihtelua. Arvo-kas kasvillisuuskohde, Linnavuorenpuiston kukkaniitty ja suojeltu I maailmansodan aikainen linnoituslaitteiden ketju säilyvät. Alueen ominaispiirteet, kulttuurimaisema ja avoimet näkymät, säilyvät. 
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 Asemakaava mahdollistaa 87 uuden noin 200 m2 kokoisen pals-tan, yhteisrakennuksen ja pysäköinnin toteuttamisen. Pienelle puutarhapalstalle voisi rakentaa uuden tyyppisen kesällä 2014 valmistuneen viitesuunnitelman mukaisen mökin. Uuden mökki-mallin suunnittelun lähtökohtana on ollut yhdistää mökin sisä- ja ulkotilat toimivaksi kokonaisuudeksi. Siirtolapuutarhapalstojen ky-syntä ylittää huomattavasti tarjonnan. Tämä ilmenee olemassa olevien siirtolapuutarhamökkien hintapyynneissä. Kaupungilla on maanomistajana mahdollisuus uusien siirtolapuutarhojen kohdalla solmia vuokrasopimus, jolla estää mökkien uudelleenmyynnin kohtuuttomat hintapyynnit.  Tavoitteena on tarjota mahdollisuus kohtaamispaikka siirtolapuu-tarhaviljelijöiden, asukkaiden ja virkistysalueen käyttäjille. Yleis-kaavan liitekartan mukainen poikittainen viherlinja sivuaa siirtola-puutarhaa ja sen yhteiskäyttötilaa, joka on virkistysalueen reu-nassa. Sen sijainti siirtolapuutahan ja virkistysalueen saumakoh-dassa avaa mahdollisuuksia myös yhteistilan laajempaan käyt-töön.  Asemakaava mahdollistaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-teutumista siten, että kaupunginosia kehitetään monipuolisina ja tarjotaan edellytyksiä hyvälle kaupunkielämälle ja ihmisten koh-taamiselle.   Mitoitus  Suunnittelualueen pinta-ala on 67825 m2.   Kaavaratkaisun myötä kerrosala kasvaa 2375 k-m².   Alueiden käyttötarkoitus   
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 
Voimassa olevassa asemakaavassa (nro 12008) alue on merkitty virkistysalueeksi (VL), jossa on sa-alueita, (avoimena tai puoliavoimena säilytettävä kulttuurihis-toriallisesti arvokas alueen osa), rp-2-alueita (palsta-viljelyyn varattu alue) ja sm-alue (alueen osa jolla si-jaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinais-jäänne). Alue on avointa kumpuilevaa kulttuurimaisemaa, jota reunustavat lehtipuuvyöhykkeet. Laakson reunassa sijaitseva Mellunkylänpuron uoma ei erotu metsitty-vässä maisemassa. Purouoman itäpuolella sijaitse-valle Tankomäen metsäselänteelle, joka on kaava-alueen ulkopuolella, on rakenteilla pientaloalue. Suun-nittelualue rajoittuu etelässä Vartiovuoreen ja tiheään 
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lehtimetsään. Rivitalojen korttelialue, Borgsin tila ja te-ollisuusalue reunustavat suunnittelualuetta lännessä. Itäväylä suojaviheralueineen ja teollisuusalue rajaavat suunnittelualuetta pohjoisessa.    Liikenne 
Lähtökohdat  
 Linnanherrankujan liikennemäärä on nykyisin noin 100–300 ajo-neuvoa vuorokaudessa. Itäväylän liikennemäärä on noin 17000 ajoneuvoa vuorokaudessa uuden siirtolapuutarhan kohdalla. Itä-väylä on suunniteltu levennettäväksi 2+2 kaistaiseksi ja väylän eteläreunalle on tarkoitus rakentaa eroteltu jalkakäytävä ja pyörä-tie. Jalkakäytävä pyörätie on osa pyöräliikenteen baanaverkkoa. Varjakantaival on esitetty yhdistettäväksi alikululla Uussillanpuis-toon. Kaupunkisuunnittelulautakunta on tehnyt alikulusta päätök-sen 28.6.1990 piirustus (34–3655). Alikulun kohdalle on kehittä-misselvityksessä esitetty 1,5 metriä korkea melukaide puiston suojaamiseksi melulta. Yleiskaavassa Itäväylällä on raitiotieva-raus.  Liitteenä olevassa liikennesuunnitelmassa on esitetty siirtolapuu-tarhan liittyminen lähialueen jalankulku- ja pyöräilyreitistöön pit-källä aikavälillä.  
Kaavaratkaisu 
 Uuden siirtolapuutarhan liikenne ei vaikuta olennaisesti Linnan-herrankujan liikennemäärään. Siirtolapuutarha-alueella on oma pysäköintialue, jolla on 54 pysäköintipaikkaa 87 palstaa kohti. Tarvittaessa pysäköinti on mahdollista myös Linnanherrankujalla, jossa pysäköinti on rajoitettu 24 tuntiin arkisin.  Tankomäen asuntoalueen asemakaavassa olevaa raittivarausta (Varjakantaival) Itäväylän suunnasta Vartiokylänlahden pohjois-päähän on siirretty idemmäksi siirtolapuutarhan takia. Tämän ase-makaavan muutostarpeet reitteihin on huomioitu parhaillaan laa-dittavassa Linnanvuorenpuiston puistosuunnitelmassa. Puisto-suunnitelma liittyy Tankomäen asuntoalueen toteutukseen.  Palvelut  
Lähtökohdat  
 Suunnittelualue on virkistysaluetta, jossa ei ole rakennettuja puis-tokäytäviä tai muita virkistyspalveluita. 
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Kaavaratkaisu 
 Kaavamuutos, kuten myös voimassa oleva kaava, mahdollistaa, pohjois - eteläsuuntaisen pääulkoilureitin toteuttamisen. Tämän reittiosuuden sekä Itäväylän alikulun rakentamisen jälkeen Vartio-kylän ja Mellunmäen virkistysreitistö muodostaa yhtenäisen ja toi-mivan kokonaisuuden Kontulasta Vartiokylänlahdelle ja Musta-vuoreen.  Kaavamuutos mahdollistaa siirtolapuutarhan, jossa on 87 palstaa, perustamisen, sekä siihen liittyvän pysäköintialueen rakentami-sen.  Esteettömyys   Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.   Luonnonympäristö 
Lähtökohdat  
 Kaava-alue on kesantoniittyä, jota reunustaa lehtimetsävyöhyk-keet. Niityllä sijaitsee arvokas kasvillisuuskohde (Linnavuoren-puiston kukkaniitty, arvoluokka 1). Kukkaniitty on Helsingin ympä-ristökeskuksen luontotietojärjestelmässä määritelty arvokkaaksi kasvillisuuskohteeksi jossa keskellä sijaitsevalla kumpareella on tärkeäksi perinnebiotoopiksi määritelty keto. Keto on kasvillisuu-deltaan monipuolinen töyryniitty. Mellunkylänpuron uoma virtaa metsittyvän laakson reunalla kaava-alueen itäpuolella. Puro on arvokas elinympäristö monille eliöille kuten mm. kaloille. 
Kaavaratkaisu 
 Niityn kasvillisuuskohde on luontotietojärjestelmässä esitetty laa-jasti käsittäen myös aiemmin viljelyksessä ollutta aluetta joka on metsittynyt. Arvokkain osa kukkaniitystä on niittykumpareen etelä-puolella. Osa niitystä sijaitsee suunniteltujen puutarhapalsojen kohdalla. Kaavassa pääreitti, Varjakantaival, on linjattu siten, että niitty säilyisi mahdollisimman yhtenäisenä ja, että reitti kanavoisi kulun niityn länsireunaan. Niitty on 8373 m2 josta 255 m2 jää puu-tarhapalstojen rakentamisen alle.  Ekologinen kestävyys 
Lähtökohdat  
 Kaava-alue on lähiasukkaiden suosima ulkoilualue johon on muo-dostunut polkuverkosto. Alue on pääosin avointa niittyä, jota reu-nustaa lehtipuumetsät. Suunnittelualueen ulkopuolella on Mellun-kylänpuro. 
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Kaavaratkaisu 
 Kaava mahdollistaa toiminnallisen ja monipuolisen viheralueen toteuttamisen joka liittyy laajempaan viheralueverkostoon.  Hulevesiä viivytetään luonnonmukaisesti. Pysäköintialueiden, puistokäytävien ja siirtolapuutarhan huoltoteiden ja käytävien tu-lee olla sorapintaisia. 2/3 puutarhapalstojen pinta-alasta tulee olla hulevesiä läpäisevää pintaa. Siirtolapuutarhamökit ja siirtolapuu-tarhan yhteistila ovat puurakenteisia.   Siirtolapuutarhamökkeily vähentää autoriippuvuutta, sillä alue on helposti saavutettavissa julkisin liikennevälinein, polkupyörällä ja jalan.   Suojelukohteet 
Lähtökohdat  
 Kaava-alueella on I maailmansodan aikaisia, betonista valettuja avoimia ja katettuja konekivääriasemia. Katetut rakenteet on rä-jäytetty ja osa on hävinnyt. Konekivääriasemia yhdistänyt hauta on täytetty maalla, eikä se erotu maastossa. Voimassa olevassa asemakaavassa sm -alue on yhtenäinen, noin 10 m levyinen ja 150 m pituinen alue. Sm -alueella on muinaismuistolailla rauhoi-tettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolailla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä on neuvoteltava Helsin-gin kaupunginmuseon kanssa.   Kaava-alueella on ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmän mukaan arvokas kasvillisuuskohde, Linnavuorenpuiston kukka-niitty, (arvoluokka I), 8373 m2. Kasvillisuuskohteen esiintymisalue on päivitetty 31.12.2012. Voimassa olevassa asemakaavassa lu-2 merkinnällä osoitettu alue (kasvillisuudeltaan arvokas keto, jota tulee hoitaa niin, että alueella oleva perinnebiotooppi säilyy) on huomattavasti pienempi kuin luontotietojen mukainen arvokas kasvillisuuskohde. Luontokohteen kuvauksen ja lajitiedon mukaan alue on vanhaan maanviljelyskulttuuriin liittyvä, ilmeisesti aika-naan laidunnettu erityisen kaunis töyryniitty. Kumpareen laki-osassa niitty on ketomaisen kuivaa, rinteitä alaspäin asteittain yhä tuoreempaa. Niityn arvoa ylläpidetään kumpareen rinteitä niittä-mällä mikä saattaisi estää liiallisen umpeenkasvun. 
Kaavaratkaisu 

 Asemakaavamuutoksessa sm- alue poikkeaa voimassaolevasta-kaavasta. Tarkennetussa, uudessa rajauksessa tulipesäkkeiden 
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väliset yhdyshaudat ovat kokonaisuudessaan sm-alueella. Yhdys-haudat on täytetty maalla, eikä niiden sijainti ole näkyvissä. Kau-punginmuseo on määritellyt asemakaavamuutoksen mukaisen tarkennetun sm-alueen. Kaupunginmuseon ja Museoviraston neu-votteluissa sovittiin, että palsta-alueen ja yhdyshaudan tai tuli-pesäkkeen etäisyyksien tulee olla vähintään kaksi metriä. Asema-kaavamuutoksessa yhden palstan luoteisnurkka (eteläisen puu-tarhapalstaryhmän läntisimmän rivin pohjoisin palsta) on kahden metrin minimietäisyydellä. Muut palstat ovat etäämmällä yhdys-haudoista. Kahden palstan piha-alue ulottuu 6–1 metriä sm-alu-eelle. Mökkien rakennusalat ovat sm-alueen ulkopuolella. Istutta-minen sm-alueella on mahdollista.  Asemakaavamuutoksessa arvokas kasvillisuuskohde on merkitty laajemmaksi kuin mitä se on voimassaolevassa asemakaavassa. ja kaavaan merkityn alueen rajaus noudattaa pääosin ympäristö-keskuksen laatiman arvokkaan kasvikohteen rajausta. Niityn ko-konaispinta-alasta (8373 m2) 255 m2 on palsta-alueeksi suunnite-lulla alueella. Arvokas kasvillisuuskohde, niitty, on kaavassa mer-kitty luo-alueeksi, joka on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue. Aluetta tulee hoitaa siten, että sen luontoarvot säily-vät.   Yhdyskuntatekninen huolto 
Lähtökohdat  

 Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Alueella sijaitsee tärkeitä teknisen huollon runkoverkkoja, mm. korkeapaineinen maakaasuputki ja 600 mm vesijohto sekä tekni-sen huollon tunneleita. Asemakaavan toteuttaminen edellyttää ny-kyisen avo-ojan putkittamista 50 metrin osuudella Linnanherran-kujan päästä suunnitellun pysäköintialueen kohdalla. 
Kaavaratkaisu 
 Tonteilla sijaitseville teknisen huollon verkoston osille on esitetty johtokujat.   Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden  kunnostaminen 
Lähtökohdat  
 Suunnittelualueella esiintyy pehmeikköjä ja kitkamaa-alueita. Peh-meiköllä savikerroksen arvioitu paksuus tiiviin kerroksen yläpuo-lella on 1–8 metriä. Alueen itäreuna rajautuu tärkeään pohjavesi-alueeseen. Uudet siirtolapuutarhamökit on suunniteltu perustetta-vaksi pisteperustusten, esimerkiksi betoniharkkojen varaan. Mö-keissä tulee olla avosokkeli, kellarin rakentaminen on kielletty. 
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 Kaava-alueen ja sen itä- ja kaakkoispuolisen alueen pohjave-dessä on havaittu kloorattuja yhdisteitä 1990-luvulta lähtien aika ajoin tehdyissä tutkimuksissa. Aineiden esiintymistä on tutkittu sekä alueelle asennetuista pohjavesiputkista että kiinteistöillä si-jaitsevista kaivoista otetuista näytteistä. Aineiden päästölähde ei ole tiedossa. Alueen maaperän pilaantuneisuuden ja pohjaveden laadun varmistamiseksi kohteessa tehtiin tutkimuksia syksyllä 2016 (Vahanen Environment Oy, 26.10.2016).  Tutkimustulosten mukaan alueen maaperä ei ole pilaantunutta. Maaperässä havaittiin muutamassa tutkimuspisteessä kynnysar-von ylitys (vanadiini, lyijy), joten jos pintamaita poistetaan, ne tu-lee sijoittaa maankaatopaikalle tai muuhun asianmukaiset luvat omaavaan vastaanottopaikkaan. Tutkimuksissa havaittiin vähäi-nen määrä pienikokoisia jätejakeita (lasi, tiili, posliini), joiden ei ar-vioida aiheuttavan vaaraa ympäristölle, mutta pintamaata käsitel-lessä tulee huomioida lasinsirujen aiheuttama viiltovaara.  Tutkimusalueen pohjavedessä todettiin tetrakloorieteeniä, trikloo-rieteeniä ja dikloorieteenejä. Yhdestä pohjavesiputkesta otetussa näytteessä tri- ja tetrakloorieteenin summapitoisuus (27 µg) ylittää talousveden laatuvaatimusten vertailuarvon 10 µg). Samasta put-kesta otetussa näytteessä tetrakloorieteenin pitoisuus (26 µg) ylitti pintaveden vertailuarvon (10 µg). Klooratut yhdisteet ovat vettä raskaampia ja esiintyvät pohjavesivirtauksen alaosissa. Alueelle ei suositella perustettavan kaivoja talousveden tai kasteluveden ottoa varten. 
Kaavaratkaisu 
 Asemakaavassa on kaivojen tai muiden pohjaveden käyttöä var-ten rakennettavien rakenteiden rakennuskielto.   Ympäristöhäiriöt 
Lähtökohdat  
 Itäväylän melutaso vaikuttaa suunnittelualueen pohjoisosan maankäyttöön. Tankovainion tien reunassa, suunnitellun siirtola-puutarhan vieressä, on viemärin tuuletusputki, josta tulee hajua lähialueelle. 
Kaavaratkaisu 
 Siirtolapuutarha-alueen mökit on sijoitettu asumiseen soveltuvan melutason mukaisesti. Itäväylän kehittämisselvityksessä vuodelta 2003 on esitetty meluaidan rakentamista Linnavuorenpuiston koh-dalle. Asemakaavassa on määräys koskien viemärirakenteita ja siitä aiheutuvien mahdollisten haittojen poistamista. Kaavassa on 
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osoitettu maanalainen tila, johon saa sijoittaa maanpinnalle johta-van viemärirakenteen suojavyöhykkeineen. Viemäritunnelin tuule-tusputki on rakennettava riittävän korkeaksi mahdollisten hajuhait-tojen välttämiseksi.  Nimistö  Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 27.1.2016 esittää siirtola-puutarhalle nimeä Vartioharjun siirtolapuutarha-Botbyåsens kolo-niträdgård Vartioharjun osa-alueen mukaan. Lisäksi nimistötoimi-kunta päätti esittää, että Itäväylän pohjoispuolelta Varjakanpuis-toa ja Vartiokylänlahtea kohti kulkevan jalankulku- ja pyöräily-yh-teyden nimeä Varjakantaival-Väringsskedet jatketaan siirtolapuu-tarhan alueella tällä hetkellä nimettömän yhteyden nimenä.   Vaikutukset  Yhteenveto laadituista selvityksistä  Kaavan laadinnan yhteydessä on tehty ympäristötekninen tutki-mus maaperän ja pohjaveden haitta-aineiden kartoittamiseksi. Tutkimustulosten perusteella kaavaan sisällytettiin kaivojen ja muiden pohjaveden käyttöä varten rakennettavien rakenteiden ra-kentamiskielto.  
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 

 Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa kevyen liikenteen yhteyksien toteuttamisesta noin 70 000 euroa. Siirtolapuutarhan toteuttamishankkeeseen kuuluvia kustannuksia tulee hulevesijärjestelmän muutoksista noin 30 000 euroa sekä pysäköintipaikan toteuttamisesta noin 150 000 euroa. Siirtolapuutarhan toteuttamisen kustannukset ei-vät muilta osin sisälly kustannusarvioon.  
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun  ympäristöön  

 Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa eheyttävästi kulttuurimai-semaan, jolle vieras elementti, teollisuusalueen reuna rajataan maisemasta uuden reunavyöhykkeen avulla.   
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 Vaikutukset luontoon virkistykseen ja maisemaan  Asemakaavan toteuttaminen säilyttää kulttuurimaiseman avoi-muutta ja mahdollistaa siirtolapuutarhapalstojen toteuttamisen. Puutarhapalstarivit reunustavat teollisuusaluetta ja muodostavat puutarhamaisen vyöhykkeen myös virkistysalueelle. 87 uutta siir-tolapuutarhapalstaa avaa palstan saajille merkittävän vapaa-ajan-viettomahdollisuuden. Virkistysalueella kulku on kanavoitu puisto-käytäville, mikä vähentää luonnonalueiden kulumista. Kulun oh-jaus on tärkeää erityisesti helppokulkuisella niityllä, jossa arvokas kasvillisuuskohde sijaitsee. Asemakaavassa on useita hulevesien hallintaan kohdistuvia määräyksiä, joiden tavoite on viivyttää hule-vesiä kulkua ja siten vähentää Mellunkylänpuroon kohdistuvaa hulevesistä johtuvaa kuormitusta. Varjakantaival reittiosuuden to-teuttaminen parantaa laajemman virkistysreitistön toimivuutta.  
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

 Asemakaavan toteuttaminen vahvistaa olemassa olevan teknisen huollon verkoston käyttöä.  Liikenteelliset vaikutukset ovat vähäiset ja kohdistuvat teollisuus-alueen katuverkkoon, jossa ajoneuvoliikenteen lisäystä ei koeta niin haitallisena kuin asuntoalueilla. Pysäköintimahdollisuuksia on oman pysäköintialueen lisäksi Linnavuorenkujalla.  
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön 

 Asemakaavan toteuttaminen parantaa suunnittelualueen pohjois-osassa kaupunkikuvaa ja jatkaa alueen kulttuuriperinnön mu-kaista ympäristöä ja toimintaa.   Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin, elinympäristöön  turvallisuuteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin  lähiympäristössä,   Virkistysalueiden reittien toimivuus ja mielenkiintoinen ympäristö vaikuttavat asukkaiden halukkuuteen liikkua ulkona, mikä puoles-taan vaikuttaa positiivisesti terveyteen. Siirtolapuutarhaharrastus vaikuttaa fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen.  Siirtolapuutarha-alueen toteuttamisen aikaansaama muutos Borg-sin tilan ja läheisen rivitaloalueen asukkaiden olosuhteille, ei ole merkittävä, koska siirtolapuutarhan ja asuntoalueiden välille jää virkistysaluetta ja yhteys laaksoon säilyy.   
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Asemakaavan kaivojen rakentamisen estävällä määräyksellä es-tetään ihmisten suora altistus pohjavedessä oleville haitta-aineille sekä varmistetaan, ettei pohjaveden pumppaaminen aiheuta muutoksia pohjaveden virtauksiin tai haitta-aineiden liikkeisiin.   
TOTEUTUS  

Kaava-alueen toteuttaminen  Kaupunki omistaa siirtolapuutarhaksi suunnitellun alueen maa-pohjan. Kaupunginhallitus on linjannut vuonna 2009, että koko-naan uudet siirtolapuutarhat on toteutettava yksityisellä rahoituk-sella. Uudet siirtolapuutarhapalstat on jaettu arpomalla. Näin on toimittu Marjaniemessä, jossa 16 uuden siirtolapuutarhapalstan arvontaan osallistui yli 2000 hakijaa. Toimintamallina on ollut, että rakennusvirasto vuokraa siirtolapuutarha-alueen perustettavalle yhdistykselle, joka vuokraa ne edelleen. Siirtolapuutarhayhdistys toimii linkkinä rakennusviraston ja palstanvuokraajien välillä. Siir-tolapuutarhan avoimuus ja sen käytettävyys myös virkistysalu-eena vaikuttaa alueesta perittävään vuokraan. Kaupungilla on alueen vuokraajana mahdollisuus seurata ja tarvittaessa puuttua mökkien edelleen myynnin hintatasoon.  Rakentamiskelpoiseksi saattaminen   Kaava-alueella tehtyjen ympäristöteknisten tutkimusten tulosten perusteella alueella ei ole pilaantuneisuudesta johtuvaa esiraken-tamistarvetta. 
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT   

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet   Kaavaratkaisua koskee seuraava erityistavoite:  Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalu-eet siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.  Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden kanssa.  Yleiskaava   Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on virkistysaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on yleiskaavan mukainen.   
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Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue on virkistysaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on yleiskaavan tavoitteiden mukainen.   Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-konaisuudessaan 8.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pinta-kallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaa-van mukainen.  Asemakaavat  Alueella on voimassa asemakaava nro 12008 (tullut voimaan 29.6.2012). Kaavan mukaan alue on lähivirkistysaluetta (VL).   Rakennusjärjestys  Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.  Kiinteistörekisteri   Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekis-teriin.   Muut suunnitelmat ja päätökset  Kaupunginhallitus päätti (3.5.2010) kehottaa kaupunkisuunnittelu-lautakuntaa asemakaavoituksen yhteydessä osoittamaan uuden siirtolapuutarhan Mellunmäkeen. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja yleisten töiden lauta-kuntaa huolehtimaan siitä, että kaupunginosassa myös viljelypals-tojen lukumäärä säilyy riittävänä.   Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan muuttamisen periaatteet 7.6.2016.   Pohjakartta   Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laatinut pohjakartan, joka on tarkistettu 7.7.2016.  Maanomistus  Helsingin kaupunki omistaa maan.   Muut lähtökohdat  Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.   
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SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET 
 Vireilletulo  Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 kaupungin aloitteesta.   Viranomaisyhteistyö  Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-raavien viranomaistahojen kanssa:   

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy 
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
 Liikennevirasto 
 Museovirasto 
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 
 kaupunginmuseo 
 kiinteistöviraston geotekninen osasto 
 pelastuslaitos 
 rakennusvalvontavirasto 
 rakennusvirasto 
 varhaiskasvatusvirasto 
 ympäristökeskus 
 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy 
 Gasum Oy  Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan  valmisteluaineiston nähtävilläolo   Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.   Vireilletulosta ja OAS:n sekä kaavan valmisteluaineiston nähtävil-läolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja viraston verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Helsingin uutiset -lehdessä.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli nähtävillä 8.2.–4.3.2016 seuraavissa paikoissa: 
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs  
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.  Asukastilaisuus pidettiin 16.2.2016 Puotilan kartanossa.  
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista  Rakennusvirasto piti uudenlaisen siirtolapuutarhan perustamista Linnavuorenpuistoon hyvänä ideana. Rakennusvirasto toi esiin uusien siirtolapuutarha-alueiden rakentamisen kustannukset ja niiden jakautumisen eri osapuolten kesken. Kaupunginhallitus lin-jasi vuonna 2009, että kokonaan uudet siirtolapuutarhat on toteu-tettava yksityisellä rahoituksella. Lisäksi rakennusvirasto ja ympä-ristökeskus toivat kannanotoissaan ilmi, että muutosalueella on kohteita, joiden maaperä on pilaantunut aiemman toiminnan seu-rauksena ja edellyttivät että, palstojen viljelytoiminta ei saa hei-kentää Mellunkylänpuron laatua. Muutosalueella on arvokas kas-villisuuskohde Linnavuorenpuiston kukkaniitty (arvoluokka I). Kau-punginmuseo katsoi, että siirtolapuutarha on mahdollista rakentaa ympäristöön ottamalla huomioon 1. maailmansodan aikainen puo-lustusasema jättämällä sen ympärille riittävästi avointa tilaa. Hel-singin seudun liikenne katsoi, että joukkoliikenteen kannalta alue sijaitsee melko hyvällä paikalla. Helsingin seudun ympäristöpalve-lut -kuntayhtymä HSY ilmoitti, että alueella sijaitsee käytössä ole-via vesihuoltolinjoja, jotka tulee ottaa huomioon alueen suunnitte-lussa.  Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että Linnavuorenpuiston maaperän pilaantuneisuudesta on tehty selvitys, jonka tulosten perusteella maaperän ei arvioida olevan pilaantunutta. Pohjavesitutkimusten tulosten perusteella kaavaan sisällytettiin kaivojen ja muiden poh-javettä hyödyntävien rakenteiden rakentamiskielto. Kiellon arvioi-tiin olevan tarpeellinen, jotta vältytään alueen pohjaveden käytön mahdollisilta haitallisilta vaikutuksilta.  Kaavamääräyksissä on hulevesien viivyttämiseen kohdistuvia vel-voitteita. Linnavuorenpuiston arvokkaan kasvillisuuskohteen ra-jaus on laajentunut huomattavasti luontokohteen päivityksen (30.12.2012) myötä. Arvokas kasvillisuuskohde on rajattu siten, että se sisältää voimassaolevaan kaavaan merkityn lu-2 alueen ja sitä ympäröivää kukkaniittyä. Kohde on kaavassa merkitty luo-merkinnällä, jonka rajaus on ohjeellinen. I. Maailmansodan aikai-nen puolustusaseman ympärille on jätetty avointa tilaa. Vesihuol-tolinjat on otettu huomioon alueen suunnittelussa.  Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.  
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Yhteenveto mielipiteistä  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koskevia mielipidekirjeitä saapui 6 kpl ennen 7.6.2016. Lisäksi suullisia mielipiteitä esitettiin asukastilaisuudessa ja puhelimitse.   Mielipiteet kohdistuivat siirtolapuutarhan sijaintiin ja sen avoimuu-teen, kulttuuriympäristöön, pysäköintiin, suojavyöhykkeisiin, vie-raslajien leviämiseen, Linnavuorenpuiston ketoon, vähenevän yh-teisen virkistysalueen määrään, siirtolapuutarhan sopimiseen kau-punkikuvaan ja alueen käyttöön asuntoalueena.  Lisäksi yhdessä mielipiteessä tuotiin esiin siirtolapuutarhan vaiku-tuksia hanketta lähimpänä sijaitsevan rakennuksen asukkaille. Näitä vaikutuksia olivat yksityisyyden väheneminen, näköalojen heikkeneminen, äänien lisääntyminen, haju- ja maisemahaitat, jyr-sijöiden lisääntyminen, paloturvallisuuden heikkeneminen, rauhan menetys ja kulttuurimaiseman tuhoutuminen. Edelliset siirtolapuu-tarhan aiheuttamat vaikutukset esiintyisivät mielipiteen jättäjän mukaan tilanteessa, jossa siirtolapuutarha rajautuisi Linnavuoren-tie 15 erillispientalojen korttelialueeseen. Mielipiteessä pyydettiin, että siirtolapuutarha-alue sijoitettaisiin I maailmansodan linnoitus-laitteiden itäpuolelle.  Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että siirtolapuu-tarha-alue on jaettu kolmeen alueeseen, joiden välissä on puistoa ja avoimia näkymiä. Siirtolapuutarha ei estä poikittaista kulkua. Kulttuurimaisema, avoin laakso ja kukkaniitty säilyvät yleisenä vir-kistysalueena. Kaavassa on määräyksiä alueen reunoille kehitet-tävistä puustoisista suojavyöhykkeistä. Siirtolapuutarhan alueella on pysäköintialue jossa on tilaa 54 autolle. Puutarhapalstojen vyö-hyke istuu hyvin teollisuusalueen ja virkistysalueen rajalle ja tuo kulttuurimaisemaan sopivan ja luontevan reunan. Suunnittelualue on yleiskaavassa 2012 ja Helsingin uudessa yleiskaavassa virkis-tysaluetta, eikä sitä ole yleiskaavassa osoitettu asuntoalueeksi. Siirtolapuutarhan ja lähimpien asuinrakennuksien etäisyys on 45 metriä, ja niiden välinen alue virkistysaluetta. Siirtolapuutarha on sijoitettu I maailmansodan linnoituslaitteiden itäpuolelle, kuten mielipiteessä esitettiin.  Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa  Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet  Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan muuttamisen periaatteet 7.6.2016 jatkosuunnittelun pohjaksi.  Mielipiteet ja kannanotot on käsitelty periaatteet käsittelyn yhtey-dessä. 
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Vuorovaikutus periaatteet käsittelyn 7.6.2016 jälkeen kaavaehdotusta laadittaessa  Kaupunginmuseon, Museoviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston neuvotteluissa päädyttiin siihen, että asemakaavassa 2 metrin etäisyys tykistöasemien yhdyshautojen ja siirtolapuutarhapalstojen välillä on riittävä. Lisäksi Sm- alue ulottuu 1–6 metriä kolmen palstan pihalle palstan rakennusalan ulkopuoliselle alueelle.  Ympäristökeskuksen, rakennusviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston neuvottelussa päädyttiin laajentamaan arvokkaan luontokohteen, kukkaniityn, rajausta asemakaavaan vastaamaan päivitetyn luontokohteen rajausta. Samalla muutettiin pääulkoilureitin linjausta siten, että kukkaniitty säilyy mahdollisimman eheänä ja kulku kanavoituu reitille.   Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen nähtävillä olon jälkeen.   Esitelty lautakunnalle  Helsingissä, 28.2.2017   Olavi Veltheim 
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LINNAVUORENPUISTON ASEMAKAAVAMUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Uutta siirtolapuutarha-aluetta suunnitellaan Linnavuorenpuiston
länsireunaan, alueelle joka rajautuu pohjoisessa Linnanherrankuja
- Linnanpajantien välille ja etelässä Tankovainiontiehen. Suunni-
teltavan siirtolapuutahan koosta ja rajauksesta johtuen palstojen
määrä olisi 70 - 85 ja koko noin 200 m2. Palstalle saa rakentaa pie-
nen siirtolapuutarhamökin. Linnanherrankujan päässä olisi sopiva
paikka siirtolapuutarhan pysäköinnille ja yhteistilalle. Perinneniitty
ja avoin maisema puiston keskellä säilyisi. Puistokäytävä linjataan
siirtolapuutarhan reunaa mukaillen Vartiokylän lahden ja Itäväylän
välille. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan Puotilan karta-
nossa, Puotilantie 7, ti 16.2. klo 17 19.

Suunnittelun tavoitteet ja alue
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Tavoitteena on mahdollistaa uuden siirtolapuutarhan toteutuminen
puistoon teollisuusalueen reunaan ja avoimelle itään aukeavalle niitylle
siten, että alueen yleinen virkistyskäyttö säilyy.

Osallistuminen ja aineistot

Asukastilaisuus pidetään Puotilan kartanossa, Puotilantie 7, tiistaina
16.2.2016 klo 17 19.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan alustavat periaatteet
ovat esillä 8.2. 4.3.2016 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Itäkeskuksen kirjastossa, Turunlinnantie 1
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun
kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta pyydetään esittämään viimeistään 4.3.2016.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN
KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13)
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään
erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset (Puotila-seura, Vartio- ja Mellunmäen omako-

tiyhdistys, Vuosaari-seura, Mellunmäki-seura ja Vuosaaren pienkiin-
teistöyhdistys ry.)

 Helsingin Yrittäjät
 Itä-Helsingin yrittäjät ry
 Gasum oy

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
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 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Liikennevirasto (Itäväylä)
 Museovirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

(ELY-keskus)
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 kaupunginmuseo
 kiinteistöviraston geotekninen osasto
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 sosiaali- ja terveysvirasto
 varhaiskasvatusvirasto
 ympäristökeskus

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkiku-
vaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan, kulttuuriperintöön ja liiken-
teeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien
vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan val-
misteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa maan. Kaavoitus on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta. Kaupunginhallitus kehotti kaupunkisuun-
nittelulautakuntaa tekemään 30.3.2010 mennessä kaupunginhallituk-
selle ehdotuksen siitä, mille kahdelle Helsingissä sijaitsevalle alueelle
(Siltamäki, Torpparinmäki, Tuomarinkartano, Mellunkylä, Longinoja,
Savelan puisto, Malminkartano) voitaisiin sijoittaa uudet siirtolapuutar-
hat. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 18.3.2010 ehdottaa kaupun-
ginhallitukselle, että uudet siirtolapuutarha-alueet perustetaan Mellun-
mäkeen ja Siltamäkeen. Uuden siirtolapuutarhan mahdollistava asema-
kaavamuutos Suutarilan rantapuistoon on vahvistettu 20.11.2015.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2012) alue on merkitty lähivirkis-
tysalueeksi (VL).

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty virkistysalueeksi, joka on kulttuu-
rihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta
merkittävä alue. Aluetta kehitetään siten, että alueen arvot ja ominai-
suudet säilyvät.
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Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (2015) alue on merkitty
virkistys- ja viheralueeksi.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Mervi Nicklén, maisema-arkkitehti, p. (09) 310 37221,
Mervi.Nicklen@hel.fi
Kaisa Karilas, arkkitehti, p. (09) 310 37315, Kaisa.Karilas@hel.fi

Liikenne
Jussi Jääskä, insinööri, p. (09) 310 37129, Jussi.Jaaska@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Peik Salonen, insinööri, p. (09) 310 37248, Peik.Salonen@hel.fi

Vuorovaikutus
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310 37403,
Juha-Pekka.Turunen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaa-
lisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twit-
ter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).
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Kaavoituksen eteneminen







Ilmakuva
Linnavuorenpuisto / Asemakaavan muutos
Kaava-alueen nro 12435 rajaus

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto / Ympäristötoimisto









Ote Yleiskaava 2002:sta
Linnavuorenpuisto / Asemakaavan muutos

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto / Ympäristötoimisto



Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen ja
matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
(Kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
Linnavuorenpuisto / Asemakaavan muutos

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto / Ympäristötoimisto





/

SUOMENLINNA

5000m

MUSTIKKAMAA

JAKOMÄKI

KAUPUNKIKAAVA
HELSINGIN UUSI YLEISKAAVA

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Östersundom ei kuulu yleiskaava-alueeseen

KUNINKAANTAMMI JAKOMÄKI

PIKKU-HUOPALAHTI STRÖMSINLAHTI

RAJASAARI MUSTIKKAMAA

TEEMAKARTTA

VIRKISTYS- JA VIHERVERKOSTO 2050

HUIPPU
VUOSAAREN

HUIPPU
MALMINKARTANON

Seudulliset viheryhteystarpeet

Kaupunginosapuisto / Kaupunginosapuiston tarve

Keskustan historialliset puistot ja kaupunkitilat

Keskuspuisto ja Helsinkipuisto

Keskustan vihreät akselit eli merkittävät puistoakselit ja -yhteydet

Lahtien virkistyskokonaisuudet

Rantaraitti

Vesiliikenteen yhteystarve

MANTEREEN VIRKISTYSVERKOSTO ELI "VIHREÄ VERKKO"

MERELLINEN VIRKISTYSVYÖHYKE ELI "SINIKÄMMEN"

LAHTI
LAAJA-

TANON HUIPPU
MALMINKAR-

TAMMI
KUNINKAAN-

SAARI
RAJA-

HUOPALAHTI
PIKKU-

LAHTI
STRÖMSIN-

Vihersormet ja laajat viheralueet

Liikuntapuistoverkosto

Lähipuistoverkosto

Viheryhteys

Merellisen virkistyksen ja matkailun alueet

Viherlinjat

Alueita kehitetään monipuolisina virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja
kulttuurialueina ottaen huomioon kulttuurihistoriallisesti, maisemallisesti sekä
luonnonsuojelun kannalta tärkeät alueet. Luonnonsuojelun ja luonnon
monimuotoisuuden, ekologisen verkoston ja metsäluonnon kannalta tärkeät
alueet turvataan ja kehitetään ekosysteemipalveluja.

Vihersormet jatkuvat seudulle ja liittyvät mereen. Vihersormien
toiminnallisesta, visuaalisesta ja ekologisesta jatkuvuudesta huolehditaan.
Vihersormille laaditaan yleissuunnitelmat, joissa parannetaan toiminnallisuutta
ja saavutettavuutta sekä turvataan alueiden arvot. Tarvittaessa rakennetaan
siltoja ja alikulkuja.

Keskuspuiston ja Helsinkipuiston yhtenäisyys ja arvot turvataan.

Laajojen virkistysalueiden välinen, sijainniltaan ohjeellinen yhteys, viherakseli
tai puistojen sarja, joka palvelee virkistys- ja/tai ekologisena yhteytenä.

Poikittaiset virkistysreitit vahvistavat itä-länsi -suuntaista yhteyttä vihersormiin
ja ne parantavat virkistyspalvelujen saavutettavuutta asuntoalueilta. Yhteyden
luonne voi vaihdella kävelyteistä puistoihin ja kaupunkimetsiin ja on
sijainniltaan ohjeellinen. Tarvittaessa rakennetaan siltoja ja alikulkuja.

Asuinalueita kokoava, keskeinen ja helposti saavutettava puistoalue, jota
kehitetään toiminnallisesti monipuoliseksi siten, että se palvelee eri
käyttä järyhmiä ja vahvistaa alueen identiteettiä. Puistojen luonne vaihtelee
rakennetusta luonnonmukaiseen ja kuvastaa alueen ominaispiirteitä ja
urbaanin elämän arvoja. Kaupunginosapuistojen suunnittelussa tulee ottaa
huomioon lisärakentamisen myötä kasvava käyttäjämäärä. Yhteydet
kaupunginosapuistoon tulee suunnitella turvallisiksi ja miellyttäviksi.

Keskusta- ja asuntovaltaisilla alueilla tulee olla kattava ja helposti
saavutettava lähipuisto-, virkistys- ja liikuntapalveluverkosto sekä toimivat
virkistysyhteydet.

Aluetta kehitetään kerrostuneen kulttuuriympäristön lähtökohdista.

Kehitetään identiteettitekijöinä historiallisten, kaupunkikuvallisten ja
virkistysarvojen lähtökohdista osana kaupunkirakennetta.

Vihersormet jatkuvat sisälahtien ympärille kiertyvinä yhteyksinä ja
maisematiloina. Sisälahdet muodostavat suojaisia merellisiä
virkistyskokonaisuuksia ja linkin vihersormien ja merellisen Helsingin välillä.
Sisälahtia kehitetään toiminnallisina ja visuaalisina kokonaisuuksina. Lahtia
kiertävien reittien jatkuvuudesta huolehditaan ja reitit vaihtelevat ympäristön
mukaan poluista rantapromenadeihin.

Pääosin merenrantaa seurailevan rantaraitin jatkuvuudesta huolehditaan.
Rantaraitin varrelle, paikoissa mihin on hyvä julkisen liikenteen yhteys,
osoitetaan vesiliikenteen laituripaikkoja.

Pääasiallisesti virkistyskäyttöön tarkoitetut alueet, joiden saavutettavuutta
vesiliikenteellä parannetaan. Saarten suunnittelun lähtökohtIna ovat niiden
luonto-, maisema- ja kulttuuriarvot.

Seudullinen vesiliikenneyhteystarve, jonka tarkempi linjaus suunnitellaan
siten, että se palvelee saarten virkistyskäyttöä.

14.06.2016
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