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1 Yleisten alueiden suunnitelman sisältö ja 
tavoitteet 

kaupunki laiset ja päättäjät saavat kokonaiskuvan 
alueesta, yleisten alueiden suunnitelman laatimisesta 
ja suunnittelualueen kehittämistarpeista. Yhteen-
vetona yleisten alueiden suunnitelma esittää yleisten 
alueiden tavoitetilan ja kehittämissuunnitelman.

• Suunnitelmaselostus on kooste tehdystä yleis-
ten alueiden suunnitelmasta ja sen työvaiheista. 
Selostuksessa kuvataan yleisten alueiden tavoi-
tetila. Suunnitelmassa esitetään suunnitelman 
voimassa olokauden 2020 – 2029 aikana edis-
tettävät tärkeimmät strategisen kehittämisen 
painotukset sekä tavoitteelliset kunnostus-, 
peruskorjaus- ja uudis rakentamishankkeet 
kustannus laskelmineen. Suunnitelmaa toteutetaan 
kaupungin taloudellisen tilanteen puitteissa.

• Vuorovaikutusraportissa esitetään kuvaus 
suunnittelu työn aikaisesta osallistamisesta, 
yhteenveto yleisten alueiden suunnitelman 
valmistelu aikana saadusta palautt eesta sekä vas-
tineet palautteisiin aihepiireittäin.

 
Aluekorteissa kuvataan suunnittelualueen osa-alue-
kohtaiset ominaispiirteet sekä pitkän aikavälin tavoit-
teet.

Lisäksi suunnittelutyön aikana tuotettiin ja kerättiin 
toimialan tarpeisiin yleisiä alueita koskevaa kunto-
tietoa, toimenpidetarpeita sekä verkostotarkasteluja. 

Yleisten alueiden suunnitelman kulku osana kaupunki-
ympäristön toimintaa on kuvattu kuvassa 1. Yleisten 
alueiden suunnitelmaa toteuttavat työvaiheet, kuten 
luonnon- ja maiseman hoidon suunnitelma, laaditaan 
yleisten alueiden suunnitelman hyväksymisen jälkeen. 

Yleisten alueiden suunnitelmat ovat kaupunki-
ympäristön strategisen ja toimenpiteisiin tähtää-
vän suunnittelun työväline yleisillä alueilla. Yleisillä 
alueilla tarkoitetaan Helsingin kaupungin kaupunki-
ympäristön toimialan hallinnassa ja ylläpidossa olevia 
katu-, aukio-, tori- ja viher alueita. Yhtä tai useampaa 
kaupungin osaa koskevat yleisten alueiden suunnitel-
mat laaditaan noin kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. 
Yleisten alueiden suunnitelmissa ei käsitellä koulujen 
ja päiväkotien pihoja, sillä ne kuuluvat kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan vastuulle. Liikuntapuistot ja 
lähi liikuntapaikat taas ovat pääsääntöisesti kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan vastuulla.

Tämä yleisten alueiden suunnitelma on laadittu Vuo-
saaren kaupungin osan alueelle kymmenvuotis kaudelle 
2020 – 2029. Suunnitelmaselostuksen lopussa olevalla 
kuvailulehdellä on esitetty tiivistelmä yleisten alueiden 
suunnitelman sisällöstä.

Yleisten alueiden suunnitelman taustana on Helsin-
gin kaupungin arvojen ja strategisten tavoitteiden 
mukainen alueiden kehittäminen sekä yleisten aluei-
den käytettävyyden, kaupunki- ja maisemakuvan sekä 
viihtyisyyden parantaminen. Suunnitelmassa noste-
taan esiin alueiden erilaiset ominaispiirteet, joita kehi-
tetään, ylläpidetään ja vahvistetaan. Tavoitteena on 
tukea suunnittelualueen kehitystä sen omista lähtö-
kohdista ja tunnistaa alueen myönteistä kehitystä 
tukevat toimenpiteet. Suunnitelma laaditaan vuoro-
vaikutteisesti kaupunkilaisten kanssa.

Yleisten alueiden suunnitelma koostuu suunnitelma-
selostuksesta, siihen liittyvästä vuorovaikutus-
raportista sekä aluekorteista. Niiden pohjalta 

Kuva 1. Yleisten alueiden suunnitelman prosessikaavio.
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2 Vuosaaren yleisten alueiden 
suunnitelman lähtökohdat ja menetelmät 

2.1 Suunnittelualue 

Vuosaari on itäisessä Helsingissä sijaitseva asuin-
alue, jonka keskusta on metron pääteasemana sekä 
yleiskaavan että kaupunkitilaohjeen mukaisesti liike- 
ja palvelukeskus. Keskustaan ja itäiseen Vuo saaren 
ulkoilu puistoon liittyy lisäksi kaupunkitilaohjeen 
mukainen toimitila-alue. Alue rajautuu idässä Vuo-
saaren satama- alueeseen Niinisaaressa ja lännessä 
Vartiokylän lahteen. Näihin alueen reunoihin nojaavat 
yhtenäiset kaupunki ympäristöä reunustavat viher-
alueet: idässä Vuosaaren liikuntapuisto, Porslahden 
puisto, Nordsjön Kartanopuisto ja Kauniinilmanpuisto, 
sekä lännessä Vanttikallio. Kyseiset puistot ovat osa 
Vuosaaren ulkoilu puiston ja Itä-Helsingin kulttuuri-
puiston vihersormia, jotka on osoitettu Helsingin 
viher- ja virkistys verkoston kehittämissuunnitelmassa 
(VISTRA osa II, 2016). Molemmat viher sormet kurotta-
vat seudullisesti merkittävältä viherkehän ja Sipoon-
korven metsäalueelta Mustavuoren kautta merelle. 

Etelässä aluetta rajaavat Vuosaaren selkä ja Kallahden-
selkä, jotka on osoitettu viheralue strategiassa  
meren sinikämmenenä. Pohjoisessa alue rajautuu 
Niinisaaren tiehen, jonka pohjoispuolella seudulliset 
viheralueet sijaitsevat. Aluetta reunustavien laajojen 
viherakseleiden lisäksi alueen läpi kulkee pienempiä 
paikallisesti merkittäviä viherlinjoja. 

Yleisten alueiden suunnitelman tarkastelualueesta on 
jätetty pois asemakaavoitettavat alueet, sekä kokonai-
suudessaan Uutela, Kallahti, Niinisaaren satama-alue, 
Mustavuori sekä Rastilanmäen alue ja Vartiokylän lah-
den rantapuistot. Kaiken kaikkiaan suunnittelualueen 
pinta-ala on 672 hehtaaria, josta tällä hetkellä: 

• Kaavoitettuja viheralueita 218 hehtaaria
• Rakennettuja puistoja 45 hehtaaria
• Luonnonhoidon alueita 143 hehtaaria
• Kaavoitettua katualuetta 102 hehtaaria
• Ajoratoja 38 hehtaaria
• Katuvihreää 22 hehtaaria
• Kävely- ja pyöräteitä 48 hehtaaria

Alueen yleisilme on kauttaaltaan vehreänä hahmot-
tuva, mutta vaihteleva. Etenkin alueen keski- ja pohjois-
osassa julkiset ja yksityiset viheralueet muodosta-

vat yhdessä ympäristön, jossa vehreät yleiset alueet 
nivoutuvat hyvinkin saumattamasti yksityisiin pihoihin. 
Luonnonläheinen yleisilme on osa aikan sa kaupunki-
kuvaa, jota edustavat etenkin pohjoisen puoliskon 
1950–1980-luvulla rakennetut Rastila, Keski-Vuosaari 
ja Vuosaaren keskusta. Sen sijaan Vuosaaren etelä-
osiin 1990 – 2000-luvulla ra kennetut Meri-Rastila sekä 
Kallahden ja Aurinko lahden alue jatkavat oman aika-
kautensa tavoin veh reää ilmettä. 

Etelä- ja pohjoisosaa erottaa väylämäinen, Vuo saaren 
satamaan asti vuonna 2005 rakennettu Vuotie, juna-
rata sekä kauppakeskus Columbukselle ulottuva 
metrorata. Vaikka Vuotie on suhteellisen uusi osa 
Vuosaarta, sen valaistus kertoo mm.  sotahistoriasta 
ja Vuosaaren pommituksesta vuonna 1944. Alueen 
monipuolinen kultt uurihistoria näkyy näitä viittauk-
sia suoremmin myös Vuosaaren etelä- ja itäosien 
säily neissä kartanoalueissa. Lisäksi alueella sijain-
nut tehdas historia välittyy nimistössä, viitteellisesti 
puiston teemoina sekä paikoin nykyiseen kaupunki-
rakenteeseen sulautuneiden rakennusten kautta.

Metsäisen ilmeen ja siihen liittyvän arkki tehtuurin 
lisäksi aluetta leimaavat voimakkaat aikansa kaupunki-
kuvaan ja autoiluun perustuvat katualueet ja väy-
lät. Etenkin Keski-Vuosaaressa kadut hahmottuvat 
yhdessä pihojen kanssa vehreinä jopa merelle saakka 
jatkuvina viherakseleina. 

Vuonna 2018 koko Vuosaaren alueella asui 38647 
asukasta ja määrän odotetaan kasvavan seuraa-
van kymmenen vuoden aikana noin 3300 asukkaalla. 
Väestönkasvu sijoittuu pääosin Meri-Rastilaan ja 
Vuosaaren keskustaan. Erityisesti yli 65-vuotiaiden 
osuuden kasvu luo painetta sujuvan ja esteettömän 
kävely- ympäristön kehittämiseen sekä turvallisen 
arki ympäristön muodostamiseen. Erityisesti ikäänty-
vän väestönosan kasvu luo painetta sujuvan ja esteet-
tömän kävely- ympäristön kehittämiseen sekä turvalli-
sen arkiympäristön muodostamiseen.
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Kuva 2. Yleisten alueiden suunnitelman aluerajaus, puistojen ja merkittävimpien katujen nimet.
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Osa-alueet ja aluekortit

Suunnittelualueelta on yleisten alueiden suunnitelman 
laadinnassa tunnistettu kahdeksan eri tyyppistä osa-
aluetta. Osa-aluejako perustuu erityisesti maisema-  
ja kaupunkirakenteen ominaispiirteisiin, kuten topo-
grafiaan, pohjaolo suhteisiin, maankäyttöön, kulttuuri-
historiaan, tyylipiirteisiin ja rakentamis tapaan, 
suojelu arvoihin, mitoitukseen tai strategisiin tavoittei-
siin.

Kyseisistä osa-alueista on laadittu aluekortit, joiden 
tavoitteena on kuvata tiiviisti alueen perustiedot, 
yleisten alueiden säilytettävät ja kehittävät ominais-
piirteet sekä pitkän aikavälin tavoitetila yleisille 
alueille. Nord sjön kartanon ja Vuosaaren keskuspuis-
ton osa-alueilla sijaitsee erityisen paljon lähi virkistys- 
ja puisto kohteita, joten näille alueille on lisäksi laa-

dittu maisemanhoitotavoitteet. Maisemanhoidon 
tavoitetilan määrittelyn lähtökohtina ovat alueen 
kulttuuri historialliset arvot, maiseman ominais piirteet 
ja ekosysteemi palveluja säi lyttävät, kehittävät tai 
palauttavat tarpeet. Ekosysteemipalveluita käsitellään 
metsä- ja puustoisen verkoston, niittyverkoston sekä 
sinisen verkoston tarkasteluissa kappaleessa 3.2.3 
Ekologisten verkostojen kehittämisen tavoitteet.

Yleisesti aluekortit esittelevät kootusti Vuosaaren 
omailmeisten alueiden erityispiirteet. Lisäksi alue-
korteissa tarkennetaan alueesta tehtyjen verkosto-
tarkastelujen paikallisia tavoitteita. Verkosto-
tarkastelujen teemat ovat metsä- ja puustoinen 
verkosto, niittyverkosto, sininen verkosto, palvelu-
verkosto sekä kävely- ja pyöräilyverkosto. 

Kuva 3. Aluekorttien aluejako.



Vuosaaren yleisten alueiden suunnitelma 2020 – 2029 — 9

Kuva 5. Aurinkolahti.

Kuva 4. Mustankivenpuisto.
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2.2 Suunnitelman laatimisen vaiheet

Vuosaaren yleisten alueiden suunnitelma laadittiin 
vuosien 2018 –2020 aikana. Suunnitelman pohjana 
on ollut ennen varsinaisen yleisten alueiden suunni-
telman laatimista toteutettu karttakysely, työn aikana 
pidetyt vuorovaikutus tilaisuudet, kouluille ja päivä-
kodeille suunnatut kyselyt, sidosryhmäyhteistyö sekä 
asiantuntijatyönä tehty maastoinventointi ja lähtö-
tieto analyysi. 

Selvitysvaiheen tulosten perusteella alueelta on ver-
kostollisten tavoitteiden lisäksi tunnistettu erilaisia 
toimenpidetarpeita, joista osa on ylläpidollisia ja osa 
johtanut laajemmiksi hanke-ehdotuksiksi. Näistä 
hankkeista ja hankeohjelmista on toteutettu myös eril-
liset kustannuslaskelmat.

Luonnosvaiheessa yleisten alueiden suunnitelma on 
nähtävillä Kerro kan tasi  -palvelussa. Tämän jälkeen 
palautteen perusteella korjattu luonnos asetetaan 
vielä kertaalleen esille ennen yleisten alueiden suun-
nitelman hyväksyttämistä kaupunkiympäristö lauta-
kunnassa.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi suunnitelman 
ohjeellisesti noudatettavaksi 04.05.2021. Lautakunta 
antoi luonnon- ja maisemanhoidon ja yleisten alueiden 
palveluiden osalta lisäohjeita, jotka on kirjattu luonnon-  
ja maisemanhoidon hoidon lukuun 3.3.3 ja viher-
alueiden lukuun 3.3.2.

Yleisten alueiden suunnitelman laadintaprosessista 
vastasi ensin aluesuunnittelija Nina Mouhu ja sen jäl-
keen insinööri Heikki Takainen. Yleisten alueiden suun-
nitelman ohjausryhmään kuuluivat lisäksi Helsingin 
kaupungilta Petri Leppälä, Johanna Marttila, Sanna 
Meriläinen, Jussi Ukkonen, Juha Paahtio, Janne Antila, 
Hannu Airola ja Tea Karja lainen. Luonnonhoidon osuu-
desta vastasi Helsingin kaupungin metsäsuunnittelija 
Antti Siuruainen. Suunnitelman laadinnasta on vastan-
nut Ramboll Finland Oy, jonka työryhmään kuuluivat 
Elina Kalliala, Elise Lohman, Päivi Hoffren, Elina Puhjo, 
Inna Ampuja, Mervi Kokkila, Sini Miettinen, Johanna 
Jalonen, Emilia Vainikainen sekä Hanna Keskinen.

2.2.1 Yleisten alueiden suunnitelman 
vuoro vaikutus

Yleisten alueiden suunnitelman vuorovaikutus-
raportissa esitetään yhteenveto suunnitelman val-
misteluaikana saadusta palautteesta sekä vastineet 
palautteisiin teemoittain. Vuorovaikutuksen eri vaihei-
den menetelmät ja kuvaukset sekä muut tarkemmat 
aineistot ovat vuorovaikutusraportin liitteinä.

Vuorovaikutus perustuu ennen suunnitelma työn aloit-
tamista toteutettuun asukaskyselyyn, yleisten alueiden 
suunnitelman laatimisen aikana pidettyihin kahteen 

yleisö tilaisuuteen sekä lapsille ja nuorille suunnattuihin 
kyselyihin. Yleisötilaisuuksissa on kerätty kokemuksia 
ja paikallistuntemusta viher- ja katualueisiin kohdistu-
vista tarpeista. Yleisten alueiden suunnitelman laati-
misesta tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla, sosiaali-
sessa mediassa sekä suunnittelu alueen kotitalouksiin 
lähetetyllä postikortilla. Asukastilaisuuksiin asukkaat 
kutsuttiin lehti-ilmoituksella, Facebook-kutsulla sekä 
eri yhteistyökumppaneille, seuroille ja yhdistyksiin 
lähetetyillä erillisillä kutsu kirjeillä. 

Vuorovaikutus toteutettiin konsultin ja Helsingin 
kaupungin vuorovaikuttajien yhteistyönä. Kysely ja 
asukas tilaisuudet olivat kaikille avoimia.

2.3 Alueen suunnittelutilanne

2.3.1 Keskeisiä strategisia suunnitelmia

Helsingin kaupungin strategiat

Yleisten alueiden suunnitelmia ohjaavat osaltaan Hel-
singin kaupunki strategia 2017 – 2021 – Maailman toimi-
vin kaupunki ja Helsingin merellinen strategia 2030. 
Näiden mukaan kaupunkia kehitetään kaikille asuk-
kaille ja vierailijoille tasa-arvoisena arki ympäristönä, 
jossa on hyvä elää ja olla sekä turvallista liikkua. Stra-
tegiassa korostetut tasa-arvoisuus ja kaupungin veto-
voimaisuus ovat teemoja, jotka toteutuvat arjessa 
luontevasti avoimissa julkisissa tiloissa – strategian 
sanoin ne tarjoavat ”laadukkaita palveluja ja edelly-
tyksiä virikkeelliselle ja hauskalle elämälle”. 

Lisäksi Helsingin kaupunginosia kehitetään strategian 
mukaisesti omaleimaisina, mikä antaa liikkumatilaa 
esimerkiksi yleiskaavassa esitettyjen suuntaviivojen 
toteuttamiseen. Strategiassa korostetaan myös Hel-
singin roolia koko Suomen yhteisenä olohuoneena. 
Paikallisesti yleisten alueiden suunnitelman tasolla 
näiden kaikkien teemojen voi nähdä tarkoittavan 
lähellä kotia sijaitsevia avoimia vapaa-ajanvietto-
ympäristöjä: olohuone on rento paikka heti nurkan 
takana. 

Merellisessä strategiassa nostetaan konkreettisem-
min esiin mm. julkisen rantareitin jatkuvuus osana 
koko Helsingin ilmettä. Strategian mukaisesti Helsin-
gin yhteinen ranta on jokaisen asukkaan oma mökki-
ranta. Merellisyys Helsingin vetovoimatekijänä on yksi 
kaupungin yleisistä kehityskohteista ja myös Vuo-
saaren yleisten alueiden suunnitelman läpileikkaava 
teema. 

Yhteisen kaupungin rakentamisen kulmakivenä on 
voimakas osallistaminen, mitä toteutetaan sekä suun-
nittelun välineenä että kaupunkikulttuurin ilmentäjänä. 
Kaupungin tavoitteena on olla ”ensisijaisesti paikka ja 
yhteisö, ei virkakoneisto”.
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Helsingin yleiskaava

Helsingin uusi yleiskaava (Yleiskaava 2016) tuli voimaan 
5. joulukuuta 2018. Kaavan keskeisenä tavoitteena on 
kaupunkirakenteen tiivistäminen, joka Vuosaaressa 
konkretisoituu etenkin keskustan ja Meri-Rastilan 
täydentämisrakentamisena. Helsingin hallinto-oikeus 
ja korkein hallinto-oikeus kumosivat yleiskaavan Vuo-
saareen liittyen Ramsinniemen osalta, minkä vuoksi 
yhteyttä Vartiosaareen ei oteta huomioon yleisten 
alueiden suunnitelmassa. Käytännössä kaavan kumo-
tuilla osilla on voimassa vuoden 2002 yleiskaava.

Kaavamerkinnöissä Vuosaaren keskustana kehite-
tään jatkossakin voimakkaasti Vuosaaren metro-
aseman ympäristöä, mutta lisäksi lähikeskustoina 
yleis kaavassa on osoitettu myös Rastilan asema sekä 
Vuosaaren pohjoisosassa sijaitsevan Ilves korven 
ostoskeskuksen seutu. Tehokkain asuntotuotanto kes-
kittyy alueella kuitenkin Rastilan ja Vuosaaren metro-
asemien yhteyteen. Keskustoissa huomioidaan tiivis-

Kuva 6. Helsingin yleiskaava 2050: Vartiosaaren yhteyttä ei oteta huomioon yleisten alueiden suunnitelmassa kumoutu-
neen kaavan osan vuoksi. Vuosaaren yleisten alueiden suunnitelman alue on rajattu mustalla yleiskaavaan. (Lähde: Helsin-
gin karttapalvelu 18.6.2019. Ajantasaiset tiedot ja karttamerkintöjen selitykset karttapalvelussa kartta.hel.fi)

tymisen ohella puistojen virkistys- ja liikunta palvelut 
sekä kävelypainotteisuus. 

Alueen sisäiset viherakselit kulkevat alueen poikki 
pohjois-eteläsuunnassa toisiinsa liittyvinä Lill kallvikin-, 
Mustakiven-, Mosaiikki- ja Punakivenpuiston kautta 
sekä itä-länsisuunnassa Vanttikalliolta Vuosaaren 
liikunta puistoon. Yleiskaavan mukaisesti viheralueet 
tulee liittää luontevasti toisiinsa niiden monet arvot 
huomioiden: Tarvittaessa yhteyksiä täydennetään tai 
kompensoidaan vihersiltojen tai -alikulkujen avulla.

https://kartta.hel.fi/
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Yleiskaavan pääkarttaan liittyy teemakarttoja, jotka 
tarkentavat yleiskaavan sisältävien teemojen toteutta-
mista. Teemakartat eivät ole sellaisenaan kuitenkaan 
oikeusvaikutteisia lukuun ottamatta varsinaisen yleis-
kaavan kanssa yhteisiä merkintöjä ja erilaisia suojel-
tuja alueita.

Yleiskaavan virkistys- ja viherverkosto 2050

Teemakartta korostaa alueen sijoittumista Itä- 
Helsingin kulttuuripuiston ja Vuosaaren ulkoilu puiston 
vihersormien sekä merellisen virkistysvyöhykkeen 
väliin. Yleiskaavassa osoitettu poikittainen viher yhteys 
esitetään teemakartalla Malminkartanonhuippua ja 
Vuosaaren huippua yhdistävänä seudullisena linja-
yhteytenä, tärkeimpiä viheralueita yhdistävänä viher-
linjana. Viherlinjan luonne voi olla hyvinkin kaupunki-
mainen – kuten se etenkin Vuosaaren urheilupuiston 

alueella onkin. Yhteyden tarkoitus on olla vähintään 
turvallinen, selkeä ja sujuva. Virkistyksen ohella eko-
logisena yhteytenä toimii pohjois-eteläsuuntainen 
Vuosaaren keskuspuiston linjaus, sekä Meri- Rastilan 
lounais osassa Ole Kandelinin puiston ja Ramsin-
niemen välinen yhteys.

Vuosaaren kaupunginosapuistoina osoitetaan Lill-
kallvikinpuisto, Punakivenpuisto ja Haruspuisto. Vuo-
saaressa kaupunginosapuistoja ja liikuntaverkoston 
kohteita on suhteellisen vähän verrattuna Helsingin 
muihin alueisiin, mitä kompensoi laajojen metsäisten 
viheralueiden läheisyys, yleisesti vehreä kaupunkikuva 
sekä Vuosaaren liikuntapuiston hyvä palvelutaso.

Kuva 7. Yleiskaavan teemakartta, Virkistys- ja viherverkosto 2050. Vartiosaaren yhteyttä ei oteta huomioon yleisten aluei-
den suunnitelmassa kumoutuneen kaavan osan vuoksi. (lähde: Helsingin yleiskaava 2016. Karttamerkintöjen selitykset 
Helsingin kaavoituksen verkkosivuilla.)

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/yleiskaava-2016
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Kaupunkiluonto

Yleiskaavan kaupunkiluonto-teemakartta osoittaa 
kaupunkiluonnon kannalta merkittävät viheralue-
kokonaisuudet ja -yhteydet keskeisenä sisältönään 
kartan oikeusvaikutteiset osat.

Teemakartassa korostuvat voimakkaasti Itä- Helsingin 
kulttuuripuiston ja Vuosaaren ulkoilupuiston viher-
sormet, jotka ovat osa metsäverkostoa ja toimivat 
ekologisina yhteyksinä kaupunkiluonnon ydinalueiden 
välillä. Kaupunkiluonnon ydinalueilla sijaitsee useita 
suojeltavaksi tarkoitettuja alueita ja nykyisiä luonnon-
suojelualueita rauhoitettuine luontotyyppeineen. Vuo-
saaren ulkoilupuisto on merkittävä myös osana Helsin-
gin niittyverkostoa kytkiessään niityt sini verkostoon ja 
rantaraittiin.

Kuva 8. Yleiskaavan teemakartta, Kaupunkiluonto (lähde: Helsingin yleiskaava 2016. Karttamerkintöjen selitykset  
Helsingin kaavoituksen verkkosivuilla.).

Kaupunkiluonnon teemakartalla on tarkasteltu ekolo-
gisia yhteyksiä koko Helsingin laajuisena verkostona. 
Myöhemmässä paikallisessa tarkastelussa (Metsä- 
ja puustoinen verkosto - Opas verkoston huomioi-
seksi Helsingin kaupunkisuunnittelussa, Kaupunki-
ympäristön julkaisuja 2019:5) on todettu, että 
kehitettävän metsäverkostoyhteyden yhtenäisempi 
linjaus kulkee paikallisesti Ullaksenpuistosta Mustan-
kivenpuistoon, ja siitä Vuosaaren Keskus puiston 
kautta pohjoiseen. Vuosaaren yleisten alueiden suun-
nitelmassa noudatetaan tätä myöhemmin tarkennet-
tua paikallista linjausta.

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/yleiskaava-2016
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Kulttuuriympäristöt

Yleiskaavan kulttuuriympäristöjen teemakartassa 
Vuosaaren arvokkaat kulttuuriympäristöt sijoittu-
vat Keski-Vuosaareen ja rannoille. Nämä alueet on 
todettu myös maakunnallisesti arvokkaiksi Uuden-
maan kulttuuri ympäristöt -selvityksessä (2012). 
Pienialaisemmat arvoympäristöt ovat Helsingin 
kulttuuri historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisema kulttuurin kannalta merkittäviä paikallisia 
kartanoympäristöjä, sekä asemakaavalla suojeltuja 
tai säilytettäviä alueita tai rakennuksia. Kulttuuri-
ympäristöt esitellään tarkemmin kappaleessa 2.4.

Kuva 9. Yleiskaavan teemakartta, Kulttuuriympäristöt (lähde: Helsingin yleiskaava 2016. Karttamerkintöjen selitykset 
Helsingin kaavoituksen verkkosivuilla.).

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/yleiskaava-2016
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Kuva 10. Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma (VISTRA osa II) (lähde: Helsingin karttapalvelu 
18.6.2019. Ajantasaiset tiedot ja karttamerkintöjen selitykset karttapalvelussa kartta.hel.fi).

Helsingin viher- ja virkistysalueiden strateginen 
kehityskuva

Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämis-
suunnitelma (VISTRA I ja II, 2016) esittelee kokonais-
näkemyksen Helsingin viheraluerakenteen ja siihen 
liittyvän reitistön kehittämisestä ja toimii yleisenä 
tavoite tilana myös yleisten alueiden suunnitelmille. 

Vuosaaressa VISTRAn mukaisia tavoitteita ovat 
ranta reittien kehittäminen, vihersormien ja niiden 
pää reittien kehittäminen sekä poikittaisen viher-
linjan kehittäminen. VISTRAssa on osoitettu ranta-
reitin uusien yhteyksien lisäksi myös muita lisättäviä 
ja täydennettäviä viheryhteyksiä, jotka on huomioitu 
verkosto tavoitteissa kappaleessa 3.2.1 Jalankulku-, 
pyöräily- ja virkistysreitit. 

https://kartta.hel.fi/
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Muita strategisia suunnitelmia

Pyöräliikenteen tavoiteverkko esikaupunkialueella 
2025
Vuosaari sijoittuu Helsingin pyöräilyn tavoite-
verkostossa esitettyyn kahden baanan päätteeseen. 
Tosin Ramsinniemen läpi saapuvan baanan rooli 
tullee jatkossa muuttumaan yleiskaavan kumoudut-
tua Ramsin niemen osalta. Baanoja tukevat aluetta 
kiertävät ja pohjois-eteläsuuntaiset pääreitit sekä 
poikittaiset muut reitit. Muu tavoitereitistö tukeu-
tuu sekä puistoyhteyksiin että alueen muihin pää-
katuihin. Virkistys alueilla tavoitteelliset reitit ovat 
kaksi suuntaisia, kun taas katualueilla ne ovat yksi-
suuntaisia.

Kuva 11. Pyöräliikenteen tavoiteverkko, lähde: Helsingin karttapalvelu. Vartiosaaren yhteyttä ei oteta huomioon yleisten 
alueiden suunnitelmassa kumoutuneen yleiskaavan osan vuoksi. (lähde: Helsingin karttapalvelu 18.6.2019. Ajantasaiset 
tiedot ja karttamerkintöjen selitykset karttapalvelussa kartta.hel.fi).

Muita keskeisiä yleisten alueiden kehittämistä ohjaa-
via suunnitelmia ja strategioita: 
• Helsingin ilmastotiekartta 2050
• Hiilineutraali Helsinki 2035
• Metsä ja puustoinen verkosto (KYMP)
• Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen 

linjaukset 2019-2025
• Helsingin kaupungin hulevesiohjelma (KYMP) 
• Pienvesiohjelma (HKR) 
• Tulvastrategia (KSV) 
• Luonnonsuojeluohjelma ja metsäverkosto-

tarkastelu (Ympäristökeskus) 
• Luonnonhoidon linjaus (HKR) 
• Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen 

toiminta ohjelma (Ympäristökeskus) 
• Ympäristöohjelma 20019-2021 (KYMP)
• Ympäristöohjelma (KSV)
• Liikkumisen kehittämisohjelma (KSV)
• Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma 

(HKR)

https://kartta.hel.fi/
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2.3.2 Suunnitteluun vaikuttavat ajan-
kohtaiset hankkeet

Suunnitteluperiaatteet

Alueella on valmisteilla neljä laajempaa kehitys-
suuntaa, joita edistetään seuraavilla suunnittelu-
periaatteilla: 

• Raide-Jokeri 2:n sitä ympäröivän täydennys-
rakentamisen toteuttamiseen tähtäävä Kallvikin-
tien suunnitteluperiaatteet

• Vuosaaren keskustan kehittämistä määrittävät 
suunnitteluperiaatteet

• Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet
• Itä-Helsingin kulttuuripuiston suunnittelu-

periaatteet

Asemakaavahankkeet

Vuosaaren alueella on useita valmisteilla olevia 
asema kaavahankkeita, joista osa vaikuttaa merkittä-
västi Vuosaaren painopisteisiin tiivistämällä kaupunki-
rakennetta ja kehittämällä metroasemien ympäristöä.

• Vuosaari, Ramsinranta IV, 2018-004905
 › Iso Kallahden rannalle sijoittuvassa hank-

keessa suunnitellaan korttelirakenteen 
tiivistämistä, uusia asuinrakennuksia, vanhojen 
arvorakennuksien kunnostamista ja ediste-
tään viheraluestrategian mukaisen rantaraitin 
toteutumista.

• Vuosaari, Meri-Rastilan länsiosa 12570 2015-
002625

 › Asemakaavan tavoitteena on kohentaa alueen 
julkisia ulkotiloja ja palveluita, etsiä paikkoja 
täydennysrakentamiselle ja uudistaa metro-
aseman ja ostarin alue.  Kaava mahdollistaa 
asuntojen rakentumisen noin 2 400 uudelle 
asukkaalle.

• Vuosaari, Meri-Rastilan itäosa 12571 2019-007132
 › Asemakaavan tavoitteena on kohentaa alueen 

julkisia ulkotiloja ja palveluita sekä etsiä paik-
koja täydennysrakentamiselle. Kaava mah-
dollistaa asuntojen rakentumisen noin 2 000 
uudelle asukkaalle.

• Vuosaari, Vuosaaren keskustan länsiosa 2016-
014145

 › Asemakaavassa kehitetään Vuosaaren metro-
aseman ympäristöä Vuosaaren keskustan 
suunnitteluperiaatteiden mukaisesti moni-
puoliseksi ja kävelypainotteiseksi keskusta-
maiseksi alueeksi.

• Keski-Vuosaari, Vuosaarentie 10, 12281 2012-
017027 

 › Vuosaarentien ja Punakiventien risteykseen, 
60-luvulla rakennetun asuinkerrostalon tontille 
on suunnitteilla uusi kerrostalo.  

• Villenkallio 2019-002374
 › Asuinkerrostalotonteille ja suojaviheralueelle 

suunnitellaan täydennysrakentamista. Kortte-
leiden viereisen puiston reitistöä ja toimintoja 
kehitetään.

• Merikorttikuja 6, 12553 2017-010023
 › Tontille ja vihervyöhykkeelle suunnitellaan 

uusia asuinkerrostaloja. Alue sijoittuu viher-
aluestrategiassa osoitetun viherlinjan alueelle, 
mutta ei vaaranna sen toteutumista tai paikalla 
sijaitsevien arvokkaiden mäntyjen säilymistä.

• Vuosaari, pohjoinen lähikeskusta 2019-010924
 › Vuosaaren pohjoisen lähikeskustan aluetta 

kehitetään. Nykyisen ostoskeskuksen tilalle 
suunnitellaan asuinkortteli, jonne sijoittuu 
myös erityisasumista, päiväkoti ja liiketiloja. 
Kaava-alueella tutkitaan myös täydennys-
rakentamista.

• Broända ja Kurkimoisio 2019-003489
 › Kurkimoision rakentumattomille tonteille suun-

nitellaan asuinkerrostaloja. Rantakiventien 
entisen koulurakennuksen yhteyteen suun-
nitellaan asuinrakennuksia. Alueella olevien 
pientalotonttien tonttitehokkuuden nostamista 
tutkitaan.

 
Puistosuunnitelmat

• Pikku Kortlahden puisto 
• Merilahden peruskoulun koulupiha 
• Omenapuisto
• Punakivenpuiston eteläosa 
• Ilveskorvenpuisto
• Ramsinkankaan puistoraitti
• Valkkusuonmetsän puistoraitti
 
Puistorakentamiskohteet

• Vuosaaren liikuntapuiston uudisrakentaminen 
• Lokkisaaren puisto
• Punakivenpuisto
• Leikkipuisto Lohikäärme 

Katusuunnitelmat

• Haavikuja
• Verkkopolku
• Kahvipavunkuja
• Mosaiikinraitin alue
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• Vuosaarentien (Valkopaadentie-Porslahdentie) 
pyörätiesuunnitelma 

• Porslahdenkuja
• Punakanelinkuja
• Mustalahdentie/Vuosaaren pohjoinen ostos-

keskus 
• Neitsytsaarentie/Vuosaaren pohjoinen ostos-

keskus 
• Kallvikintie/Vuosaaren pohjoinen ostoskeskus  

Katurakentamiskohteet

• Kallvikinniementie ja LP-alue
• Bertha Pauligin kadun uudisrakentaminen 
• Pallokujan hulevesiviemäri ja jalkakäytävä 
• Lokkisaarentien kääntöpaikan kavennus ja kadun-

varren pysäköintipaikkojen rakentaminen 
• Punakiventien rakentaminen pihakaduksi 

2.3.3 Edellisen aluesuunnitelman toteutu-
minen

Alueelle on toteutettu aiemmin kaksi osittaista alue-
suunnitelmaa: Keski-Vuosaaren ja Rastilan aluesuun-
nitelma 2007 – 2016 sekä Vuosaaren etelä osan alue-
suunnitelma 2011 – 2020. Näiden aluesuunnitelmien 
sisältö on poikennut merkittävästi nykyisistä yleisten 
alueiden suunnitelmista. Erityisesti Keski- Vuosaaren 
ja Rastilan alueuunnitelmassa tavoitteet on esitetty 
erikseen kaikille yleisille alueille, mikä vastaa nykyisin 
alueen ylläpidon tehtäviä. Tämän vuoksi kaikkia tavoit-
teita ja niiden toteutumista ei eritellä tässä yleisten 
alueiden suunnitelmassa, vaan keskitytään suurem-
piin Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelmassa esitet-
tyihin hankkeisiin. Seuraavassa tekstissä on esitetty 
yhteenveto yleisten alueiden suunnitelmien toteutumi-
sesta.

Viheralueet 

Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelmassa (2011-2020) 
puistohankkeina on esitetty Haruspuiston ja Pohja-
vedenpuiston peruskorjaamista. Hankkeille on laa-
dittu yleissuunnitelmat Meri-Rastilan asemakaava-
hankkeen yhteydessä ja ne toteutuvat myöhemmin 
osana Meri-Rastilan kokonaisuutta.

Mustankivenpuiston leikkipuiston peruskorjaus ja 
pienten puutteiden korjaaminen on toteutettu vuosien 
2016-2017 aikana. Ullaksenpuistosta itäisimmät osat 
on kunnostettu. Läntinen ja luoteinen osa puistoa on 
osa Meri-Rastilan kaupunkiuudistusaluetta, ja kun-
nostus etenee sen osana.

Kallahden Kaivonkatsojanpuiston peruskorjaus ja 
Pohjavedenaukion kiertoliittymien nurmetukset eivät 
ole toteutuneet. Hanke-ehdotuksen tavoitteena oli 
peruskorjata puistoalue viihtyisäksi ja edustavaksi 
ja yhdistää Mustankivenpuisto ja luonnontilainen 
Pohja vedenpuisto toisiinsa korkeatasoisesti. Hank-
keen yhteydessä oli myös tarkoitus selvittää puis-
tossa sijaitsevan grillikatoksen mahdolliset vuokra- ja 
maankäyttösopimukset, sekä maa kumpareen käyttö-
tarkoitus.

Lisäksi toteuttamatta ovat jääneet Meri-Rastilan ja 
Ramsinniemen viheralueiden opastuksen lisääminen 
ja opastussuunnitelman toteuttamisen laatiminen. 
Myöskään luonnonsuojelualueelta lähtevää polkua 
ei ole jatkettu Ramsinniementielle, mutta alueella on 
luonnonsuojelusta kertovat opastetaulut aiemman 
yleisten alueiden suunnitelman ehdotuksen mukai-
sesti.

Katualueet

Meri-Rastilan alikulut, Halkaisijanpolun sekä Leiko-
saaren tien ja Meri-Rastilan tien yleisilmeen kohot-
taminen ovat edellisen aluesuunnitelman hanke- 
ehdotuksina lykkääntyneet, mutta ne edistyvät 
Meri- Rastilan täydentämisrakentamisen asemakaava-
muutoksen kautta. 

Alueen aukioiden ja torien kunnostus oli yksi aiemman 
aluesuunnitelman hankkeista. Hankkeen tavoitteena 
oli aukioiden ja torien yleisilmeen ja viihtyisyyden 
kohentaminen, ja se sisälsi kasvillisuuden, kalusteiden 
sekä pysäköintijärjestelyiden parantamisen. Eniten 
parannuksia kaipaavien aukioiden ja torien kunnos-
tukset etenevät jatkossa Meri-Rastilan asemakaava-
muutoksen kautta. Asemakaavan muutoksen ulko-
puolelle sijoittuvat kohteet, kuten Kalkkihiekankujan 
pohjoispääty, Kalkki hiekantori, Hiekkajaalan puiston 
liittyminen alueeseen, Mustan kivenaukio ja Sokeritori. 
eivät ole kunnostuksen kannalta kriittisiä.
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2.4 Kulttuuriympäristöt

Alueen kulttuurinen leima painottuu näkyvimmin 
Keski-Vuosaaren maakunnallisestikin arvokkaaseen 
1960-luvun eheään kaupunkikuvaan. Pääpiirteissään 
alue hahmottuu yhtenäisen arkkitehtuurin, metsäis-
ten puistojen ja yksityisten piha-alueiden, sekä pitkien 
ajoneuvoliikennettä palvelevien puistokatujen kautta. 
Asuinalueiden väliin jää useista erityyppisistä puisto-
alueista koostuva puistojen verkosto, joista keskei-
simmän ja yhtenäisimmän kokonaisuuden muodostaa 
Vuosaaren keskuspuisto. Keskuspuiston muodostavat 
etelästä pohjoiseen seuraavat puistoalueet: Satama-
saarenpuisto, Punakiven kenttä ja Leikkipuisto Lohi-
käärme, Punakivenpuisto, Vuosaaren puisto metsä, 
Haapasaarenpuisto, Puhospolun puistometsä, Ilves-
korvenpuisto ja Sudenkuoppa. Vuosaaren keskus-
puisto on ollut koko pohjoisen Vuosaaren suunnittelun 
ydin. Maakunnallisesti arvokkaan kulttuuri ympäristön 
rajaukseen kuuluu myös Vuosaaren kartano, jonka 
päärakennuksen vanhimmat osat ovat 1800-luvulta. 

60-luvun kaupunkiympäristön lisäksi alueella hah-
mottuu maisemasta selkeänä kokonaisuutena maa-
kunnallisesti arvokas Kallahden harjun ja Helsingin 
höyrylaivareittien kesähuvila-asutuksen alue. Alueella 
on lukuisia rakennustaiteellisesti arvokkaita, paikallis-
liikenteen höyryvenereittien varteen 1900-luvun 
alussa rakennettuja huviloita. Alueella on myös kaksi 
1960-1970-luvuilla rakennettua koulutuskeskusta. 
Maisemallisesti merkittävä Kallahdenharju jatkuu 
Uuden maan halki Hyvinkäälle saakka, mutta erityi-
senä maakunnallisesti arvokkaana ympäristönä alue 
päättyy ranta-alueelle. 

Kuva 12. Kulttuuriympäristöt (suojelukohteet ja arvokkaiksi inventoidut tai luokitellut kohteet). (Lähde: Helsingin kartta-
palvelu 18.6.2019, kartta.hel.fi, jossa ajantasaiset tiedot ja karttamerkkienselitykset.)

Maisemallisesti merkittäviä kartano- ja tilakeskuksia 
ovat Vuosaaren kartanon ympäristö, sekä Rastilan 
kartanoympäristö. Merellisiä maisemassa säily neitä 
huvila-alueita ovat Ramsinkannaksen ympäristö, 
Vanhankallionpuisto ja Lillkallvikinpuisto, sekä Ison 
Kallahden puiston ja Ullaksenpuiston muodostama 

https://kartta.hel.fi/
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kokonaisuus. Kuusiaidan puukujanteet ovat sekä mai-
semallisesti arvokkaita että kaavassa suojeltuja. 

2.5 Kaupunkiluonto

Vuosaari on Helsingin rannikkoa, jossa polveileva 
ranta viiva muodostaa niemiä ja lahtia. Vuosaaren 
yhtenäisimmät metsäalueet keskittyvät rantojen lähei-
syyteen, josta etenkin Itä-Helsingin kulttuuri puiston 
ja Vuosaaren ulkoilupuiston vihersormien ekologiset 
yhteydet kytkevät rantojen puustoiset alueet poh-
joisen kautta Mustavuoren sekä Öster sundomin 
luonnon suojelu- ja Natura-alueisiin. 

2.5.1 Luontoarvot ja rauhoitetut luonto-
kohteet

Vuosaaren yleisten alueiden suunnitelman alueella 
ja lähi ympäristössä on muutamia suojeltuja luonto-
kohteita. Näitä ovat:

• Ramsinniemen lehto on suojelualue, joka on 
rauhoitettu 1990, jolloin alueelle on laadittu myös 
hoito- ja käyttösuunnitelma. Alue kuuluu valta-
kunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan ja on myös 
linnustollisesti arvokas.  

• Rastilan neva on pienialainen (0,82 hehtaaria) 
rannikkovyöhykkeen nuorta soistumaa edustava 
kohde, joka on rauhoitettu 1995. Kohde on Hel-
singin muihin soihin verrattuna paikoin runsas-
ravinteinen. Sen keskiosa on lähes avointa nevaa 
ja keskustaa ympäröi kangaskorpimainen vyöhyke. 

• Uutelan Särkkäniemi on rauhoitettu 1993. Kohde 
on suojeltu merenrantaniittyjen ja Helsingin 

Kuva 13. Vuosaaren kartanot sijoittuvat luontevasti nykyisen  kaupunkirakenteen sisään. Lillkallvikinpuisto.

alueella erikoisten laguunilahtien säilyttämiseksi. 
Laguuni lahdet ovat kuroutuneet merestä maan-
kohoamisen myötä. Alue tarjoaa elinympäristöjä 
pesimälinnustolle, sekä monipuoliselle hyönteis-
lajistolle. Kohteesta on hoito- ja käyttösuunnitelma 
vuodelta 2010.

 
Itä-Helsingin kulttuuripuiston ja Vuosaaren 
ulkoilu puiston ekologiset yhteydet perustuvat 
metsäverkosto selvitykseen (sivun 22 kartassa 
tumman vihreällä). Vaaleammalla vihreällä on esitetty 
ekologisen verkoston osana kehitettävät yhteydet, 
jotka käsittävät runkoyhteyksiin nähden poikittaisia 
yhteyksiä. Nykytilassa katkonaisia yhteyksiä kehite-
tään etenkin kartassa sinisellä viivalla osoitetulla jak-
solla. (Metsäverkostoselvitys, 2015). 

Vuosaaren alueella on useita luonnonsuojelu-
ohjelmassa rauhoitettavaksi esitettyjä kohteita:

• Vartiokylänlahden pohjukassa on Varjakanpuiston 
tervaleppälehto, joka on kasvilajistoltaan ja linnus-
toltaan arvokas luhta- ja lehtoalue. Myös lepakot 
käyttävät aluetta.

• Meri-Rastilan metsä ja muinaisrantakivikko on 
kahdesta osasta koostuva 24,95 hehtaarin alue, 
jonka rajauksen perusteena on lähes luonnon-
tilaisen muinaisrantakivikon säilyttäminen. 
Alueella on runsaasti lahopuustoa, merkittävä 
kääpä lajisto, sekä joitakin arvokkaita kasvillisuus-
kohteita. Kääpä lajistosta osa on uhanalaisia.

• Ramsinniemen alueelle on osoitettu Ramsin-
niemen lehdolle ehdotettuja laajennusalueita, 
joiden tarkoitus on kasvillisuudeltaan ja linnustol-
taan arvokkaan lehtoalueen monimuotoisuuden 
säilyttäminen ja lahopuujatkumon turvaaminen. 
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Kuva 14. Yksityispihat toimivat tukialueena monille eliö-
lajeille etenkin niissä Vuosaaren osissa, joissa julkisten 
viher alueiden verkosto on katkonainen. 

Kuva 15. Vuosaaren ranta-alueet ovat ekologisen verkoston 
toteutumisen kannalta erityisen merkittäviä. Meri- Rastila.

• Uutelan alueelle on ehdotettu suojeltavaksi Uute-
lan länsiosan metsäalue sekä Rudträskin metsä-
alue ja Skatanniemen metsälaikut ja rantaniitty. 
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Helsingin karttapalvelussa on esitetty lajiryhmä-
kohtaisina karttarajauksina lajistollisesti arvokkaaksi 
arvioidut kohteet. Kohteiden tyypistä ja lajistosta on 
tarkempi kuvaus karttapalvelussa. 

• Kasvillisuudelta arvokkaat kohteet keskittyvät 
Vuosaaren alueella metsäisiin osiin, rinteisiin ja 
rannoille

• Linnustollisesti arvokkaat alueet keskittyvät 
Vuosaaren ympäristön metsäisille alueille lahtiin ja 
rannoille.

• Tärkeät lepakkoalueet keskittyvät Vuosaaressa 
rantojen läheisyyteen. Uutelan ja Mustavuoren 
alueet ovat myös matelija- ja sammakkoeläinten 
kannalta tärkeitä elinympäristöjä.

• Vuosaaren ranta-alueilta on rajattu Metso- 
arvoluokituksen kriteereillä tärkeitä metsäalueita, 
lahopuustoisilla metsäalueilla on myös tärkeitä 
kääpäkohteita, sekä lahokaviosammalen elin-
ympäristöä.

 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaim-
mat alueet, suojelukohteet, arvokkaan lajiston elin-
ympäristöt sekä ekologiset yhteydet sijoittuvat kaikki 
Vuosaaren alueella asutusalueen länsi ja itäpuolelle, 
rantojen ja metsäisten vyöhykkeiden alueelle. 

Alueiden ekologisten yhteyksien ja luonnonarvojen 
säilyttäminen on tärkeää huomioida alueiden suun-
nittelun osana, jotta kapeneva ekologinen verkosto ja 
sen monimuotoisuudelle ja arvokkaalle lajistolle tär-
keät elinympäristöt saadaan turvattua jatkossa. Myös 
ekologisen verkoston kehittäminen ja laajempien 
moni muotoisuusalueiden kehittymisen tukeminen luo-
vat hyviä lähtökohtia alueen suunnitteluun. 

Kuva 16. Suunnittelualueen arvokkaat luontokohteet. (Ote Helsingin karttapalvelun luontotiedoista 18.6.2019. Ajan-
tasaiset luontotiedot ja karttamerkkienselitykset karttapalvelussa kartta.hel.fi.)

https://kartta.hel.fi/
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2.6 Kaupunkimetsien nykytila

Vuonna 2018 – 2019 tehtyjen inventointien perusteella 
on kartoitettu kaupunkimetsien nykytilaa Helsingin kau-
pungin sisäisenä työnä. Inventoinnin tulokset on avattu 
seuraavassa osassa alueen pääpuulajien, kasvupaikan ja 
puuston iän kautta.

Pääpuulajit

Suunnittelualueen laajuudesta johtuen alueen puusto 
on erittäin vaihtelevaa ja pääpuusto vaihtelee kasvu-
paikkojen mukaan. Kokonaisuutena mänty on koko 
suunnittelu alueen yleisin pääpuulaji (44 %). Männyn 
määrä selittyy karummilla ja kallioisemmilla kasvu-
paikoilla, joita suunnittelu alueella on paljon. Koivu on 
suunnittelualueen toiseksi yleisen pääpuulaji (18 %). 
Alueel lisesti eniten koivuvaltaisia kuvioita on alueen 
koillisosassa. Kuusi on pääpuulajina kolmanneksi yleisin 
(10 %). Kuusivaltaiset kuviot painottuvat alueen etelä-
osiin.

Alueella on myös leppävaltaisia, vaahteravaltaisia ja 
myös muita jalopuuvaltaisia kuviota.

Yleisesti ottaen puusto on sekapuustoista eli kuviolla on 
montaa eri puulajia ja vieläpä eri kerroksissa. Tämä on 
erittäin hyvä asia mm. luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta. Lisäksi monilajiset ja -kerrokselliset metsät kestä-
vät paremmin erilaisia bioottisia ja abioottisia tuhoja.

Kuva 18. Ramsinniemen lehtometsän polustoa. 

Kuva 17. Vuosaaren luonnonalueiden pääpuulajit. (Lähde: Helsingin kaupunki)
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Kasvupaikat

Suunnittelualueella on melko tasaisesti 
karuja ja kallioista kasvualustoja, joita on 
35 % alueesta. Keskiravinteisia alueita 
on 38 % alueesta. Alavammat alueet 
ovat pääosin rehevämpiä ja kosteam-
pia, näitä on yhteensä 26 %. Mentäessä 
pohjoiseen- koilliseen päin aluetta kasvu-
paikat rehevöityvät. Alueen koillisosa on 
lähes kauttaaltaan rehevä ja kostea.

Kuva 19. Vuosaaren luonnonalueiden kasvupaikat. (Lähde: Helsingin kaupunki)

Kuva 20. Meri-Rastila.
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Puuston ikä

Suurin osa (23 %) puustosta on ikä-
luokassa 81–100 vuotta. Toiseksi suurin 
(20 %) ikäluokka 61–80 vuotiaat metsät. 
Kolmanneksi yleisin (17 %) on ikäluokka 
41–60 vuotta. Myös yli 121-vuotiata metsiä 
on täsmälleen saman verran. Vähiten (6 
%) on nuoria metsiä ja taimikoita.

Suurin osa alueen puustosta on iäkästä, 
ja nuorien metsien osuus on vähäinen. 
Paikoin puuston ikärakenne on hyvinkin 
monipuolinen, eli metsässä on eri- ikäisiä 
puita kerroksittain. Tämä on luonnon 
moni muotoisuuden kannalta tärkeä 
seikka.

Kuva 21. Vuosaaren luonnonalueiden puuston ikä. Lähde: Helsingin kaupunki. (Lähde: Helsingin kaupunki)

Kuva 22. Kalliolakisista metsistä aukeaa kau-
niita näkymiä vuosaarelaiseen maisemaan. 
Pohjavedenpuisto.
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3 Yleisten alueiden tarvekartoitus ja 
suunnitelma 

3.1 Yleisten alueiden kehittämissuunnitelma 

Yleisten alueiden kehittämissuunnitelmalla 
edistetään Vuosaaren eri osa-alueiden ominais-
piirteiden säilymistä ja vahvistumista koko Vuo-
saarta palvelevalla tavalla. Kehittämistavoitteita 
on esitetty sekä teemakohtaisina verkostoina 
kohdassa 3.3 että kohdennettuina tavoitteina 
aluekorteissa. 

Yleisten alueiden kehittämisteemoja ovat kävely, 
pyöräily ja palvelut sekä ekosysteemi palveluista 
niitty-, metsä- ja puustoinen sekä sininen ver-
kosto. Jokaisesta teemasta on laadittu verkosto-
tarkastelu, jossa esitellään kehittämistavoitteet 
pohjautuen muun muassa yleiskaavaan ja sen 
liitekarttoihin sekä Helsingin viher- ja virkistys-
verkoston kehittämissuunnitelmaan. Tärkeim-
mät verkostotarkasteluiden tavoitteet on koottu 
kuvan 25. karttaan. Tavoitteilla pyritään edistä-
mään kestävää kaupunkikehitystä, lisäämään 
luonnon monimuotoisuutta, tukemaan hiili-
nieluja ja kehittämään viheralueiden palveluita 
ja pyöräilyverkostoa. 

Kuva 23. vieressä: Runsaspuustoiset pihat ovat tär-
keitä Vuosaaren kaupunkikuvalle. Keski-Vuosaari.

Kuva 24. alla: Vuosaaren keskusta kehittyy jatkossa 
voimakkaasti.
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Kuva 25. Yleisten alueiden kehittämistavoitteet.

Lähteet: 

Metsät, puistot, niityt: YLRE, hoitoluokka A-C, Helsingin 

kaupunki 2018 

Metsä- ja puustoisen verkoston yhteydet: Metsä- ja 

puustoinen verkosto. Opas verkoston huomioimiseksi 

Helsingin kaupunkisuunnittelussa. Kaupunkiympäristön 

julkaisuja 2019:5. Jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureitit: 

Helsingin kaupungin Reitit-aineisto 2014 

Maankäytön muutosalue: Valmisteilla olevat kaavat ja 

suunnitelmat, Helsingin kaupunki 2019 

Rakennus, tie, muu avoin matala kasvillisuus: Seudullinen 

maanpeiteaineisto, HSY 2018



3.2 Verkostotavoitteet

3.2.1 Jalankulku- pyöräily- ja virkistysreitit

Vuosaaren alueen virkistysreitistö on monipuolinen 
ja verkostomainen. Reitit kulkevat luontevasti ja pää-
osin selkeästi katu- ja viheralueisiin tukeutuen. Vuotie 
halkaisee Vuosaaren kahteen osaan. Pohjoisosassa 
etäisyydet ovat pitkiä aikakaudelle tyypillisen kaavoi-
tuksen mukaisesti, eikä erilaisia etappeja ja pysähdys-
paikkoja muodostu etenkään pääteille riittävästi. 
Vuosaaren keskuspuistossa eri tilat muodostavat 
selkeästi kävelyä rytmittävän sarjan ja miellyttävän 
kävely- ympäristön. Aikansa kaupunki kuvalliset ratkai-
sut ovat tehneet Vuosaaresta omailmeisen ja arvok-
kaan. Vuosaaressa on hyvät lähtö kohdat kehittää 
kävelyn ja pyöräilyn ympäristöjä jatkossa.

Yleiskaavan toteuttamisen myötä alueelle kehittyy 
entistä helpommin kävellen, pyöräillen ja julkisella 
liikenteellä tavoitettava keskusta. Alueen liikkumi-
sen ja virkistysreitistön yleispiirteinen tavoitetila on 
esitetty myös Helsingin viher- ja virkistysverkoston 
kehittämissuunnitelmassa (VISTRA osa II, 2016) sekä 
täydentävästi muissa aiemmissa suunnitelmissa ja 
selvitys töissä, kuten Itä- Helsingin kulttuuri puiston 
kehittämis suunnitelmassa (2011). Uusia yhteys-
tarpeita on erityisesti Meri-Rastilassa, jota kehitetään 
voimakkaasti asemakaavahankkeissa ja rantaraittia 
suunniteltaessa. Merkittävimpiä kehitettäviä yhteyk-
siä ovat poikittainen yhteys Vartio kylänlahden itä-
rannalta Vanttikallion ja Vuo saaren urheilupuiston 
kautta Vuosaaren liikunta puistoon, yhtenäinen ranta-
raitti sekä pidemmällä aikavälillä yhteydet meren-
rannalta Musta vuoren suuntaan sekä Vuosaaren itä- 
että länsipuolelta.

Jalankulku-, pyöräily- ja virkistysverkostoa voidaan 
kehittää monipuolisemmaksi toteuttamalla edellä esi-
teltyjä yhteystarpeita. Yleisten alueiden suunnitelman 
tavoitteena on kehittää mm. alueen keskeisimpien 
viher yhteyksien verkosto maista saavutettavuutta 
sekä Vuosaaren keskustaa esteettömänä kävely-
verkoston solmu kohtana. Lisäksi uusien paikallisem-
pien etappien, levähdyspaikkojen ja liikunta paikkojen 
osoittaminen virkistysverkoston varrelta sekä opas-
tuksen tehostaminen edistävät koko naisuuden 
hahmo tettavuutta ja houkuttelevuutta. Yleisten aluei-
den suunnitelman tavoitteet esitellään tarkemmin 
sivulla 29. Yleisten alueiden suunnitelmassa osoi-
tettuja tavoitteita voidaan tarkentaa jatkossa erilli-
sessä koko kaupungin kattavassa kävelyverkosto-
tarkastelussa.

Kuva 26. Kallvikintie.
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Kuva 27. Jalankulku-, pyöräily- ja virkistysreitistöt ja niiden kehittämistavoitteet.
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Viheralueiden palveluita kehitetään jatkossa etenkin 
Meri-Rastilan puistohankkeidessa, Vuosaaren kes-
kustan ja Keskuspuiston keskiosan sekä Vuosaaren 
urheilu puiston suunnittelussa. Kehittyvät palvelut 
on merkitty sivun 31 karttaan. Viher alueiden palvelut 
parantuvat, vaikka viheralueiden kokonaisala piene-
nee. Selkeästi osoitetut viheralue palvelut ohjaavat 
kulutusta ja tasapainottavat näin kasvavan väestö-
määrän ja pienenevän viheralue pinta-alan muodos-
tamaa epäsuhtaa. Esimerkiksi Vuosaaren liikunta-
puiston kehittäminen muodostaa alueelle uuden, 
urheilullisen vetovoimatekijän golf entän, Nordsjön 
kartanon ja Mustavuoren metsien yhteyteen.

Osoitettujen palvelujen lisäksi arkiympäristön kan-
nalta merkittäviä ovat  metsäisten viheralueiden ja 
yksityisten pihojen liittyminen toisiinsa. Metsät ja pihat 
ovat kokonaisuutena mm. leikin kannalta monipuolisia, 
mikä voi selittää sitä, että asukkaat ovat suhteellisen 
tyytyväisiä alueen nykyiseen palveluverkostoon eten-
kin Keski-Vuosaaressa. Samanlaista luonnon ja asuin-
alueiden sekoittumista on korostuneesti myös Meri- 
Rastilan alueella, mitä tullaan piirteenä kehittämään 
myös jatkossa.

ja urheilu puistoon sekä Lillkallvikin puiston nurmi-
alueiden jatkeeksi ja Ullaksen puistoon. Yksittäiset 
peli kentät sekä ulko kuntoiluvälineet suurimpien puis-
tojen yhteydessä tukevat liikunta verkostoa. 

Vuosaaressa on tällä hetkellä leikkipuistot Mustan-
kivenpuistossa, Haruspuistossa ja Punakiven-
puistossa sekä näiden lisäksi kymmenen pienempää 
leikkipaikkaa melko tasaisesti alueelle sijoittuneena. 
Koirapuistot sijaitsevat Haruspuistossa, Ullaksen-
puistossa ja Lokkisaarenpuistossa. 

3.2.2 Viheralueiden palvelut

Vuosaaren palvelukeskittymiä ovat Vuosaaren metro-
aseman seutu ja Rastilan asema sekä Ilveskorven 
ostoskeskuksen seutu. Alueet hahmottuvat kaupunki-
rakenteen solmukohtina ja ovat portteja myös viher-
alueiden palveluihin. Viheralueiden laajempaa roolia 
osana kaupunkirakennetta on mahdollista korostaa 
entisestään käynnissä olevissa hankkeissa.

Viheralueiden palvelut keskittyvät pääosin suurimpiin 
rakennettuihin puistoihin etenkin Vuo saaren keskus-
puistossa ja ranta-alueella. Alueen monipuoliset lii-
kuntapaikat sijoittuvat Vuosaaren liikunta puistoon 

Kuva 28. Mustankivenpuisto. 
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Kuva 29. Viheralueiden palvelut.
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3.2.3 Ekologisten verkostojen kehittämisen tavoitteet

Rastilanpuro ja Vuosaarenpuro. Purot sijaitsevat suu-
rimmaksi osaksi savikolla, mutta muutoin Vuosaaren 
alueella on paljon siltti- ja hiekkamaita. Kaupunki-
puroilla sekä merenrannoilla on merkittävä rooli 
alueen virkistysarvoissa. 

Vuosaaren keskuspuiston ja Omenarinteen alueella 
sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeä Vuosaaren 
pohjavesialue, jolle on laadittu suojelusuunnitelma 
(Vuosaaren, Vartiokylän, Tattarisuon ja Kallahden 
pohjavesialueiden suojelusuunnitelma – Suunnittelu-
keskus Oy 2003, HKI, Uudenmaan ympäristökeskus). 
Suunnitelmassa pohjaveden pilaantumisen merkittä-
vimmiksi riskeiksi on nostettu rakentaminen, maan-
alaiset öljysäiliöt, huoltoasemat, Niinisaarentien ja 
Vuotien liikenne ja Pauligin tehdasalue (poistunut, 
nykyään asuinalue Kahvikorttelit).

Kuva 30. Vuosaaren läpäisemättömien pintojen osuus.

Sininen verkosto

Siniselle verkostolle asetetut tavoitteet (ks. s. 33 
kartta) perustuvat paitsi Helsingin kaupungin omiin 
suunnitelmiin ja strategioihin niin myös yleisiin 
ilmaston muutokseen hillinnän, sopeutumisen ja moni-
muotoisuuden turvaamisen tavoitteisiin. Erityisesti 
hulevesien määrällinen hallinta vähentää mm. tulva-
huippuja ja luonnon mukaisina ratkaisuina toteutetut 
siniviherrakenteet lisäävät kaupunki luonnon moni-
muotoisuutta. 

Vuosaaren suunnittelualueen sininen verkosto koos-
tuu merenranta-alueesta, neljästä purosta, niihin 
liittyvistä lampimaisista kosteikoista sekä pohjoi-
sen Kangaslammesta. Alueella sijaitsee luontotieto-
järjestelmän perusteella lisäksi kolme lähdettä: 
Porslahden lähde (mahdollisesti ei lähdeperäinen), 
Omenapuiston lähde (mahdollisesti kuivunut) sekä 
Ison Kallahdenpuiston lähde (pieni purolähde). Alueen 
purot ovat Mellunkylänpuro, Ramsinkannaksen puro, 
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Kuva 31. Sininen verkosto.
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Purot

Mellunkylän puro sijaitsee alueen luoteisreunassa. 
Puron valuma-alue sivuaa pieneltä osin suunnittelu-
aluetta. Mellunkylänpuroon on tehty kalastollisia kun-
nostuksia. 

Vuosaarenpuron valuma-alue kattaa suuren osan 
suunnittelualueesta. Valuma-alueen länsireunalla 
sijaitsee Kangaslampi. Pohjavesialueen muodostumis-
alue sijaitsee valuma-alueen yläosissa. Puro on osin 
putkitettu ja uomaa on muokattu. Puro on virkistyksel-
lisesti tärkeä, sillä se sijaitsee pääosin viheralueella 
ja kulkee mm. golfentän kautta. Puro laskee Niini-
lahteen. Golfentän vieressä puroympäristössä on 
lampimaisia painanteita, jotka ovat muodostuneet, 
kun entistä merenlahtea on täytetty (Helsingin lam-
met, HKI/YMK 2/2007). Vuosaarenpuron veden laatu 
on välttävä (Helsingin kaupungin pienvesi ohjelma 
2007), minkä vuoksi Helsingin pienvesiohjelmassa 
on mainittu seuraavat toimenpiteet: ”Nykyisten 
luontoarvojen säilyttäminen mm. estämällä tulevan 
rakentamisen haittavaikutukset, virkistyskäyttöarvon 
kohentaminen mm. niittämällä uomaa, tyydyttävä/
hyvä vedenlaatu valuma-alueen kunnostuksella.” Näi-
den lisäksi alueen purojen, lampien ja kosteikoiden 
kehittäminen luonnon mukaisemmiksi parantaa niiden 
virkistys arvoa ja ekologista tilaa.

Ramsinkannaksen puro on luonnonmukaisen kaltai-
nen metsäpuro. Se sijaitsee suunnittelualueen lounais-
osassa. Puro on vain vajaa 300 m pitkä. Puron luonnon-
mukaiselle osuudelle on suunnitteilla asemakaava 
Ramsinranta IV. Asemakaavan viite suunnitteluna on 
tehty Ramsinkannaksenpuro – Selvitys puron säilyt-
tämisen reunaehdoista, Sitowise 2017. Olennaisimpia 
asioita olivat puron avoimena ja luonnonmukaisena 
säilyttäminen, eroosiosuojaus ja suurimpien rumpu-
jen purkukohdalla laskeutus painanteiden rakenta-
minen. Suurin osa Ramsin kannaksenpuron valuma- 
alueesta sijaitsee pientalovaltaisella alueella, josta 
vesi kulkee putkessa puroon. Puron vedenlaatu on 
luokiteltu Helsingin kaupungin pienvesiohjelmassa 
(2007) välttäväksi, sen alajuoksulla on tulvaongelmia 
ja tienpenkkojen sortumia. Virtaamien äärevöitymi-
sen vähentäminen lisäämällä läpäisevää pintaa ja 
viivyttämällä vesiä valuma-alueella sekä esim. tulva-
tasanteiden rakentaminen voivat vähentää näitä 
ongelmia. Puron ympäristö on lepakkoaluetta ja ala-
juoksulla linnusto aluetta. 

Ramsinkannaksen puron vedenlaatua ovat aiemmin 
osaltaan heikentäneet Rastilan nevalta valuvat vedet. 
Nevalta puroon johtavaan ojaan on rakennettu maa-
penger, jonka tarkoituksena on parantaa suon vesi-
tasetta ja estää suovesien kulkeutuminen puroon. 
Rastilan neva on keskiravinteinen, mikä näkyy mm. 
sen kasvillisuudessa ja suo on arvoluokaltaan I hyvin 

arvokas (Helsingin kaupungin kartoitus arvokkaista 
kasvikohteista 2006-2012). Nevan vesitaloutta on hei-
kentänyt se, että ympäröiviltä alueilta ei tule nevaan 
vesiä, vaan vedet kulkevat hulevesiputkissa Ramsin-
kannaksen puroon. Mikäli tulevaisuudessa nevaan 
johdetaan lisää hulevesiä, vedet tulisi johtaa hallitusti 
hulevesien käsittelyn kautta ja siten varmistaa, ettei 
alue kärsi vesien mukana tulevista roskista, kiinto-
aineesta tai ravinteista. 

Rastilanpuro kulkee suunnittelualueen länsipuolelta 
Rastilan leirintäalueelle ja kohti merta. Suunnittelu-
alue on puron yläjuoksua, jossa vesi kulkee putkessa ja 
ojissa. Rastilanpuron vedenlaatu on pienvesi ohjelman 
mukaan välttävä, mutta ravinteita purossa on ollut 
suhteellisen vähän. 

Pohjavedet

Suunnittelualueella keskellä Vuosaarta sijaitsee tii-
viin kaupunkirakenteen alla vedenhankinnan kan-
nalta tärkeä Vuosaaren pohjavesialue: Vuosaaren 
pohja vesialue on yksi Helsingin pohjavesialueista, 
joka toimii poikkeusolojen vesivarantoalueena eikä 
sitä käytetä yleiseen talousvedenottoon. Purojen, 
meren rannan sekä pohjavesialueen vuoksi Vuo saaren 
valuma- alueella hulevesien laadullinen hallinta on eri-
tyisen tärkeää ja siihen tulee jatkossa kiinnittää entistä 
enemmän huomiota. 

Läpäisemättömän pinnan määrän lisääntyminen 
vähentää sadevesien viipymää sekä imeytymistä 
pohjavedeksi. Purojen ja pienvesien valuma- alueilla 
hulevesien laadun ja virtaamien äärevöitymisen 
vähentäminen on tärkeää. Virtaamapiikkien kasvu ja 
alivirtaamien väheneminen läpäisemättömän pinnan 
kasvun vuoksi lisäävät mm. uomaeroosiota ja heiken-
tävät eliöstön elinolosuhteita. Pohjavesialueen vuoksi 
Vuosaaressa on kuitenkin huomioitava, että maahan 
ei saa imeyttää kuin puhtaita hulevesiä. Kuitenkaan 
pohjaveden muodostumista ei tulisi vähentää. Meren-
rannan valuma-alueilla ei ole määrällisen hallinnan 
tarvetta. 
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Kuva 32. Ison Kallahden puiston uimaranta.
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Hulevesien laatu

Vuosaaren yleisten alueiden suunnitelman osa-
valuma-alueilla suoritettiin StormTac -ohjelman avulla 
hulevesien laadullisen hallinnan tarpeen arviointi. 
Haitta- aineiden ja ravinteiden pitoisuudet perustuvat 
valuma- alueiden tämänhetkiseen maankäyttöön sekä 
sadantaan. Storm Tac -  ohjelman laskennassa hyö-
dynnettiin HSY:n maanpeiteaineistoa. Tämän lisäksi 
mallinnettiin hule vesirakenteiden vaikutusta veden 
laatuun sekä vastaan ottavan vesistön kapasiteettia 
vastaanottaa näitä haitta-aineita.

Tässä työssä nykytilanteen kuormitustason arvioin-
nissa käytettiin Tukholman hulevesien haitta-aine- ja 
ravinnepitoisuuksien viitearvoja. Alempi raja-arvo tar-
koittaa pieneen vesistöön (esim. puro) tulevan hule-
veden raja-arvoa (kuten purot), ja ylempi raja-arvo 
tarkoittaa suureen järveen tai mereen tulevan hule-
veden raja-arvoa, ks. kuva 33.

Vuosaarenpuron osalta golfenttä ei näy tarkaste-
lussa. Golfenttä voi lisätä ravinteita purovedessä. 

Vuosaaren alueen suunnitteluhankkeissa huo-
mioidaan jatkossa seuraavat siniviherverkosto-
tarkastelussa esille nousseet tarpeet:

• Purojen valuma-alueilla hulevesien laadullinen ja 
määrällinen hallinta

• Merenranta-alueiden hulevesien laadun seuranta 
ja tarvittaessa laadunhallintatoimet 

• Läpäisemättömän pinnan minimointi
• Uusille rakennettaville alueille kaavamääräykset 

hulevesien hallintaan
• Pohjavesialueilla hulevesien imeyttäminen niin, 

ettei pohjaveden laatu heikkene
• Puistoissa ja hiekkapohjaisilla alueilla hulevesien 

imeyttäminen maaperään mahdollisimman usein
• Hulevesien hallintarakenteiden sijoittaminen puis-

toihin, joissa on hulevesiä kokoavia putkia
• Vuosaarenpuron valuma-alueen täydennys-

rakentamisen haittavaikutusten estäminen ja 
hulevesien laadun hallinta puron luontoarvojen 
säilyttämiseksi   

• Vuosaarenpuron virkistysarvojen lisää-
minen ja luonnonmukaistaminen uusien 
viheralue hankkeiden yhteydessä ja puron 
reuna vyöhykkeiden kehittäminen luonnon-
mukaisemmiksi 

• Golfentän aiheuttaman kuormituksen selvittämi-
nen ja vähentäminen

• Rastilanpuron yläjuoksulle hulevesiä kokoava ja 
myös maisemaelementtinä toimiva rakenne

• Veden laadun hallinnan parantaminen ja virtaa-
mien äärevöitymisen ehkäisy

• Biosuodatusrakenteiden rakentaminen erityisesti 
vilkkaasti liikennöidyille, uusille ja kunnostettaville 
kaduille

• Ramsinkannaksen puron luontoarvoja ja tilaa 
parantavia toimia suunnitellaan asema-kaava-
hankkeen nro 12570 yhteydessä.  

• Rastilannevan tilan kehittämiseksi luonnonsuoje-
lualueen hoito- ja kehittämissuunnitelma päivite-
tään nevan kuivumisen ehkäisemiseksi.

• Mellunkylänpuron valuma-alueen tavoitteet on 
kirjattu Puotilan, Vartioharjun ja Fallpakan alue-
suunnitelmaan (2012–2022) sekä Mellunkylän ja 
Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelmaan (2018-
2027).

• Pohjavesialueella noudatetaan ”Rakentamista-
paohjetta tärkeälle pohjavesialueelle rakennet-
taessa” sekä pohjavesialueelle 2003 laadittua 
suojelusuunnitelmaa.

StormTac-mallinnustulokset olivat linjassa Helsin-
gissä hulevesien laadusta tehdyn tutkimuksen kanssa 
(HEL/YMK 12/2014). Havaittuja päästölähteitä ja niiden 
päästöjä olivat muun muassa:

• Liikennealueet: raskasmetallit, typpi ja kiintoaines 
kuten hiekoitushiekka

• Paikoitusalueet: öljyhiilivedyt ja kiintoaines kuten 
hiekoitushiekka

• Asuinalueet, viljelypalstat: ravinteet
 
StormTac-analyysin perusteella huleveden laadun-
hallinnan tarve tulisi selvittää lähinnä kiintoaineen ja 
raskasmetallien osalta paikallisesti hulevesiä kuormit-
tavien toimintojen ympäristössä. Lounaisosan valuma- 
aluetta lukuunottamatta valuma-alueilta kulkeutuu 
raskasmetalleja ja kiintoainesta enemmän kuin alempi 
raja-arvo sallii, ks. kuva 33.

Tarkastelun perusteella alueen länsiosassa olevalla 
osavaluma-alueella VA338 (kuva 33) vedenlaatuun 
tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. Osavaluma-alue 
on Rastilanpuron valuma-aluetta. Erityisesti kiinto-
aines ja raskasmetallipitoisuudet ylittivät reilusti 
ylemmät raja-arvot. Ramsinkannaksen puron valuma- 
alueella sijoittuvalla osavaluma-alueella ei ollut mal-
linnuksen perusteella ravinteita eikä öljyhiilivetyjä yli 
raja-arvon. 
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Kuva 33. Hulevesien laatu StormTac-analyysin perusteella. 
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Metsä- ja puustoinen verkosto

Metsä- ja puustoisen verkoston tavoitteet perustu-
vat sekä Helsingin kaupungin omiin suunnitelmiin ja 
strategioihin että yleisiin ilmastonmuutoksen hillin-
nän, sopeutumisen ja monimuotoisuuden turvaami-
sen tavoitteisiin. Metsäverkoston päätavoitteita ovat 
kaupunki luonnon monimuotoisuuden turvaaminen 
sekä viihtyisän ja turvallisen kaupunkiympäristön luo-
minen. Metsä- ja puustoisesta verkostosta saadaan 
monenlaisia terveyshyötyjä ja lisäksi sillä on kaupun-
gissa lämpötiloja ja sään ääri-ilmiöitä tasaava vaiku-
tus. 

Vuosaaret metsät ovat merkittäviä koko Helsingin 
metsä verkoston kannalta.  Yleisten alueiden suun-
nitelman rajaamalla alueella on säilynyt yhtenäisiä 
metsä alueita etenkin Ramsinniemessä. Yhdessä piha- 
ja katu puuston kanssa alueen yleisilme on kaiken kaik-
kiaan metsäinen ja vehreä. Metsäisten selänteiden 
siluetit erottuvat myös kaukomaisemassa.

Alueen asukasmäärä kasvaa selvästi seuraavien kym-
menen vuoden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että osa 
metsiköistä jää rakentamisen alle ja jäljelle jäävien 
virkistysmetsien käyttö lisääntyy ja niiden maapohja 
kuluu. Erityisesti käyttäjien suosimissa ranta metsissä 
ja kallioselänteillä on kiinnitettävä huomiota siihen, 
etteivät tuulen tuivertamien rantamäntyjen juuristot 
paljastu liiallisen käytön seurauksena. 

Koko alueella kiinnitetään huomiota rakennetun 
alueen ja metsäalueiden reunavyöhykkeisiin jo ennen 
rakentamista, jotta ne säilyisivät kerroksellisina ja 
elinvoimaisina. Yleisten alueiden suunnitelman tavoit-
teena on etenkin metsä- ja puustoisen verkoston 
runko- ja alueellisten yhteyksien kehittäminen. Tavoit-
teet esitellään tarkemmin sivulla 39.  Verkostollisten 
tavoitteiden lisäksi alueen tiivistyessä on tärkeää 

säilyttää tontti- ja kortteli kohtaisesti olemassa ole-
vaa puustoa. Vaikka isompia puita jouduttaisiin kaata-
maan, luonnon mukainen ehjänä säilynyt metsänpohja 
siemen pankkeineen suositellaan säästettäväksi. Tär-
keimpien viheryhteyksien kehittäminen vaatii myös 
istutusten lisäämistä. 

Jotta pienialaiset kaupunkimetsiköt kestäisivät parem-
min uuden rakentamisen tuoman muutoksen kasvu-
olosuhteisiin, suunnitellut hoitotoimenpiteet toteu-
tetaan oikea-aikaisesti. Puuston elin voimaisuuden 
säilyttäminen ja riittävien kasvuresurssien turvaami-
nen on ensiarvoisen tärkeää.

Metsä- ja puustoista verkostoa on tarkoitus kehit-
tää entistä monipuolisemmaksi ja luonnoltaan moni-
muotoisemmaksi mm. kehittämällä viheryhteyksiä 
viher alueiden välillä. Puustoisen verkoston kehittä-
mistä on ohjattu mm. Metsä- ja puustoinen verkosto   
-julkaisussa (Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019).

Kaukomaisemassa vaikuttavien metsäisten selän-
teiden siluetit pyritään säilyttämään ehjinä. Niiden 
näkyvyyteen kiinnitetään myös huomiota muussa 
suunnittelussa: mäntyisen kalliokumpareen anne-
taan kohota maiseman merkkipaikaksi. Kartano-
alueen kulttuuriperintöä säilytetään suosimalla jalo-
puita sen lähi alueilla. Puistomainen, väljä maisema ja 
puuston kujanteet saavat johdattaa kohti kartanoa. 
Viljely palstojen agraarihenkeä Uutelan läheisyydessä 
korostetaan lehtipuuvyöhykkeellä. Alueella kasvaa 
siellä täällä komeita ikimäntyjä yksittäisinä puina ja 
ryhmissä. Näitä maiseman merkkitekijöitä otetaan 
suunnitelmallisella pienpuuston hoidolla esiin puu-
pilaristoiksi. Uuden mäntysukupolven syntyyn kiinni-
tetään huomiota suunnittelussa. 
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Kuva 34. Metsä- ja puustoinen verkosto
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Niittyverkosto

Niittyverkoston päätavoitteina on lisätä ja tukea 
kaupunkiluonnon monimuotoisuutta sekä paran-
taa kaupunki ympäristön viihtyisyyttä ja elämykselli-
syyttä. Niityt myös auttavat sopeutumaan ilmaston-
muutoksen aiheuttamiin sään ääri-ilmiöihin tasaten 
hule vesien virtaamia nurmikkoa paremmin. Verkoston 
kehitettävät osuudet esitetään kuvassa 36 oransseilla 
nuolilla.

Vuosaaren niittyverkosto kytkeytyy Vuosaaren ulkoilu-
puiston kautta Helsingin niittyverkostoon, jota on 
tarkoitus kehittää yleiskaavan liitekartan mukaisesti 
koko kaupungin alueella. Niittyverkoston hoidossa ja 
kehittämisessä otetaan huomioon luonnonsuojelu-
arvot, luonnon monimuotoisuus, ekologinen kytkeyty-
neisyys, kulttuuri ympäristöjen ja maiseman arvot sekä 
virkistyskäytön tarpeet. 

Varsinaisia niittyjä on Vuosaaren yleisillä alueilla on 
melko vähän. Niittyverkosto tukeutuukin voimakkaasti 
puistojen, yksityispihojen ja kadun pientareiden kasvil-
lisuuteen.   

Etenkin katualueilla on kuitenkin paljon mahdollisuuk-
sia muuttaa nurmikoita niityiksi hoitotoimenpiteitä 
muuttamalla. Myös metsänreunojen vaihettumis-
vyöhykkeillä on mahdollista säilyttää nykyistä enem-
män niittykasvillisuutta huomioiden kuitenkin metsä-
kaupungin piirteiden säilyttäminen.

Nurmikoiden muuttaminen niityiksi on perusteltua 
luonnon  monimuotoisuuden lisäämisen lisäksi hule-
vesien imeyttämisen sekä hoidon helpottumisen kan-
nalta. Niittyjä tarvitsee niittää vain muutamia kertoja 
kasvukaudessa, kun taas nurmikoita leikataan viikot-
tain.

Vuosaaren niittymäisillä yleisillä alueilla kasvaa pai-
koin runsaastikin haitallisia vieraslajeja, joiden tor-
junta on osa luonnon monimuotoisuuden turvaamista. 
Hoidon tavoitteena on vahvistaa ja kehittää niittyjen ja 
niiden tukialueiden arvokasta lajistoa sekä vähentää 
vieraslajien määrää.

Kuva 35. Kellastuvat katualueiden nurmikot menestyisivät paremmin niittyinä muodostaen mielenkiintoisempaa kaupunki-
kuvaa. Meri-Rastila.
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Kuva 36. Niittyverkosto.
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3.3 Toimenpidetarpeet

Alueella suoritettujen inventointien ja asukaskysely-
jen perusteella havaittiin alueella eritasoisia toimen-
pidetarpeita. Yhtenäiset teemakohtaiset tavoitteet on 
esitetty aluekorteissa, mutta pienemmät toimenpide- 
ehdotukset on esitetty erillisessä kaupungin sisäisessä 
maastotiedon ylläpito- ja kartoitusjärjestelmässä. 
Lisäksi merkittäviksi nousseet toimenpidetarpeet, 
joilla on alueella myös strategista merkittävyyttä, on 
esitetty kymmenvuotiskauden aikana toteutettavina 
hanke-ehdotuksina kohdassa 4.

Seuraavissa kappaleissa on esitetty yleisellä tasolla 
alueen toimenpidetarpeet katu- ja viheralueisiin sekä 
laajemmin luonnonhoitoon liittyen. 

3.3.1 Katualueet

Tarkastelualueen kadut ovat pääpiirteissään hyvä-
kuntoisia, eikä niihin liity juurikaan toimenpide tarpeita. 
Yleisten katujen peruskorjausten yhteydessä betoni-
set liimatut reunatuet tulisi vaihtaa kestävämpiin 
luonnon kivisiin reunatukiin. Reunatukien valinnassa 
voidaan jatkossakin huomioida osa-alueiden väliset 
erot, ja korostaa niitä myös luonnonkivisen reuna tuen 
valinnassa mm. pintakäsittelyn tai kiven paksuuden 
avulla.

Myös nykyiset hidasteina toimivat asfaltti pintaiset 
suojatiekorotukset kaipaavat yleisesti alueella perus-
korjausten yhteydessä uusimista kestävämpiin. 
Hidasteiden viisteet ovat nykyisin voimakkaasti kulu-
neita sekä profiilin että maalausten osalta. Ne kes-
täisivät luonnonkivestä tehtyinä paremmin jarrutus-
voiman aiheuttamaa kulutusta. Kulutuskestävyyden 
vuoksi korotuksen viiste tulisi toteuttaa luonnon-
kivestä ja suojatie merkinnät joko luonnonkivestä tai 
läpi värjätystä betonikivestä.

Vuosaaren metroaseman ja Rastilan metro aseman 
ympäristöt ovat esteettömyyden erikoistason alueita. 
Esteettömät reitit eivät kuitenkaan hahmotu riit-
tävän selkeästi. Näkövammaisille turvallinen reitti 
olisi hyvä merkitä opaslaatoilla, jolloin ohjauksessa 
ei tarvita alueilla nykyisin käytettyjä fyysisiä esteitä. 
Samalla alueen viitoitusta voisi kehittää yleisemminkin 
tarkoituksen mukaisemmaksi.

Vuosaaren keskustan asemakaavahankkeen yhtey-
dessä voidaan korostaa metroaseman liikenteellistä 
solmukohtaa ja tukea metron ja pyörän yhteiskäyttöä. 
Pyöräilymahdollisuuksien lisäämistä voi edistää esi-
merkiksi lisäämällä metroaseman läheisyyteen katok-
sellisia polkupyöräparkkialueita. 

Katukasvillisuuden osalta parannustarpeet ovat 
alueel lisesti katsottuna suppeita. Harustentien puu-
rivissä kasvaa nykyisin kasvualustaansa nähden liian 
suurikokoisia puita (hevoskastanja). Puurivi tulisi 
uudelleen istuttaa seuraavan 10 – 20 vuoden aikana, ja 
valita lajiksi kukkiva pienikasvuinen puu. 

3.3.2 Viheralueet

Vuosaaren viheralueet ovat yleisesti melko hyvässä 
kunnossa yksittäisiä kunnostustarpeita lukuun otta-
matta. Erityisesti Aurinkolahden alue erottuu hyvä-
kuntoisena ympäristönä, jossa kalusteet ovat vain lie-
västi merituulen kuluttamia. Vuosaaren muissa osissa 
metsäinen yleisvaikutelma sallii myös kalusteiden ja 
varusteiden osalta hieman luonnonmukaisemman 
ilmeen. Metsäisen rauhallisessa ympäristössä uusim-
mat metallirunkoiset kalusteet nousevat esiin ympä-
ristöstään perinteisten puupenkkien rinnalla.

Yleisesti alueella korostuu pienten ylläpidon toimen-
piteiden tarve. Muun muassa hiekoitushiekan peit-
tämien viherkaistojen, huonokuntoisten penkkien, 
huleveden syövyttämien käytävien ja epäsiistien 
reuna vyöhykkeiden siistiminen ja korjaaminen kuuluu 
ylläpidon vastuulle.

Alueen leikkipaikat ovat melko huonossa kunnossa 
Meri-Rastilan, Keski-Vuosaaren ja Nordsjön kartanon 
osa-alueen osalta. Kaikkiin näihin leikki paikkoihin on 
joko asemakaavahankkeen tai tämän yleisten aluei-
den suunnitelman kautta esitetty kunnostustarpeita 
tai jo tarkempia kunnostussuunnitelmia. Suuren 
kulutuksen aiheuttamat metsäpolut eivät vaadi kun-
nostusta, mutta käyttö paine ja alueen kasvu on huo-
mioitu luonnon hoidon suunnitelmassa sekä puisto-
suunnitelmissa käytönohjaamisen näkö kulmasta.

Ullaksenpuiston reitillä ja Lillakalvikinpuiston pohjois-
osassa pensasryhmät ovat huonokuntoisia. Ullaksen-
puiston istutuksia voidaan parantaa Meri-Rastilan 
asemakaavan maankäytön muutoshankkeessa ja 
Lill kalvikinpuiston kasvillisuus ylläpidon toimen-
piteenä. Meri-Rastilan ja Ramsinniemen viheralueiden 
virkistys mahdollisuuksia täydennetään mm. opas-
tusta parantamalla.

Päättäessään yleisten alueiden suunnitelman hyväk-
symisestä kaupunkiympäristölautakunta päätti, että 
jatkosuunnittelussa selvitetään mahdollisuuksia mer-
kitä alueelta sopiva paikka, jossa harrastelijatasoisen 
kriketin pelaaminen olisi mahdollista.
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3.3.3 Luonnon- ja maisemanhoito

Kuviokohtainen toteutustason luonnon- ja maiseman-
hoidon suunnitelma laaditaan seuraavassa 
suunnittelu vaiheessa yleisten alueiden suunnitel-
massa esitettävien tavoitteiden mukaisesti. Suun-
nitelma laaditaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja 
asukasjärjestöjen kanssa.

Päättäessään yleisten alueiden suunnitelman hyväk-
symisestä kaupunkiympäristölautakunta päätti, että 
myöhemmässä vaiheessa tehtävien luonnonhoidon 
suunnitelmien ja toimenpiteiden tulee antaa tilaa met-
sien luonnolliselle vanhenemiselle ja lahopuun määrän 
lisääntymiselle. Lisäksi sekä valtapuuston että pien-
puuston harvennusten määrä kannattaa pitää mah-
dollisimman pienenä.

Hoitoluokat               

Luonnonmukaiset alueet eli metsät, niityt ja pellot 
on hoitoluokitettu B-, C- ja S-hoitoluokkiin käyttäen 
pohjana valtakunnallista hoitoluokitusta. Tämä hoito-
luokitus kuvaa osaltaan kunkin alueen ominaispiirteitä 
eli onko kyseinen alue metsäinen vai puoliavoin tai 
avoin. Lisäksi hoitoluokituksella määritellään kuvion 
mahdollisen hoidon tavoitteiden lähtökohtia. Esi-
merkiksi C3-suojametsissä on tarkoitus hoitaa met-
siä niin, että näiden metsien suojametsä vaikutus olisi 
mahdollisimman hyvä, eli niitä hoidettaisiin kerrokselli-
sena ja elinvoimaisena melulta, pölyltä ja epä toivotuilta 
näkemiltä suojaavina metsinä. B-hoito luokissa taas 
eriasteisesti avoimet ja hoidetut niittyalueet on ala-
luokiteltu kunkin avoimen alueen luonteen ja hoitotar-
peen mukaan. 

Kuva 37. Suunnittelualueen tavoitteelliset hoitoluokat. 
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S-hoitoluokalla tarkoitetaan suojelualueita. Niitä 
on Vuosaaren suunnittelualueella yhteensä 11 pro-
senttia alueen kaikkien luonnonmukaisten alueiden 
pinta-alasta. Suojelualueiden ulkopuoliset luonnon 
monimuotoisuuden kannalta tärkeimmät kohteet 
on huomioitu C5-arvometsinä (7 %).  Arvometsiksi 
on luoki teltu mm. kosteikkoja, korpimaisia alueita, 
runsas jalopuustoisia metsiköitä ja runsas laho-
puustoisia sekä vanhapuustoisia kangasmetsiä. 

Ramsinniemen luonnonmukaiset alueet ovat pääosin 
C2.1-ulkoilumetsiä. Tällä on haluttu korostaa sitä, että 
alue on erittäin kovassa ulkoilukäytössä, joka osaltaan 
ohjaa alueen hoidon tavoitteita. Näitä alueita on 12 
prosenttia koko suunnittelualueen pinta-alasta. 

Suojametsät (C3) ovat pääosin Vuotien, Porslahden-
tien ja Kallvikintien varressa. Muut alueet on hoito-
luokitettu pääosin C1.2-lähivirkistysmetsiksi (59 %). 
Lisäksi alueella on jonkin verran (4 %) avoimia ja puoli-
avoimia niittyalueita. 

säilyttää mahdollisimman luonnontilaisina, jätetään 
hoito toimenpiteiden ulkopuolelle. Metsien moni-
muotoisuutta lisätään myös hoidon keinoin tavoitellen 
metsien kerroksellisuutta ja sekapuustoisuutta, jotka 
ovat luonnontilaisen metsän tunnusmerkkejä. Lisäksi 
toimen piteillä luodaan keinollisesti lisää kuollutta 
puustoa.

Hoidon tarpeen tarkastelukartassa on lähtö-
kohtaisesti määritelty ne alueet, jossa on katsottu, 
ettei niillä tarvitse edes tarkastella hoitoa ja toisaalta 
myös ne alueet, joissa hoidon tarpeen tarkastelu on 
katsottu tarpeelliseksi. Hoidon ulkopuolisia alueita 
ovat pääosin virallisista ulkoilureiteistä, kaduista ja 
tonteista kauempana olevat metsäalueet. Lisäksi hoi-
toa ei tarkastella luonnonarvokohteilla ja esim. kaikilla 
laajemmilla kallioalueilla ja kosteikoksi määritellyllä 
alueella. Alueita, joissa ei ole lähtökohtaisesti tarvetta 
tarkastella hoitoa, on tässä vaiheessa suunnittelu-
prosessia noin puolet alueen pinta-alasta. 

Vuosaaren keskusta

Meri-Rastila

Rastila

Aurinkolahti-Kallahti

Keski-Vuosaari

Nordsjön kartano

Ramsinniemi

Kuva 38. Vuosaaren luonnonalueiden hoidon tarpeen tarkastelu. (Lähde:  Helsingin kaupunki)

Hoidon tarpeen tarkastelu

Metsien ja metsäisten alueiden hoidon keskeisin 
tavoite on suunnitelmallinen monimuotoisuuden 
lisääminen. Hoitotoimenpiteet kohdistetaan harki-
tusti siten, että ne luonnon arvokohteet, jotka tulee 

Niittylajistoa kasvavien alueiden hoidon keskeisin 
tavoite on vahvistaa ja kehittää arvokasta niittylajistoa 
sekä vähentää vieraslajien määrää. Tärkeimpänä kei-
nona tässä toimii valikoiva niitto, jonka periaatteena on 
niittää epätoivottuja lajeja usein ja aina ennen niiden 
kukintaa ja siementämistä. Toivottuja lajeja suositaan 
niittämällä ne vasta kukinnan jälkeen ja antaen niiden 
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siementen pudota maahan. Hoitoa tehostetaan kerää-
mällä niittojäte pois, jolloin maaperä köyhtyy pitkällä 
tähtäimellä niittylajistolle otollisemmaksi. Niittyjen 
hoidon keinoja on esitelty tarkemmin Helsingin kau-
pungin niittyjen hoidon työohjeessa ”Luonnon hoidon 
työohje – Niityt ja maisemapellot”

Aluekortti 1 – Vuosaaren keskusta

Tällä alueella on vain muutama suojametsäkuvio Kall-
vikintien varrella. Alueen luonnonhoidon tavoitteita 
ovat pihojen, reittien, teiden ja tonttien läheisten met-
sien turvallisuus, elinvoimaisuus, viihtyisyys. Luonnon-
hoidon tavoitteita toteutetaan mm. yksittäisten puiden 
poistolla ja hoidettavaksi määritellyn alueen yleisellä 
pienpuuston hoidolla, jossa harvennetaan ylitiheää 
vesakkoa ja sieltä poimitaan kasvatuskelpoisia tule-
van puusukupolven yksilöitä esiin.

Aluekortti 2 – Meri-Rastila

Kyseisen osa-alueen luonnon- ja maisemanhoidon 
tavoitteena on ylläpitää ja kehittää alueen mer-
kittäviä luonto-, maisema- ja kulttuuriarvoja, sekä 
huolehtia ulkoilu reittien, teiden ja tonttien puuston 
turvallisuudesta, puuston elinvoimaisuudesta, huono-
kuntoisimman puuston uudistumisesta ja yleisestä 
reunametsien viihtyisyydestä ja liikuttavuudesta. 

Tärkeimpiä alueen luonnon monimuotoisuuteen liitty-
viä arvoja ovat paikoittainen puuston luonnontilaisuus, 
paikoittainen puuston korkea ikä ja lahopuustoisuus ja 
kaikki edellä mainittuja tekijöitä indikoivat eliöt ja eläi-
mistö, kuten esim. käävät ja sammaleet (ks. kartta.
hel.fi). Lisäksi koko metsäalueella on laajempi merki-
tys viher sormena ja ekologisena käytävänä. Alueen 
luonto arvokohteet jäävät kokonaan toimenpide-
tarkastelun ulkopuolelle kehittymään täysin luonnon-
tilassa. Arvokkaimmat luonnonarvokohteet on hoito-
luokitettu S-hoitoluokkaan ja C5-arvometsäksi, ks. 
hoitoluokkakartta merkinnät S ja C5.

Alueen ulkoilureittien, teiden ja tonttien lähi ympäristöt 
ovat toimenpidetarkastelun piirissä, ks. kuva 38. 
Nämä metsäalueet ovat olleet jo edellisilläkin hoito-
kierroksilla hoidon piirissä ja ne poikkeavatkin raken-
teeltaan tästä syystä monissa kohdin suojelualueista 
tai kauempana reiteistä olevista enemmän luonnon-
tilaisemmista metsistä. Toimenpide tarkastelualueelle 
tulevat mahdolliset toimenpiteet tarkennetaan tule-
vassa vuorovaikutteisessa luonnon- ja maiseman-
hoidon toteutussuunnitelmassa. Tämä koskee myös 
alla olevia muita osa-alueita. Tämän osa-alueen 
luonnon hoidon tavoitteita ovat reittien, teiden ja tont-
tien läheisten metsien turvallisuus, elin voimaisuus, 

viihtyisyys, paikoittainen puuston uudistaminen, sekä 
ulkoilumetsien luontoarvojen kehittäminen paran-
tamalla hoidon keinoin niiden kerroksellisuutta ja 
moni lajisuutta. Näihin tavoitteisiin päästään mm. 
yksittäisten puiden poistolla, paikoittaisella puus-
ton harventamisella, muutaman huonokuntoisimman 
reitin varsipuuston uudistamisella ja hoidettavaksi 
määritellyn alueen yleisellä pienpuuston hoidolla, 
jossa harvennetaan ylitiheää vesakkoa ja sieltä poimi-
taan kasvatuskelpoisia tulevan puusukupolven yksi-
löitä esiin.

Aluekortti 3 – Rastila

Kyseisen alueen luonnonmukaiset viheralueet ovat 
pääosin toisistaan erillään olevia pienehköjä alueita. 
Ne ovat pääosin kallioisia alueita, mutta mukana on 
myös muutama rehevämpi alue. Lisäksi alueella on 
Vuotien vieressä oleva pieni suojametsävyöhyke.

Tällä osa-alueella metsäisten alueiden hoidon tavoit-
teena on puuston elinvoimaisuus, turvallisuus ja viih-
tyisyys reittien, teiden ja tonttien lähettyvillä, sekä 
suojametsäominaisuuksien ja jalopuuston ylläpito 
ja kehittäminen. Myös vanhimman puuston uudistu-
misesta on huolehdittava.  Osa-alueen luontoarvot 
kohdistuvat pääasiallisesti alueen vanhapuustoisiin 
kallioalueisiin ja jalopuustoon. Tämän osa-alueen 
luonnon hoidon tavoitteisiin päästään mm. yksittäis-
ten puiden poistolla, paikoittaisella puuston harven-
tamisella ja hoidettavaksi määritellyn alueen yleisellä 
pienpuuston hoidolla, jossa harvennetaan ylitiheää 
vesakkoa ja sieltä poimitaan kasvatuskelpoisia tule-
van puusukupolven yksilöitä esiin. Lisäksi hoito-
toimenpitein edistetään jalopuuston elinvoimaisuutta 
ja määrää.

Aluekortti 4 – Aurinkolahti-Kallahti

Alueella on vain muutamia pieniä luonnonmukaisia 
alueita, jotka ovat suurimmaksi osaksi kallioisia. Suu-
rin yksittäinen luonnonmukainen alue on osa-alueen 
pohjoislaidalla. Luonnonhoidon tavoitteena luonnon-
mukaisilla alueilla on reittien, tonttien ja teiden varsien 
puuston turvallisuus ja viihtyisyys. Tähän tavoittee-
seen päästään yksittäisten puiden poistolla ja pien-
puuston hoidolla edellä mainituille reunakuvioille.

Aluekortti 5 – Keski-Vuosaari

Osa-alueen luonnonhoidon tavoitteita ovat reittien, 
teiden ja tonttien läheisten metsien turvallisuus, 
elinvoimaisuus, viihtyisyys sekä metsän luonto-
arvojen kehittäminen parantamalla hoidon keinoin 
lähivirkistys metsien kerroksellisuutta ja moni-

https://www.hel.fi/static/hkr/ohjeita_suunnittelijoille/tyoohje_niityt_ja_maisemapellot_web.pdf
https://www.hel.fi/static/hkr/ohjeita_suunnittelijoille/tyoohje_niityt_ja_maisemapellot_web.pdf
https://kartta.hel.fi/
https://kartta.hel.fi/
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lajisuutta. Näihin tavoitteisiin päästään mm. yksittäis-
ten puiden poistolla, paikoittaisella puuston harven-
tamisella ja hoidettavaksi määritellyn alueen yleisellä 
pienpuuston hoidolla, jossa harvennetaan ylitiheää 
vesakkoa ja sieltä poimitaan kasvatuskelpoisia tule-
van puusukupolven yksilöitä esiin.

Aluekortti 6 – Nordsjön kartano

Alue koostuu pääosin lehtipuuvaltaisista metsä-
saarekkeista ja niitä yhdistävistä avoimista niitty- ja 
nurmi alueista. Lisäksi alueella on huomattavan laaja 
kosteikkoalue, joka on huomioitu C5-arvometsä- 
hoitoluokituksella. Tämän osa-alueen luonnonhoidon 
tavoitteita ovat reittien, teiden ja tonttien läheisten 
metsien turvallisuus, elinvoimaisuus, viihtyisyys sekä 
metsän luontoarvojen kehittäminen parantamalla hoi-
don keinoin lähivirkistysmetsien kerroksellisuutta ja 
monilajisuutta. Lisäksi kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaita kartanokohteita ylläpidetään ja hoidetaan ohjei-
den mukaisesti. Näihin tavoitteisiin päästään mm. 
yksittäisten puiden poistolla, paikoittaisella puuston 
harventamisella ja hoidettavaksi määritellyn alueen 
yleisellä pienpuuston hoidolla, jossa harvennetaan yli-
tiheää vesakkoa ja sieltä poimitaan kasvatuskelpoisia 
tulevan puusukupolven yksilöitä esiin.

Aluekortti 7 – Ramsinniemi

Kyseisen osa-alueen luonnon- ja maisemanhoidon 
tavoitteena on ylläpitää ja kehittää alueen merkittä-
viä luonto-, maisema- ja kulttuuriarvoja, sekä huo-
lehtia ulkoilumetsien puuston elinvoimaisuudesta, 
kerroksellisuudesta, sekapuustoisuudesta ja uudistu-
misesta sekä yleisestä ulkoilumetsien viihtyisyydestä 
ja liikuttavuudesta. Suojelualueet (hoitoluokka S) eivät 
kuulu tämän suunnitelman tarkastelun piiriin, muuten 
kuin metsäisten alueiden yhteenvetotiedoissa.

Tärkeimpiä alueen luonnon monimuotoisuuteen liitty-
viä arvoja ovat paikoittainen puuston luonnon tilaisuus, 
paikoittainen puuston korkea ikä ja lahopuustoisuus ja 
kaikki edellä mainittuja tekijöitä indikoivat eliöt ja eläi-
mistö, kuten esim. käävät ja sammaleet (ks. tarkemmin 
luontotietojärjestelmä). Lisäksi koko metsäalueella on 
laajempi merkitys vihersormena ja ekologisena käy-
tävänä. Alueen luontoarvokohteet jäävät kokonaan 
toimen pidetarkastelun ulkopuolelle kehittymään 
täysin luonnontilassa. Arvokkaimmat luonnonarvo-
kohteet on hoitoluokitettu C5-arvometsäksi, ks. kuva 
37.

Alueen ulkoilumetsät ovat toimenpide tarkastelun 
piirissä, ks. kuva 38. Nämä metsäalueet ovat olleet 
jo edellisilläkin hoitokierroksilla hoidon piirissä 
ja ne poikkeavatkin rakenteeltaan tästä syystä 
monissa kohdin suojelualueista tai arvokkaista elin-
ympäristöistä. Ne ovat istuttamalla aikaansaatuja hoi-

dettuja ja edellisellä hoitokierroksella 2010 harvennet-
tuja pääosin vielä valoisia ja avaria helposti kuljettavia 
ulkoilumetsiä. Toimenpidetarkastelu-alueelle tulevat 
mahdolliset toimenpiteet tarkennetaan tulevassa 
vuorovaikutteisessa luonnon- ja maiseman hoidon 
toteutus suunnitelmassa. Tämä koskee myös alla ole-
via muita osa-alueita. Tämän osa-alueen luonnon-
hoidon tavoitteita ovat ulkoilumetsien turvallisuus, 
elin voimaisuus, viihtyisyys, paikoittainen puuston 
uudistaminen, sekä ulkoilumetsien luontoarvojen 
kehittäminen parantamalla hoidon keinoin niiden ker-
roksellisuutta ja monilajisuutta. Näihin tavoitteisiin 
päästään mm. yksittäisten puiden poistolla, paikoittai-
sella puuston harventamisella ja hoidettavaksi mää-
ritellyn alueen yleisellä pienpuuston hoidolla, jossa 
harvennetaan ylitiheää vesakkoa ja sieltä poimitaan 
kasvatuskelpoisia tulevan puusukupolven yksilöitä 
esiin.

3.3.4 Hoitoluokkien muutostarpeet

Metsien hoitoluokkia voidaan muuttaa niissä tapauk-
sissa, että muutos selkeyttää hoidon tavoitteita aiem-
masta tilanteesta. Erityistä tarvetta hoitoluokkien 
muutokselle ei ole.

Myöskään muilla yleisillä alueilla ei ole selkeää tarvetta 
hoitoluokkamuutoksille. Vain Ullaksenpuiston A2-, A3- 
ja C1-hoitoalueiden liittyminen toisiinsa on epämääräi-
nen, mutta alueet voidaan liittää voimakkaammin toi-
siinsa hoitoluokkamuutoksen sijaan Ullaksenpuiston 
länsiosan perusparannuksen (hanke-ehdotus koh-
dassa 4) avulla. 

Alueen niittyverkostoa voidaan vahvistaa kiinnittä-
mällä huomiota tarkemmin katualueiden nurmipin-
taisten kaistojen ja metsäalueiden reunavyöhykkeiden 
hoitoon. Varsinaiset katualueiden hoitoluokat ovat 
nykyisin tarkoituksenmukaisia vakiintuneiden katu-
tyyppien vuoksi, joten niihin ei liity muutostarpeita. 
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Kuva 39. Lokitien puistometsän kulunut metsänpohja. 

3.3.5 Jatkoselvitys- ja muut suunnittelu-
tarpeet

Rastilan puron valuma-alueen hulevesien käsittely ja 
vedenlaatu

StormTac-analyysin perusteella Rastilanpuron 
valuma- alueen vedenlaatuun tulisi erityisesti kiinnittää 
huomiota. Rastilanpuron valuma-alueen vedenlaatu 
on myös Helsingin pienvesiohjelman mukaan välttävä. 
Koska StormTac-ohjelma perustuu mallinnukseen ja 
tulokset ovat teoreettisia, hulevesien laatu tulisi ensin 
tarkistaa tutkimuksilla. Jatkotutkimuksissa tulisi sel-
vittää mahdolliset hulevesien laadun hallintaan sovel-
tuvat paikat perustuen luonnollisiin virtaus reitteihin 
tai kohtiin, joista voidaan ohjata hulevesiputkesta 
vettä esimerkiksi puiston hulevesiaiheeseen. Veden-
laatua voidaan seurata esimerkiksi hulevesiputkista 
valuma-alueen eri osissa, jolloin saadaan tietoa, mille 
alueella hallintatoimia kannattaa tehdä.  

Hulevesienhallintatoimenpiteet voidaan keskittää 
esimerkiksi tiivistyville alueille hajautetun hallinnan 
rakentein tai puron yläjuoksulle valuma-alue tason 
rakenteella. Alueella on hiekkamaita, joten myös 
imeyttävät rakenteet voivat olla mahdollisia. 

Yksi mahdollinen tarkasteltava kohde on Rasti-
lassa sijaitseva maisemallista kunnostusta kaipaava 
Lokitien puistometsä. Puistometsä on sijainniltaan 
osa-alueensa keskeisin puisto, mutta käytännössä se 
toimii läpikulkualueena, jossa kävely ja jopa pyöräily 
on siirtynyt raitin sijaan metsäalueelle. Puisto päättyy 
pienelle aukiolle, joka ei ole houkutteleva. Mikäli puis-
toa päädytään kunnostamaan, voidaan tarkasteluissa 
ottaa huomioon mahdollisuus hulevesien hallintaan. 
Puiston hyödyntäminen hulevesien viivyttämisessä ja 
imeyttämisessä kaipaa kuitenkin lisätutkimuksia, mm. 
saadaanko puistoon johdettua hulevesiputkesta vesiä. 
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4 Hanke-esitykset

4.2 Hankkeiden kuvaukset

Hankkeet 1-3 liittyvät reitistön kehittämiseen ja hanke 
4 leikkipaikkojen kunnostamiseen. Yleisesti hanke- 
ehdotukset toteuttavat Helsingin kaupungin linjauk-
sia hyvästä arkiympäristöstä sekä kaupunkiluonnon 
verkosto maisesta rakentumisesta. 

Seuraavissa kappaleissa esitetään hankeohjelmien 
sisältö tiivistetysti.

4.1 Hankkeiden valinnan perusteet

Viher- ja katualueiden kunnostustarpeisiin liittyvät 
hanke-esitykset perustuvat maastokäynteihin ja asuk-
kailta saatuun palautteeseen. Vuosaareen ehdotetaan 
tässä työssä seuraavalle kymmenvuotiskaudelle neljä 
hanketta. Näiden neljän hanke-ehdotuksen lisäksi 
monia asukaspalautteissakin esiin tuotuja kehittämis-
tarpeita on sisällytetty jo suunnitteilla oleviin laajem-
piin hankkeisiin, tai ne kunnostetaan ylläpidollisena 
työnä: Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi Meri-Rastilan 
puistot sekä erityisesti Punakivenpuisto ja erityisesti 
siellä Lohikäärmepuiston leikkipuisto.

Jokaiseen hankkeeseen liittyy myös koko Vuo saaren 
kävely-ympäristön kehittäminen, joka kaipaa paran-
tamista erityisesti pohjoisessa Vuosaaressa. Kävely- 
ympäristön kehittäminen tarkoittaa esi merkiksi viitoi-
tuksen, penkkiverkoston ja samalla muun varuste tason 
täydentämistä ja paikoin näkymien avaamista. 

Kuva 40. Hankkeiden 1-4 sijainnit.
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4.2.1 Kallvikintien kaupunkikuvan parantaminen

Kaupunkikuvaan tulleiden ruhjeiden lisäksi Kallvikin-
tien linjausta on siirretty Vuotien ja Vuosaarentien 
välillä alkuperäiseltä paikaltaan vuoden 1997 suunni-
telman mukaisesti, minkä vuoksi eteläisimmän puis-
ton pinta-ala on lähes puolittunut ja tilalle on tullut 
liikerakennuksia. Vuotien rakentaminen on myös 
muodostanut tielle kävely-ympäristönä voimakkaan 
pääte pisteen kuusireunuksineen. Eteläosan lisäksi 
Rastilantien ja Kallvikintien seutu on muuttunut voi-
makkaasti pysäköintialueen laajennettua pieneen 
puisto metsään. Vaikutelmaa voimistaa myös Koukku-
saarentien ja Kallvikin tien välisen palvelutalon raken-
taminen. 

Nykytila

Kallvikintie on osa arvokasta 1960-luvulla rakennet-
tua metsäkaupunkia ja kuvastaa kaupunkikuvallisesti 
aikansa ideologiaa. Tie myötäilee maaston muotoja, 
sitä reunustavilla nurmialueilla kasvaa komeita mänty-
ryhmiä ja paikoin tielle pilkottavat säilytetyt avokalliot. 
Tonttien rajat ja yleiset alueet sulautuvat toisiinsa sau-
mattomasti. Kallvikintiestä on vuonna 2018 tehty erilli-
nen inventointi (Kallvikintien suunnitteluperiaatteisiin 
liittyvä katutilan maisemaselvitys ja viite suunnitelma, 
Maisema-arkkkitehdit Byman&Ruokonen), jossa 
kaupunki kuvasta on kerrottu enemmän. 

Kallvikintiellä näkyy voimakkaasti ajallinen kerrokselli-
suus mm. istutuksissa, uusissa rakennuksissa ja pysä-
köinnin korostumisessa. 

Arvoympäristön lisäksi Kallvikintie on myös osa käve-
lyn ja pyöräilyn tavoiteverkostoa sekä Viheralue-
strategian viherlinjayhteyttä.

Kallvikintie edustaa autoiluun sopivaa suora-
viivaisuutta, joka on toisaalta kävely-ympäristönä 
monotoninen ja uuvuttavaksikin koettu. Katu on pitkä, 
suora ja vailla selkeää rytmitystä.

Kuva 41. Kallvikintien sijainti. Kuva 42. Vuotie katkaisee Kallvikintien. Uusi kuusirivi voi-
mistaa katkosta
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Kuva 43. Kallvikintien pitkät monotoniset näkymät eivät 
houkuta liikkumiseen kävellen tai pyöräillen.
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Kallvikintie on jaksotettu Helsingin kaupungin kartta-
palvelussa (kartta.hel.fi) seuraavasti:

Jakso Vuotieltä Vuosaarentielle: 
• Katulinjaus on siirretty alkuperäiseltä paikaltaan 

vuoden 1997 suunnitelman mukaisesti
• Jakson ilme poikkeaa kadun muiden jaksojen 

ilmeestä
• Kadulle on rakennettu keskikaista ajoratojen väliin
• Lehmuksia on istutettu katupuiksi sekä väli- että 

keskikaistalle
• Valaistustapa ja valaisimet ovat uusia

Jakso Vuosaarentieltä Koukkusaarenpolulle:
• Valaistustapa ja valaisimet ovat säilyneet: vaijeri-

valaistus
• Välikaistojen nurmen tilalle on vaihdettu puut, 

pensaat ja betonikivi
• Reunakivet ovat vain ajoradan reunoilla
• Bussipysäkeillä ja saarekkeissa uutena materiaa-

lina betonikivi 
 
Jakso Koukkusaarenpolulta Mustalahdentielle:
• Valaistustapa ja valaisimet ovat säilyneet: vaijeri-

valaistus 
• Merikorttitien alikulun kohdalla on pylväs-

valaisimet
• Välikaistojen nurmen tilalle on vaihdettu pensaat 

ja betonikiveys
• Reunakivet ovat vain ajoradan reunoilla
• Bussipysäkkien ja saarekkeiden uutena materiaa-

lina on betonikiveys
• Kangaslampi näkyy hieman kadulle
 
Jakso Mustalahdentieltä Niinisaarentielle:
• Kallvikintien säilynein jakso. Erityisesti vaijeri-

valaistus on säilynyt valaistustapana.
• Välikaistat ovat nurmipintaisia, eikä niillä ole muita 

istutuksia.
• Reunakivet ovat vain ajoradan reunoilla.
• Bussipysäkkien ja saarekkeiden uutena materiaa-

lina on betonikiveys

Asukaspalaute

Kallvikintien metsäisyyttä pidetään arvona, joka halu-
taan säilyttää myös Raide-Jokerin 2:n rinnalla. Eteläi-
seen osaan halutaan entisestään lisätä kasvillisuutta 
ja lisäksi toivotaan yhteyttä Kallahteen jopa viher-
siltana. Vuotien ylittävälle vihersillalle yleiskaavan 
mahdollistama sijainti on kuitenkin Keskuspuistossa 
Mosaiikkipuiston ja Mustankivenpuiston välillä.

Tavoitteet

Kallvikintielle ollaan suunnittelemassa pikaraitiotietä, 
siihen liittyviä muita rakenteita sekä raitiotien mah-
dollistamaa täydennysrakentamista. Suunnittelu-
periaatteiden (5/2019) mukaisesti Kallvikintietä 
kehitetään siten, että sen varrelle voidaan jatkossa 
osoittaa lisää asuntoja ja lähipalveluja. Etenkin 
Kallvikin tien pohjoisosaa tullaan kehittämään voi-
makkaasti. Tavoitteet toteuttavat Raide-Jokeri 2:n 
liikenne käytävän sekä uuden yleiskaavan mukaisen 
täydennys rakentamisen toteuttamista. Kallvikintien 
katutilassa pyritään säilyttämään aikakaudelleen tyy-
pilliset pinta materiaalit, jaksottaisesti alkuperäinen 
kasvillisuus, sekä mahdollisuuksien mukaan metsälä-
hiön korttelityyppiä. Samalla alueelle tulee myös uutta 
tehokasta rakentamista.

Kallvikintien kehittämisen yhteydessä voidaan jäsen-
tää tien tilasarjoja uudestaan ja edistää näin parem-
man kävely-ympäristön toteutumista. Kadulla on jo 
paikoin menetetty alkuperäistä metsäisyyttä mm. 
pysäköintialueeksi. Uudella rakentamisella voidaan 
jäsentää katualuetta nykyistä paremmin. Kallvikintie 
toimii myös välillisenä kävely-yhteytenä yleiskaavan 
kolmen keskustan välillä tai kauttakulkuyhteytenä 
niille. Jatkosuunnittelun yhteydessä voidaan vahvistaa 
yhteyksien toteutumista.

Hankkeen avulla edistetään kadun jaksottumista muo-
dostamalla puistoalueista selkeämpiä tilasarjoja. Kas-
villisuuden avulla ohjataan näkymiä ja tehdään jo siten 
Kallvikintiestä nykyistä houkuttelevampi kävelyyn ja 
pyöräilyyn. Toimenpiteiden tavoitteena on tuoda katu-
tilaan takaisin alkuperäistä, vähäeleistä tunnelmaa.

Toimenpiteet

Aluetta jäsennetään yksittäisten puiden ja paikoit-
tain etenkin lehtipuuston harventamisen avulla, sekä 
yli tiheää vesakkoa harventamalla. Vaikka harventa-
minen voi ajan kuvan mukaisesti olla voimakastakin 
Kallvikin tiellä, jätetään harventamisen yhteydessä 
myös kasvatuskelpoisia tulevan puusukupolven yksi-
löitä kasvamaan. Yleispiirteenä Kallvikintiellä tavoitel-
laan selkeää nurmen, asvaltin ja mänty/ koivuryhmien 
liittoa. Kasvillisuutta lisätään vain paikoitellen. 

https://kartta.hel.fi/
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4.2.2 Poikittaisen virkistysyhteyden parantaminen

Nykytila

Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämis-
suunnitelmassa (VISTRA osa II, 2016) esitetty viher-
linjayhteys Vantti kalliolta liikuntapuistoon ei hahmotu 
nykyisin yhtenäisenä kulkureittinä. Selkeitä katkos-
paikkoja ovat Kallvikintie ja Porslahdentie sekä eri-
tyisesti yhteys Kallvikintien ja Vuosaaren urheilupuis-
ton välillä. Myös yhteys Vuosaaren liikuntapuiston ja 
Vuosaaren keskuspuiston välillä on epäyhtenäinen. 
Nykyisen epäyhtenäisen reittiverkoston lisäksi Vant-
tikalliolta puuttuu virallinen ulkoilureitti, minkä vuoksi 
metsän polkuverkosto on hajaantunut ja johtaa jopa 
läpikulkuun yksityispihojen läpi. Virallinen ulkoilureitti 
kiertää metsäalueen eteläpuolelta.

Puuttuvien ja katkeavien yhteyksien lisäksi Vuosaaren 
urheilupuiston ympäristön metsäisten alueiden pohja 
on voimakkaasti kulunutta, minkä vuoksi reitistön hah-
mottaminen on hankalaa ja valaistut reitit sekoittuvat 
paikoin tallattuun metsänpohjaan. Alueelta puuttuu vii-
toitus ja penkit ovat huonokuntoisia ja niitä on vähän.

Kuva 45. Liinamaanpuiston kuluneessa metsänpohjassa 
sekoittuvat ulkoilureitit ja muodostuneet polut. 

Asukaspalaute

Asukaspalautteissa alueelle on osoitettu kolmenlaisia 
toiveita: kalusteiden ja varusteiden lisäämistä, kul-
kuyhteyksien ja ekologisen verkoston parantamista. 
Varusteiksi toivottiin erityisesti penkkejä ja kuntoväli-
neitä. 

Vanttikalliota pidetään virkistysarvoiltaan erityisen 
houkuttelevana ja kauniina, mutta palautteissa todet-
tiin, ettei rantareitti yhdisty luontevasti Vartiohar-
jun alueelle. Parannuksia toivottiin myös Vuosaaren 
urheilu puiston länsi- ja lounaisosan epäselviin yhteyk-

Kuva 44. Hankkeen sijainti.

siin sekä Uutelan ja Vuosaaren täyttömäen saavutet-
tavuuteen. 

Tavoitteet

Poikittaisen virkistysyhteyden tavoitteena on edis-
tää Helsingin yhtenäisen viher- ja virkistysverkoston 
(VISTRA 2016, yleiskaavan Virkistys- ja viherverkosto 
2050 teemakartta) muodostumista. Vuosaaressa on 
erityinen tarve vahvistaa pohjois-etelä suuntaisena 
hahmottuvan virkistysreitistön poikittaisia linjoja. 
Lisäksi hankkeen tavoitteena on muodostaa viihtyisää 
ja houkuttelevaa ympäristöä.

Viheryhteyden toteuttaminen yhä tiivistyvässä 
kaupunki rakenteessa edellyttää puiden istuttamista 
ja hyvää viitoitusta. Penkkejä sijoitetaan riittävän 
tiheästi.

Toimenpiteet

Poikittaista virkistysyhteyttä parannetaan lisäämällä 
opastusta ja levähdyspaikkoja, avaamalla risteys-
alueiden näkymiä ja osin reittien uudella pinnoittami-
sella. Lisäksi Isonmastontien ja Kallvikintien väliseltä 
ulkoilureitiltä osoitetaan yhteys Merikorttitielle Vantti-
kallion yli maastoa myötäillen. Vanttikallion luonto- ja 
maisema- arvot huomioidaan reittisuunnittelussa, ja 
reitti toteutetaan korkeintaan 1,5 m leveänä kivituhka- 
tai purupäällysteisenä käytävänä ja tarvittaessa vaa-
tivien maaston muotojen osalta laituri- tai pitkospuu-
rakenteisena reittinä. 
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Kuva 46. Vanttikalliolla on pihojen 
läpikulun kieltäviä kylttejä. 

Kuva 47. Poikittaiset yhteydet ovat 
visuaalisesti katkonaisia tai puuttuvat 
osin kokonaan. 
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4.2.3 Vuosaaren ulkoilupuiston reitistön jäsentäminen ja parantaminen

Kuva 48. Vuosaaren itäisen vihersormen parannettava rei-
tistö.

Nykytila

Vuosaaren ulkoilupuiston hahmottuvuus maastossa 
ei ole selkeä. Alue jakautuu tunnelmaltaan useaan 
osaan, mutta näkymät niiden välillä ovat suljettuja, 
joten maisema tilojen väliset yhteydet eivät hahmotu 
erityisen houkuttelevina.

Omenamäenkadun puistometsässä (jakson eteläinen 
osa) reitistö perustui vielä 2000-luvun alussa Uute-
laan johtaneeseen tiehen. Tie on nykyisin huonokuntoi-
nen, eivätkä alkuperäiset yhteydet ole enää käytössä, 
minkä vuoksi reitillä on epäjatkuvuuskohtia. Opasteet 
ovat erittäin huonossa kunnossa. Etenkin yhteys Vuo-
saaren liikunta puistoon on epäselvä, eikä se palvele 
tarkoitustaan. Nordsjön kartanopuiston yksityinen 
tunnelma luo alueelle jopa rajaavan elementin. 

Erilaiset epäjohdonmukaisesti sijoitetut valaisintyypit 
korostavat maisematilojen tyylillistä sekoittumista. 
Reitistön epäselvyyden syynä on osin myös yleisten 
alueiden suunnitelman tekoaikaan käynnissä oleva 

liikunta puiston rakentaminen ja siten nykyisten reitti-
vaihtoehtojen keskeneräinen vaihe. Samoin yhteyttä 
Porslahden puistoon rakennetaan parhaillaan. Val-
mistuessaan Vuosaaren liikuntapuisto on alueen sel-
keä vetovoimatekijä ja portti ympäröiville seudullisille 
viheralueille, ja siten yhteyksien kunnostaminen puis-
toon tärkeää. 

Liikuntapuistoon  liittyvä Omenapuisto on suunniteltu 
2009.  Puiston kunnostushanke on kuitenkin viiväs-
tynyt Punakanelikujan asuntorakennushankkeiden 
käynnistymistä odotellessa. Omenapuiston kunnos-
tamisen lisäksi sen ja liikuntapuiston välinen huono-
kuntoinen hiekkatie tulisi kunnostaa osana puistojen 
reittiverkostoa.

Vuosaaren ulkoilupuiston reitistön koillisosassa sijait-
see Niinisaarentien puisto metsä, jonka lehtomai-
sessa ympäristössä on pieni lampi ja avouoma. Alue 
on hoito luokkana arvometsää, joka ei tarvitse hoito-
toimenpiteitä. Virkistys ympäristönä alue on keskei-
nen sijaitessaanVuosaaren täyttömäen eteläpuolelle, 
mutta reitistö ja varusteet eivät tue alueella liikku-
mista. Virkistys ympäristönä alue onkin jäsentymätön 
ja reiteiltään huonokuntoinen. Alueella sijaitsevaa kos-
teikkoa ja lampea ei ole nostettu esiin virkistyskäyttö-
alueena, vaikka virkistys käyttöä on jo alueella. Lisäksi 
yhteys Vuo saaren huipulle katkeaa voimakkaasti Niini-
saarentiehen.

Kuva 49. Niinisaaren puistometsän lammen reunoille on 
muodostunut nuotio- ja roskapaikkoja, vaikka alue ei ole 
nykyisin reitistönsä puolesta houkutteleva. 
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Kuva 51. Omenamäenkadun puistometsän reitistön mittasuhteet ovat epäjohdonmukaiset ja kunto huono, mikä kertoo 
tien vanhasta roolista. 

Kuva 50. Yhteys Omenapuiston ja liikuntapuiston välillä on huono. Omenapuisto on huonokuntoinen.

Asukaspalaute

Asukaspalautteessa on todettu, ettei alueen viher-
verkosto ole ekologisesti enää yhtenäinen, eikä 
vapaita oleskelualueita ole riittävästi. Aluetta pide-
tään jopa liian rakennettuna virkistysalueena. Myös 
Omena mäenkadun huonokuntoisiin ja vähäpuustoisiin 
metsä alueisiin toivotaan parannusta. Alueen itälaidan 
kauniin koivikon säilymistä toivotaan.

Omenapuiston viheraluepalveluihin ja puiston läpi 
kulkevalle reitille toivotaan asukaspalautteissa paran-
nuksia. Myös suoraa yhteyttä Vuosaaren huipulle kai-
vataan sekä selkeämpää opastusta kartano puistossa 
liikkumiseen. Elinvoimaisuuden lisäämiseksi alueelle 
toivotaan voimakkaammin kulttuurin ja urheilun 
sekoittamista. Palautteissa ehdotetaan, että Omena-
puiston voisi ottaa kaupungin käyttöön, ja sijoittaa 
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Kuva 52. Vielä vuonna 2001 Omenamäenkadun puistometsän reitistö liitti kartanoalueen ja Uutelan selkeästi yhteen. (Ote 
Helsingin karttapalvelun ilmakuvasta 18.6.2019. Ilmakuvat karttapalvelussa kartta.hel.fi.)

alueelle ulkoilmateatterin ja kuntoiluvälineitä. Omena-
puupuisto nähdään rakennetumpana puistona, minkä 
vuoksi alueella toivotaan olevan esimerkiksi enemmän 
jäteastioita.

Yksittäisenä huomiona asukaspalautteessa on tuotu 
ilmi, että viljelypalstat ja alueen ulkoilureitit kärsivät 
tulvista, mutta toisaalta vesi ei erotu maisemassa 
posi tiivisesti. 

Tavoitteet

Vuosaaren ulkoilupuiston pääreitin ja täydentävien 
yhteyksien vahvistamisen tavoitteena on parantaa 
ja yhtenäistää Helsingin viher- ja virkistysverkostoa 
(VISTRA 2016, yleiskaavan Virkistys- ja viherverkosto 
2050 teemakartta). Käytännön tavoitteena on kun-
nostaa alueen pääreitit ja täydentävät yhteydet sekä 
toteuttaa Omenapuiston 2009 valmistunut kunnostus-
suunnitelma.

Toimenpiteet 

Omenapuisto kunnostetaan 2009 valmistuneen, 
päivitettävän kunnostussuunnitelman mukaisesti. 
Omenamäen kadun puisto metsän ulkoilureitit kun-
nostetaan, ja puisto metsään lisätään penkkejä ja 
roska- astioita. Käytöstä pois jääneiden reittien osien 
rakenne kerrokset poistetaan ja alueet metsitetään. 
Kaatuneita puita ei poisteta alueelta, mutta niiden 
tilalle istutetaan uusia. Lisäksi alueelle lisätään opas-
teita liikuntapuiston, kartanon, Vuosaaren täyttömäen 
ja Uutelan suuntaan.

Niinisaarentien puistometsästä rakennetaan uusi 
yhteys kohti Vuosaaren täyttömäkeä ja Mustavuorta. 
Reitti kulkee metsäalueen läpi ja yhdistää Itäreimarin-
tien Niinisaarentien yli Mustakorven metsäreitille. 
Reitti on osoitettu asemakaavassa. Itäreimarintietä 
kavennetaan tien luoteisosan poistamisen yhtey-
dessä, ja katu toimii jatkossa vain kävely- ja pyöräily- 
yhteytenä. Samassa yhteydessä kehitetään pinta-
vesien hallintaa ja huomioidaan lampimainen vesialue 
ja sen luonto arvot myös virkistyksellisestä näkö-
kulmasta. 

http://kartta.hel.fi
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4.2.4 Leikkipaikkojen kunnostaminen

Nykytila

Vuosaaressa on useita kunnostusta kaipaavia leikki-
paikkoja, joista kaksi sijaitsee yleisten alueiden 
suunnitelman alueella. Muut kohteet kunnostetaan 
asema kaava hankkeiden yhteydessä. Yleisten alueiden 
suunnitelman kunnostuskohteita ovat Marielundin-
puiston ja Punakiven puistometsän leikkipaikat, joi-
den kalusteet, varusteet, kasvillisuus ja pinnoitteet 
kaipaavat uusimista tai  korjaamista. Myös pinnan-

Asukaspalaute

Asukaspalautteessa on toivottu leikki puistoihin 
parempaa kunnossapitoa ja korjauksia pinta-
materiaaleihin.

Toimenpiteet 

Punakiven puistometsän leikkipaikan leikkivälineet, 
penkit, roskakorit, opastetaulut kunnostetaan tai 
uusitaan tarkemman selvityksen mukaisesti. Leikki-
välineiden turva-alustat uusitaan ja pintavedet ohja-
taan hallitusti maastoon. Veden kulusta voidaan tehdä 
myös elämysaihe lapsille. Leikkipaikalla säilytetään 
mahdollisimman hyvin 70-luvun vähäeleinen tyyli. 

Marielundin puisto on modernimpi, eikä se liity 
samalla tavalla vanhaan keskukseen, mutta sitäkään 
ei tule jatkossa korostaa liikaa avoimessa maisema-
tilassa. Leikkipaikalla kunnostetaan kalusteet, turva- 
alustat ja kasvillisuus, kun taas leikkivälineet ovat 
hyvä kuntoiset. Turva-alustana käytetään turvasoraa 
tai -haketta. Kunnostuksessa pyritään esteettömyy-
den perus tasoon. Aluetta ei aidata, vaan leikkitilan 
nykyiset reunatuet säilytetään.  

Kuva 54. Kunnostettavat leikkipaikat.

Marielundin puisto

Punakiven puistometsä

tasauksessa on puutteita, minkä vuoksi hulevesi syö-
vyttää pinnnoitteisiin jatkuvasti uria.

Kuva 53. Punakiventien puistometsän leikkipaikassa on 
miellyttävä tunnelma, mutta puisto kaipaa kunnostusta.  
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4.3 Hankkeiden rahoitustarve

Suunnitelma-alueelle esitetään neljää hanketta alla esitetyssä priorisointijärjestyksessä. Hankkeiden arvioidut 
rahoitustarpeet ovat:

• Leikkipaikkojen kunnostaminen 120 100 € Alv. 0 %
• Poikittaisen viherlinjayhteyden parantaminen  150 000 € Alv. 0 %
• Vuosaaren ulkoilupuiston reitistön jäsentäminen ja parantaminen 450 000 € Alv. 0 %
• Kallvikintien kaupunkikuvan parantaminen 100 000 € Alv. 0 %
 
Hankkeiden arvioitu rahoitustarve on yhteensä noin  820 100 € Alv. 0 %
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Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön 
suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä 
ympäristöön liittyvistä palveluista.
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