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Nykyisen moottoriajoneuvoliikenteen liikennemäärät 1:5 000
Kalasatama

Teurastamo
800 000 m2

#2
#4

600 000 m2

#3
400 000 m2

Keskusta

Muut rakennukset

Kurvi

Kokoontumisrakennukset

#1

Hoitoalan rakennukset

200 000 m2

Liikerakennukset
Opetusrakennukset

Suvilahti

Teollisuusrakennukset
Toimistorakennukset

Redi

Asuinrakennukset

Kaupunkiyhteyskartta

Nykyiset palvelut / Keskeiset tavoitteet 1:4 000

Kalasatama

59%

Pasila

92%
5 minuutin kävely

44%

Joukkoliikenteen verkoston yhteydet

79%

Helsingin
keskusta

Kalasatama

51%

Helsingin
keskusta

42%

Pasila

Jalankulkuverkoston vaikutusalue

10 minuutin kävely

Kalasataman alueen jalankulkuverkoston
kytkeytyvyys on heikompaa kuin Pasilassa
ja merkittävästi heikompaa kuin Helsingin
keskustassa. Heikon kytkeytyneisyyden
syyt ovat erityisesti puuttuvissa
yhteyksissä, ajoneuvoliikenteen
aiheuttamissa esteissä sekä
suurikokoisissa kortteleissa.
Keskustojen vaikutusaluetta voidaan
kuvata ideaalilla kehämäisellä
kävelyvyöhykkeellä. Todellisuudessa
kävelyverkosto saavuttaa harvoin ideaalin
vaikutusalueen. Vertailemalla todellista ja
ideaalia vaikutusaluetta voidaan kuvata
alueen jalankulun verkoston merkittävää
alueellisesta laatutekijää: kytkeytyneisyyttä.

Metro yhdistää Kalasataman
alueen ja juna Pasilan alueen
keskustaan. Kuitenkin Kalasataman
ja Pasilan välinen ainoa
joukkoliikenneyhteys on bussi.

Metro

Juna

Vihreät yhteydet
Sekä Kalasatamasta että
Pasilasta on tällä hetkellä hyvät
viheryhteydet keskustaan.
Kuitenkin Kalasataman ja
Pasilan välillä viheralueita on
vähemmän ja ne ovat huonosti
linkittyneitä.

Bussi

Tavoite #1:

Maankäytön kehämäinen tarkastelu

Tavoite #2:

LIIKENNEYHTEYKSIEN

Olemassa olevien KAUPUNGINOSIEN

selkiyttäminen

NIVOMINEN

Tavoite #3:

Tavoite #4:

URBAANIN

Kaupunkilaisten käytössä olevan VIHREIDENJA OLESKELUTILOJEN lisääminen

kaupunkitilan laajentaminen

kiinteästi toisiinsa

Autoliikenne

5%

17%
21%
7%

2%

48%

Yhdistetty pyöräily
ja jalankulku

11%

Katutilaan kytkeytymätön tai
vaikeasti hyödynnettävissä
oleva tila
Joukkoliikenne
Katutilaan kytkeytynyt ja
käytettävissä oleva vihertila

Viherpinta
Muu pinta

89%

Muut
Tonttialue
Kilpailualue

Katutilan toimintojen suhde

Metro

Viherpintojen suhde

Bussilinjat
Raitiotie
Bussipysäkki

CROSSROADS

Raitiotiepysäkki
Pyörä- / jalankulkuyhteys

Metroasema

Kilpailualue

Kilpailualue

Nykyiset joukkoliikenteen reitit ja pysäkit 1:10 000

Nykyinen jalankulun ja pyöräilyn verkosto 1:10 000

Nykyisen katutilan toiminnallinen jaottelu 1:10 000
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SUUNNITELMAN YLEISKUVAUS

Kilpailuehdotus / 2030

Jalankulkualue
Jalankulun reittejä
Kilpailualue

Junatien alue on toiminut Itä-Helsingin porttina
1800-luvun puolivälistä asti. Sen läpi on kulkenut
Sörnäisten sataman tavarajunaliikenne,
Kulosaaren lautta-raitiotieyhteys, myöhemmin
ajoneuvoliikenne Kulosaaren siltaa pitkin ja lopulta
metroliikenne kantakaupungin ja itäisten lähiöiden
välillä.
Nykytilanteessa Junatien alue välittää ajoneuvo- ja
metroliikenteen lävitseen, mutta jalankulkijan ja
kaupunkikulttuurin näkökulmasta kyseessä on
vaikeasti navigoitava epätila. Alun perin
kantakaupungin reunalla sijainnut alue on jäänyt
kasvavien urbaanien keskusten puristukseen, niitä
halkovaksi murtumaksi kaupunkirakenteessa.
Junatien alue Suvilahden ja Teurastamon ja
toisaalta Kalasataman ja Kallion kaupunginosien
välissä tekee siitä ratkaisevan osan itäisen
kantakaupungin tulevaisuutta.
Junatien alueen toiminnallisen ja verkostollisen
analyysin pohjalta nostimme keskiöön neljä
tavoitetta, joille ideatyö perustuu:
1. Alueen liikenneyhteyksien selkeyttäminen
välityskyvystä tinkimättä
2. Kantakaupunkimaisen urbaanin kaupunkitilan
luominen kilpailualueelle
3. Olemassa olevien kaupunginosien nivominen
kiinteästi toisiinsa
4. Kaupunkilaisten käytössä olevan viheralueiden
ja oleskelutilojen lisääminen
Suunnitelmassa itä-eteläsuuntainen osa
ajoneuvoliikenteestä on nostettu eritasoon, jotta
kaikki muut liikenneyhteydet ja -muodot on voitu
ratkaista kantakaupunkimaisina tasoliittyminä ja
näin luoda sekä toimiva joukkoliikenteen
pysäkkipaikka että uutta käveltävää kaupunkitilaa
ja uutta maankäyttöpotentiaalia Suvilahden
alueelle.

Jalankulun yhteydet 1:5 000

Baanayhteys
Pyöräliikenteen
pääreitti
Yksisuuntainen
pyörätie
Kilpailualue

Uuden maankäytön lisäksi alueen
kokonaiskatutilan osana on infrastruktuuri: uusi
autoliikenteen silta sidotaan alueeseen
voimakkaalla muotoilulla ja pintakäsittelyllä, joka
luo edellytykset korkeatasoiselle visuaaliselle
ympäristölle perinteisen siltaratkaisun sijaan.
Joukkoliikenteen katokset toistavat sillan
muotokieltä, joka luo paikalle yhdessä sillan
kanssa selkeän identiteetin ja tuo liikennealueiden
pintamateriaalin lähemmäksi kokemusmaailmaa.
Kokonaiskatutilan viimeistelee vaihtelevat ihmisen
mittakaavaiset pintamateriaalit, jotka antavat tilaa
luonnolle ja vedelle.
Teurastamon ja Suvilahden alueet ovat keskeisiä ja
vetovoimaisia vapaa-ajanviettopaikkoja.
Suunnitelmassa alueiden välistä
jalankulunverkoston kytkeytyneisyyttä parannetaan
mikä edesauttaa erilaisten tapahtumien ja
toimintojen synergiaetujen muodostumista.
Joukkoliikenteen keskeisempi rooli, kaupunkitilan
koettava laadun parantuminen sekä kaikille
avoimien katu- ja vihertoimintojen lisääminen
nostavat Kalasataman keskusta-alueen
elinvoimaisuutta.

LIIKENNE
Pyöräily
Kilpailualueen läpi kulkeva itä-länsisuuntainen
baanayhteys on esitetty Junatien pohjoispuolella
maantasossa siltaratkaisun sijaan.
Maantasoratkaisu parantaa baanayhteyden
luonnollista kytkeytyvyyttä pyöräilyn muuhun
verkostoon. Yhdessä tasossa oleva pyöräverkko
on käyttäjän kannalta luettava ja helppo ratkaisu,
sillä vaikeasti hahmotettavia ramppiratkaisuja ei
tarvita. Panimokadun länsipuolella baana kulkee
Lautatarhankadun kävelylle ja pyöräilylle
vapautunutta laatukäytävää pitkin. Hämeentien
sillan kohdalla baana jatkaa Kruunumakasiinin läpi
Teollisuuskadun pohjoispuolta länteen. Pyöräilyn
laatuverkko on osana elämyksellistä kaupunkitilaa
yhdessä muiden liikkumisen muotojen kanssa.
Baanan pituuskaltevuus on kilpailualueella
korkeintaan 4%, mikä on alle suurimman
hyväksyttävän pituuskaltevuuden.

Pyöräliikenteen yhteydet 1:5 000

Metro
Bussilinjasto
Raitiotie

Näkymä Panimokadulta - tunnelmaa festivaalikujalla

Bussipysäkki
Ratikkapysäkki
Metroasema
Kilpailualue

Jalankulku ja suojatiet
Etelä-pohjoissuunnassa jalankulku ja pyöräliikenne
ylittää Junatien tasossa kolmessa kohdassa valoohjatuissa liittymissä. Junatien ja Sörnäisten
rantatien liittymän itäpuolella on kaksi
suojatieyhteyttä ja Junatien ja Lautatarhan liittymän
kohdalla uusi yhteys. Uudet tasoyhteydet
yhdistävät Junatien eteläpuoleisen kävelyn ja
pyöräilyn verkoston pohjoispuolen
Lautatarhankadun kävelyn ja pyöräilyn
laatukäytävään, vähentävät Junatien
estevaikutusta ja ovat luontevia ja selkeitä
kantakaupunkiin soveltuvia ratkaisuja.
Kävelyverkoston kytkeytyneisyys kasvaa mikä
mahdollistaa esimerkiksi Teur astamon ja
Suvilahden toimintojen synergiahyödyt.

Joukkoliikenne
Raitiotievaraus on esitetty Teollisuuskadun
osuudella ajoneuvoliikenteen kaistojen väliin.
Junatien osuudella raitiotievaraus on viety Junatien
pohjoispuolelle. Siirtyminen kadun keskelle on
esitetty nykyisen Junatien ja Lautatarhankadun
suuntaisliittymän kohdalle valoliittymään. Esitetyillä
järjestelyillä raitiovaunuliikenne saadaan erilleen
Junatien ja Sörnäisten rantatien ajoneuvoliikenteen
liittymästä yksinkertaistaen vilkkaimman liittymän
valokierron toimintaa ja nopeuttamalla
raitioliikennettä. Junatien ja Sörnäisten rantatien
liittymän itäpuolella raitiotielinjaus on esitetty
jatkuvaksi Panimokadun kautta Työpajankadulle.
Raitiovaunupysäkit on sijoitettu Junatien ja
Sörnäisten rantatien liittymän itäpuolelle. Alueelle
muodostuu samaan kohtaan sijoitettujen linjaautopysäkkien myötä joukkoliikenteen merkittävä
palvelualue. Nykyinen metrosilta ja uusi siltayhteys
Junatieltä Sörnäisten rantatielle tarjoavat hyviä
mahdollisuuksia katetun ja laadukkaan
pyöräpysäköinnin järjestämiselle.

Ajoneuvoliikenne

Joukkoliikenteen yhteydet ja pysäkit 1:5 000

Tasoliittymän haasteet
Sörnäisten rantatien ja Junatien liittymää on tutkittu
myös pelkkänä tasoliittymänä ilman siltaratkaisuja.
Pääsuuntien liikennemäärät ovat kuitenkin niin
suuret, että valo-ohjattu liittymä tai monikaistainen
kiertoliittymä johtaisi selkeään kapasiteetin laskuun
liittymän välityskyvyssä. Välityskyvyn säilyttäminen
edellyttäisi kolmea kaistaa useammalla
ajosuunalla. Tämä vaatii ajokaistojen lisäämistä
myös risteyksestä poistuville suunnille riittävän
pitkälle matkalle. Tähän ei ole tilaa poistuvilla
suunnilla. Esimerkiksi i dästä vasemmalle
kääntyvää kaistamäärää ei voi kasvattaa yli
kahden, koska se edellyttäisi kolmea kaistaa
Sörnäisten rantatiellä kohti keskustaa.
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Sörnäisten rantatien ja Junatien liittymä sekä
uusi siltayhteys
Kahden ajosuunnan poistaminen siltaratkaisulla ja
porrastetuilla suuntaisliittymillä yksinkertaistaa ja
lyhentää liittymän valokiertoa, jolloin risteyksen
vilkkaimpien pääsuuntien kapasiteetti saadaan
ylläpidettyä. Samalla ratkaisu mahdollistaa
keskustamaiset tasoylitykset liittymän itäpuolella
jalankululle ja pyöräilylle, ilman pitkiä odotusaikoja
tai tunnelirakenteita. Junatien itä-länsisuuntainen
liikenne on tuotu Sörnäisten rantatien liittymän
tasoon poistamalla nykyinen Junatien silta.
Liittymän merkittävä itä-eteläsuuntainen liikenne on
esitetty kaksisuuntaisena, 1+1-kaistaisena
siltayhteytenä Kulosaaren sillan suunnalta
Sörnäisten rantatielle. Järjestelyllä saadaan
tasoliittymästä yksi valovaihe pois.
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Ilmakuva idästä
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Kilpailuehdotus / 2030

P

Teollisuuskadun suuntaiset liikennemäärät
kasvanevat Veturitien tunneliyhteyden
avautuessa Pasilassa. Mäkelänkadulle
suuntautuva liikenne todennäköisesti vähenee.
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Sörnäisten tunnelin ensisijainen
vaikutusalue on Kalasataman
joukkoliikenneterminaalin,
Hermannin rantatien, Koksikadun
ja Vilhovuorenkadun alueella.
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Vilhovuoren kadun kautta.
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Etelä-länsisuuntaisen liikennemäärät
kasvanevat Hämeentien muuttuessa
joukkoliikennepainoitteiseksi kaduksi.
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Suunnitelma on mahdollista toteuttaa ilman Sörnäisten tunnelia tai eriaikaisesti riippumatta tunnelin
toteutumisesta. Merkittävin ero tunnelittomassa vaihtoehdossa on pohjois-eteläsuuntaisen liikenteen reitti
Hermannin rantatieltä Koksikadun ja Vilhovuorenkadun kautta Sörnäisten rantatielle. Suunnitelman tavoitteet on
mahdollista saavuttaa ilman Sörnäisten tunnelia. Sörnäisten tunnelin toteutumisen merkittävimmät vaikutukset
ovat Kalasataman katuverkostossa.

hulevesien keräys
katuviheralueelle

vesipeili

IV

Pohjois-eteläsuuntainen autoliikenne ilman Sörnäisten tunnelia:
Autoliikenteen yhteydet ja ajoneuvomäärät 1:5 000

pumptrack
4%
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5%

VIII

+11,5

5%

sadepuutarhat

+2,9

Pasilan suunnan bussiyhteydet
Teollisuuskadun kautta (nyk. linjat 50 ja 59)

ajo maanalaiseen paikoitukseen
paikoitus uusien toimitilojen ja liiketilojen kellarissa

hulevesien keräys
katuviheralueille

festivaaliaukio

Bussiratkaisussa voidaan hyödyntää
raitiotien tilavarausta.

10

50

Aluepiirustus, urbaani infrastruktuuri 1:2 000

100 m

Junatien bussipysäkin kytkeytyvyys jalankulun
verkostoon paranee merkittävästi ja lisäksi
yhteys muuttuu esteettömäksi.

Pasilan suunnan bussiyhteydet
Aleksis Kiven kadun kautta (nyk.
runkolinjat 500 ja 510)

P
hulevesien keräys
vihreälle keskikaistalle

Pasilan suunnan linjaston palvelutaso
yhdistyy pysäkillä mahdollistaen
erittäin tiheän vuorovälin.

Kalasataman pysäkkien ratkaisut
riippuvat linjastosuunnitelmista.
kasvipintaiset raiteet

+5,0
Kruununmakasiinin
aukio
mehiläiset

Pasilan joukkoliikenneyhteydet ilman raitiotietä:
Joukkoliikenteen yhteydet ja pysäkit 1:5 000
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Kinaporinpuiston
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+15,2

portaittaiset
sadepuutarhat

Suunnitelman tavoitteiden mukainen vahva joukkoliikenteen yhteys Kalasataman ja
Pasilan välillä on mahdollista toteuttaa myös bussiliikenteen avulla. Korkeatasoinen
joukkoliikenne ratkaisu edellyttää pysäkkien sijoittamista kaupunkitilallisesti
merkittävään kohtaan, kävelyreittien parasta mahdollista kytkeytyvyyttä sekä
samansuuntaisen linjaston palveluntarjonnan yhdistämistä.
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12%

Pyöräliikenne
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9%

Joukkoliikenteen prioriteettialue

7%
7%

Katutilaan kytkeytynyt ja
käytettävissä oleva vihertila
Suojavyöhykkeet, varustetilat
tai muut tilat

Viherpinta
Rakennettu
vettäläpäisevä pinta
Muu pinta

82%

Autoliikenne
terassit

Kilpailualue

puutarha

sadepuutarhat

Pinta-aloissa on huomioitu ainoastaan kilpailualueelle
sijoittuvat toiminnot. Tarkastelualueelle sijoittuvia
toimintoja ei ole huomioitu.

Katutilan toimintojen suhde

Viherpintojen suhde

ajo maanalaiseen paikoitukseen
paikoitus uusien toimitilojen ja liiketilojen kellarissa

hulevesien keräys
katuviheralueille
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festivaaliaukio

Aluepiirustus, urbaanit tilat 1:2 000
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Uomapuisto

Jalkakäytävä

Baana

Liittymiskaista

Ajokaista

Ajokaista

Bussipysäkki

Katettu odotustila

Pikaraitiotien asema

Katettu odotustila

Bussipysäkki

Ajokaista

Ajokaista

+17,1
+18,0

a,
m
se
äa ja ti
i: yör nti ont
ub ip köi ok
äh nk ä lt
ör u ys uo
p
Py u äp n h
Ka yör rie
p ö
n
py
: sa lla
Parkour-puisto
ria is si
le re t,
al ila ely
eg p tt u
id n äy st
ta illa n ai
tu os at val
Ka etr tuv ta
M aih pin
v la
a

Keskikoroke

Katettu odotustila

ää

i
al n
ia ie
er es
at lev
am u
nt h
pi ja
n lle
du sto
ka u
Hengittävä katu
n sv
vä ka .
ttä a le
gi tila el
en a ks
H nta yty
a e
im

Pyörätie

ilu
to n
uo a
m nn
n pi
ee ala
ok n
or la ia
ik sil ur
sk a htu
Ke san kite
o rk
a

3,50

r
ke
ha n
Sadepuutarha
ar je
ut pu
pu ip ät.
de hu är
Sa ade imä
s es
v

Jalkakäytävä ja istutusalue

Yksisuuntainen pyörätie

Ajokaista

Pyöräkaista

Jalkakäytävä

n n
ie o
es en .
ev in n
ul m uu
H ty lk
u" ey ku
at im an
ak ja jal
uv s y
al ty tt
"V iivy iste
v d
yh
in t
iin va e.
as utu ull
ak a d
m av ka
nu ot an
uu inn arh
Kr im tat
to au
L

CROSSROADS
Baana

Jalkakäytävä

Ajokaista

Ajokaista

Ajokaista

Pikaraitiotie

Ajokaista

Istutuskaista

Pyöräkaista

Jaettu ajokaista ja pyöräkaista
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Muut katuliittymät
Nykyinen Sörnäisten rantatien yhteys pohjoiseen
Työpajankadulle on katkaistu. Panimokadulle on esitetty
suuntaisliittymä, ja nykyinen suuntaisliittymä Junatien
sekä Koksikadun välillä on säilytetty Kalasataman
liikenneyhteyksien turvaamiseksi ja mahdollistamiseksi.
Järjestelyjen myötä Lautatarhankadulta on poistettu
ajoneuvoliikenne Tynnyrintekijänkadun ja Junatien
suuntaisliittymän väliseltä osalta. Yhteys Hermannin
rantatieltä Sörnäisten rantatielle poistuu. Pohjoiseteläsuuntainen liikenne tukeutuu Sörnäisten tunneliin
mutta suunnitelma on mahdollista myös toteuttaa ilman
tunnelia. Ilman tunnelia pohjois-eteläsuuntaisen
autoliikenteen on arvioitu siirtyvän Koksikadulle ja
Vilhonvuorenkadulle. Kauppakeskus Redin nykyinen
keskiramppi Junatiellä saadaan säilytettyä ja
liittymisjärjestelyjä Rediin selkeytettyä sekä osin
parannettua.
Lautatarhankatu ja liittymä Hämeentielle
Junatien ja Lautatarhankadun nykyinen suuntaisliittymä
muutetaan yhteydeksi Junatieltä Hämeentielle.
Junatieltä Hämeentielle suuntautuva liikennevirta on
sen verran merkittävä, että sen ohjaaminen pelkästään
Teollisuuskadun ja Vääksytien liittymän ja seuraavien
jatkoyhteyksien kautta ei ole perusteltua.
Tulevaisuudessa Helsingin kaupungin liikenneverkon ja
-järjestelmän kehittyessä yhteyden merkitystä voidaan
arvioida uudelleen.
Toteutettavuus ja vaiheistus
Suunnitelman toteuttaminen edellyttää rakentamisen
vaiheistamista ja koko nykyisen liikennealueen
hyödyntämistä muun muassa kiertojärjestelyissä.
Ehdotuksessa Itäväylää lähdetään laskemaan ennen
Junatien nykyistä siltaa, jotta suuntaisliittymä
Panimokadulle on mahdollinen. Tätä tehtäessä
Sörnäisten rantatien liikenne ohjataan kiertotietä
Junatien sillan etelä puolitse. Junatien silta toimii
edelleen yhteytenä Teollisuuskadulle. Itäpään
valmistuttua voidaan siirtyä purkamaan Junatien siltaa
ja länsipuolista maapengertä. Tällöin kaikki Länteen
kulkeva liikenne johdetaan Lautatarhan katua ja
lännestä itään kuljetaan tasoliittymän kautta. Uuden
sillan rakentaminen voidaan aloittaa Junatien sillan
purkamisen yhteydessä.

MAISEMASELOSTUS
Viheryhteys ja vihertoiminnot
Kilpailualueelle muodostetaan uusi Dallapénpuiston,
Kalasatamanpuiston ja Mustikkamaan yhdistävä
viheryhteys. Lännessä myös Kinaporinkatu muuntuu
osaksi puistoaluetta. Junatien kohdalla viheryhteys
muodostuu sekä Lautatarhankadun että
Pääskylänrinteen vihreistä oleskelukaduis ta.
Aukiomaiset katutilat Suvilahden ja Teurastamon välillä
yhdistävät olemassa olevat tapahtuma-alueet yhdeksi
kokonaisuudeksi. Metroradan sillan alla liikunnalliset
toiminta-alueet tarjoavat mahdollisuuden mm.
seinäkiipeilyyn, parkouriin ja pyöräilyharjoitteluun.
Suvilahden tapahtuma-alueen kautta viheryhteys siirtyy
kauemmas liikenteen humusta ja yhdistyy
Kalasataman viheralueisiin.
Hulevedet
Suunnittelualueen katupinnoilta muodostuu runsaasti
hulevettä. Viher yhteyden rooli hulevesien
verkostomaisena kokoajana ja hyödyntäjänä on
merkittävä. Ajoradoilta ja muilta läpäisemättömiltä
pinnoilta vedet johdetaan porrastettuihin painanteisiin
ja sadepuutarhoihin kasvillisuuden hyödyksi sekä
maahan imeytettäväksi. Raitiovaunun kiskoalue on
kokonaisuudessaan läpäisevää viherpintaa.
Suvilahden ympäristössä läpäisevä laatoitus ja
sadepuutarhat lomittuvat toisiinsa sekä keskeiseen
hulevesipeiliin. Junatien ja Sörnäisten rantatien
risteysalue osuu suunnittelualueen matalimpaan
kohtaan. Risteysalueen rakentamisen yhteydessä on
sen alle mahdollista asentaa hulevesiä keräävä
maanalainen rakenne, joka tasapainottaa alueen
vesitaloutta.

Näkymät
Junatien laaksotilan tärkeä näkymäakseli Hämeentien
sillalta säilytetään. Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä
näkymiä kehystetään katutilan reunoille sijoitettavilla
puuryhmillä. Viljamakasiinin arvoa maamerkkinä
korostetaan luomalla sen edustalle monivaikutteinen
kukkiva keto. Junatien penkereen poistaminen paitsi
mahdollistaa uudet pohjois-etelä -suuntaiset
kulkuyhteydet, mutta avaa myös uudenlaisen visuaalisen
yhteyden Sörnäisten ja Hermannin kaupunginosien
välille.
Kasvillisuus
Ehdotuksen kasvillisuus muodostaa alueelle hyvin
vaihtelevia tiloja monikerroksisista keitaista
runkopilaristoihin ja avoimiin niittyihin. Vaikka hulevesien
määrätietoinen johtaminen kasvillisuuden käyttöön
parantaa kasvun edellytyksiä, tulee alueella suosia
ensisijaisesti ilmastonkestäviä luonnonkasveja, jotka
pystyvät mukautumaan ajoittain haastaviin olosuhteisiin.
Kasvivalinnoissa kunnioitetaan alueen teollista historiaa,
joka ilmenee mm. avoimien alueiden ruderaattilajistona.
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