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TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee virkistysaluetta,
joka sijaitsee Itäväylän eteläpuolella Linnavuorenpuistossa Vartioharjun teollisuusalueen ja rakenteilla olevan Tankomäen asuntoalueen välisellä alueella. Asemakaava mahdollistaa uuden siirtolapuutarhan toteuttamisen teollisuusalueen reunaan ja itään aukeavalle rinteelle sekä laakson säilymisen yleisessä virkistyskäytössä. Puutarhapalstojen vyöhyke muodostaa virkistysalueelle
mittakaavaltaan ja kasvillisuudeltaan luontevan reunan. Palstat on
ryhmitelty siten, että kulttuuriympäristö, ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteiden ketju ja nykyinen polkuverkosto säilyvät.
Ajoneuvoliikenne siirtolapuutarhalle ohjataan Linnanherrankujan
kautta ja pysäköinti on keskitetty kadun päässä olevalle pysäköintialueelle siirtolapuutarhan reunaan.
Alueelle on suunniteltu siirtolapuutarha, jossa on 87 puutarhapalstaa, yhteisrakennus ja 54 autopaikkaa. Noin 200 m2:n kokoiselle
palstalle on mahdollisuus rakentaa Helsingin rakennusvalvontaviraston alueelle hyväksymien rakennustapaohjeiden ja tyyppipiirustuksien mukainen siirtolapuutarhamökki. Mökki koostuu kahdesta, yhteensä 25 m2 kokoisesta asunto- ja varastomoduulista.
Mökkien kerrosala on yhteensä 2 175 k-m2 ja yhteistilan 200 k-m2.
Kaupunkisuunnitteluvirastossa on aiemmin tutkittu kehotuksesta
mahdollisuuksia sijoittaa siirtolapuutarha Mellunkylään mm. Mellunmäen pohjoisosan peltoalueille Itäväylän tuntumaan, Uussillanpuistoon ja Mustapuronpuistoon. Tutkitut kohteet eivät olleet siirtolapuutarhatoiminnalle soveltuvia, sillä ne olivat jo palstaviljelykäytössä, sijaitsivat melualueella tai ne on Helsingin uudessa
yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) osoitettu täydennysrakentamiseen.
Helsingin kaupunki omistaa maan. Asemakaava on tehty kaupungin aloitteesta. Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta tehtiin kaksi muistutusta. Muistutuksissa esitetyt
huomautukset kohdistuivat kaavaehdotuksen virkistysalueen toteutussuunnitteluun ja suunnitellun siirtolapuutarhan yhteisrakennuksen käyttöön. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on
esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.
ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet
Tavoitteena on mahdollistaa avoin, virkistysalueisiin lomittuva siirtolapuutarha-alue. sekä säilyttää kulttuuriympäristön ja luonnon
arvot. Siirtolapuutarha-alue sijoitetaan teollisuusalueen reunaan ja
niittyrinteelle siten, että ne eivät estä kulkua ja virkistysalueen

6 (21)
käyttöä. Puutarhapalstojen vyöhyke tuo uuden kulttuurimaisemalle luontevan reunan ja lisää laakson tilallista vaihtelua. Arvokas kasvillisuuskohde, Linnavuorenpuiston kukkaniitty ja suojeltu
ensimmäisen maailmansodan aikainen linnoituslaitteiden ketju
säilyvät. Alueen ominaispiirteet, kulttuurimaisema ja avoimet näkymät, säilyvät.
Asemakaava mahdollistaa 87 uuden noin 200 m 2 kokoisen palstan, yhteisrakennuksen ja pysäköinnin toteuttamisen. Pienelle
puutarhapalstalle voisi rakentaa uuden tyyppisen kesällä 2014
valmistuneen viitesuunnitelman mukaisen mökin. Uuden mökkimallin suunnittelun lähtökohtana on ollut yhdistää mökin sisä- ja
ulkotilat toimivaksi kokonaisuudeksi. Siirtolapuutarhapalstojen kysyntä ylittää huomattavasti tarjonnan. Tämä ilmenee olemassa
olevien siirtolapuutarhamökkien hintapyynneissä. Kaupungilla on
maanomistajana mahdollisuus uusien siirtolapuutarhojen kohdalla
solmia vuokrasopimus, jolla estää mökkien uudelleenmyynnin
kohtuuttomat hintapyynnit.
Tavoitteena on tarjota mahdollisuus kohtaamispaikka siirtolapuutarhaviljelijöiden, asukkaiden ja virkistysalueen käyttäjille. Yleiskaavan liitekartan mukainen poikittainen viherlinja sivuaa siirtolapuutarhaa ja sen yhteiskäyttötilaa, joka on virkistysalueen reunassa. Sen sijainti siirtolapuutahan ja virkistysalueen saumakohdassa avaa mahdollisuuksia myös yhteistilan laajempaan käyttöön.
Asemakaava mahdollistaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että kaupunginosia kehitetään monipuolisina ja
tarjotaan edellytyksiä hyvälle kaupunkielämälle ja ihmisten kohtaamiselle.
Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on 67 825 m2.
Kaavaratkaisun myötä kerrosala kasvaa 2 375 k-m².
Alueiden käyttötarkoitus
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Voimassa olevassa asemakaavassa (nro 12008) alue on merkitty
virkistysalueeksi (VL), jossa on sa-alueita, (avoimena tai puoliavoimena säilytettävä kulttuurihistoriallisesti arvokas alueen osa),
rp-2-alueita (palstaviljelyyn varattu alue) ja sm-alue (alueen osa
jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäänne).
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Alue on avointa kumpuilevaa kulttuurimaisemaa, jota reunustavat
lehtipuuvyöhykkeet. Laakson reunassa sijaitseva Mellunkylänpuron uoma ei erotu metsittyvässä maisemassa. Purouoman itäpuolella sijaitsevalle Tankomäen metsäselänteelle, joka on kaava-alueen ulkopuolella, on rakenteilla pientaloalue. Suunnittelualue rajoittuu etelässä Vartiovuoreen ja tiheään lehtimetsään. Rivitalojen
korttelialue, Borgsin tila ja teollisuusalue reunustavat suunnittelualuetta lännessä. Itäväylä suojaviheralueineen ja teollisuusalue
rajaavat suunnittelualuetta pohjoisessa.
Liikenne
Lähtökohdat
Linnanherrankujan liikennemäärä on nykyisin noin 100–300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Itäväylän liikennemäärä on noin 17 000
ajoneuvoa vuorokaudessa uuden siirtolapuutarhan kohdalla. Itäväylä on suunniteltu levennettäväksi 2 + 2-kaistaiseksi ja väylän
eteläreunalle on tarkoitus rakentaa eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie. Jalkakäytävä pyörätie on osa pyöräliikenteen baanaverkkoa.
Varjakantaival on esitetty yhdistettäväksi alikululla Uussillanpuistoon. Kaupunkisuunnittelulautakunta on tehnyt alikulusta päätöksen 28.6.1990 piirustus (34–3655). Alikulun kohdalle on kehittämisselvityksessä esitetty 1,5 metriä korkea melukaide puiston
suojaamiseksi melulta. Yleiskaavassa Itäväylällä on raitiotievaraus.
Liitteenä olevassa liikennesuunnitelmassa on esitetty siirtolapuutarhan liittyminen lähialueen jalankulku- ja pyöräilyreitistöön pitkällä aikavälillä.
Kaavaratkaisu
Uuden siirtolapuutarhan liikenne ei vaikuta olennaisesti Linnanherrankujan liikennemäärään. Siirtolapuutarha-alueella on oma
pysäköintialue, jolla on 54 pysäköintipaikkaa 87 palstaa kohti.
Tarvittaessa pysäköinti on mahdollista myös Linnanherrankujalla,
jossa pysäköinti on rajoitettu 24 tuntiin arkisin.
Tankomäen asuntoalueen asemakaavassa olevaa raittivarausta
(Varjakantaival) Itäväylän suunnasta Vartiokylänlahden pohjoispäähän on siirretty idemmäksi siirtolapuutarhan takia. Tämän asemakaavan muutostarpeet reitteihin on huomioitu parhaillaan laadittavassa Linnanvuorenpuiston puistosuunnitelmassa. Puistosuunnitelma liittyy Tankomäen asuntoalueen toteutukseen.
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Palvelut
Lähtökohdat
Suunnittelualue on virkistysaluetta, jossa ei ole rakennettuja puistokäytäviä tai muita virkistyspalveluita.
Kaavaratkaisu
Kaavamuutos, kuten myös voimassa oleva kaava, mahdollistaa,
pohjois-eteläsuuntaisen pääulkoilureitin toteuttamisen. Tämän
reittiosuuden sekä Itäväylän alikulun rakentamisen jälkeen Vartiokylän ja Mellunmäen virkistysreitistö muodostaa yhtenäisen ja toimivan kokonaisuuden Kontulasta Vartiokylänlahdelle ja Mustavuoreen.
Kaavamuutos mahdollistaa siirtolapuutarhan, jossa on 87 palstaa,
perustamisen, sekä siihen liittyvän pysäköintialueen rakentamisen.
Esteettömyys
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
Luonnonympäristö
Lähtökohdat
Kaava-alue on kesantoniittyä, jota reunustaa lehtimetsävyöhykkeet. Niityllä sijaitsee arvokas kasvillisuuskohde (Linnavuorenpuiston kukkaniitty, arvoluokka 1). Kukkaniitty on Helsingin ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmässä määritelty arvokkaaksi
kasvillisuuskohteeksi, jossa keskellä sijaitsevalla kumpareella on
tärkeäksi perinnebiotoopiksi määritelty keto. Keto on kasvillisuudeltaan monipuolinen töyryniitty. Mellunkylänpuron uoma virtaa
metsittyvän laakson reunalla kaava-alueen itäpuolella. Puro on
arvokas elinympäristö monille eliöille kuten mm. kaloille.
Kaavaratkaisu
Niityn kasvillisuuskohde on luontotietojärjestelmässä esitetty laajasti käsittäen myös aiemmin viljelyksessä ollutta aluetta, joka on
metsittynyt. Arvokkain osa kukkaniitystä on niittykumpareen eteläpuolella. Osa niitystä sijaitsee suunniteltujen puutarhapalsojen
kohdalla. Kaavassa pääreitti, Varjakantaival, on linjattu siten, että
niitty säilyisi mahdollisimman yhtenäisenä ja, että reitti kanavoisi
kulun niityn länsireunaan. Niitty on 8 373 m2 josta 255 m2 jää puutarhapalstojen rakentamisen alle.
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Ekologinen kestävyys
Lähtökohdat
Kaava-alue on lähiasukkaiden suosima ulkoilualue, johon on
muodostunut polkuverkosto. Alue on pääosin avointa niittyä, jota
reunustaa lehtipuumetsät. Suunnittelualueen ulkopuolella on Mellunkylänpuro.
Kaavaratkaisu
Kaava mahdollistaa toiminnallisen ja monipuolisen viheralueen
toteuttamisen joka liittyy laajempaan viheralueverkostoon.
Hulevesiä viivytetään luonnonmukaisesti. Pysäköintialueiden,
puistokäytävien ja siirtolapuutarhan huoltoteiden ja käytävien tulee olla sorapintaisia. 2/3 puutarhapalstojen pinta-alasta tulee olla
hulevesiä läpäisevää pintaa. Siirtolapuutarhamökit ja siirtolapuutarhan yhteistila ovat puurakenteisia.
Siirtolapuutarhamökkeily vähentää autoriippuvuutta, sillä alue on
helposti saavutettavissa julkisin liikennevälinein, polkupyörällä ja
jalan.
Suojelukohteet
Lähtökohdat
Kaava-alueella on I maailmansodan aikaisia, betonista valettuja
avoimia ja katettuja konekivääriasemia. Katetut rakenteet on räjäytetty ja osa on hävinnyt. Konekivääriasemia yhdistänyt hauta
on täytetty maalla, eikä se erotu maastossa. Voimassa olevassa
asemakaavassa sm-alue on yhtenäinen, noin 10 m levyinen ja
150 m pituinen alue. Sm-alueella on muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen,
muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolailla
kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä on neuvoteltava Helsingin kaupunginmuseon kanssa.
Kaava-alueella on ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmän
mukaan arvokas kasvillisuuskohde, Linnavuorenpuiston kukkaniitty, (arvoluokka I), 8 373 m2. Kasvillisuuskohteen esiintymisalue
on päivitetty 31.12.2012. Voimassa olevassa asemakaavassa
lu-2-merkinnällä osoitettu alue (kasvillisuudeltaan arvokas keto,
jota tulee hoitaa niin, että alueella oleva perinnebiotooppi säilyy)
on huomattavasti pienempi kuin luontotietojen mukainen arvokas
kasvillisuuskohde. Luontokohteen kuvauksen ja lajitiedon mukaan
alue on vanhaan maanviljelyskulttuuriin liittyvä, ilmeisesti aikanaan laidunnettu erityisen kaunis töyryniitty. Kumpareen lakiosassa niitty on ketomaisen kuivaa, rinteitä alaspäin asteittain yhä
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tuoreempaa. Niityn arvoa ylläpidetään kumpareen rinteitä niittämällä mikä saattaisi estää liiallisen umpeenkasvun.
Kaavaratkaisu
Asemakaavamuutoksessa sm- alue poikkeaa voimassaolevastakaavasta. Tarkennetussa, uudessa rajauksessa tulipesäkkeiden
väliset yhdyshaudat ovat kokonaisuudessaan sm-alueella. Yhdyshaudat on täytetty maalla, eikä niiden sijainti ole näkyvissä. Kaupunginmuseo on määritellyt asemakaavamuutoksen mukaisen
tarkennetun sm-alueen. Kaupunginmuseon ja Museoviraston neuvotteluissa sovittiin, että palsta-alueen ja yhdyshaudan tai tulipesäkkeen etäisyyksien tulee olla vähintään kaksi metriä. Asemakaavamuutoksessa yhden palstan luoteisnurkka (eteläisen puutarhapalstaryhmän läntisimmän rivin pohjoisin palsta) on kahden
metrin minimietäisyydellä. Muut palstat ovat etäämmällä yhdyshaudoista. Kahden palstan piha-alue ulottuu 1–6 metriä sm-alueelle. Mökkien rakennusalat ovat sm-alueen ulkopuolella. Istuttaminen sm-alueella on mahdollista.
Asemakaavamuutoksessa arvokas kasvillisuuskohde on merkitty
laajemmaksi kuin mitä se on voimassaolevassa asemakaavassa.
ja kaavaan merkityn alueen rajaus noudattaa pääosin ympäristökeskuksen laatiman arvokkaan kasvikohteen rajausta. Niityn kokonaispinta-alasta (8 373 m2) 255 m2 on palsta-alueeksi suunnitelulla alueella. Arvokas kasvillisuuskohde, niitty, on kaavassa merkitty luo-alueeksi, joka on luonnon monimuotoisuuden kannalta
tärkeä alue. Aluetta tulee hoitaa siten, että sen luontoarvot säilyvät.
Yhdyskuntatekninen huolto
Lähtökohdat
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Alueella sijaitsee tärkeitä teknisen huollon runkoverkkoja, mm.
korkeapaineinen maakaasuputki ja 600 mm vesijohto sekä teknisen huollon tunneleita. Asemakaavan toteuttaminen edellyttää nykyisen avo-ojan putkittamista 50 metrin osuudella Linnanherrankujan päästä suunnitellun pysäköintialueen kohdalla.
Kaavaratkaisu
Tonteilla sijaitseville teknisen huollon verkoston osille on esitetty
johtokujat.
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Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen
Lähtökohdat
Suunnittelualueella esiintyy pehmeikköjä ja kitkamaa-alueita. Pehmeiköllä savikerroksen arvioitu paksuus tiiviin kerroksen yläpuolella on 1–8 metriä. Alueen itäreuna rajautuu tärkeään pohjavesialueeseen. Uudet siirtolapuutarhamökit on suunniteltu perustettavaksi pisteperustusten, esimerkiksi betoniharkkojen varaan. Mökeissä tulee olla avosokkeli, kellarin rakentaminen on kielletty.
Kaava-alueen ja sen itä- ja kaakkoispuolisen alueen pohjavedessä on havaittu kloorattuja yhdisteitä 1990-luvulta lähtien aika
ajoin tehdyissä tutkimuksissa. Aineiden esiintymistä on tutkittu
sekä alueelle asennetuista pohjavesiputkista että kiinteistöillä sijaitsevista kaivoista otetuista näytteistä. Aineiden päästölähde ei
ole tiedossa. Alueen maaperän pilaantuneisuuden ja pohjaveden
laadun varmistamiseksi kohteessa tehtiin tutkimuksia syksyllä
2016 (Vahanen Environment Oy, 26.10.2016).
Tutkimustulosten mukaan alueen maaperä ei ole pilaantunutta.
Maaperässä havaittiin muutamassa tutkimuspisteessä kynnysarvon ylitys (vanadiini, lyijy), joten jos pintamaita poistetaan, ne tulee sijoittaa maankaatopaikalle tai muuhun asianmukaiset luvat
omaavaan vastaanottopaikkaan. Tutkimuksissa havaittiin vähäinen määrä pienikokoisia jätejakeita (lasi, tiili, posliini), joiden ei arvioida aiheuttavan vaaraa ympäristölle, mutta pintamaata käsitellessä tulee huomioida lasinsirujen aiheuttama viiltovaara.
Tutkimusalueen pohjavedessä todettiin tetrakloorieteeniä, trikloorieteeniä ja dikloorieteenejä. Yhdestä pohjavesiputkesta otetussa
näytteessä tri- ja tetrakloorieteenin summapitoisuus (27 µg) ylittää
talousveden laatuvaatimusten vertailuarvon 10 µg). Samasta putkesta otetussa näytteessä tetrakloorieteenin pitoisuus (26 µg) ylitti
pintaveden vertailuarvon (10 µg). Klooratut yhdisteet ovat vettä
raskaampia ja esiintyvät pohjavesivirtauksen alaosissa. Alueelle
ei suositella perustettavan kaivoja talousveden tai kasteluveden
ottoa varten.
Kaavaratkaisu
Asemakaavassa on kaivojen tai muiden pohjaveden käyttöä varten rakennettavien rakenteiden rakennuskielto.
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Ympäristöhäiriöt
Lähtökohdat
Itäväylän melutaso vaikuttaa suunnittelualueen pohjoisosan
maankäyttöön. Tankovainion tien reunassa, suunnitellun siirtolapuutarhan vieressä, on viemärin tuuletusputki, josta tulee hajua
lähialueelle.
Kaavaratkaisu
Siirtolapuutarha-alueen mökit on sijoitettu asumiseen soveltuvan
melutason mukaisesti. Itäväylän kehittämisselvityksessä vuodelta
2003 on esitetty meluaidan rakentamista Linnavuorenpuiston kohdalle. Asemakaavassa on määräys koskien viemärirakenteita ja
siitä aiheutuvien mahdollisten haittojen poistamista. Kaavassa on
osoitettu maanalainen tila, johon saa sijoittaa maanpinnalle johtavan viemärirakenteen suojavyöhykkeineen. Viemäritunnelin tuuletusputki on rakennettava riittävän korkeaksi mahdollisten hajuhaittojen välttämiseksi.
Nimistö
Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 27.1.2016 esittää siirtolapuutarhalle nimeä Vartioharjun siirtolapuutarha-Botbyåsens koloniträdgård Vartioharjun osa-alueen mukaan. Lisäksi nimistötoimikunta päätti esittää, että Itäväylän pohjoispuolelta Varjakanpuistoa ja Vartiokylänlahtea kohti kulkevan jalankulku- ja pyöräily-yhteyden nimeä Varjakantaival-Väringsskedet jatketaan siirtolapuutarhan alueella tällä hetkellä nimettömän yhteyden nimenä.
Vaikutukset
Yhteenveto laadituista selvityksistä
Kaavan laadinnan yhteydessä on tehty ympäristötekninen tutkimus maaperän ja pohjaveden haitta-aineiden kartoittamiseksi.
Tutkimustulosten perusteella kaavaan sisällytettiin kaivojen ja
muiden pohjaveden käyttöä varten rakennettavien rakenteiden rakentamiskielto.
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia
ilman arvonlisäveroa kevyen liikenteen yhteyksien toteuttamisesta
noin 70 000 euroa. Siirtolapuutarhan toteuttamishankkeeseen
kuuluvia kustannuksia tulee hulevesijärjestelmän muutoksista
noin 30 000 euroa sekä pysäköintipaikan toteuttamisesta noin
150 000 euroa. Siirtolapuutarhan toteuttamisen kustannukset ei-

13 (21)
vät muilta osin sisälly kustannusarvioon. Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä kaupunki saa tuloja siirtolapuutarhapalstojen maavuokrasta.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa eheyttävästi kulttuurimaisemaan, jolle vieras elementti, teollisuusalueen reuna rajataan
maisemasta uuden reunavyöhykkeen avulla.
Vaikutukset luontoon virkistykseen ja maisemaan
Asemakaavan toteuttaminen säilyttää kulttuurimaiseman avoimuutta ja mahdollistaa siirtolapuutarhapalstojen toteuttamisen.
Puutarhapalstarivit reunustavat teollisuusaluetta ja muodostavat
puutarhamaisen vyöhykkeen myös virkistysalueelle. 87 uutta siirtolapuutarhapalstaa avaa palstan saajille merkittävän vapaa-ajanviettomahdollisuuden. Virkistysalueella kulku on kanavoitu puistokäytäville, mikä vähentää luonnonalueiden kulumista. Kulun ohjaus on tärkeää erityisesti helppokulkuisella niityllä, jossa arvokas
kasvillisuuskohde sijaitsee. Asemakaavassa on useita hulevesien
hallintaan kohdistuvia määräyksiä, joiden tavoite on viivyttää hulevesiä kulkua ja siten vähentää Mellunkylänpuroon kohdistuvaa
hulevesistä johtuvaa kuormitusta. Varjakantaival reittiosuuden toteuttaminen parantaa laajemman virkistysreitistön toimivuutta.
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Asemakaavan toteuttaminen vahvistaa olemassa olevan teknisen
huollon verkoston käyttöä.
Liikenteelliset vaikutukset ovat vähäiset ja kohdistuvat teollisuusalueen katuverkkoon, jossa ajoneuvoliikenteen lisäystä ei koeta
niin haitallisena kuin asuntoalueilla. Pysäköintimahdollisuuksia on
oman pysäköintialueen lisäksi Linnavuorenkujalla.
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Asemakaavan toteuttaminen parantaa suunnittelualueen pohjoisosassa kaupunkikuvaa ja jatkaa alueen kulttuuriperinnön mukaista ympäristöä ja toimintaa.
Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin, elinympäristöön turvallisuuteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä
Virkistysalueiden reittien toimivuus ja mielenkiintoinen ympäristö
vaikuttavat asukkaiden halukkuuteen liikkua ulkona, mikä puolestaan vaikuttaa positiivisesti terveyteen. Siirtolapuutarhaharrastus
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vaikuttaa fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Siirtolapuutarhaalueen toteuttamisen aikaansaama muutos Borgsin tilan ja läheisen rivitaloalueen asukkaiden olosuhteille, ei ole merkittävä,
koska siirtolapuutarhan ja asuntoalueiden välille jää virkistysaluetta ja yhteys laaksoon säilyy.
Asemakaavan kaivojen rakentamisen estävällä määräyksellä estetään ihmisten suora altistus pohjavedessä oleville haitta-aineille
sekä varmistetaan, ettei pohjaveden pumppaaminen aiheuta
muutoksia pohjaveden virtauksiin tai haitta-aineiden liikkeisiin.
TOTEUTUS
Kaava-alueen toteuttaminen
Kaupunki omistaa siirtolapuutarhaksi suunnitellun alueen maapohjan. Kaupunginhallitus on linjannut vuonna 2009, että kokonaan uudet siirtolapuutarhat on toteutettava yksityisellä rahoituksella. Uudet siirtolapuutarhapalstat on jaettu arpomalla. Näin on
toimittu Marjaniemessä, jossa 16 uuden siirtolapuutarhapalstan
arvontaan osallistui yli 2 000 hakijaa. Toimintamallina on ollut,
että rakennusvirasto vuokraa siirtolapuutarha-alueen perustettavalle yhdistykselle, joka vuokraa ne edelleen. Siirtolapuutarhayhdistys toimii linkkinä rakennusviraston ja palstanvuokraajien välillä. Siirtolapuutarhan avoimuus ja sen käytettävyys myös virkistysalueena vaikuttaa alueesta perittävään vuokraan. Kaupungilla
on alueen vuokraajana mahdollisuus seurata ja tarvittaessa puuttua mökkien edelleen myynnin hintatasoon.
Rakentamiskelpoiseksi saattaminen
Kaava-alueella tehtyjen ympäristöteknisten tutkimusten tulosten
perusteella alueella ei ole pilaantuneisuudesta johtuvaa esirakentamistarvetta.
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavaratkaisua koskee seuraava erityistavoite:
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti
tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
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Yleiskaava
Yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on virkistysaluetta. Nyt
laadittu kaavaratkaisu on yleiskaavan mukainen.
Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on virkistysaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on
yleiskaavan tavoitteiden mukainen.
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan kokonaisuudessaan 8.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pintakallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.
Asemakaavat
Alueella on voimassa asemakaava nro 12008 (tullut voimaan
29.6.2012). Kaavan mukaan alue on lähivirkistysaluetta (VL).
Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Kiinteistörekisteri
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin.
Muut suunnitelmat ja päätökset
Kaupunginhallitus päätti (3.5.2010) kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa asemakaavoituksen yhteydessä osoittamaan uuden
siirtolapuutarhan Mellunmäkeen. Samalla kaupunginhallitus päätti
kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja yleisten töiden lautakuntaa huolehtimaan siitä, että kaupunginosassa myös viljelypalstojen lukumäärä säilyy riittävänä.
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan
muuttamisen periaatteet 7.6.2016.
Pohjakartta
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohjakartan.
Maanomistus
Helsingin kaupunki omistaa maan.
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Muut lähtökohdat
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristöominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asemakaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET
Vireilletulo
Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 kaupungin aloitteesta.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien viranomaistahojen kanssa:
Helen Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
Liikennevirasto
Museovirasto
Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
kaupunginmuseo
kiinteistöviraston geotekninen osasto
pelastuslaitos
rakennusvalvontavirasto
rakennusvirasto
ympäristökeskus
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Gasum Oy
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan
valmisteluaineiston nähtävilläolo
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.
Vireilletulosta ja OAS:n sekä kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja viraston verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Helsingin uutiset -lehdessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 8.2.–4.3.2016 seuraavissa paikoissa:
kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Asukastilaisuus pidettiin 16.2.2016 Puotilan kartanossa.
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Rakennusvirasto piti uudenlaisen siirtolapuutarhan perustamista
Linnavuorenpuistoon hyvänä ideana. Rakennusvirasto toi esiin
uusien siirtolapuutarha-alueiden rakentamisen kustannukset ja
niiden jakautumisen eri osapuolten kesken. Kaupunginhallitus linjasi vuonna 2009, että kokonaan uudet siirtolapuutarhat on toteutettava yksityisellä rahoituksella. Lisäksi rakennusvirasto ja ympäristökeskus toivat kannanotoissaan ilmi, että muutosalueella on
kohteita, joiden maaperä on pilaantunut aiemman toiminnan seurauksena ja edellyttivät että, palstojen viljelytoiminta ei saa heikentää Mellunkylänpuron laatua. Muutosalueella on arvokas kasvillisuuskohde Linnavuorenpuiston kukkaniitty (arvoluokka I). Kaupunginmuseo katsoi, että siirtolapuutarha on mahdollista rakentaa
ympäristöön ottamalla huomioon 1. maailmansodan aikainen puolustusasema jättämällä sen ympärille riittävästi avointa tilaa. Helsingin seudun liikenne katsoi, että joukkoliikenteen kannalta alue
sijaitsee melko hyvällä paikalla. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY ilmoitti, että alueella sijaitsee käytössä olevia vesihuoltolinjoja, jotka tulee ottaa huomioon alueen suunnittelussa.
Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu
huomioon kaavatyössä siten, että Linnavuorenpuiston maaperän
pilaantuneisuudesta on tehty selvitys, jonka tulosten perusteella
maaperän ei arvioida olevan pilaantunutta. Pohjavesitutkimusten
tulosten perusteella kaavaan sisällytettiin kaivojen ja muiden pohjavettä hyödyntävien rakenteiden rakentamiskielto. Kiellon arvioitiin olevan tarpeellinen, jotta vältytään alueen pohjaveden käytön
mahdollisilta haitallisilta vaikutuksilta.
Kaavamääräyksissä on hulevesien viivyttämiseen kohdistuvia velvoitteita. Linnavuorenpuiston arvokkaan kasvillisuuskohteen rajaus on laajentunut huomattavasti luontokohteen päivityksen
(30.12.2012) myötä. Arvokas kasvillisuuskohde on rajattu siten,
että se sisältää voimassaolevaan kaavaan merkityn lu-2 alueen ja
sitä ympäröivää kukkaniittyä. Kohde on kaavassa merkitty luomerkinnällä, jonka rajaus on ohjeellinen. I. Maailmansodan aikainen puolustusaseman ympärille on jätetty avointa tilaa. Vesihuoltolinjat on otettu huomioon alueen suunnittelussa.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
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Yhteenveto mielipiteistä
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevia mielipidekirjeitä saapui 6 kpl ennen 7.6.2016. Lisäksi
suullisia mielipiteitä esitettiin asukastilaisuudessa ja puhelimitse.
Mielipiteet kohdistuivat siirtolapuutarhan sijaintiin ja sen avoimuuteen, kulttuuriympäristöön, pysäköintiin, suojavyöhykkeisiin, vieraslajien leviämiseen, Linnavuorenpuiston ketoon, vähenevän yhteisen virkistysalueen määrään, siirtolapuutarhan sopimiseen kaupunkikuvaan ja alueen käyttöön asuntoalueena.
Lisäksi yhdessä mielipiteessä tuotiin esiin siirtolapuutarhan vaikutuksia hanketta lähimpänä sijaitsevan rakennuksen asukkaille.
Näitä vaikutuksia olivat yksityisyyden väheneminen, näköalojen
heikkeneminen, äänien lisääntyminen, haju- ja maisemahaitat, jyrsijöiden lisääntyminen, paloturvallisuuden heikkeneminen, rauhan
menetys ja kulttuurimaiseman tuhoutuminen. Edelliset siirtolapuutarhan aiheuttamat vaikutukset esiintyisivät mielipiteen jättäjän
mukaan tilanteessa, jossa siirtolapuutarha rajautuisi Linnavuorentie 15 erillispientalojen korttelialueeseen. Mielipiteessä pyydettiin,
että siirtolapuutarha-alue sijoitettaisiin I maailmansodan linnoituslaitteiden itäpuolelle.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että siirtolapuutarha-alue on jaettu kolmeen alueeseen, joiden välissä on puistoa
ja avoimia näkymiä. Siirtolapuutarha ei estä poikittaista kulkua.
Kulttuurimaisema, avoin laakso ja kukkaniitty säilyvät yleisenä virkistysalueena. Kaavassa on määräyksiä alueen reunoille kehitettävistä puustoisista suojavyöhykkeistä. Siirtolapuutarhan alueella
on pysäköintialue, jossa on tilaa 54 autolle. Puutarhapalstojen
vyöhyke istuu hyvin teollisuusalueen ja virkistysalueen rajalle ja
tuo kulttuurimaisemaan sopivan ja luontevan reunan. Suunnittelualue on Helsingin Yleiskaava 2002:ssa ja Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) virkistysaluetta, eikä
sitä ole yleiskaavassa osoitettu asuntoalueeksi. Siirtolapuutarhan
ja lähimpien asuinrakennuksien etäisyys on 45 metriä, ja niiden
välinen alue virkistysaluetta. Siirtolapuutarha on sijoitettu ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteiden itäpuolelle, kuten mielipiteessä esitettiin.
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa
Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan
muuttamisen periaatteet 7.6.2016 jatkosuunnittelun pohjaksi.
Mielipiteet ja kannanotot on käsitelty periaatteet käsittelyn yhteydessä.
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Ennen kaavaehdotuksen lautakuntakäsittelyä keskusteltiin kaupunginmuseon, Museoviraston, ympäristökeskuksen ja rakennusviraston kanssa. Kaupunginmuseon, Museoviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston neuvotteluissa päädyttiin siihen, että asemakaavassa oleva 2 metrin etäisyys siirtolapuutarhapalstojen ja tykistöasemien sekä yhdyshautojen välillä on riittävä. Lisäksi on hyväksyttävää, että sm-alue ulottuu 1–6 metriä kolmen palstan pihaalueelle, joka alue on mökin rakennusalan ulkopuolella.
Ympäristökeskuksen, rakennusviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston neuvottelussa päädyttiin muuttamaan arvokkaan luontokohteen, kukkaniityn, rajausta asemakaavaan siten, että se vastaa päivitetyn luontokohteen rajausta. Samalla muutettiin pääulkoilureitin linjausta siten, että kukkaniitty säilyy mahdollisimman
eheänä.
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 24.3.–24.4.2017
Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle
28.2.2017 ja lautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville.
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.
Muistutukset
Kaavaehdotuksesta tehtiin kaksi muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat kaavaehdotuksen virkistysalueen
toteutussuunnitteluun ja suunnitellun siirtolapuutarhan yhteisrakennuksen käyttöön.
Viranomaisten lausunnot
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat ensimmäisen maailmansodan aikaisen puolustusaseman
tukikohdan, joka on suojeltu kaavassa sm-merkinnällä, sijaintiin,
kulttuurimaiseman säilymiseen, siirtolapuutarhan mahdollisuuteen
toimia julkisena virkistysalueena ja sen vaikutuksesta alueesta
perittävään vuokraan, kaupungin mahdollisuuteen siirtolapuutarha-alueen vuokraajana seurata ja tarvittaessa puuttua mökkien
jälleen myynnin hintatasoon, alimpaan suositeltavaan rakennuskorkeuteen, siirtolapuutarha-alueen ja sen rakennuksien meluohjearvojen toteutumiseen ja maakaasuputken suojaetäisyyksiin.
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
kaupunginmuseo
Museovirasto
kiinteistövirasto
pelastuslautakunta
yleisten töiden lautakunta
ympäristökeskus
Gasum Oy
Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: pelastuslautakunta, ympäristökeskus ja kiinteistövirasto. Museovirasto ilmoitti,
että Museoviraston ja Helsingin kaupunginmuseon välisen yhteistyösopimuksen perusteella asiaa hoitaa Helsingin kaupunginmuseo.
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksesta ja viranomaisten lausunnoista
sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.
Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.
Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:
ELY-keskuksen lausunnon johdosta kaavaehdotuksen siirtolapuutarha-alueen (RP) kymmenen mökin rakennusalaa tarkennettiin ja
kaavakarttaan lisättiin määräys jossa siirtolapuutarha-alueella
(RP) rakennusten ja rakennelmien lattian alin rakentamiskorkeus
on +3 metriä.
Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
28.2.2017 päivätyn ja 5.6.2018 muutetun Linnavuorenpuiston
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12435 hyväksymistä.
Lisäksi lautakunta päätti, että jatkosuunnittelussa arvokkaan niityn
suojelullinen asema pyritään turvaamaan ehkäisemällä haittavaikutuksia esimerkiksi rajaamalla keto riukuaidalla.
Käsittely
Vastaehdotus: Mai Kivelä: Jatkosuunnittelussa arvokkaan niityn
suojelullinen asema pyritään turvaamaan ehkäisemällä haittavaikutuksia esimerkiksi rajaamalla keto riukuaidalla. Kannattaja: Tuomas Rantanen
1 äänestys:
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jatkosuunnittelussa arvokkaan niityn suojelullinen
asema pyritään turvaamaan ehkäisemällä haittavaikutuksia esimerkiksi rajaamalla keto riukuaidalla.
Jaa-äänet: 6: Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva,
Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki
Ei-äänet: 7: Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg,
Mai Kivelä, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, Mikko Särelä
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mai Kivelän vastaehdotuksen äänin 7-6.
Helsingissä 5.6.2018
Marja Piimies
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Ksv:n hankenro 1482_4
HEL 2016 000206
Oas 1231-00/16

LINNAVUORENPUISTON ASEMAKAAVAMUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Uutta siirtolapuutarha-aluetta suunnitellaan Linnavuorenpuiston
länsireunaan, alueelle joka rajautuu pohjoisessa Linnanherrankuja
- Linnanpajantien välille ja etelässä Tankovainiontiehen. Suunniteltavan siirtolapuutahan koosta ja rajauksesta johtuen palstojen
määrä olisi 70 - 85 ja koko noin 200 m2. Palstalle saa rakentaa pienen siirtolapuutarhamökin. Linnanherrankujan päässä olisi sopiva
paikka siirtolapuutarhan pysäköinnille ja yhteistilalle. Perinneniitty
ja avoin maisema puiston keskellä säilyisi. Puistokäytävä linjataan
siirtolapuutarhan reunaa mukaillen Vartiokylän lahden ja Itäväylän
välille. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan Puotilan kartanossa, Puotilantie 7, ti 16.2. klo 17 19.
Suunnittelun tavoitteet ja alue
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Tavoitteena on mahdollistaa uuden siirtolapuutarhan toteutuminen
puistoon teollisuusalueen reunaan ja avoimelle itään aukeavalle niitylle
siten, että alueen yleinen virkistyskäyttö säilyy.
Osallistuminen ja aineistot
Asukastilaisuus pidetään Puotilan kartanossa, Puotilantie 7, tiistaina
16.2.2016 klo 17 19.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan alustavat periaatteet
ovat esillä 8.2. 4.3.2016 seuraavissa paikoissa:
info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
Itäkeskuksen kirjastossa, Turunlinnantie 1
kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun
kartta.hel.fi/suunnitelmat.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 4.3.2016.
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN
KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13)
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.
Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään
erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.
Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
seurat ja yhdistykset (Puotila-seura, Vartio- ja Mellunmäen omakotiyhdistys, Vuosaari-seura, Mellunmäki-seura ja Vuosaaren pienkiinteistöyhdistys ry.)
Helsingin Yrittäjät
Itä-Helsingin yrittäjät ry
Gasum oy
asiantuntijaviranomaiset
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
Liikennevirasto (Itäväylä)
Museovirasto
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(ELY-keskus)
Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
kaupunginmuseo
kiinteistöviraston geotekninen osasto
pelastuslaitos
rakennusvalvontavirasto
rakennusvirasto
sosiaali- ja terveysvirasto
varhaiskasvatusvirasto
ympäristökeskus
Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkikuvaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan, kulttuuriperintöön ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien
vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.
Suunnittelun taustatietoa
Helsingin kaupunki omistaa maan. Kaavoitus on tullut vireille kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta. Kaupunginhallitus kehotti kaupunkisuunnittelulautakuntaa tekemään 30.3.2010 mennessä kaupunginhallitukselle ehdotuksen siitä, mille kahdelle Helsingissä sijaitsevalle alueelle
(Siltamäki, Torpparinmäki, Tuomarinkartano, Mellunkylä, Longinoja,
Savelan puisto, Malminkartano) voitaisiin sijoittaa uudet siirtolapuutarhat. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 18.3.2010 ehdottaa kaupunginhallitukselle, että uudet siirtolapuutarha-alueet perustetaan Mellunmäkeen ja Siltamäkeen. Uuden siirtolapuutarhan mahdollistava asemakaavamuutos Suutarilan rantapuistoon on vahvistettu 20.11.2015.
Voimassa olevassa asemakaavassa (2012) alue on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL).
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty virkistysalueeksi, joka on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta
merkittävä alue. Aluetta kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät.
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Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (2015) alue on merkitty
virkistys- ja viheralueeksi.
Lisätiedot suunnittelijoilta
Maankäyttö
Mervi Nicklén, maisema-arkkitehti, p. (09) 310 37221,
Mervi.Nicklen@hel.fi
Kaisa Karilas, arkkitehti, p. (09) 310 37315, Kaisa.Karilas@hel.fi
Liikenne
Jussi Jääskä, insinööri, p. (09) 310 37129, Jussi.Jaaska@hel.fi
Teknistaloudelliset asiat
Peik Salonen, insinööri, p. (09) 310 37248, Peik.Salonen@hel.fi
Vuorovaikutus
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310 37403,
Juha-Pekka.Turunen@hel.fi

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

Liike- ja palvelukeskusta C1

Satama

Kantakaupunki C2

Puolustusvoimien alue

Pikaraitiotie
Raideliikenteen yhteystarve

Lähikeskusta C3

Virkistys- ja viheralue

Asuntovaltainen alue A1

Merellisen virkistyksen ja
matkailun alue

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen
Kaupunkibulevardi

Asuntovaltainen alue A2
Asuntovaltainen alue A3
Asuntovaltainen alue A4
Suomenlinnan aluekokonaisuus

Viheryhteys
Rantaraitti

Baanaverkko

Rautatie asemineen

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Metro asemineen

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
(Kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
Linnavuorenpuisto

Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibulevardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Vesialue

Toimitila-alue
Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Pääkatu

Raideliikenteen runkoyhteys

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

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus

Konekivääriasema

Yhdyshaudat
(täytetty)

Meluselvitysmalli 2012
Linnavuorenpuisto / Asemakaavan muutos

