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Virkistysyhteystarpeet on kaavakartassa muutettu ulkoilureiteiksi.
Katulinjausta on muutettu geologisen muodostuman pohjoispuolella.
Keskustatoimintojen alueen määräykseen on lisätty teksti:
Asumisen osalta on alueella asemakaavoituksessa selvitettävä liikenteen ympäristöhaittojen torjunnan tarve.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän alueen merkinnän
kaavamääräystä on täydennetty seuraavalla tekstillä:
Alueen hoidossa on sovitettava yhteen virkistyskäytön vaatimat reitit ja
luontoarvojen säilyttäminen. Alueella sallitaan toimenpiteet, jotka ovat
tarpeen suojeluarvon säilyttämiseksi, hulevesien hallinnan ja ulkoilureittien turvallisuuden ylläpitämiseksi.
Selostukseen on kohtaan 4.3.3 Virkistysalueet (VL, VP) liitetty laajempi teksti:
VL ja VP -alueille on osoitettu alueenosat (luo), jotka ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita. VP -alueella luo -merkintä
osoittaa ranta-alueen puustoa, joka tärkeä lepakoiden kannalta. VL alueelle osoitettu luo -merkintä osoittaa metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää kokonaisuutta, jolla sijaitsee arvokkaita kasvillisuus-, kääpä- ja linnustokohteita. Alueen hoidossa sovitetaan yhteen
virkistyskäytön vaatimat reitit ja luontoarvojen säilyttäminen. Alueella
sallitaan toimenpiteet, jotka ovat tarpeen suojeluarvon säilyttämiseksi,
hulevesien hallinnan ja ulkoilureittien turvallisuuden ylläpitämiseksi.
Puistoalue (VP) on toiminnallinen osa Itä-Helsingin kulttuuripuiston
suunnittelualuetta ja sen rakentaminen on tarpeellista, jotta alueen virkistyspalvelut ja luontoarvoiltaan tärkeimmät osat vihervyöhykkeestä
voidaan jatkossa säilyttää. Alueelle on laadittu puiston ideasuunnitelma
ja hulevesisuunnitelma. Puiston suunnittelussa voidaan ottaa huomioon
alueen luontoarvot.
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Selostuksen kohtaan 5.10 Ekotehokkuuden arviointi on lisätty teksti:
Helsingin Energian vähittäinen siirtyminen hiilineutraaliin
energiantuotantoon vuoteen 2050 mennessä tulee oleellisesti parantamaan koko Helsingin ekotehokkuutta.
Ekotehokkuuden arviointia voidaan tarkentaa alueen yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä, jolloin voidaan
hyödyntää myös muita arviointia varten kehitettyjä menetelmiä.
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