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Alueen yleistiedot ja maisemakuva 
Karhunkaatajantien melko tiivis ja vehreä pientaloalue on rakentunut pääasiassa 1950-luvun 
aikana ja noudattelee vanhaa ainakin 1700-luvun kartoissa näkyvää tielinjausta. Alue on 
täydentynyt jatkuvasti ja täydentyy edelleen tonttien lohkomisen ja uudelleenrakentamisen 
myötä. Ajallinen kerroksellisuus on vahvasti läsnä, mikä tekee yleisilmeestä paikoitellen varsin 
sekavan.  

Alueen pohjoisosan kallioselännemetsä on maankäytön muutosaluetta, jolla on asemakaavoitus 
parhaillaan käynnissä. Karhunkaatajan asemakaava tulee voimaan uuden yleiskaavan 
vahvistuttua eli noin 2018 tai myöhemmin. Kaavoituksen tavoitteena on suunnitella alueelle 
tiivis asuinalue, joka tukeutuu Viilarintien varteen sijoittuvan Raide-Jokerin pikaraitiolinjaan. 
Kaavoitettavalla alueella sijaitsee nykyisin muun muassa palstaviljelyalue sekä koirien 
koulutusrata. 
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Karhunkaatajantien varrella rakentaminen on vahvasti ajallisesti kerroksellista. 

Yleiset tavoitteet 
Tavoitetilassa katutilat ovat selkeitä ja rajautuvat tontteihin ja ympäröivään 
luonnonkasvillisuuteen selkeästi pääasiassa nurmikaistalla. Tavoitteena on, että jalankulun ja 
pyöräilyn reittiyhteydet alueen sisällä ja lähiympäristöön ovat toimivia.  

Metsäisen ja vehreän yleisilmeen säilyttäminen alueella on tärkeää. Viheralueiden hoidon ja 
rakentamisen taso on tasalaatuista koko suunnittelualueen sisällä. Viheralueet ovat 
yleisilmeeltään siistejä, turvallisia ja viihtyisiä ja palvelevat lähinnä alueen sisäisinä 
virkistysalueina. Karhunkaatajanpuisto profiloituu keskeisenä toimintapuistona, joka jakautuu 
luonnontilaisiin ja toiminnallisiin rakennettuihin puistomaisiin osiin. 

Pohjoisosan uusi kaavoitettu asuinalue täydentää luontevasti olemassa olevaa 
kaupunkirakennetta. Katuyhteydet ja viheralueet koko suunnittelualueella muodostavat 
tasapainoisen ja yhtenäisen kokonaisuuden rakentamisajankohdasta riippumatta. 

Luonnontilaiset alueet 
METSÄISET ALUEET 
Kallioinen ja mäntyvaltainen selännemetsä alueen pohjoisosassa Viilarintien eteläpuolella 
jätetään keskeisiltä osiltaan hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle. Suojametsien hoidon tavoitteena 
on kerroksellisuuden kehittäminen sekä Viikintien että teollisuusalueen suuntaan. 
Keskeisimpänä hoidon tavoitteena on ylläpitää teiden ja tontinreunojen turvallisuutta ja 
viihtyisyyttä pienpuuston hoidolla ja pitämällä reuna-alueet avoimina: Samalla ehkäistään 
puutarhajätteen kaatoa metsäalueille.  

Karhunkaatajanpuistoa kehitetään yleisilmeeltään puistomaisemmaksi, turvallisemmaksi ja 
viihtyisämmäksi poistamalla kuolleita ja heikkokuntoisia puita, pienpuuston hoidolla sekä 
aukkopaikkojen täydennysistutuksilla. 
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MAA- JA KALLIOPERÄ 
Geologisesti tai geomorfologisesti arvokas kalliokouru, ”hiidenkouru”, Viilarintien viereisellä 
jyrkänteellä alueen pohjoisosassa ylläpidetään ympäristöltään avoimena. 

Esteettömyys 
Ei erityisiä esteettömyystavoitteita. Keskeiset kevyen liikenteen pääreitit ovat esteettömyyden 
perustasoa.  

Pintamateriaalit 
ASFALTTIPINNAT 
Alueen pääasiallisena pintamateriaalina käytetään asfalttia.  

REUNUKSET 
Reunakivenä käytetään harmaata graniittia, leveys 170 mm.  

KIVEYKSET 
Kiveyksissä päämateriaalina on luonnonkivi. Vanhalla omakotivaltaisella osalla kiveyksiä 
käytetään vain vähäisesti ja pieninä alueina, kuten suojatiesaarekkeissa tai erotuskaistoilla. 
Tarvittaessa käytetään harmaata noppa- tai nupukiveä. Värillisiä betonikiviä käytetään 
vähäisesti ja perustellusti, esimerkiksi Viilarintien varrella erotuskaistoilla. 

RAKENTEET 
Rakenteissa käytetään ensisijaisesti luonnonkiveä vaihtelevina pintoina (mm. tukimuurit ja 
portaat).  Tukimuureissa voidaan käyttää myös matalia kivikorirakenteita erityisesti vanhan ja 
uuden alueen saumakohdissa. 

SITOMATTOMAT PÄÄLLYSTEET 
Puistokäytävien ja palloilukenttien pääasiallisena pinnoitteena käytetään kivituhkaa (harmaa). 
Palloilukentällä voidaan käyttää myös tekonurmea, jos suunniteltu käyttö ja kulutus sitä 
edellyttävät. 

Leikki- ja kuntoilualueilla turva-alustana käytetään pääasiassa turvasoraa tai –hiekkaa. 
Synteettisiä turva-alustoja tai tekonurmipintoja ei leikkialueilla käytetä. 

Kasvillisuus 
Vanhan alueen katualueen tiukan mitoituksen vuoksi katuvihreä on lähinnä nurmetusta. 
Katualueiden vehreys syntyy tonttien rehevistä istutuksista.  

Rakennettuja puistoja alueella on vähäisesti ja ne ovat luonteeltaan luonnonmukaisia. 
Karhunkaatajanpuistoa kehitetään alueen keskeiseksi toimintapuistoksi, jossa pitkälti 
hyödynnetään olemassa olevaa puustoa ja kasvillisuutta. Istutuksissa suositaan Helsingin 
kaupunkikasvioppaan suosituksia 1950-luvulla käytetyistä kasveista.  

Katupuuna alueella suositaan koivua.  

Valaistus 
Valaistustapana on pylväsvalaisimet, jonka malli on yhtenäinen koko alueella. Valaisinpylväiden 
korkeus kaduilla on 6-8 m ja kevyen liikenteen raiteilla 5m, maalamattomilla pylväillä.  
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Valon värilämpötila puistoalueilla on pääasiassa 3000 K, ja valonlähteellä tulee olla hyvä 
värintoisto (vähintään Ra 70). Valolajina kevyen liikenteen väylillä käytetään lediä. Katualueilla 
valon värilämpötila on 4000 K ja valolajina käytetään lediä. 

Uudella alueella huomiota tulee kiinnittää myös pimeän ajan näkymiin ja kaupunkikuvalliseen 
ilmeeseen erityisesti Viilarintieltä katsottaessa ja liityttäessä olevaan asuinalueeseen. 
Keskeisimpien orientointuvuutta edistävien rakennusten julkisivut valaistaan.  

Karhunkaatajanpuiston elämyksellisyyttä pimeän aikaan lisätään erikoisvalaistuksella (esim. 
gobot tai rakenteiden/kasvillisuuden valaisu) toiminnallisuutta palvelevan valaistuksen lisäksi. 

Kalusteet ja varusteet 
Katu- ja ulkotilojen kalusteita ja varusteita käytetään jaksottamaan ulkotilaa. Niillä voidaan 
erottaa toisistaan huoltoajo- ja kevyen liikenteen reittejä ja ohjata kulkua. Kalusteiden 
ryhmittelyllä korostetaan myös alueen tärkeitä suuntia ja ohjataan alueiden käyttöä/oleskelua. 

Katu- ja aukiotilojen kalusteet valitaan Helsingin kaupunkikalusteohjeen mukaisesti. Koko 
alueella tulee käyttää yhtenäisiä kaluste- ja varustemalleja.  

Seuraavat kalusteet ja varusteet ovat kalusteohjeen mukaisia esimerkkejä: 

 Aidat ja kaiteet: Istutusten suoja-aita puinen A6 väri RAL 7021 Black Grey, kolmilanka-aita 
A7 väri RAL 7021 Black Grey 

 Pollarit: Kivipollari sylinterin mallinen B6, harmaa luonnonkivi 
 Ilmoitustaulut ja kyltit: HKR:n malli C2, väri RAL 6012 Black Green 
 Penkit: HKR:n malli D1, teräsjalka , puuosien väri RAL8015 Chestnut Brown, ruostumaton 

teräs 
 Puiden rungonsuojat: HKR:n malli F2 runko- ja juurisuoja, väri RAL 7021 
 Polkupyörätelineet: irtoteline G2, materiaalina maalattu teräs, väri RAL 7021 
 Roska-astiat: HKR:n malli H1 ja H2 väri RAL 7021 
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METSÄALUEET JA VIRKISTYSREITTIEN VARRET: 
 Penkit: HKR:n malli, metsäpenkki D8 , puuosien väri RAL7039 Quartz Grey, teräsosien väri 

RAL 7021 Black Grey. 
 Roska-astiat: HKR malli H1, 60 L, väri RAL7021 Black Grey 

 

Alueiden käyttö 
VILJELYPALSTAT 
Viljelypalstojen yleisilme pidetään siistinä ja alueen sisäiset pääkäytävät selkeinä ja 
kivituhkapintaisina.  
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