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Alueen yleistiedot ja maisemakuva 
Hallainvuoren alue jakautuu kahteen luonteeltaan hyvin erilaiseen osaan: Hallainvuoren 
metsäselänteeseen sekä itäosan asuinalueeseen Hallainvuorentien varressa. Metsäinen 
kallioselänne rajaa lännessä vahvasti Viikin avointa peltoaukeaa sekä Viikinojan puistoa ja toimii 
keskeisenä osana Viikistä Kivikon suuntaan ulottuvaa ”vihersormea”.  

Asuinalue on kokonaisuudessaan rakentunut 2000-luvulla Hallainvuorentien molemmin puolin 
kapeaksi nauhaksi ja onkin kaupunkikuvalliselta ilmeeltään varsin yhtenäinen. Alue koostuu 
kerrostaloista, rivitaloista sekä pientaloista. Rakennusmateriaaleissa vallitsevina ovat vaaleaksi 
tai valkoiseksi rapatut seinät tai maalatut puupinnat. Värit alueella ovat pääosin hillittyjä, mutta 
paikoitellen puuverhoiluissa on käytetty vahvempiakin, tosin vahvasti murrettuja sävyjä. 

Kalliot ja metsät ovat asuinalueella vahvasti läsnä sekä yleisillä alueilla että korttelien pihoilla. 
Ympäröiviltä kallioilta avautuu hienoja näkymiä asuinalueen yli. 

Julkisia tiloja alueella on varsin vähän. Rakennettuja puistoja tai leikkipuistoja alueella ei ole. 
Harakkamyllynaukio toimii keskeisenä julkisena aukiotilana alueelle saavuttaessa 
Harakkamyllyntietä pitkin. 
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Näkymä asuinaluetta rajaavalta kalliolta. 

 
Yleiset tavoitteet 

Metsäisellä osalla tavoitteena on säilyttää alue virkistyskäytössä ja ehkäistä alueen kuluminen 
polkuverkostojen ylläpitämisen ja täydentämisen avulla. Monipuoliset 
virkistyskäyttömahdollisuudet ja niiden asettamat vaatimukset otetaan huomioon reittien 
suunnittelussa, esimerkiksi maastopyöräily, hiihto ja lenkkeily. Näkymiä sekä asuinalueelta 
kallioille ja metsään sekä päinvastoin säilytetään. 

Asuinalueella tavoitteena on säilyttää metsäinen yleisilme ja huolehtia siitä että yhteydet 
metsiin sekä toiminnallisesti että visuaalisesti säilyvät. Kiven ja kalliopinnan osuutta 
katuympäristössä korostetaan. 
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Kalliot ovat alueella oleellisena osana kaupunkikuvaa. 

 

Luonnonmukaiset alueet 
METSÄISET ALUEET 
Hallainvuoren metsä on Myllypuron alueen laajin yhtenäinen metsäalue, joka on aktiivisessa 
virkistyskäytössä. Ulkoilureittien varrella hoidon tavoitteena on turvallisuuden ja viihtyisyyden 
ylläpitäminen pienpuuston hoidolla ja yksittäispuiden poistolla. Näkymiä raiteilta ylläpidetään 
harvennuksin. 

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET 
Hallainvuoren metsäalueella on runsaasti sekä luonnon- että kulttuuriperinnön arvoja 
maisemallisten arvojen lisäksi. Arvoalueet jätetään aktiivisen hoidon ulkopuolelle.  

SUOJELUKOHTEET 
Viikintien pähkinäpensaslehto alueen lounaiskulmassa on luonnonsuojelulain mukainen suojeltu 
luontotyyppi. Suojelualue jätetään luonnonhoidon toimenpiteiden ulkopuolelle. 

Arvoympäristöt ja muut merkittävät kokonaisuudet 
Hallainvuoren metsäselänteellä sijaitsee useita I maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita, jotka 
ovat muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Muinaismuistoalueilla 
luonnonhoito tehdään museoviraston ohjeistusten mukaisesti. 

Esteettömyys 
Hallainvuoren alueella ei ole esteettömiä reittejä. Alue on maastollisesti vaihtelevaa ja 
pituuskaltevuudet ovat paikoin suuria, erityisesti Hallainvuoren metsäalueella. 
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Myllypuron erikois- ja perustason reitit. Hallainvuoren alue on itäosaltaan sisältynyt 
tarkasteluun (Myllypuron esteettömyyssuunnitelma 2006). 

 

Pintamateriaalit 
ASFALTTIPINNAT 
Kulkupintojen päämateriaalina käytetään asfalttia. 

REUNUKSET 
Reunakivenä käytetään harmaata graniittia, leveys 220 mm. 

KIVEYKSET 
Kiveyksiä alueella käytetään vähäisesti ja selkeinä kokonaisuuksina. Pääasiassa käytetään 
vaaleasävyisiä, harmaita, kellertäviä tai hiekanruskeita betonikiviä. Pääasiallinen kiveysten 
käyttökohde on Harakkamyllynaukio. Luonnonkiven käyttö alueella detaljeissa (graniittiset 
noppa- ja nupukiveykset) on perusteltua aluetta ympäröivän kivisen ja kallioisen maaston 
myötä.  

SITOMATTOMAT PINNAT 
Hallainvuoren ulkoilureittien kulkupintana käytetään kivituhkaa. Hulevedet ohjataan hallitusti 
käytävien reunoille.  Kivituhkapintaisten polkujen kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti. Mahdolliset 
veden kuluttamat urat erityisesti rinnepaikoilla tulee kunnostaa mahdollisimman pian, jotta 
reitistö säilyy käytettävänä. 



 

Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon 
aluesuunnitelma, Hallainvuori 5/6 

   
 LUONNOS 10.11.2015  
   
   
 

 
Rakennusvirasto | PL 1500 (Elimäenkatu 5) | 00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Puhelin 09 310 1661 | Faksi  09 310 38674 |www.hkr.hel.fi 
Byggnadskontoret |PB 1500 (Elimägatan 21) | 00099 HELSINGFORS STAD |Telefon 09 310 1661 |Fax 09 310 38674 | www.hkr.hel.fi 

 

Harakkamyllyntien risteyksessä sijaitseva aukio 

Rakenteet 
Nopeuksia katualueella rajoitetaan hidasteilla ja ajoradan kavennuksilla. Ajoradan hidasteet 
toteutetaan ensisijaisesti kivettyinä.  

Uusissa rakenteissa ja vanhoja kunnostettaessa käytetään ensisijaisesti luonnonkiveä, 
esimerkiksi  tukimuureissa ja portaissa. 

Kasvillisuus 
Ympäröivä metsäluonto kuusikkoineen ja männikköineen on oleellisena osana kaupunkikuvaa. 
Katualueilla itsessään ei ole kasvillisuutta lainkaan, sillä katualueen mitoitus on hyvin niukka. 
Katuja rajaavat istutukset sijaitsevat lähes poikkeuksetta tonttien puolella. Harakkamyllynaukio 
on ainoa poikkeus, jolla on myös istutuksia. Vähäisten istutusmahdollisuuksien vuoksi ei 
suosituksia kasvillisuuden valinnalle ole tarpeen esittää. 

Valaistus 
Alueella käytetään perinteistä katuvalaistusta varrellisin valaisinpylväin (h=6-8 m). 
Valaisintyyppinä käytetään modernia ja asuinalueen arkkitehtuuria ja mittakaavaa tukevaa 
mallia. Valaisinpylväitä ei maalata. 

Harakkamyllynaukio valaistaan viihtyisäksi esimerkiksi valaisemalla keskeinen puu.   

Metsäalueella ulkoilureitit valaistaan metallipylväin. Puupylväitä ei käytetä. 

Kalusteet ja varusteet 
Katu- ja ulkotilojen kalusteita ja varusteita käytetään vain tarvittaessa esimerkiksi aukioilla tai 
jalankulkureittien varrella. Aukioilla kalusteet voivat toimia myös tilaa/kulkua rajaavina aiheina.  

Katu- ja aukiotilojen kalusteet valitaan Helsingin kaupunkikalusteohjeen mukaisesti. Koko 
alueella tulee käyttää yhtenäisiä kaluste- ja varustemalleja. Seuraavat kalusteet ja varusteet 
ovat kalusteohjeen mukaisia esimerkkejä: 
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HALLAINVUOREN ASUINALUE: 
 Pollarit: Kivipollari sylinterin mallinen B6, harmaa luonnonkivi 
 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, 60 L, väri RAL 7021 

 

   

HALLAINVUOREN METSÄALUEET JA VIRKISTYSREITTIEN VARRET: 
 Penkit: HKR:n malli, metsäpenkki D8 , puuosien väri RAL7039 Quartz Grey, teräsosien väri 

RAL 7021 Black Grey. 
 Pöytäpenkkiyhdistelmä D9 tai D15, puuosien väri RAL 7021, Black Grey, ruostumaton teräs 
 Roska-astiat: HKR malli H1, 60 L, väri RAL7021 Black Grey 
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