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KÄVELYKESKUSTA
Katua kehitetään 
viihtyisäksi katu-
ympäristöksi

TAAJAMAMETSÄ
kehitetään 
virkistuskäyttöä

SUOJAVIHERALUEET
Tiealueiden rampien alueita joilla 
ei näkemän kannalta merkitystä 
kehitetään luonnonmonimuotoisuuden 
huomioivina viheralueina.

KÄVELYKESKUSTA
Katua kehitetään 
viihtyisäksi katu-
ympäristöksi

MESSU- JA URHEILUKESKUS
Monipuoliset urheilu-, virkistys, 
tapahtuma ja kokoustilat
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Rakennuksen sijoittelussa 
tulee huomioida, että ne suojaavat 
ympäristöä liikennemelulta.  

VIRKISTYSYMPÄRISTÖ
Kaavassa viheralueet on sovitettu osaksi  laajempaa 
viherverkostoa. Verkoston rungon muodostaa 
pohjois-etelä-suuntaiset Härmälänojan varsi ja vanhan 
rata-alueen muodostama viheryhteys sekä alueen läpi 
länsi-itäsuuntainen poikittainen viheryhteys. Viheraluei-
den luonne vaihtelee rakennetusta katumaisesta  
puistorakenteesta ja lähes luonnonmukaiseen. 

VIRKISTYSKÄYTÖN KEHITTÄMISALUEV-1

Alueita kehitetään hyvin saavutettavina ja toiminnoiltaan monipuolisina virkistys- ja 
viheralueina. Aluetta ja sen toimintoja tarkemmin suunniteltaessa tulee varmistaa, 
että Härmälänojan varren  ekologinen yhteys säilyy mahdollisimman leveänä ja 
luonnon olosuhteiltaan monipuolisena sekä varmistaa virkistys- ja ulkoilureittien ja 
ekologisen verkoston jatkuvuus. Alueelle voidaan sijoittaa pääkäyttötarkoitusta 
palvelevia rakennelmia sekä hulevesien hallintaan tarkoitettuja rakenteita tarkem-
pien suunnitelmien mukaisesti. Virkistyskäytön kehittäminen ei saa vaarantaa 
Härmälänojan luontoarvoja.

VIRKISTYSYMPÄRISTÖ

LÄHIVIRKISTYSALUEVL

Alueita kehitetään asuinalueiden lähipuistoina. Aluetta ja sen toimintoja tarkemmin 
suunniteltaessa tulee varmistaa kytkeytyminen ympäröiviin asuinalueisiin ja 
viherympäristöön.

Alueita ylläpidetään ja kehitetään hyvin saavutettavina sekä toiminnoiltaan ja 
luonnonympäristöltään monipuolisinavirkistys- ja viheralueina. Aluetta ja sen 
toimintoja tarkemmin suunniteltaessa ja lupamenettelyn yhteydessä tulee 
varmistaa kytkeytyminen ympäröiviin asuinalueisiin sekä  ulkoilureittien ja 
ekologisenverkoston jatkuvuus. Alueella sallitaan ulkoilua tai muuta yleistä 
virkistystoimintaapalveleva rakentaminen. 

Alueella on voimassamaankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128§:n mukainen 
toimenpiderajoitus, joka koskee maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden 
kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä. Alueella voi tehdä MRL128§ 
mukaisia pienimuotoisia metsänhoitotöitä.

Aueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota viihtyisän ja korkeatasoisen 
rakennetun virkistysympäristön syntymiseen sekä  reittien jatkuvuuteen. Merkinnän 
varrella olevat julkiset ulkotilat toteutetaan vehreinä ja viihtyisinä, toisiinsa kytkeyty-
neinä kaupunkitiloina. Reitillä sallitaan hulevesien käsittelyä varten toteutettavien 
ympäristöllisesti korkeatasoisten kosteikkojen, altaiden ja lammikkojen rakentami-
nen.

KEHITETTÄVÄ VIRKISTYSPAINOTTEINEN
YHTEYS

Ekologisella yhteydellä  on  merkitystä  eliölajien  liikkumiselle  ja  luonnon 
monimuotoisuuden säilymiselle. Ekologisen yhteyden jatkuvuus ja kytkeytyminen 
viherverkostoon tulee turvata.  Tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee  varmistaa, 
että puronvarren  ekologinen yhteys säilyy mahdollisimman leveänä  ja luonnon 
olosuhteiltaan monipuolisena.

KEHITETTÄVÄ EKOLOGINEN YHTEYS

KATUKUVAN KEHITTÄMISVYÖHYKE

Kadun varren kortteleissa rakentamisen tulee edistää viihtyisän ja elävän katukuvan 
muodostumista. Alueen tiivistyessä tulee katualueesta luoda laadukasta rakennet-
tua ympäristöä, joka luo mahdollisuudet ihmisten monipuoliseen liikkumiseen sekä 
oleskeluun. Alue tukeutuu jalankulkuympäristöön ja sille ohjataan suurin osa 
jalankulkureiteistä. Alueelle sijoittuvien hankkeiden tulee tukea kävely-ympäristön 
kehittymistä ja ympäröivien asuinalueitten ja viheralueitten muodostamaa 
kokonaisuutta. 

OHJEELLINEN KEHITETTÄVÄ JULKINEN YHTEYS

Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota korttelin läpi kulkeviin 
monipuolisten julkisten kulkureittien syntymiseen.

VIHERSILTA
Uusi kehitettävä viheryhteys
Härmälänojan suuntaan

Yhteydet laajemmille 
virkistysalueille

Yhteystarve 
messu- ja 
urheilukes-
kukseen

Leikki-, liikunta- ja 
toimintapuistot 

Partolan osayleiskaava
PIRKKALA


