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Suunnitelman kuvaus 

 
 Nykytilanne 
 
Suunnittelualueet sijaitsevat Viikin (36) kaupunginosassa, Viikinrannan osa-alueella. 
 
Lammassaaren puistoalue on voimassa olevassa asemakaavassa merkinnällä VL/s, 
suojeltu lähivirkistysalue. 
 
Saarta ympäröivä ruovikko- ja vesialue on merkinnällä SL-nat, Natura verkostoon kuuluva 
luonnonsuojelualue. 
 
Lammassaari sijaitsee Vanhankaupungin selällä. Saari rajautuu Natura 2000-alueeseen  
ja luonnonsuojelualueeseen. Saareen kulku tapahtuu vuonna 2017 NATTOURS-hankkeen 
yhteydessä toteutettua esteetöntä pitkospolkua pitkin Pornaistenniemestä. Lammassaari 
on kallioinen saari, jota peittää vaihtelevan paksuinen moreeni kerros. Saarta ympäröi 
Vanhankaupunginlahden matala savipohjainen ja ruovikkoinen merenlahti. Saaren 
keskellä suojeltujen rakennusten kohdalla sijaitsee pieni nurmi- ja avokallioalue. Saaren 
puistoalueella kulkee nykyisin kinttupolkuja jossa kulkua saaren kesäasukkaat ovat 
pyrkineet itse tehdyin kyltein ohjaamaan. Saaren ranta-alueille on kertynyt veneiden 
hylkyjä ja rakennusjätettä. 
 
Pornaistenniemen suunnittelualue on merkinnällä VP, puisto. Pornaistenniemen 
suunnittelualueet ovat nurmipintaisia ja tasaisia vähäkäyttöisiä alueita. 
 
Suunnittelualueiden pinta-ala on yhteensä noin 9 ha. 
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Suunnitelman sisältö 
 
Suunnittelualue käsittää Lammassaaren puistoalueiden pääreitistön kehittämisen. 
Tavoitetilana oli suunnitella 1,5m leveä kivituhkapintainen ulkoilureitti. Reitin on sallittu 
olevan esteellinen luontoarvojen säästämiseksi rakentamisessa. Osa reitistöstä rajataan 
maahan kiilatuin pyöröhirsin reitin ryhdikkyyden, eroosiosuojauksen ja hulevesien 
valunnan ohjaamiseksi. Pieni osa reitistä rakennetaan samanlaisin pitkospuin kuin saaren 
lähestymisreitti on rakennettu.  
 
Suunnittelualue on pääosin kivikkoista rantavyöhykkeen metsämaata. Kaikki puut pyritään 
säästämään reitin rakentamisen yhteydessä. 
 
Reitti kulkee puistoalueella olevien rakennusten välittömässä läheisyydessä tilanpuutteen 
vuoksi. 
 
Lammassaaren ulkoilupolut sijaitsevat rannalla yleisen tulvasuojelukorkeuden alapuolella, 
osittain hyvinkin lähellä merenpintaa, joten meren ajoittainen tulviminen polkujen päälle 
huomioidaan polkujen rakenteessa ja toteutuksessa. Polkujen rakenne ja liittyminen 
ympäristöön toteutetaan niin, ettei polkujen taakse muodostu painanteita joihin tulviva 
merivesi kerääntyy.   
 
Suunnitelmassa osoitetaan tilavaraus City-wc ulkokäymälälle saaren etelärannalta läheltä 
huoltolaituria. Nykyisen Koitto ry:n wc:n edustalle istutetaan suojakasvillisuutta. Nykyisen 
kaivon ympärystä siistitään ja rakennetaan palvelemaan suurempia käyttäjämääriä. 
 
Hankkeeseen kuuluu Lammassaaren ulkoilupolkujen lisäksi kesämaja asukkaiden 
kottikärryparkin sekä Lammassaareen johtavan ulkoilureitin varrella olevan 
polkupyöräpysäköinnin rakentaminen Pornaistenniemeen.  
 
Pornaistenniemen polkupyörä- ja kottikäyrryparkit toteutetaan kivituhkapintaisina. 
Polkupyörille asennetaan runkolukittavat pyörätelineet ja kottikärryille teräskaariputki, 
johon kottikärryt kiinnitetään. 
 
 
Valaistus 
 
Lammassaaren ulkoilukäytäviä ei valaista. Pornaistenniemen polkupyörä- ja 
kottikärryparkkeja ei valaista erikseen. Sitä ympäröivillä puistokäytävillä säilytetään 
nykyinen valaistus. 
 
 
Esteettömyys 
 
Pornaistenniemen polkupyörä- ja kottikäyrryparkit täyttävät esteettömyyden perustason 
vaatimukset. Lammassaaren ulkoilukäytävät eivät täytä esteettömyyden perustason 
vaatimuksia. 


