MYLLYPURO-SEURA ry
ORPAANPORTAAN KEHITTÄMINEN
Ehdotus 28.2.2021
Orpaanportaan tulisi olla Itä-Helsingin helmi, promenadi, jolla viihdytään ja joka lisää jopa
yhteisöllisyyttä. Jouluna Orpaanportaasta voisi rakentaa ”Helsingin pisimmän joulupromenadin”
jouluvalaistuksella. Orpaanportaan yhteydessä olevat puistot tulisi sovittaa entistä tehokkaammin
osaksi kokonaisuutta.
Ehdotamme, että kaupunki ja myllypurolaiset voisivat olla yhdessä kehittämässä ja ylläpitämässä
Orpaanportaan aluetta arvoympäristön mukaisella tavalla.
Esitämme, että:
• Orpaanportaan itäpäässä sijaitseva viheralueen käytäväverkosto rakennetaan noudattelemaan
syntyneitä polkuja. Alue on nykyisin luonnonhoidon alueena, hoitoluokan muutos C1 => A3.
Kulunut maapohja puiden juurella verhoillaan puiden selviytymisen varmistamiseksi. Kuolleet
puut poistetaan.
• Orpaanportaan varren tontteihin rajautuvat viheralueet siistitään ja rakennetaan osittain
uudelleen. Vesakko poistetaan, alue tasataan säästettävien suurten puiden ehdoilla,
perustetaan nurmikko. Jatkossa aluetta käsitellään kokonaisuutena arvoalueen statuksen
mukaisesti. Tavoitteena selkeät näkymät ja avaruus, yksittäispuita ja –pensaita ja hoidettua
nurmikenttää.
• Myllynsiiven itäpuolisessa osassa Orpaanportaan pohjoispuolella on sama ongelma, ja siihen
esitetään vastaavat toimenpiteet.
Ehdotuksemme toimenpiteiksi:
1. ”Helpot” parannukset, sitten kokonaisuuden statuksen nosto (arvoympäristö/suojelu).
2.
•
•
•
•

Suunnitteluperiaatteita
Mäntyholviston yhtenäisyys tärkeä, vrt. antiikin pylväskäytävä
Huomioidaan tonttien rajat ja tilaan sopivat puulajit
Hekan tonteilla paljon pusikoitumista (Heka)
Valaistuksen esteettinen laatu

3.
•
•
•
•

Kohteita
Hely-kodin palvelutalon kohdalla puuttuu puita
Jäätikköjoen ympäristöön Orpaanportaan varrelle voisi istuttaa puita
Kirkon julkisivu ja katoksen kunnostus (Herttoniemen seurakunta)
Tuulimyllyntien pään parkkipaikka valaistu teollisuusalueen tavoin, maisemointi ja valaistuksen
uusiminen esteettisemmäksi ja Orpaanportaan valaistuksen kanssa yhdenmukaistaminen
Kirkkopuiston leikkipaikka pimeä
Tulevien HOAS-talojen kohdalla asemakaavan istutusvelvoitteen mukainen toteutus valvottava
(HOAS)
Orpaanportaanpiha (K-marketin tori) epämääräinen ja repsahtanut, maisemointi ja parempi
hyötykäyttö

•
•
•

•
•

Neulapadontie 4:n kohdalla kaupungin tontilla villiintyneen pusikon raivaus ja tontin
maisemointi
Yhteys Hallainvuoreen päin jäsenneltävä paremmin, nyt Orpaanporras loppuu kuin "kesken",
vaikka tämä on tärkeä nivelkohta pääakselissa metrolta ”erämaahan” saakka

Helsingin kaupungin Rakennusviraston Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon
aluesuunnitelmassa 2016-2025 todetaan Myllypuron Orpaanportaasta
(Suunnitelma hyväksytty Ytlk 15.12.2015 § 534, Rakennusviraston julkaisut 2016:2 /
Arkkitehtuuriosasto):
Orpaanporras ja Myllynsiipi ovat Myllypuron keskeiset jalankulkuakselit ja ne muodostavat alueen
jalankulun ja pyöräilyn reitistön rungon yhdistämällä asutuksen ja alueen keskeiset palvelut
toisiinsa. Orpaanporras on määritelty Helsingin kaupunkirakenteellisia katuakseleita edustavaksi
arvoympäristöksi. Tarveselvityksen yhteydessä todettiin, että käytävien välittömän vierialueen ja
asuintonttien välinen kaupungin alue oli monin paikoin ryteikköinen ja hoitamattoman oloinen.
Hoitamattomuus on tullut esille myös asukkailta saadussa palautteessa työn aikana. Käytävän
itäpäässä on luonnonhoidon piirissä oleva puisto, jonka käyttö on siinä määrin kovaa asuintalojen
läheisyydestä johtuen, että metsänpohja ei sellaisenaan sitä kestä. Samoin alueelle on
muodostunut leveitä polkuja, joiden kohdalla puiden juuristoalue tiivistyy vaikeuttaen puiden
menestymistä. Kiireellisyysluokka 1.
Joten katsomme esityksemme olevan täysin linjassa myös tämän Helsingin kaupungin
Rakennusviraston hyväksytyn suunnitelman kanssa.
Helsingissä 28.2.2021
Myllypuro-Seura ry:n hallitus

