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Pikku Huopalahden pohjoisosa
Yhteenveto verkkokeskustelusta 19.5. - 11.6.2015
Keskustelu kokonaisuudessaan osoitteessa
https://kerrokantasi.hel.fi/pikkuhuopalahti

Pikku Huopalahden pohjoisosaan suunnitellaan uutta asuinaluetta noin kahdelle tu-
hannelle asukkaalle. Alueen suunnittelusta keskusteltiin verkossa ensimmäisen ker-
ran touko-kesäkuussa 2014, jolloin keskustelijoilla oli vertailtavana neljä eri vaihto-
ehtoista suunnitelmaa.  Nyt keskusteltavana oli jatkokehitetty viitesuunnitelma sekä
sen pohjalta laadittu kaavaluonnos.

Verkkopalaute kannustaa omailmeiseen, tiiviiseen kantakaupunkimaiseen rakentamiseen

Pikku Huopalahden pohjoisosan suunnittelu herätti runsaasti keskustelua. Kom-
mentteja tuli verkkokeskusteluun yhteensä 72 kappaletta. Kommentointi oli enim-
mäkseen kannustavaa. Kaikki saatu palaute on luettavissa verkossa osoitteessa
https://kerrokantasi.hel.fi/pikkuhuopalahti.

Verkkokeskustelijat suhtautuivat päivitettyyn viitesuunnitelmaan ja kaavaluonnok-
seen lähes poikkeuksetta myönteisesti. Viitesuunnitelmaa pidettiin monessa kom-
mentissa lupaavana ja onnistuneena. Esille nousi monta kertaa toive kantakaupun-
kimaisesta, eloisasta asuinalueesta, joka sopii vanhan Pikku Huopalahden mitta-
kaavaan ja monimuotoiseen persoonalliseen ilmeeseen. Tehokkuus, tiiviys ja riittä-
vän suuri uusien asukkaiden määrä olivat tässäkin keskustelussa useimmin esiin
nostettu asia.

Verkkokeskustelu aihepiireittäin

Kantakaupunkimaisuus ja rakentaminen

Kuten ensimmäisessäkin verkkokeskustelussa, myös tällä kertaa keskusteltiin pal-
jon alueen tiiviydestä ja tehokkuudesta. Asia jakoi myös mielipiteitä. Muutamissa
kommenteissa todettiin alueen tiiviyden ja tehokkuuden olevan viitesuunnitelmassa
melko hyvin kohdallaan. Useiden keskustelijoiden mielestä rakennusten kerrosluvut
olisivat voineet olla kauttaaltaankin korkeammat. Toisaalta moni paikalliseksi tai lä-
hialueen asukkaaksi esittäytynyt oli sitä mieltä, että joissain paikoin rakentaminen
oli jo liiankin korkeaa ja toivoi, ettei kerroslukujen kanssa liioiteltaisi, vaan otettaisiin
huomioon myös uuden rakentamisen luonteva niveltyminen nykyiseen rakennus-
kantaan. Etenkin Terassitalon säilyminen alueen maamerkkinä oli monelle tärkeää.
Mannerheimintien ja Vihdintien muurimaiset korttelireunat kuten myös alueen koil-
liskulman tornitalot ("Kolme sisarta") olivat yleisesti hyväksyttyjä korkean rakenta-
misen paikoiksi.

Monet totesivat viitesuunnitelman olevan mukavanoloinen ja Pikku Huopalahden
tunnelmaan sopivan polveileva ja monimuotoinen. Arkkitehtuurilta toivottiin laaduk-
kuutta ja omailmeisyyttä. Toisaalta yhdessä kommentissa toivottiin kaavan ohjaa-
van enemmänkin ekologista laatutasoa, kuin rakennussuunnittelua. Esitettiin myös
ajatuksia uusiutuvan energian hyödyntämisestä alueella sekä rakentamisen mata-
lasta hiilijalanjäljestä. Toiveissa oli myös riittävän monipuolinen asuntotarjonta; so-
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pivassa suhteessa niin omistus- kuin vuokra- ja asumisoikeusasuntojakin. Edullisia
asuntoja kaivataan niin vuokra- kuin omistuspuolellakin.

Palvelut

Kommenteista kävi ilmi, että alueella on selkeä tarve monipuolisen valikoiman päi-
vittäistavarakaupalle. Kivijalkaliiketiloja pidettiin hyvänä asiana ja alueella koettiin
olevan tilausta mukaville ruokaravintoloille ja viihtyisille kahviloille. Monet kuitenkin
pohtivat, miten kivijalkaliikkeet saadaan kannattamaan täällä, jos se ei ole onnistu-
nut kunnolla vanhan Pikku Huopalahdenkaan puolella. Monissa kommenteissa pe-
räänkuulutettiin lisää rakennustehokkuutta ja tätä kautta riittävän suurta asukaspoh-
jaa, joka loisi mahdollisuuksia liiketilojen menestymiselle ja sitä kautta kaivattua
kaupunkipöhinää.

Puistot, aukiot ja julkiset tilat

Alueen vehreät sisäpihat sekä yleiset alueet saivat kiitosta. Tosin riittävä puistojen
ja julkisten oleskelupaikkojen lukumäärä ja sijainti jakoivat myös mielipiteitä. Muu-
tamassa kommentissa todettiin alueen lähistöllä olevan jo riittävästi virkistysalueita.
Useammassa kommentissa kuitenkin toivottiin, että laadukkaita puistoja, aukioita ja
leikkipaikkoja olisi uudellakin alueella: niiden koettiin kuuluvan Pikku Huopalahden
identiteettiin. Alueen keskellä kahden korttelin välissä sijaitsevan "Hammaspeikon-
puiston" kiipeilyseinä- ja juoksuporrasideoista pidettiin. Pysäköintitalon katolle eh-
dotettiin kattoterassia. Leikkipaikkojen viereen toivottiin kahviloita. Pienten kortteli-
aukioiden mittakaavaa pidettiin onnistuneena.

Julkisten tilojen toivottiin olevan houkuttelevia ja laadukkaita. Myös alueen valais-
tukseen toivottiin kiinnitettävän huomiota. Esitettiin myös ajatus viihtyisien korttelipi-
hojen läpikuljettavuudesta: tämän koettiin olevan Pikku Huopalahdelle ominaista.

Huolta sen sijaan herätti suunnittelualueen koilliskulman "Kolmen sisaren aukio" ja
sen huono soveltuvuus oleskelupaikaksi liikennemelun ja -päästöjen vieressä. Sen
tilalle ehdotettiin niin korkeaa toimistotornia, asuinrakentamista kadun rajaan asti,
kuin pysäköintilaitosta ja kauppaakin. (Kaavoittajan kommentti: Aukion sijoitusta ei
ehkä avattu riittävästi esittelyaineistossa: sitä ei ollut tarkoitettukaan oleskeluun.
Ympäristökeskuksen linjauksen mukaan melun ja päästöjen takia kyseiselle alueel-
le ei saa sijoittaa asumista. Toimitiloille ei puolestaan ole alueellista kysyntää, sillä
Mannerheimintien itäpuolella on vielä paljon rakentamattomia toimitilatontteja. Kau-
punkikuvallisesti aukio luo pehmeän vastakohdan risteyksen toisella puolella sijait-
sevan Manskun Rastin tiukalle katutilan rajaukselle: aukio siis hengittää niin kau-
punkikuvallisesti kuin ilmanlaadullisestikin!)

Pysäköinti ja liikkuminen

Pysäköinti aiheutti paljon keskustelua. Moni ehdotti luopumista tiukasta autopaik-
kanormista tai vähintään normin joustamista alaspäin. Alueen keskelle sijoitetun
pysäköintitalon koettiin myös tuhlaavan kallista tonttimaata ja pysäköinnin toivottiin
sijoittuvan pelkästään maan alle. Toisaalta osa koki pysäköintitalon kuitenkin tar-
peelliseksi: alueelta on hyvät yhteydet moneen suuntaan. Esimerkiksi kauempaa tu-
levat voisivat pysäköidä autonsa pysäköintitaloon ja jatkaa kohti palveluita (esim.
keskusta, jäähallit, stadion jne.) julkisilla liikennevälineillä. Pysäköintitaloa arveltiin
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myös kalliopysäköintiä joustavammaksi vaihtoehdoksi: mikäli tulevaisuudessa lii-
kenne painottuu enemmän raideliikenteeseen ja autopaikkojen tarve huomattavasti
vähenee, pysäköintitalo voitaisiin purkaa ja rakentaa tilalle asuntoja. Autopaikkojen
rakentamiseen toivottiin markkinaohjautuvuutta: paikkoja rakennettaisiin vain niin
paljon, kuin niitä aidosti tarvitaan eivätkä autottomat ihmiset saisi joutua pysäköin-
nin maksumiehiksi. Kommenteissa tuotiin myös ilmi alueen nykyisen pysäköintiyhti-
ön (Kytösuon pysäköinti) huomattava vajaakäyttö ja toivottiin, ettei alueelle raken-
nettaisi lisää tyhjilleen jääviä kalliita pysäköintipaikkoja.

Jo valmiiksi hyvien joukkoliikenteen yhteyksien käyttämiseen ja pyöräilyyn toivottiin
kannustusta. Raideliikenteen kehittämistä toivottiin myös. Mannerheimintielle ehdo-
tettiin muun muassa nopeusvalvontaa ja useampia suojateitä. Hyvien ja toimivien
jalankulku- ja pyöräyhteyksien kehittämistä lähialueen virkistysalueille pidettiin tär-
keänä.


