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Esittely- ja keskustelutilaisuus Länsi-Herttoniemen 
täydennysrakentamiskaavasta osana kaupunginosan visioiltaa: 

Aika 25.4.2018 klo 19.30 – 20.20  

Paikka Herttoniemen yhteiskoulu, Kettutie 6 

Osallistujat 

 

 

noin 50 kiinnostunutta asukasta 

 

Helsingin kaupungilta: 

Laura Hietakorpi, arkkitehti 

Mari Soini, maisema-arkkitehti  

Markus Ahtiainen, liikennesuunnittelija 

Sakari Mentu, arkkitehti (rakennus- ja kulttuurihistorian 

asiantuntija) 

Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija 

 

 

Muut asiantuntijat: 

Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö, Helsingin 

kaupunginmuseo 

 
 
 

Tilaisuuden kulku 

Länsi-Herttoniemen kaavasta oli lyhyt oma osio kaupunginosavisioillan päätteeksi. Suurin 
osa ajasta käytettiin kaavahankkeen taustoittamiseen – mitkä ovat kaavoituksen tavoitteet, 
lähtökohdat, prosessi ja vuorovaikutuksen lähtökohdat ja tavoitteet. Keskustelua jatketaan 
kaavakävelyllä ja keskusteluosuudella 14.5. 
 
Esittelyosuuden lopuksi nousi muutamia kysymyksiä ja kommentteja liittyen sekä Länsi-
Herttoniemen kaavoitukseen, että Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelussa 
käynnistettävään Herttoniemen aluesuunnitelmaan: 
 

- Jo olemassa olevista rakentamispäätöksistä selvät luvut taustatietoihin 

- Ei haluta takertua rakentamisen haarukkaan, vaan halutaan huomioida se, että 

ollaan jo haarukassa 

o Vastaus: Alueelle ei ole asukasmäärätavoitetta: alaraja on jo saavutettu, 

ylärajaa ei tavoitella 

o Vastaus: Siilitien alue on mukana esitetyissä Länsi-Herttoniemen 

asukasmäärätilastoissa 1960-2018 

 

- Puistoissa hallittu hoitamattomuus pitää ottaa huomioon puistojen 

laadukkuudessa. 
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- Rakennettujen puistojen ylläpito toivottavaa, esim. Sillanpään puisto on aikoinaan 

rakennettu, mutta nyt muuttunut luonnontilaisemmaksi. Luonnontilaisia 

viheralueita ei tarvitse muuttaa rakennetuiksi. 

o Vastaus: Aluesuunnitelmassa tarkastellaan olemassa olevien yleisten 

alueiden ja puistojen kuntoa sekä suunnitellaan ja priorisoidaan 

kunnostavia toimenpiteitä. Samalla on mahdollisuus tarkastella 

erityyppisten viheralueiden alueiden hoitoluokkia ja arvioida, onko jossain 

tarvetta intensiivisempään hoitoon tai sen vähentämiseen. 

Aluesuunnitelman yhteydessä laaditaan myös luonnonhoidonsuunnitelma. 

Ylläpidon resurssit ovat pienentyneet vuosi vuodelta. 

 

- Mikä on jo rakennetun Siilitien uuden alueen asukasmäärä ja kerrosalamäärä, jotta 

osaisi suhteuttaa kun puhutaan kerrosaloista? 

o Vastaus: kaavoituksessa lasketaan noin 40 neliötä/asukas 

o Tarkistettu tilaisuuden jälkeen: Sairaala-alueelle tulossa 24 600 k-m2 uutta 

asuinkerrosalaa, Siilitien-Kettutien alueelle 29 300 uutta asuinkerrosalaa 

 

- Palautetta kaavaosuudesta: Kiitokset kaupungille ymmärryksen lisäämisestä ja 

vuorovaikutuksesta, jolla osataan keskustella asukkaiden kanssa. Tuntuu siltä, että 

kuuntelette aidosti. 

 
Kuva: Kevään aikana toteutettuun verkkokarttakyselyyn vastasi yli 1100 henkilöä, jotka 
merkitsivät yli 15 000 karttapaikannusta. Alustavat analyysit olivat esillä illan aikana. Kartta, 
johon oli koottu vastaajien ajatuksia mahdollisista täydennysrakentamispaikoista, herätti 
kiinnostusta ja keskustelua. 
 

 


