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Hopeatien ympäristön asemakaavan muutos, HSY:n kannanotto osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan 

 

Pohjois-Haagan aseman kaakkoispuolella sijaitsevalle Hopeatien alueelle 
suunnitellaan ikäihmisten palveluasumista ja avopalveluja tarjoavaa seniorikeskusta. 
Samalla tarkastellaan alueella sijaitsevien Heka Oy:n kiinteistöjen mahdollista 
purkamista ja korvaavaa uutta asuntorakentamista sekä alueen pysäköinnin ja 
liikenteen järjestelyjä. 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää kannanottonaan 
asiasta seuraavaa:  

Alueella sijaitsee käytössä olevia vesihuoltolinjoja ja jätevesitunneleita, jotka tulee 
ottaa huomioon alueen maankäytön suunnittelussa. Kaavoituksen yhteydessä tulee 
selvittää uuden vesihuollon ja mahdollisten johtosiirtojen tarve ja laatia alustava 
vesihuollon yleissuunnitelma kustannusarvioineen. Kaavoituksessa tulee varmistaa 
riittävät tilavaraukset vesihuollon putkille ja laitteille. Yleiset vesihuoltolinjat tulee 
pääsääntöisesti sijoittaa yleiselle alueelle. HSY:n oikeus sijoittaa, ylläpitää ja huoltaa 
vesijohto- ja viemäriverkkoa tulee huomioida alueen suunnittelussa sekä 
toteuttamista koskevissa sopimuksissa.  

Yhteyshenkilönä toimii aluepäällikkö Saara Neiramo, etunimi@sukunimi@hsy.fi. 

 
 
Jukka Saarijärvi 
yksikön päällikkö 

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu 
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Lausunto Hopeatien ympäristön asemakaavan muutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta  
 

Asemakaavan muutos koskee Pohjois-Haagan aseman kaakkoispuolella 
sijaitsevaa Hopeatien aluetta, jonne suunnitellaan ikäihmisten 
palveluasumista ja avopalveluja tarjoavaa seniorikeskusta. Samalla 
tarkastellaan alueella sijaitsevien Heka Oy:n kiinteistöjen mahdollista 
purkamista ja korvaavaa uutta asuntorakentamista sekä alueen pysäköinnin 
ja liikenteen järjestelyjä. Tavoitteena on mahdollistaa uuden, ikäihmisiä ja alle 
65-vuotiaita monisairaita palvelevan seniorikeskuksen rakentaminen tonteille 
Hopeatie 16-20 siten, että uudisrakennus liittyisi sisäyhteydellä nykyiseen 
Hopeatie 14:ssä sijaitsevaan palvelutaloon. Uudisrakennus pyritään 
mitoittamaan noin 360:lle asukaspaikalle korvaten Lassilan Schildtinpolku 
6:ssa sijaitsevan Mariankodin lisäksi Helsingin Seniorisäätiön käyttämiä tiloja 
Kannelmäessä ja Pakilassa. 

 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) lausuu kannanottonaan 
seuraavaa: 
 
Hopeatien alueen saavutettavuus joukkoliikenteellä on hyvä, sillä Pohjois-
Haagan juna-aseman lisäksi aluetta palvelevat Kaupintien bussilinjat, 
Kampista Pohjois-Haagan asemalle syksystä 2021 alkaen liikennöivä linja 41 
sekä lähibussilinjat 31 ja 32, jotka tarjoavat yhteyden Hopeatieltä Kaareen, 
Haagan terveysasemalle sekä Munkkivuoreen. Tulevaisuudessa myös 
Vihdintien pikaratikan linjauksen on kaavailtu kulkevan Kaupintietä pitkin. 
 
HSL edellyttää, että Hopeatien palvelutalon ja Killinkipolun lähibussipysäkit 
ovat esteettä käytössä koko rakentamisajan sekä lopputilanteessa.  
Myös kävely-yhteyden Pohjois-Haagan juna-asemalle sekä Kaupintien 
pysäkeille on oltava esteetön seniorikeskuksen asukkaille. 
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HSL on mielellään mukana jatkosuunnittelussa. 
 
 
Lisätietoja lausunnosta antaa joukkoliikennesuunnittelija  
Petteri Kantokari (040 1792355) ja jatkosuunnittelussa yhteyshenkilönä on 
liikennesuunnittelija Tiina Örn (040 1792162). 

 
 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

 
 
Mika Nykänen 
toimitusjohtaja 
 

 
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä 11.2.2021. 
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa HSL:n kirjaamosta. 

 
 
  


