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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus
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LÄNSI-HERTTONIEMEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN, ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemmin 16.12.2013 päivätyn suunnitelman. Suunnittelualueen rajausta on laajennettu.
Asemakaavan tavoitteena on löytää paikkoja Länsi-Herttoniemen
kaupunkikuvaan sopivalle täydennysrakentamiselle. Uusien
asuintalojen rakentamispaikkoina tutkitaan viheralueiden reunoja
ja tontin haltijoiden niin halutessa myös osittain tontteja. Samalla
tutkitaan olemassa olevien rakennusten ja puistojen suojelemista.
Hankkeen lähtökohdista keskustellaan Herttoniemen visioiltojen
yhteydessä: Porolahden peruskoululla 19.3.2018 klo 17 ja myöhemmin ilmoitettavassa paikassa 25.4.2018. Maaliskuussa aukeaa myös verkkokysely. Loppukeväästä järjestetään kaavakävely.
Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Länsi-Herttoniemen asuinaluetta
Herttoniemen ja Siilitien metroaseman välissä.
Tavoitteena on mahdollistaa täydennysrakentaminen nykyisten
viheralueiden reunoille ja tontin haltijoiden niin halutessa myös
tonteille ympäristöönsä, kaupunkikuvaan ja reitistöihin sovittaen.
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus
etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään
tarvittaessa kaavaprosessin edetessä.
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Erilaisia täydennysrakentamisen keinoja tutkitaan kaavatyön aikana. Tavoitteena on myös ajantasaistaa alueen vanhentuneet
asemakaavat vastaamaan nykytilannetta ja -tavoitteita. Samalla
tutkitaan olemassa olevien rakennusten ja puistojen suojelemista
rakennusperinnön ja kulttuuriympäristön suojelemiseksi. Uudisrakennusten vaatimien pysäköintipaikkojen sijoittelua tutkitaan.
Lainvoimaisten ja tekeillä olevien asemakaavojen sekä tämän
asemakaavan myötä lisääntyvän asukasmäärän vaikutusta palvelujen järjestämiseen suunnitellaan yhdessä asiasta vastaavien viranomaisten kanssa.
Osallistuminen ja aineistot
Suunnittelusta keskustellaan Herttoniemen visioiltojen yhteydessä:
 19.3.2018 klo 17 Porolahden peruskoululla, ns. ”Valkoisella
koululla”, osoitteessa Satumaanpolku 2 ja
 25.4.2018 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 12.3.–
6.4.2018 seuraavissa paikoissa:
 Herttoniemen kirjastossa, Kettutie 8 C
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Aineistoon voi käydä tutustumassa info- ja näyttelytila Laiturin
asiakaspalvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään
Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.
Mielipiteet päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään esittämään viimeistään 6.4.2018. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksestä.
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki,
Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite:
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla
helsinki.kirjaamo@hel.fi.
Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika
tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.
Maaliskuussa aukeaa verkkokysely. Loppukeväästä järjestetään
kaavakävely. Tarkemmista ajankohdista tiedotetaan:
 Herttoniemi-vision sivulla www.hel.fi/herttoniemenvisio
 Kaupunkiympäristön karttapalvelussa: kartta.hel.fi/suunnitelmat
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Kaupunkisuunnittelun facebookissa: facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata osoitteesta
www.hel.fi/suunnitelmavahti.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan suunnitteluperiaatteet ja edelleen kaavaehdotus. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu viimeisellä
sivulla.
Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset
 Herttoniemi-seura ry
 Hertsikan Pumppu
 Herttoniemen Omakotiyhdistys ry
 Helsingin Yrittäjät ry
 Itä-Helsingin Yrittäjät ry
 Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry
 Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry
 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Liikennevirasto
 Museovirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELYkeskus)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 sosiaali- ja terveystoimiala
Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen
vaikutuksia muun muassa kaupunkikuvaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan, kulttuuriperintöön ja liikenteeseen ja laaditaan
tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun
osallistuvat kaupungin asiantuntijat.
Suunnittelun taustatietoa
Helsingin kaupunki omistaa pääosan suunnittelualueesta. Alueella on myös yksityisomistuksessa olevia tontteja ja tiloja sekä
valtion omistuksessa oleva puiston osa. Kaavoitus on tullut vireille
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kaupungin aloitteesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen tontinomistajien kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Suunnittelualueella on voimassa useita asemakaavoja eri vuosikymmeniltä. Alueen vanhin voimassaoleva asemakaava on vuodelta 1946. Alueen katuverkko ja korttelirakenne perustuu tähän
asemakaavaan, ja se on edelleen voimassa useimmilla kerrostaloalueen tonteilla. Nelikerroksisten asuinrakennusten tonteille on
merkitty rakennusalat, joista saadaan enintään ¾ käyttää rakentamiseen.
Länsi-Herttoniemen pientaloalue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin, ja se on asemakaavassa suojeltu. Pientaloalueella on voimassa vuonna 1996 vahvistettu asemakaavan muutos, jossa alkuperäisillä jälleenrakennuskauden pientalokorttelialueilla on merkintä, että ympäristö säilytetään (AO/s).
Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on kerros- ja pientalovaltaista aluetta. Länsireunan virkistysalueet on merkitty kaupunkipuistoksi. Alueet ovat kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta.
Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on merkitty pääosin asuntovaltaiseksi alueeksi
A2, A3 ja A4. Aluetta kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen,
virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön. Niiden
korttelitehokkuus on pääasiassa 1,0–2,0; 0,4–1,2 ja alle 0,4. Perustellusti korttelikohtainen tehokkuus voi olla näitä suurempikin.
Asuntovaltaisella alueella A2 alueen keskeisten katujen varsilla
tulee mahdollistaa liike- ja muuta toimitilaa. Pieni alue Herttoniemen metroaseman ympärillä on liike- ja palvelukeskustan aluetta
C1. Se on palvelu-, liike- ja toimitilapainotteinen keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten
maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava pääsääntöisesti liiketilaksi. Suunnittelualueen länsireunalla on virkistys- ja viheraluetta, jota kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta- ja kulttuurialueena, ja joka mm. kytkeytyy seudulliseen viherverkostoon ja merelliseen virkistysvyöhykkeeseen. Itäväylän reunalla kulkee osa baanaverkkoa eli pyöräliikenteen nopeaa runkoverkkoa. Sen sijainti on ohjeellinen.
Suunnittelualueella on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö: Länsi-Herttoniemen pientaloalue kuuluu Museoviraston RKY 2009-kohdeluetteloon. Länsi-Herttoniemi on kokonaisuudessaan maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö,
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koska kyseessä on hyvin säilynyt jälleenrakennuskauden asuntoalue. Siilitien metroaseman länsipuolella puistossa ja pysäköintialueella on kiinteä muinaisjäännös, katkelma historiallisesta kivetystä tiestä. Mäyrätiestä lähteen, rinteen alapuolisella viheralueella on toinen kiinteä muinaisjäännös, ensimmäisen maailmansodan aikainen varastoluola.
Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia, päätöksiä ja selvityksiä:
- Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt,
RKY 2009, Museovirasto 2009, www.rky.fi.
- Missä maat on mainiommat, Uudenmaan kulttuuriympäristöt.
Uudenmaan liiton julkaisuja E 114–2012.
- Putkonen, Lauri: Herttoniemen rakennettu ympäristö. KSV
1994:23.
- Saresto, Sari & Salminen Anne & Vierto, Mira: Ostari - lähiön
sydän: rakennushistoriallinen selvitys. Helsingin kaupunginmuseo, 2004.
- Sädevirta, Sirkka & Salastie, Riitta (toim.): Korsutieltä Näätäkujalle, Helsingin jälleenrakennuskauden pientaloalueita, Osat
I ja II. KSV 2003:11.
- Länsi-Herttoniemen lähiympäristön suunnitteluohje (Ksv,
1994:15).
- Länsi-Herttoniemi. Inventointi ja yleiskaavan alueelliset ohjeet
ja suositukset. KSV 1986. YB: 19/86.
- Uudistuva kaupunki HOT-R tutkimushanke (Aalto-yliopisto,
2012).
- Helsingin luonnonsuojeluohjelma ja metsäverkosto 2015–2024
(Helsingin kaupungin ympäristökeskus / Sito Oy, Ympäristötutkimus Enviro 2015).
- Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmä.
Länsi-Herttoniemen alue on nykyään yhtenäisenä säilynyt, pääosin 1950-luvulla rakennettu asuinalue. Se on rakennettu pohjoisetelä-suuntaisille kallioharjanteille, jotka laskeutuvat melko jyrkkinä Vanhankaupunginlahden suuntaan. Alueen länsipuolella sijaitsee Viikin-Vanhankaupunginlahden laaja virkistysalue, jolla on
paitsi virkistysarvoja, myös paljon luontoarvoja. Se on myös Natura 2000-verkostoon kuuluva alue.
Länsi-Herttoniemen kaupunkikuva on arkkitehtuuriltaan ja rakennustavaltaan yhtenäistä ja ympäristöltään puistomaista. Kaartuvat
kadut myötäilevät maastonmuotoja ja tyypillisesti pienet puistoalueet korttelien sisällä ovat kallion lakialueita. Puistoalueet ovat paikoin jyrkkäpiirteisiä. Rakennukset on sijoiteltu maaston muotoja
seuraten irti kadusta, joko kadun suuntaisesti tai vinottain katuun
nähden.
Kerrostaloalueella pistetalot ja lamellitalot on sijoitettu yleensä
omille tonteilleen vapaasti puistomaiseen ympäristöön. Puistot ja
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tontit liittyvät toisiinsa saumattomasti. Julkisivut ovat vaaleita värillisiä rappauspintoja.
Länsi-Herttoniemen pääkokoojakatuja ovat Hiihtomäentie, Kettutie
ja Siilitie. Länsi-Herttoniemeä palvelee kaksi metroasemaa. Tonteilla on vähän autopaikkoja ja autoja säilytetään paljon kadunvarsilla.
Lisätiedot suunnittelijoilta
Maankäyttö
Laura Hietakorpi, arkkitehti, p. (09) 310 37047,
laura.hietakorpi@hel.fi
Liikenne
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37088,
markus.ahtiainen@hel.fi
Teknistaloudelliset asiat
Pekka Leivo, projektipäällikkö, p. (09) 310 37388,
pekka.leivo@hel.fi
Julkiset ulkotilat, maisema
Mari Soini, maisema-arkkitehti p. (09) 310 37479,
mari.soini@hel.fi
Rakennussuojelu
Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, sakari.mentu@hel.fi
Vuorovaikutus
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija,
p. (09) 310 37436, tiina.antila-lehtonen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa
(facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp) sekä Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata
osoitteesta www.hel.fi/suunnitelmavahti.
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

OAS

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2013 kaupungin aloitteesta
•suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2013 kaavoituskatsauksessa

•OAS oli nähtävillä 13.1.–3.2.2014, keskustelutilaisuus 15.1.2014 Kettutien nuorisotalossa
•päivitetty OAS nähtävillä 12.3.–6.4.2018, asukastilaisuus 19.3.2018 Porolahden peruskoululla
•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin Uutiset
-lehdessä
•mahdollisuus esittää mielipiteitä

•suunnitteluperiaatteiden aineisto nähtävillä arviolta syksyllä 2018
•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat
Suunnittelu- •mahdollisuus esittää mielipiteitä
periaatteet

Ehdotus

Hyväksyminen

•kaavaehdotus esitellään lautakunnalle arviolta vuonna 2019
•kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka
löytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat
•lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen
yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa
•kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla
www.hel.fi/kaavakuulutukset
•mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot
•muistutukset ja lausunnot käsitellään lautakunnassa

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
•tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjallisesti
pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana
•hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan
hallinto-oikeuteen
•kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valittu tai valitukset on hylätty.

