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Päätöshistoria

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 13.7.2016

HEL 2015-002926 T 10 03 03

Kiinteistöviraston geoteknisellä osastolla ei ole huomautettavaa osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 20.11.2015

Lisätiedot
Ilkka Vähäaho, osastopäällikkö, puhelin: 310 37811

ilkka.vahaaho(a)hel.fi

Nuorisoasiainkeskus 20.11.2015

HEL 2015-002926 T 10 03 03

Herttoniemen sairaala-alueen suunnittelu on etenemässä siten, että 
alue muuttuu asumisen käyttöön sairaala- ja terveysasematoiminnan 
päätyttyä viimeistään vuonna 2018. Asuntorakentamisen yhteydessä 
vahvistetaan lähipalveluja ja monipuolistetaan liikuntapuiston tarjoamia 
mahdollisuuksia. Nuorisoasiainkeskus pitää alueelle suunniteltua kehi-
tystä myönteisenä kaupunkirakenteen tiivistämisenä ja palvelujen pa-
rantamisena metroradan varrelle. 

Nuorisoasiainkeskus pitää Herttoniemeä tärkeänä toiminta-alueena. 
Uusien Herttoniemen toimitilojen sijainti lähellä metroasemaa on ollut 
nuorisotoimen toiveissa pidempään. Lisäksi nuorisotoimi on sitoutunut 
turvaamaan Länsi-Herttoniemen alueen varhaisnuorten toiminnot myös 
jatkossa.

Parhaillaan nuorisoasiainkeskus suunnittelee koko Herttoniemen alu-
een kokonaisratkaisua yhdessä kirjaston kanssa. Kaupunginkirjaston ja 
nuorisoasiainkeskuksen nykykäytössä oleva kiinteistö Kettutie 8:ssa on 
vahvistetun asemakaavan mukaan varattu asuntorakentamiselle. Toi-
nen Herttoniemessä sijaitseva nuorisoasiainkeskuksen tila on Hertto-
niemenrannan nuorisotalo (Paasivaarankatu 6). Se vaatisi laajan ja kal-
liin peruskorjauksen. Tämän korjauksen suunnittelu on keskeytetty ja 
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alueen kirjaston ja nuorisotoimen tilavaihtoehtoja on selvitetty yhdessä 
tilakeskuksen ja kaupunginkanslian kanssa. 

Vaihtoehtotarkastelussa oli kaiken kaikkiaan noin kymmenen kohdetta. 
Osa vaihtoehdoista sijaitsi epäedullisessa paikassa, osa edellytti laajo-
ja muutostöitä tai osa oli liian kalliita. 

Lopulta päädyttiin ratkaisuun, että tilakeskus valmistelee soveltuvan 
noin1 000 m²:n tilan vuokrausta kirjasto- ja nuorisotoimen käyttöön 
Herttoniemen metroaseman läheisyyteen rakennettavasta Lähipalvelu-
keskus Hertsi – kiinteistöstä.  YIT Rakennus Oy ja Rakennusosakeyh-
tiö Hartela rakentavat kiinteistön. 

Herttoniemen alueen nuorisotalon ja kirjaston tilaratkaisuissa tulee se-
kä metroaseman että Kettutien alueen rakentamistilanteen vuoksi ede-
tä syksyn 2015 aikana kohti toimivia ratkaisuja. Nuorisoasiainkeskus 
valmistelee osaltaan yhteistä tilanvuokraushanketta. Tämä suunnitelma 
tuodaan nuorisolautakunnan käsittelyyn 26.11.2015. 

Kaiken kaikkiaan nuorisoasiainkeskus haluaa olla vahvasti mukana ke-
hittämässä ja parantamassa Herttoniemen alueen nuorisotyön palvelu-
ja. Nuorisoasiainkeskus katsoo, että Herttoniemen sairaala-alueen 
muuttaminen asumisen käyttöön on myönteinen ja alueen kehitystä 
eheyttävä ratkaisu. 

Samanaikaisesti nuorisoasiainkeskus etsii tiiviisti kirjaston kanssa uutta 
toimintatilaa Herttoniemen keskuksesta tai sen välittömästä läheisyy-
destä. Näillä mahdollisesti yhteisillä tiloilla voitaisiin palvella Herttonie-
men ja Herttoniemenrannan nuoria ja muita asukkaita. Kettutien nuori-
sotalosta luopumisen yhteydessä nuorisoasiainkeskus varmistaa, että 
Länsi-Herttoniemen varhaisnuorten nuorisotyölliset toiminnot turvataan.

Lisätiedot
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 12.11.2015
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Hert-
toniemen sairaalan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
1207-01/15 Herttoniemen (43.ko) asemakaava ja asemakaavan muu-
toksesta 23.11.2015 mennessä.

Suunnittelualue



Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 3 (5)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Akp/2
28.2.2017

Asemakaavan muutoksessa suunnitellaan Herttoniemen sairaala-alu-
een muuttamista asuinalueeksi. Samalla selvitetään mahdollisuuksia 
uusille lähipalveluille ja liikunta-puiston toiminnalle. Suunnittelualuetta 
on laajennettu koskemaan muun muassa myös liikuntapuiston aluetta. 

Nykyisen pysäköintialueen paikalle ja kadun varteen voi tulla asuinker-
rostaloja. Pysäköintijärjestelyjä muutetaan. Kävelyn ja pyöräilyn yhteyk-
siä koillisesta liikuntapuistoon halutaan parantaa. Liikuntapuiston liikun-
tapaikkojen ja huoltotilojen lisäämistä tutkitaan. 

Kannanotto

Rakennusvirasto pyytää ottamaan huomioon liikuntapuiston ja siihen 
rajautuvan laajan lähivirkistysalueen pysäköintitarpeet. Virkistysalueella 
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sijaitsee muun muassa yksi Helsingin pinta-alaltaan suurimmista koira-
aitauksista sekä latuja ja ulkoilureittejä.  

Liikuntapuiston alueelle (VU) tulee varata pysäköintipaikat liikuntata-
pahtumien ja alueen huollon tarpeisiin. Siilitien läheisyyteen, liikunta-
puiston sisäänkäynnin yhteyteen tulee tämän lisäksi sijoittaa sopiva 
määrä autopaikkoja (LP) lähivirkistysalueen käyttäjien tarpeisiin. 

Siilitien sisäänkäyntiä liikuntapuistoon ja virkistysalueelle tulee paran-
taa nykyistä houkuttelevammaksi ja näkyvämmäksi myös asemakaa-
voituksen avulla. Lisäksi Herttoniemen aluepuistosta kaakon suunnasta 
kaava-alueelle johtavaa viheryhteyttä tulee vahvistaa ja selkeyttää. 

Rakennusviraston yhteyshenkilöt kaavayhteistyössä ovat lisätiedonan-
tajat.

Rakennusvirasto 5.5.2015

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 6.11.2015
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 26.10.2015

Herttoniemen sairaalan ja terveysaseman alueelle, sen viereisille puis-
toalueille sekä pysäköintialueelle valmistellaan asemakaavan muutos-
ta. Suunnittelun tavoitteena on alueen muuttaminen soveltuvin osin 
asuinalueeksi sairaalatoiminnan päätyttyä.

Alue on osa Herttoniemen maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympä-
ristöä. Suunnittelualuetta on laajennettu. Aiemmassa vaiheessa lähin 1. 
maailmansodan aikainen linnoituslaite sijaitsi suunnittelualueen lou-
naispuolella. Laajennetulla suunnittelualueella on useita linnoituslaittei-
ta.

Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee 1. maailmansodan aikana 
vuonna 1914 rakennettu asema 1914:62, jossa on hiekalla peitettyjä ki-
vivalleja. Asema on ainutlaatuinen kokonaisuus ja paikoitellen erittäin 
hyväkuntoinen. Ulkovallien keskellä on ollut valleja, joista hyppyrimäen, 
entisen linkomäen vauhdinottovallin ja tien rakentaminen on tuhonnut 
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suurimman osan. Kohteen lisärakentamisessa täytyy ottaa huomioon 
muinaismuistolain suojaamat linnoitteet ja välttää vallien lisävahingoit-
taminen.

Kaupunginmuseo pitää valitettavana, että asemakaavamuutoksen to-
teuttaminen merkitsee käyttökelpoisten sairaala- ja terveyskeskusra-
kennusten purkamista. Perustiedot niiden rakennushistoriasta ja valo-
kuvia alueen nykytilasta tulee liittää asemakaavan selostukseen. 

Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamisen lähtökohtana tulee olla 
alueelle ominainen pienemmistä kokonaisuuksista muodostuva toisiin-
sa luontevasti liittyvä ja sopeutuva ratkaisu. Länsi-Herttoniemi on kult-
tuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas rakennettu ympäris-
tö, mikä tulee ottaa huomioon uudisrakentamista suunniteltaessa. Um-
pikorttelimaiset vaihtoehdot ovat alueelle vieraita. Avoin korttelirakenne 
ja maltilliset rakennuskorkeudet soveltuvat alueelle parhaiten.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 11.5.2015

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi


