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Herttoniemen metroaseman kortteleiden asemakaavan muutos 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 

Herttoniemi-seura ry:n lausunto osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 

Ote osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta: 

Herttoniemen metroaseman korttelissa suunnitellaan metroase- 
man ja bussiterminaalin maanlaisten osien peruskorjausta ja 
maanpäällisten osien uusimista. Joukkoliikennetoimintojen päälle 
suunnitellaan asuin- ja toimitilarakentamista, josta osa voi olla 
noin 15 kerrosta korkeaa. Metrokorttelin suunnittelusta ja toteutuk- 
sesta järjestetään kilpailu. K-Hertan kortteliin suunnitellaan mata- 
laa paviljonkimaista rakentamista nykyisen metron sisäänkäynnin 
paikalle. Alueen liikennesuunnittelun tärkein kohde on Linnanra- 
kentajantien ja Itäväylän liittymän uusiminen. 
 
Arkkitehtikilpailu on tavoitteena käynnistää vuoden 2018 loppupuolella.  

 

Herttoniemi-seura ry on järjestänyt asukkaille 18.9.2018 avoimen keskustelutilaisuuden Herttoniemen 
metroaseman kortteleiden asemakaavan muutoshankkeesta. Tilaisuudessa kehitettiin asukkaiden 
mielipiteiden pohjalta esitys arkkitehtikilpailun reunaehdoille. 

 

Reunaehdot Perusteet, lisätietoa 

1. Arkkitehtikilpailun säännöt ovat 
avoimesti julkisia. 

Kaupungin eettiset periaatteet, ote: 
 

Kaupunki painottaa kaikessa toiminnassaan 
rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, 
yhdenvertaista kohtelua sekä avoimuutta. 
Kaupunki pyrkii, yhdessä kuntalaisten kanssa, 
rakentamaan vakaan ja turvallisen ympäristön, 
kunnioittamaan kuntalaisten ja henkilöstönsä 
laillisia oikeuksia sekä tukemaan heidän 
hyvinvointiaan ja viihtyvyyttään. 
 

Lähde: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-
hallinto/tietoa-helsingista/helsinki-
tyonantajana/vastuullinen/arvot 
 



2. Uudesta Herttoniemen metroaseman 
korttelista muodostuu näyttävä portti 
yhdessä Hertsin rakennuksien kanssa. 
Rakennuksien muotokieltä ja mitoitusta 
pohdittaessa huomioidaan, että 
metroaseman seutu tulee toimimaan 
tärkeänä sisäänkäyntinä myös Länsi-
Herttoniemen asuinalueelle. 

Keskus rakentuu Länsi-Herttoniemen puolelle, 
joka on pääosin 1950-luvulla rakennettu 
arvostettu, arkkitehtuuriltaan yhtenäisenä 
säilynyt asuinalue. Metroasemaa vastapäätä 
rakennetut uudemmat elementtitalot 
poikkeavat Herttoniemen arkkitehtuurista. 

3. Arkkitehtuurin tulee olla tasapainossa 
alueen 1950-luvun hengen kanssa. 
Rakennuksissa käytetään vaaleita, 
murrettuja sävyjä. 

Länsi-Herttoniemen ja Herttoniemenrannan 
arkkitehtuuria yhdistävät perinteiset, 
kantakaupungista tutut vaaleat, murretut 
sävyt sekä rapatut pinnat.  
 

4. Rakennuksien mitoituksen tulee olla 
tasapainossa ympäröivän 
rakennuskannan suhteen. Suunniteltujen 
rakennuksien muodostamat varjostukset 
esitetään varjokuvien muodossa 
suunnitelman yhteydessä. 

Metroaseman välittömässä läheisyydessä 
olevat rakennukset ovat enintään 5 
kerroksisia. Kaupunkikuvallisista syistä 
maanpinnasta mitattuna yli 12-kerroksisten 
rakennuksien istuttaminen vanhalle 
asuinalueelle koetaan ongelmallisena. Mikäli 
näinkin korkeaan rakentamiseen päädytään, 
rakennuksien tulee olla vaaleita ja siroja.  
 
Kerrosalan maksimoimiseksi metrokorttelin 
rakennuksen alaosan toteutus voidaan pohtia 
esim. 2-kerroksisena viherkattoisena 
”alustana”, josta ylemmät kerrokset kohoavat. 
Alustalle toivotaan perustettavan vehreä 
puistopiha, joka näkyy myös katutasolle 
kiinnostavana viherrakenteena. 
 

5. Alueella säilytetään vehreä Herttoniemen 
henki. Ajoteiden reunoille tulee jättää 
varaus tietä kehystäville puurivistöille. 
Varaus tehdään Hiihtomäentien ja 
Hiihtäjäntien tieosuuksille. 
Kaavoitettavalla alueella suositaan 
viheristutuksia ja katutasolle näkyvää 
kiinnostavaa viherrakentamista. 

Runsaat istutukset viherkattoineen tekevät 
uuden korttelin arkkitehtuurista 
tunnistettavan, omaleimaisen ja aina 
ajankohtaisen.   

6. Metroaseman ja Hertsin välissä kulkevan 
Itäväylän aiheuttamaa epäviihtyisyyttä ja 
turvallisuusriskiä vähennetään osittaisella 
Itäväylän kattamisella. 
Arkkitehtisuunnitelmassa tulee esittää 
missä laajuudessa kattaminen tulisi 
toteuttaa ja mitä toimintoja kannen 
päälle olisi mahdollista sijoittaa.  

Länsi-Herttoniemen kirjasto ja nuorisotilat 
ovat siirtymässä Itäväylän itäpuolelle Hertsiin. 
Lasten ja vanhuksien eritystarpeet tulee 
huomioida ja kulkuyhteydet tulee suunnitella 
mahdollisimman turvallisiksi. Kattamisen 
avulla tulee luoda nykyistä turvallisemmat 
kulkuyhteydet sekä Länsi-Herttoniemen että 
Herttoniemenrannan asukkaille. 
 



7. Kasvavat asukasmäärät tulevat lisäämään 
liityntäbussien määrää. Riittävät 
sähköbussien latauspisteet tulee 
huomioida suunnitelmassa.  

Selvitetään mahdollisuutta sijoittaa 
sähköbussien latauspisteitä Itäväylän päälle 
rakennettavalle kannelle. Kaupunki selvittää 
onko liityntäbussien päätepysäkkejä 
mahdollista hyödyntää sähköbussien 
latauksessa ja kuljettajien taukotiloina. Tämä 
siirtäisi painetta pois ruuhkaiselta 
metroaseman korttelilta.  
 

8. Paviljonki: Metroaseman sisäänkäynti 
Hertan läheisyydessä sijoitetaan 
paviljonkirakennukseen. Paviljongin 
lisäksi asema-alueelle rakennetaan vihreä, 
puistomainen kaupunkiaukio. 
Matkustajien saattaminen ja noutaminen 
suunnitellaan toimivaksi. Paviljongin 
ilmettä toivotaan leimaavan 
korkeatasoinen arkkitehtuuri ja muotoilu. 

Paviljonkirakennuksen avulla on mahdollista 
luoda kuvaa Herttoniemestä ja opastaa miten 
alueen arvostettuun ympäristöön pääsee 
tutustumaan. Paviljongin on mahdollista 
toimia infotilana, näyttelytilana, asukastilana 
sekä pyöräkeskuksena. Esim. ns. porttina 
luontoon, sisältäen opastuksen 
Vanhankaupunginlahden luontoalueille, 
opastaulut kansalliselle pyöräilyreitille ja 
yritysalueelle kuten Marimekkoon sekä tietoa 
alueen historiasta ja arkkitehtuurista. 
 

9. Liikennöinnille varattavia alueita 
mitoittaessa tulee huomioida uuden 
yleiskaavan mahdollistamat 
asukasmäärät. 

Ote liikennesuunnitteluperiaatteista: 
Herttoniemen keskustan 
liikennesuunnitteluperiaatteissa on sovitettu 
yhteen eri vaiheissa olevien aluetta koskevien 
suunnitelmien sisältöä noudattaen 
hyväksyttyjen yleiskaavan ja liikkumisen 
kehittämisohjelman tavoitteita.   
Lähde: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-
2017-003841/kslk-2017-12/  
 
Herttoniemen keskustan 
liikennesuunnitteluperiaatteissa 
 25.4.2017 ei ole huomioitu uuden yleiskaavan 
mahdollistamia asukasmääriä. Lähtötiedot 
päivitetään ennen kilpailun julistamista. 
 

10. Kilpailutyöt asetetaan julkisesti 
nähtäville. Voittajasuunnitelma valitaan 
asukasäänestyksellä. 

Kaupungin eettiset periaatteet, ote: 
 

Päätöksenteko on avointa, julkista ja 
tasapuolista. Läpinäkyvyyttä edistetään 
kaikessa taloudellisessa toiminnassa 
korruption ja lahjonnan ehkäisemiseksi. 
 
Lähde: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-
hallinto/tietoa-helsingista/helsinki-
tyonantajana/vastuullinen/arvot 
 



 

 

Toivomme kaupunkiympäristön toimialan ottavan asukasmielipiteen huomioon arkkitehtikilpailun 
reunaehtoja laadittaessa. 
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