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Karhunkaatajan alue

Kaupunginsuunnitteluviraston asemakaavaosasto 
on laatinut neljä vaihtoehtoa Karhunkaatajan 
alueen suunnitteluperiaatteiksi ja pyytää palautetta 
suunnitelmista ennen asemakaavan laadintaa. 

Esittelemme suunnitelmia ja alueen luonnetta 
kuvien avulla selkeyttääksemme palautteen 
lähtökohtia ja perusteluita.   



Karhunkaatajan alue - nykytilanne

Karhunkaatajan alue rajoittuu 
• Pohjoisessa    Myllypuron pientaloalueeseen.
• Idässä        Myllypuron kallioalueisiin.
• Etelässä Herttoniemen pientaloalueeseen. 
• Lännessä Herttoniemen pientaloalueeseen ja 

yhteen kerrostaloon (suunnitteluperiaatteissa 
virheellinen tieto).

• Luoteessa Viikin luontoalueisiin.
Alueen länsipuolella kulkee Viikintie ja itäpuolella 
Viilarintie.

Karhunkaatajan alue - nykytilanne



• Pohjoisosassa sijaitsee kaksi 
koirien koulutuskenttää ja 
viljelypalsta-alueet. Alue on 
pääosin alavaa lehtoaluetta. 

Karhunkaatajan alue



• Eteläosassa sijaitsee Karhumetsä, kallioinen 
kangasmetsä, joka on luokiteltu pääosin 
arvokkaaksi metsäkohteeksi.

Lähde: Helsingin
kaupungin luonto-
tietojärjestelmä

Karhunkaatajan alue



Karhunkaatajan alue - Karhumetsä

TeKno 



• Karhumetsä muodostuu pääosin monimuotoisista 
merkittävistä metsäisistä kallioista ja jyrkänteistä 
sekä runsaslahopuustoisesta kuivahkosta ja kuivasta 
kangasmetsästä. 

• Kilpikaarnamäntyiset kallioiset metsäalueet kestävät 
hyvin kulutusta, ovat maisemallisesti vaihtelevia ja 
toimivat tärkeässä virkistyskäytössä. Alueelta löytyy 
runsaasti lepakoiden ja lintujen suosimia kolopuita. 

• Alue kytkeytyy Viikin luontoalueisiin rikastuttaen 
alueen eläinkantaa. 

• Alueen sisällä korkeusvaihtelu on suurimmillaan 
noin 24 metriä (n. +14mpy.. n. +38mpy).

Lisätietoa: Helsingin kaupungin rakennusviraston ja ympäristökeskuksen 
vuonna 2013 laatima METSO-kartoitus, Helsingin kaupungin 
luontotietokanta. 

Karhunkaatajan alue

TeKno 



Karhunkaatajanalue-
suunnitteluperiaatteet

Vaihtoehto 1, pääpiirteet:
• Vaihtoehto 1 on tehty vuonna 2013 pidetyn 

asukastyöpajan pohjalta. Rakentaminen keskittyy 
alueen pohjoisosaan. Etelän kalliometsä jätetään 
rakentamatta. Rakennusten kerroslukumäärä on 
2-4. Vilkkaampien katujen varrella on 
pienkerrostaloja, sisäpihoilla rivitaloja ja 
townhouseja. Alueelle tulee noin 1100 asukasta.

Lähde: Karhunkaatajan suunnitteluperiaatteet, KSV



Karhunkaatajanalue – vaihtoehto 1
+ Vaihtoehto 1:ssä luonnon 
monimuotoisuudeltaan sekä maisema- ja 
virkistysarvoiltaan arvokas Karhumetsä (A) säilyy.

+Alueella on mahdollista säilyttää kaavoituksen 
avulla ekologinen käytävä Viikin suuntaan.  

+Alueella on mahdollista säilyttää viheryhteys 
kaavoituksen avulla  Viikin, Myllypuron ja 
Roihuvuoren suuntaan (Uudenmaan 
maakuntakaavassa määritetty viheryhteystarve). 

+Alueen maastonmuodoiltaan vaihtelevimmat 
metsäiset kallioalueet säilyvät (A, B, C). A
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Karttapohja: KSV, lisämerkinnät Herttoniemi-seura 



Karhunkaatajanalue – vaihtoehto 1
- Jos viljelypalsta- ja koiraharrastustoiminta 
päädytään lopettamaan alueelta, on toivottavaa 
osoittaa kohtuullisen matkan päästä korvaavat 
harrastusmahdollisuudet.

- Rakennettavaa aluetta ympäröivät 
pientalovaltaiset asuinalueet. Asukastiheys tulisi 
olemaan selvästi korkeampi kuin ympäröivillä 
alueilla.

+Joukkoliikenneyhteydet paranevat.

+Laskemalla Viikintien nopeusrajoitusta  uusi 
asuinalue saadaan paremmin kytkettyä olemassa 
olevaan rakennuskantaan.
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Karttapohja: KSV, lisämerkinnät Herttoniemi-seura 



Vaihtoehto 2, pääpiirteet:
• Vaihtoehto 2 on kerrostalovaltainen, mutta kortteleiden sisäpihoilla ja 

kallioisia rinteitä vasten on matalampaa rakentamista. 
• Maaston korkeimmat kohdat jätetään rakentamatta niin, että niiden 

kautta muodostuu kaksi virkistysyhteyttä Viikin pelloille ja Hallainvuorelle. 
(Huom. Alueen korkeimmalle kohdalle on esitetty korkeaa rakentamista).
Kallioalueista maisemallisesti ja ekologisesti merkittävimmät säilytetään ja 
alueen vaihtelevasta topografiasta tehdään tärkeä identiteettitekijä.

• Kerrostalojen kerroslukumäärä vaihtelee pääasiassa 4-5 kerroksessa, 
pientalot ovat 2-3-kerroksisia. Alueelle tulee noin 3500 asukasta.

Lähde: Karhunkaatajan suunnitteluperiaatteet, KSV
Huomautus: Herttoniemi-seura

Karhunkaatajanalue-
suunnitteluperiaatteet



- Karhumetsän korkeimmalle (k) kohdalle 
on esitetty rakentamista. Maisemallisesti 
arvokas kallionjyrkänne Karhumetsän 
länsiosassa tulee säilyttää. Säästämällä 
länsireunan kallioalue osana 
Karhumetsää on mahdollista säästää 
alueen identiteetti.

- Maisema-analyysin rajauksen (vihreä) 
sisäpuolelle asettuu Karhumetsän tärkein 
virkistysaluekokonaisuus.  

- Rakennettavaa aluetta ympäröivät 
pientalovaltaiset asuinalueet. 
Asukastiheys tulisi olemaan ympäröivää 
aluetta  huomattavasti korkeampi.

Karhunkaatajanalue – vaihtoehto 2
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Karttapohja: KSV, lisämerkinnät Herttoniemi-seura 



Karhunkaatajan alue - Karhumetsä

Korkeusvyöhykekartta
Lähde: Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmä

Karhumetsän 
korkein kohta 
+37,6m. 



Karhunkaatajan alue - Karhumetsä

Matkalla Karhumetsän korkeimmalle kohdalle..

TeKno 



- Alueen suunnitteluperiaatteiden 
kuulemistilaisuudessa todettiin, että 
pelkkä pyörätie puurivistöllä riittää 
täyttämään viheryhteystarpeen. 
Ekologinen käytävä Viikin suuntaan ei ole 
toimiva, ellei viheryhteyteen varata 
riittävästi viheraluetta. Ilman 
viherkäytävää eläimet jäävät eristyksiin 
lajitovereistaan, jolloin eläinkanta 
heikkenee hiljalleen. Viheryhteyden 
minimileveys tulee määrittää. 

Karhunkaatajanalue – vaihtoehto 2
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Karttapohja: KSV, lisämerkinnät Herttoniemi-seura 



Viheralueiksi merkityt alueet Viilarintien 
pohjoispuolella eivät sovellu uusien 
asukkaiden virkistyskäyttöön: 

1. Liikenneympyrän pohjoispuoli. Aidattu 
alue, jossa on varastorakennus sekä 
vesakoitunut sepelimaa. Lisäksi alueella 
tie-/tunnelivaraus. (Kuva 1.)

2. Terävä kallioleikkaus, lähes mahdoton 
saavuttaa Viilarintien suunnalta. (Kuva 2.)

3. Metrovarikkorata, aidattu. (kuva 3.)

4. Jyrkkä kallioalue, osittain aidattu.

Karhunkaatajanalue – vaihtoehto 2
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Viheralue 1 - tunnelivaraus



Viheralue 2



Viheralue 3 - metrovarikko



Vaihtoehto 3a, pääpiirteet:
• Vaihtoehto 3a pyrkii yleiskaavaluonnoksen tehokkuustavoitteeseen. 

Rakennetut alueet ovat kerrostalovaltaisia. Viikintie on linjattu kokonaan 
uudelleen ja sen varrella on kaupunkimaisia kerrostalokortteleita. Kadun 
siirtämisestä aiheutuu kustannuksia. Kerrostaloalueiden kerroslukumäärä 
vaihtelee enimmäkseen 4-7 kerroksen välillä. Alueelle tulee noin 5500 
asukasta. Kalliometsää pyritään säilyttämään maisemallisesti ja ekologisen 
yhteyden kannalta tärkeimmillä alueilla. (Huom. Esitetyllä 
rakennustehokkuudella ekologisen yhteyden säilyttäminen vaikuttaa 
mahdottomalta toteuttaa. Maisemallisesti tärkeille alueille on esitetty 
rakentamista.) 

• Alavilla alueilla on tehokkaita kerrostaloumpikortteleita ja rinnettä vasten 
on terassoituvia kerrostaloja. Olemassa olevien pientalojen pohjoispuolella 
on pieni alue rivitaloja tai townhouseja. Kadut sovitetaan jyrkkään 
maastoon paikoin kallioleikkauksin. Pysäköinti järjestetään 
pysäköintitaloissa tai kallioluolassa. Pysäköinnin toteuttamisedellytykset 
selvitetään.

Lähde: Karhunkaatajan suunnitteluperiaatteet, KSV
Huomautus: Herttoniemi-seura

Karhunkaatajanalue-
suunnitteluperiaatteet



Karhunkaatajanalue-
suunnitteluperiaatteet

Vaihtoehto 3b, pääpiirteet:
Viikintien lisäksi Viilarintie on siirretty niin, että kaupunkirakenne 
kytkeytyy yhteen pohjoispuolen pientaloalueiden kanssa. Kahden 
kadun siirron takia 3b on myös selvästi kallein vaihtoehto. Alue on 
kerrostalovaltainen. Rakennusten kerroslukumäärä vaihtelee 
pääasiassa 4-7 kerroksen välillä. Alueelle tulee noin 5800 asukasta. 
Pysäköinnin toteuttamisedellytykset selvitetään.



Karhunkaatajanalue – vaihtoehdot 3a ja 3b

• Karhumetsä tulee säilyttää kokonaisuutena 
arvokkaana metsäalueena. Ympäröivän 
alueen nykyiset ja tulevat asukkaat 
tarvitsevat asuinseudulle virkistysalueen. 
Suunnitteluperiaatteissa esitetyt 
virkistysmahdollisuudet ovat 
riittämättömät. 

• Esitetyllä rakennustehokkuudella 
ekologisen yhteyden tai riittävän 
viheryhteyden säilyttäminen Viikkiin ja 
ympäröiviin luontoalueisiin vaikuttaa 
mahdottomalta toteuttaa.

• Rakennettavaa aluetta ympäröivät 
pientalovaltaiset asuinalueet. Asukastiheys 
on ylimitoitettu ympäristöön ja alueen 
luonteeseen nähden.
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Karttapohja: KSV, lisämerkinnät Herttoniemi-seura 

Karttapohja: KSV, lisämerkinnät Herttoniemi-seura 



Karhunkaatajan alue (1-3b) -
luontoselvitykset

• Alueelle tulee tehdä asianmukaiset 
luontoselvitykset (Maankäyttö –ja rakennuslaki 
5.2.1999/132 , 9 §) lepakkokartoituksineen, joiden 
perusteella arvokkaat luontokohteet tulee suojella. 

• Arvokkaaksi geologiseksi kohteeksi luokiteltu 
kalliokouru, ns. ”hiidenkouru” tulee suojella.

• Suunnitteilla oleva huomattavan asukasmäärän 
kasvun (2-3b) vaikutukset läheisen Viikin Natura-
alueen läheisyydessä tulee selvittää (lainsäädäntö 
20.12.1996/1096, 65 §), jos suunnitelmat etenevät. 
Arviossa tulee huomioida kokonaisuudessaan 
vireillä oleva täydennysrakentaminen suhteessa 
ulkoilualueiden vähenemiseen. Raskaan 
kaupunkimaisen kaavoituksen vaarana on Viikin 
Natura-alueen ylikuormittuminen.



Karhunkaatajan alue - Karhumetsä

TeKno 



Ainutlaatuinen Karhumetsä kilpikaarnamäntyineen, 
mieleenpainuvine korkeuseroineen ja siirtolohkareineen on 
luonteva, toimiva ja kulutusta kestävä kokonaisuus 
suojeltavaksi tuleville sukupolville. Ympäristöministeriön 
laatima maisema-analyysi osoittaa säilytettävän 
luonnonkauniin kallioalueen muodostelman, joka muodostaa 
luonnollisen rajauksen arvokkaille metsäkohteille.  

• Esitämme selvitettävän Karhunkaatajan kalliometsäalueen 
– Karhumetsän - soveltuvuutta luonnonsuojelualueeksi.

Karhunkaatajan alue - Karhumetsä



Karhunkaatajan alue - Karhumetsä

TeKno 



Karhunkaatajan alue

Esitämme lisäksi huolenilmaisun siitä miten voimassa olevien Uudenmaan maakuntakaavan ja 
yleiskaavan lainsäädännössä määritetty (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132) ohjaava 
vaikutus puuttuu suunnitteluperiaatteista. Voimassa olevassa yleiskaavassa Karhunkaatajan alue 
on kaavoitettu pientalovaltaiseksi alueeksi ja virkistysalueeksi.  

Luonnonmukaisten virkistysalueiden positiiviset terveysvaikutukset on osoitettu kiistattomasti 
useissa tutkimuksissa. 
1. Esitämme Karhumetsän säilyttämistä helsinkiläisten käytössä helposti saavutettavana ja 
maisemallisesti arvokkaana luonnonmukaisena virkistysalueena. 
2. Esitämme säilytettävän alavalla alueella kulkevan ekologisen viherkäytävän mm. pallokentän,  
koirapuiston tms.  virkistystoimintojen avulla sekä mahdollisten tulevien rakennusten ja piha-
alueiden sijoittelun avulla. 

Helsingissä, 1.6.2015

Herttoniemi-seuran puolesta,

Raimo Mäkelä, puh.joht.

Terhi Knopman
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