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Vaihtoehtoinen asemakaavaluonnos

Herttoniemi-seuran perustama kaavatyöryhmä on laatinut vaihtoehtoisen 
asemakaavaluonnoksen alueelle. Työryhmään kuului alueen asukkaita 
mukaan lukien Risto Sihvonen, joka on ideoinut alueelle mm. terassitalon ja 
piirtänyt  kaavamateriaalin. 

Suunnitelmassa rakennuskanta on sijoitettu katujen varsille luomaan 
suunnitteluperiaatteissa toivottua kaupunkimaista ympäristöä. Sijoittelun 
avulla on mahdollista saada osa tärkeistä luontoalueista säilymään ja uusia 
virkistysmahdollisuuksia alueelle nykyisten virkistysmahdollisuuksien 
vähentyessä (agilityrata, viljelypalstat…).
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• Kerrostalovaltainen alue, jossa rakennusten 
kerrosluku vaihtelee kolmesta seitsemään. 
Korkeammat, yhtenäiset rakennusmassat suojaavat 
nykyisiä ja tulevia asukkaita Viilarin- ja Viikintien 
melulta.

• Rakennusten metsään rajoittuvissa rakennuksissa 
ulkopinta kadun puolella rapattu, metsän puolella 
puinen ulkoverhoilu on luonnonmukainen ja 
sulauttaa talonpintaa osaksi luontoa.

• Viilarintiellä talojen tornimaiset ulokkeet yhdessä 
rakennusten julkisivun kanssa muodostavat 
muurimaisen vaikutelman. Muurit luovat tunnelman 
sisäpuolelle jäävän asutuksen ja kalliasarvoisen 
luontoalueen suojaamisesta Herttoniemen puolella 
ja omakotialueen suojaamisesta Myllypuron puolella.

Vaihtoehtoasemakaavaluonnos 
kaavaseloste

• Kaava-alueella rakennetaan pääosin katujen reunaan 
kiinni rajaamaan katutilaa. Vaikutelma kadun puolella 
on tiivis, kaupunkimainen. Kaupunkimaista 
rakennelmaa kevennetään rakennusten sävypintojen 
avulla. Talojen värimaailma poimitaan kantakaupungin 
perinteisestä sävymaailmasta, vastaavaa värimaailmaa 
on käytetty Herttoniemenrannassa. Vierekkäisten 
rakennuksien sävymaailma eroaa toisistaan. Värien 
avulla luodaan vaihtelua ja elävyyttä katukuvaan.

• Alueen toiminnallinen keskus on jokeripysäkin 
ympäristö. Rakennusten maantasokerrokset 
suunnitellaan toiminnaltaan virkeiksi esimerkiksi 
pienyritysten, työhuoneiden, yhteistilojen, ikkunoiden 
ja sisäänkäyntien avulla. Alueelle varataan tilat 
keskikokoiselle ruokakaupalle pysäköintialueineen.

• Viikintien ja Viilarintien väliin katujen varsille asettuvat 
kerrostalot. Alueen keskusta säilyy pääosin 
viheralueena autottomana vyöhykkeena. Poikkeuksen 
tekee ajoyhteys päiväkotiin ja 
pelikentälle/luistinradalle alueen laidalla.



• Rakennuksien piha-alueet avautuvat ja kytkeytyvät 
suoraan viheralueeseen. Pensasistutuksilla 
luodaan tarpeen mukaan yksityisyyttä. 
Rakennuksien viheralueelle avautuvaa puolta 
elävöitetään tyylikkäillä terassiratkaisuilla. Pääosin 
ilta-auringon suuntaan sijoitetuille terassitaloille 
aukeaa huikaisevan kauniit maisemat 
luontoalueelle. Rakennuksen vastakkaisella 
puolella avautuva rosoinen kaupunkimaisema luo 
hätkähdyttävän kontrastin läpitalonhuoneistoissa.

• Alueen sydämenä toimii viheryhteys, joka yhdistää 
ympäröivät itäisen Helsingin viherpolut yhteen. 
Ekologisesti tärkeiden viheryhteyksien avulla 
Karhumetsä säilyy elinvoimaisena metsäalueena. 
METSO-kriteerein arvokkaaksi luokiteltu 
Karhumetsä suojataan huomattavasti lisääntyvän 
väkimäärän vuoksi eroosiolta merkittyjen 
kävelyreittien avulla.

• Kaava-alueen luoteisosaan sijoittuu vihersilta 
pensas- ja puuistutuksin. Eläimet ja ihmiset 
liikkuvat alueella vaivattomasti luontoalueelta 
toiselle. Talvisin vihersiltaa pitkin kulkee hiihtolatu 
Vanhankaupunginlahden ja Hallainvuoren 
suuntaan.

• Kaava-alueen kaakkoisosasta viheryhteys jatkuu 
Myllypuron, Strömsinlahden ja Karhunkaatajantien 
suuntaan. Talvisin viherkäytävää pitkin johtaa 
turvallinen hiihtolatu ilman autoteiden ylityksiä 
Hillerikujan ala-asteelle.

• Lasten terveellisiä elämäntapoja edistetään 
lähiliikuntamahdollisuuksien avulla. Päiväkodin 
läheisyyteen sijoittuu palloilukenttä, joka muuntuu 
talvisin luistinradaksi. Alueelle sijoittuu myös 
kaikille avoin leikki-/seikkailupuisto ja 
tekonurmella varustettu pieni palloilukaukalo, 
10x20m. Lähiliikuntamahdollisuuksien avulla 
liikennemäärät vähenevät kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti.

• Alueelle rakentuu uusi päiväkoti, jolla on 
mahdollisuudet toimia luontopainotteisen 
pedagogian mukaisesti. Päiväkoti sijoittuu 
valoisalle paikalle metsän läheisyyteen.

Vaihtoehtoasemakaavaluonnos 
kaavaseloste



• Myllypuron puolella sijaitsevan nykyisen päiväkodin 
piha-aluetta laajennetaan päiväkodin takaiselle 
harjulle leikkialueen valo-olosuhteiden 
parantamiseksi.

• Alueelle rakentuu asukastalo aitaamattoman leikki-
/seikkailupuiston läheisyyteen. 

• Alueella sijoittuu vanhusten palvelukoti  
mahdollistaen koko elämänkaaren viettämisen 
samassa  yhteisössä. 

• Alueelle rakennetaan hyvät 
pyöräpysäköintimahdollisuudet, jotka houkuttelevat 
pyöräilemään. Autopysäköinti sijoittuu 
rakennuksien alle maantasoon tai maan alle 
kellaripysäköintipaikoille, mikä lisää asuinalueen 
arvostusta ja turvallisuudentunnetta.

Vaihtoehtoasemakaavaluonnos 
kaavaseloste

• Alueella suositaan kerrostalotonttiosuuksien 
paloittelemista pienempiin osuuksiin ja 
mahdollistetaan ryhmärakennuttaminen. Näin 
pyritään monipuoliseen asuntojakaumaan ja 
kohtuuhintaisiin asuntoihin. Sopulirinteen 
puolella vanhan rakennuskannan läheisyyteen 
sijoittuu Townhouse-rakentamista.







Vaihtoehtoinen asemakaavaluonnos 

Rakennuskannan sijoittaminen katujen varsille on muiden etujen lisäksi 
edullisempi tapa rakentaa alueelle kuin hajautettu rakentaminen. 
• Suunnitelman avulla vältytään suurelta osalta maaperän vahvistamisesta 

syntyvistä kustannuksista. 
• Katualueita tarvitsee rakentaa huomattavasti vähemmän. 
• Keskitetyssä rakentamisessa säästöä syntyy kunnallistekniikan vienneissä. 
• Hulevesijärjestelmien vaatima tekniikka yksinkertaistuu. 
• Kustannuksia syntyy Viikintien ylittävän vihersillan rakentamisesta ja 

louhintatöistä.
• Säästöä syntyy välttymällä Karhumetsän erittäin jyrkkään maastoon 

ehdotetun tien louhinta- ja rakentamiskustannuksilta sekä metsään kallion 
päälle ehdotettujen talojen perustuksiin ja kunnallistekniikkaan liittyviltä 
louhinta- ja rakentamiskustannuksilta. 



Vaihtoehtoinen asemakaavaluonnos 

• Kustannussäästöjen lisäksi kaupungille tuo rahaa rakennusoikeuksien 
myyntihinnat, jotka voivat olla huomattavat asuinalueella, jolta löytyvät 
laadukkaat lähiliikunta- ja virkistysmahdollisuudet yhdistettynä 
miellyttävästi avautuviin maisemiin. 

• Suunnitelman avulla on mahdollista saada säilymään kaunista luontoa ja 
autoton ympäristö lapsille. Vaihtoehtoinen asemakaavaluonnos on 
mahdollisuus  vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin ennaltaehkaisevällä 
suunnittelulla ja säästää terveydenhoitomenoissa tulevaisuudessa.








