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Luonnonmukaisten virkistysalueiden positiiviset 
terveysvaikutukset on osoitettu 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. 

Herttoniemi-seuran mielipide 
Karhunkaatajan alueen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan 1.6.2015, ote:



Luonnoksessa Karhumetsään on 
esitetty rakentamista

Karttapohja: KSV kaavaluonnoksen havainnemateriaalia 18.11.2016
Merkinnät: Herttoniemi-seura ry

Arvokkaaksi 
luokiteltu metsäalue, 
Karhumetsä



Karhumetsä on kartoitettu METSO-kriteereiden 
avulla ja luokiteltu pääosin arvokkaaksi 
metsäkohteeksi. 

Lähde:  Helsingin kaupungin luonto-tietojärjestelmä

Karhunkaatajan alue - Karhumetsä



Karhunkaatajan alue - Karhumetsä

TeKno 



Karhunkaatajan alue - Karhumetsä

TeKno 



Karhunkaatajan alue - Karhumetsä

TeKno 



1. Karhumetsä tulee säilyttää helsinkiläisten 
käytössä helposti saavutettavana ja 
maisemallisesti arvokkaana luonnonmukaisena 
virkistysalueena. 

Karhunkaatajan alue - Karhumetsä



TeKno 

Karhunkaatajan alue - Karhumetsä

TeKno 



”Ympäristökeskuksen lausunnossa todetaan, että alueen luonto- ja 
virkistysvaikutusten lähtöaineistona ovat käytettävissä Helsingin kaupungin 
luontotietojärjestelmän tiedot. Alueella on arvokkaita metsäkohteita(kangas-
ja kalliometsiä), joiden sijainti on yksi lähtökohta viheraluesuunnittelulle. 

Alue on virkistyskäytön ja ekologisten yhteyksien kannalta tärkeä, sillä 
Viikin-Kivikon vihersormen ja Mustapuron kapean viherkäytävän välillä on 
Myllypuron eteläpuolella ollut poikittaisyhteytenä metsävyöhyke, joka on 
hiljattain supistunut Puukaupungin asemakaava-alueella. Siksi suunnittelussa 
tulisi kiinnittää huomiota siihen, ettei rakentamisen ja katujen sijoittelulla 
luoda tarpeettomasti pohjois-eteläsuuntaisia poikittaisesteitä, vaan 
viheraluetta jätetään riittävästi itä-länsisuunnassa.”

Lähde: Vuorovaikutusraportti 
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2015/Ksv_201
5-10-27_Kslk_24_El/C74CD0DA-F6DB-4DF8-A95A-CE5BCFA93A77/Liite.pdf

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
nähtävillä 29.4.–20.5.2013



Luonnoksessa tärkeät viheryhteydet 
on esitetty poistettavan alueelta

Karttapohja: KSV kaavaluonnoksen havainnemateriaalia 18.11.2016
Merkinnät: Herttoniemi-seura ry

Viheryhteystarve 
Viikin suuntaan

Viheryhteystarve 
Myllypuron 
suuntaan

Viheryhteystarve 
Strömsinlahden 
suuntaan

Karhumetsä ja 
palstaviljelyalue 
toimivat 
viherkäytävänä 
yhdistäen Viikin 
vihersormen 
Mustapuron 
luontoon ja 
Srömsinlahteen. 



Viheryhteydet Itä-Helsingissä ovat jo nyt vähissä. 
Uudenmaan maakuntakaavassa 
• Alueen poikki on osoitettu viheryhteystarve: 

Luontoalue yhdistää Viikki-Kivikon 
vihersormen etelässä Strömsinlahden 
suuntaan ja idässä Myllypuron ja 
Mustapuronlaakson suuntaan.

Ekologinen yhteys



Uudenmaan maakuntakaava, ote

Karttapohja: KSV Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, 
luonnos 18.11.2016



• Yhtenäiset viheralueet sekä niiden väliset toimivat ekologiset yhteydet ovat 
välttämättömiä, jotta luonnon monimuotoisuus saadaan säilymään. 

• Luonnon monimuotoisuutta tarvitaan monipuolisen eliöstön ja lajiston 
säilymiselle.  Jos ekologinen yhteys katkaistaan, eliöstön ja lajiston perinnöllisen 
monimuotoisuus köyhtyy, menettää elinvoimaisuuttaan ja voi ajan myötä hävitä 
kokonaan. Lajien välisen monimuotoisuuden heikkeneminen voi aiheuttaa isoja 
muutoksia ekosysteemiin. Esimerkiksi petoeläinten häviäminen voi aiheuttaa 
pienempien saaliseläinpopulaatioiden räjähdysmäisen kasvun.

• Ekologinen yhteys on tärkeää säilyttää katkeamattomana ja elinvoimaisena. 
Rakennusten ympäröimällä metsällä ei ole samanlaista ekologista- tai 
virkistysarvoa kuin luontoon kytkeytyvällä eheällä viheralueverkostolla. 

Ekologinen yhteys?



Ehdotettu, että Myllypurossa sijaitseva 
kevyenliikenteenyhteys olisi riittävä viheryhteys

Karttapohja: Luontotietojärjestelmä
KSV:n ehdottama viheryhteyden sijainti (suuntaa-antava): Herttoniemi-seura ry



Ehdotettu viheryhteys

Lähde: KSV  kaavaluonnoksen havainnemateriaalia 18.11.2016



• Ekologinen yhteys on aito ja elinvoimainen. Karhunkaatajalla 
poikittainen viheryhteys on täsmälleen oikeassa paikassa. 
Maakuntakaava edellyttää, ettei sen ekologisia arvoja heikennetä 
merkittävästi. 

• Ekologisen yhteyden siirtäminen kaavaluonnoksessa 
Myllärintanhuan pohjoispuolella kulkevalle kapealle 
kevyenliikenteenväylälle ei huomioi monien lajien todellisia 
leviämis- ja kulkureittejä Länsi-Herttoniemen metsistä ja 
Vanhankaupungin luontoalueilta Karhunkaatajan poikki, eikä se 
pysty korvaamaan niitä.

Karhunkaatajan alue - viheryhteys



• Kaava-alueen luoteisnurkassa ekologiselle yhteydelle tarvitaan 
luonnonmukaista tilaa rakennusten välissä vähintään 100m. 
Ekologisen leveyden riittävyys on hyvä tutkia yhdessä alan 
asiantuntijoiden kanssa. Ekologisen yhteyden vahvistamiseksi 
esitämme Viikintien yli eläimien ja ihmisten liikkumista 
helpottavaa vihersiltaa. 

Karhunkaatajan alue - viheryhteys



• 2. Alavalla alueella kulkeva ekologinen 
viherkäytävä tulee säilyttää mm. 
palloilukentän,  leikkipuiston tms.  
virkistystoimintojen avulla sekä tulevien 
rakennusten ja piha-alueiden sijoittelun avulla. 

Karhunkaatajan alue - viheryhteys



• Karhumetsän kaakkoisosaan on esitetty rakentamista: 
Luonnoksessa esitetty suunnitelma tukkisi viher- ja 
virkistysyhteyden Myllypuron Mustapuron suuntaan ja 
Strömsinlahden suuntaan. 

Karttapohja, oik.: KSV kaavaluonnoksen havainnemateriaalia 18.11.2016
Merkinnät: Herttoniemi-seura ry

Jyrkännealue, 
korkeusero 
n. 7-10m          

Karhunkaatajan alue - viheryhteys

Kulkumahdollisuus 
alueelle        



• Virkistysreitti  on sijoitettu jyrkkään rinteeseen ja edellyttäisi 
vaativaa rakentamista. Esitämme olemassa olevan 
virkistysreitin säilyttämistä.

Karhunkaatajan alue - viheryhteys

Karttapohja: KSV kaavaluonnoksen havainnemateriaalia 18.11.2016
Merkinnät: Herttoniemi-seura ry



Viheryhteys Viikki-Kivikko -vihersormesta 
Myllypuron Mustapuron suuntaan ja etelässä 
Strömsinlahden suuntaan tulee säilyttää. 

Karhunkaatajan alue - viheryhteys



• 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 mikä rikastuttaa 
alueen eläinkantaa. Alueella on tehty näköhavaintoja 
lepakoista ja erilaisista piennisäkkäistä aina metsäkauriisiin 
asti.

• 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 - luonto

TeKno 



• Alueelle tulee tehdä asianmukaiset luontoselvitykset (Maankäyttö 
–ja rakennuslaki 5.2.1999/132 , 9 §)

• Vuorovaikutusraportissa todetaan: ”Karhunkaatajan luontoarvot on 
selvitetty” Asiaa on esitetty kaavamateriaaleissa, mutta toivomme 
tarkempaa selvitystä siitä, miten kattavasta selvityksestä on ollut 
kyse ja mitkä ovat olleet loppupäätelmät. Saamiemme tietojen 
mukaan alueella ei ole käyty vielä laatimassa lepakkoselvitystä 
vaikka vuorovaikutusraportti antaa mielikuvan jo tehdystä 
selvityksestä. 

• Alueen puustoa tulee suojella kaava-alueen länsiosassa sijaitsevassa 
linnustollisesti arvokkaaksi luokitellussa kohteessa.

• Arvokkaaksi luokiteltua metsäaluetta tulee suojella kuten muitakin 
alueella mahdollisesti esiintyviä arvokkaita luontokohteita.

Luontoselvitys



• Alueella sijaitsee arvokkaaksi geologiseksi kohteeksi 
luokiteltu kalliokouru, ns. ”hiidenkouru”. Geologiselta 
arvoltaan kouru kuuluu arvoluokkaan 1. 

• Arvokas geologinen kalliokouru tulee säilyttää. 
Kalliokourun kohdalla on mahdollista kaventaa kävely- ja 
pyöräteiden leveyttä Viilarintiellä ja/tai leventää 
katualuetta tien vastakkaiselta puolelta.

Lisätietoa: Ympäristölautakunnan lausunto Raide-Jokerin teknisistä asemakaavoista ja asemakaavojen muutoksista (nro 
12400) https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2015-002627/ylk-2016-12/
Vuorovaikutusraportti, KARHUNKAATAJAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

Luonto



Luontoselvitys

Hiidenkouru, 
arvokas geologinen 
muodostelma

TeKno 



”Viilarintien avoinna olevista vaihtoehdoista peruskustannuslaskennassa on 
mukana vaihtoehto, jossa raitiotie on kadun reunassa. Tämän vaihtoehdon 
kustannus kyseisellä osuudella on 25,3 miljoonaa euroa. 
Vaihtoehto, jossa raitiotielinjaus on kadun keskellä, on 7,9 miljoonaa 
kalliimpi. Hinnat eivät kuitenkaan ole suoraan vertailukelpoisia, sillä kadun 
reunassa kulkevan vaihtoehdon kustannuksissa on otettu huomioon 
hiidenkourun kiertämisestä johtuvat kustannukset ja keskivaihtoehdossa 
nämä eivät ole mukana.”

Raidejokerin hankesuunnitelman kustannuslaskelman mukaan säästöä syntyy 
7,9 miljoonaa euroa, jos  hiidenkouru säilytetään alueella.

Lähde: Raidejokeri Hankesuunnitelma 2015

Raidejokeri





• Kannatamme suunnitteluperiaatteissa (27.10.2015) 
määritettyä Viikintien ohjaamista liikenneympyrään. 
Alueen liikennemäärät ovat suuret ja tulevat edelleen 
kasvamaan tulevaisuudessa.

• Viikintien tielinjaus alueen länsipuolelle (vrt. 
luonnoksessa esitettyyn):
-rauhoittaa uutta asuinaluetta vähentäen läpiajoliikennettä 
-luo turvallisemman ympäristön lasten liikkumiselle 
-vähentää läpiajoa Myllärintien omakotialueelle
-lisää Herttoniemen suunnasta tultaessa julkisen liikenteen 
matkaa jokeripysäkille parilla sadalla metrillä
-vähentää jokeripysäkin risteyksen ruuhkautumista 
-luo pysäkinseudulle miellyttävämmän ympäristön 

Liikenteen ohjaus



• Autoliikenteen ohjaaminen asuinalueen ulkoreunoille on 
havaittu hyväksi ratkaisuksi mm. Siilitien alueella ja 
esitämme vastaavaa ratkaisua alueelle.  Sopulirinteen 
puolella pidämme talojen sijoittamista vanhan asutuksen 
ja uuden Viikintien linjauksen väliin liikenteen 
meluhaittoja vähentävänä ratkaisuna.

• Autoton piha-alue luo miellyttävän  ja turvallisen 
oleskelualueen lapsille ja aikuisille sekä luo 
mahdollisuudet säilyttää ekologinen käytävä alueella. 

Karhunkaatajan alue - liikenne



• Alueelle tarvitaan hyvät pyöräpysäköintimahdollisuudet, jotka 
houkuttelevat pyöräilemään. 

• Pysäköintitalojen koetaan aiheuttavat ns. kuolleen kohdan 
kaupunkikuvaan. 

• Asuntorakennuksen yhteydessä olevat pysäköintitilat koetaan 
turvallisemmiksi kuin maanpäälliset pysäköintitalot. Tällöin autolla 
pääsee ajamaan lukittuun tilaan, josta pääsee suoraan sisätiloja 
pitkin omaan kotiin.

• Pysäköintitalot lisäävät lyhytaikaista maanpäällistä pysäköintiä kodin 
läheisyydessä, mikä lisää autoliikenteen määrää eikä ole kestävän 
kehityksen mukaista.

• Asuntojen alla sijaitseva pysäköintiratkaisu on 
kerrostalohuoneistojen myyntivaltti ja lisää asuinalueen arvostusta.

Lisätietoa pysäköintiratkaisuista: *Minna Koukkulan diplomityö; Pysäköinti ja kestävä kehitys 

Pysäköinti



• Myös hyvien julkisten liikenneyhteyksien äärellä halutaan 
auto ostaa ilta- ja viikonloppumenoja varten. Diplomityöhön* 
haastatellun asiantuntijan mukaan jopa Hollannissa, jossa 
pyöräily on pääkulkutapa, joka taloudessa on keskimäärin 
lähes kaksi henkilöautoa.

• Käytännössä toimiva tapa vähentää autoilua on rakentaa 
viihtyisiä asuinalueita, joilta löytyy liikuntamahdollisuuksia ja 
luontokokemuksia. Tämä vähentää lasten harrastuksiin 
kuljettamista ja erityisesti viikonloppumatkailua. Viihtyisien 
asuinalueiden rakentaminen on paras tapa edistää kestävää 
kehitystä. 

Liikennemäärät



• Jotta asuinalueesta muodostuu viihtyisä ja arvostettu, 
tarvitaan lapsille ja aikuisille liikunta-aktiviteetteja. 
Asuinalueelle tarvitaan leikkipuisto ja palloilukenttä, joka 
muuntuu talvisin luistinradaksi. Alueelta on mahdollista 
johtaa talvisin myös hiihtolatu Viikin latuverkostoon.

• Ehdotetussa vaihtoehtosuunnitelmassa on huomioitu 
lasten turvallinen liikkuminen ja suunnitelma kannustaa 
lapsia liikunnalliseen elämäntapaan.

Lapset



Alueelle tarvitaan harrastusmahdollisuuksia kuten 
leikkipuisto ja palloilukenttä 



• Karhunkaatajan Jokeripysäkille vihersormen, poikittaisen 
viheryhteyden ja Viikin luontoalueiden risteykseen on 
luotavissa miellyttävä levähdyspaikka, portti Viikin luontoon:

Jokeripysäkin läheisyyteen perustettava infopiste, tila tai 
nurkkaus, jossa karttoja ja luontoesitteitä luontoalueista, 
palvelisi luontomatkailijoita ja lisäisi alueen turismia. 
Infopisteen voisi yhdistää kahvilatoimintaan, josta 
mahdollisuus vuokrata välineitä läheiselle luistinradalle, 
pulkkamäelle ja hiihtoladuille. 

Portti Viikin luontoon



• Herttoniemen ala-asteen kaksi koulurakennusta ovat 
arvioiden mukaan vuoteen 2021 mennessä täynnä 
johtuen alueella jo alkaneesta lisärakentamisesta ja 
sukupolven vaihdoksesta.

• Tulevien asukkaiden lapsille osoitettavat ala- ja 
yläaste sekä näiden tilojen riittävyys on hyvä 
selvittää. Näin selviää, onko alueelle tarvetta 
rakentaa esim. 1-2lk alakoulu. 

• Alueen yhteisöllisyydelle on hyväksi, jos alueen 
lapset kuuluvat samaan koulualueeseen. 

Alueen kytkeytyminen ympäristöön



• Nykyisen päiväkodin läheisyyteen on esitetty 
rakennettavan korkeita kerrostaloja. Ratkaisu 
varjostaisi päiväkodin piha-aluetta. Jos 
luonnoksen mukaiseen ehdotukseen 
päädytään, päiväkodin takainen rinne tulisi 
säästää rakentamiselta ja päiväkodille varata 
piha-alue harjun päältä.

Päiväkoti, nykyinen



• Karhumetsän korkeat kalliot ohjaavat hulevesiä luontaisesti kuvan 
osoittamaan laaksoon. Alueelle kertyy runsaasti vettä keväisin. 
Alueella viihtyy keväisin myös muutama sorsa.

• Päiväkotia on ehdotettu luonnonläheiselle, mutta kostealle 
maaperälle, joka toimii tällä hetkellä hulevesien imeytyskenttänä.

Karttapohja: KSV kaavaluonnoksen havainnemateriaalia 18.11.2016, Karhunkaatajan alueen hulevesiselvitys 4.7.2016
Merkinnät: Herttoniemi-seura ry

Päiväkoti, uusi



• Herttoniemen ja Myllypuron asuntokannasta vuokratalojen 
osuus on huomattavan suuri verrattuna muihin 
kaupunginosiin. Tilastot tulee huomioida ja vallitseva 
tilanne tasapainottaa asuinalueen asuntokantaa 
suunniteltaessa.  

• Itä-Helsinkiin tarvitaan arvostettuja ja haluttuja 
asuinalueita, mikä onnistuu mm. 
– viihtyisyyden lisäämisellä suojelemalla nykyisiä virkistysalueita
– lisäämällä kaikille avoimia virkistysmahdollisuuksia kuten 

palloilu- ja tenniskenttiä, leikkipuistoja, luistinratoja ja 
hiihtolatuja.

– ottamalla alueen asukkaat mukaan suunnittelemaan 
asuinalueiden kehittämistä

Alueen kytkeytyminen ympäristöön



• Kannatamme ryhmärakennuttamisen 
mahdollistavaa tontinvuokrausta kaupungilta. 
Toivomme kaupungin jakavan kerrostalojen 
tonttiosuudet pienemmissä erissä. Tämä 
mahdollistaa myös pienempien 
rakennusliikkeiden mukaan tulon markkinoille. 

Kohtuuhintaista asumista?



• Pidämme ao. vaihtoehtokaavassa esitettyä rakennuksien sijoittelua paremmin 
alueelle soveltuvana. Kyseessä on paikallisten asukkaiden luonnostelema 
poikittaisen viheryhteyden säilymiseen pyrkivä vaihtoehto jatkosuunnitteluun 
pohjaksi. 

Vaihtoehtokaava



Päiväkoti

Asukastalo





• 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 
sijoitetaan Townhouse-rakentamista.



Havainnekuva terassitalosta

• Laatinut:Risto Sihvonen

Kuva: Risto Sihvonen



Havainnekuva terassitalosta 
varustettuna viherkatolla

Kuva: Risto Sihvonen



Vaihtoehtoasemakaavaluonnos on esitys, jossa alueen luontoarvoja, viihtyisää 
asumista ja korkeaa asukasmäärää on soviteltu yhteen.

Alueen ekologisen käytävän säilyttäminen elinvoimaisena vaatii tarkempaa tutkimusta 
päätöksen tueksi. Ehdotamme asian pohtimista yhteisessä työpajassa yhteistyössä eri 
viranomaistahojen, ympäristöalan asiantuntijoiden ja asukasyhdistysten kanssa.

Helsingissä, 12.12.2016

Herttoniemi-seuran puolesta,

Raimo Mäkelä, puh.joht.

Terhi Knopman

Vaihtoehtoasemakaavaluonnos



Kiitos kun olet mukana rakentamassa 
parempaa ympäristöä ja tulevaisuutta lapsille.

TeKno 


