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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Länsi-Herttoniemen suojelu ja täydennysrakentaminen, asemakaavan muutos

Kaupunkiympäristön toimiala Diaarinumero HEL 2022-012662
Asemakaavoituspalvelu Hankenumero 1503_1
Päivätty 21.11.2022 Oas 1628-00/22

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään, miksi
asemakaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vai-
heessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin edetessä, jolloin
OAS:n päivitetty versio löytyy Helsingin karttapalvelusta
https://kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Karttakuva suunnittelualueesta.

https://kartta.hel.fi/suunnitelmat
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Tiivistelmä

Asemakaavan tavoitteena on ajantasaistaa alueen vanhentuneet
asemakaavat sekä suojella arvokkaat rakennukset ja puistoalu-
eet. Lisäksi tavoitteena on löytää täydennysrakentamisen paik-
koja Länsi-Herttoniemen kulttuuriympäristöön ja kaupunkikuvaan
sopivalla tavalla. Uusien asuintalojen rakentamispaikkoina tutki-
taan viheralueiden reunoja. Tontin haltijoiden niin halutessa, myös
tonteille voidaan tutkia täydennysrakentamisen paikkoja.

Hankkeen lähtökohdista keskustellaan verkossa 12. joulukuuta.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee
Länsi-Herttoniemen asuinaluetta Herttoniemen ja Siilitien metro-
asemien välissä, pientaloalue pois lukien.

Tavoitteena on ajantasaistaa alueen vanhentuneet asemakaavat
vastaamaan nykytilannetta ja -tavoitteita. Samalla tutkitaan ole-
massa olevien rakennusten ja puistojen suojelemista rakennuspe-
rinnön ja kulttuuriympäristön suojelemiseksi.

Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa alueelle täydennysrakenta-
mista, joka huomioi Länsi-Herttoniemen kulttuuriympäristön arvot.
Täydennysrakentamisen paikkoja etsitään viheralueiden reunoilta
siten, että uusi rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan katu-
verkkoon ja uuden rakentamisen edellyttämä pysäköinti sijoittuu
tonteille. Rakentaminen painottuu erityisesti metroasemien lähei-
syyteen. Olemassa oleville tonteille voidaan tutkia lisärakenta-
mista tontinhaltijoiden niin toivoessa. Uudisrakentaminen noudat-
taa mittakaavaltaan ja ilmeeltään länsiherttoniemeläistä henkeä.
Portimonpolun muuntamon sijaintia tutkitaan osana täydennysra-
kentamisen suunnitelmia.

Lainvoimaisten ja tekeillä olevien asemakaavojen sekä tämän
asemakaavan myötä lisääntyvän asukasmäärän vaikutusta palve-
lujen järjestämiseen suunnitellaan yhdessä asiasta vastaavien vi-
ranomaisten kanssa. Kaava-alueella sijaitsee useampi sähkönja-
kelumuuntamo. Portimonpolun muuntamon sijaintia tutkitaan
osana täydennysrakentamisen suunnitelmia.

Osallistuminen ja aineistot

Suunnitelmia esitellään verkkotilaisuudessa maanantaina
12.12.2022. Ohjelma alkaa klo 18.00. Suosittelemme liittymään
varttia ennen tilaisuuden alkua.

Tilaisuuden ohjelma ja liittymislinkki löytyvät verkosta osoitteesta
https://www.hel.fi/asukastilaisuudet. Osallistumiskokemus on pa-
rempi tietokoneella, jossa on iso näyttö. Osallistuminen onnistuu
myös mobiililaitteella kuten tabletilla tai älypuhelimella.

https://www.hel.fi/asukastilaisuudet
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Tilaisuuden tallenne on katsottavissa kaupunkiympäristön You-
tube-kanavalta tilaisuuden jälkeen kahden viikon ajan osoitteessa
https://bit.ly/kymp-youtube.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavan valmisteluaineis-
toon (selostusluonnos, suunnitteluperiaatteet, suunnitelmaluon-
nos, kaavaluonnos) voi tutustua 1.12.–22.12.2022 verkkosivuilla
https://www.hel.fi/suunnitelmat.

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee puhelimitse nume-
rossa 09 310 22111 ja verkossa
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.
Asiakaspalvelun käyntiosoite on Työpajankatu 8, tarkistathan
asiakaspalvelupisteen aukioloajat verkosta. Myös suunnittelijaan
voi olla yhteydessä.

Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalve-
luun https://kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta pyydetään esittämään viimeistään 22.12.2022. Niille,
jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai pos-
tiosoitteensa, lähetetään tieto kaupunkiympäristölautakunnan
päätöksestä.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon
(Pohjoisesplanadi 11–13) sähköpostiosoitteeseen
helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postiosoitteeseen Helsingin kaupunki,
kirjaamo, kaupunkiympäristön toimiala, PL 10, 00099 Helsingin
kaupunki.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika
tulee sopia etukäteen.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaeh-
dotus. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdolli-
suudet on kuvattu viimeisellä sivulla.

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 Helsingin seurakuntayhtymä
 Senaatti-kiinteistöt
 seurat ja yhdistykset

 Herttoniemi-seura ry
 Hertsikan Pumppu
 Herttoniemen Omakotiyhdistys ry
 Helsingin Yrittäjät
 Itä-Helsingin Yrittäjät ry

https://bit.ly/kymp-youtube
https://www.hel.fi/suunnitelmat
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot
https://kartta.hel.fi/suunnitelmat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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 Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry
 Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Helsingin vanhusneuvosto
 Helsingin vammaisneuvosto
 Väylävirasto
 Museovirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 sosiaali- ja terveystoimiala

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen
vaikutuksia muun muassa ihmisten elinympäristöön, kaupunkiku-
vaan, luontoon, maisemaan, kulttuuriperintöön ja liikenteeseen ja
laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaiku-
tusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan val-
misteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.

Suunnittelun taustatietoa

Länsi-Herttoniemen alueella on ollut vireillä asemakaavan muutos
vuodesta 2013, ja kaavan valmistelussa on ollut jo monia vaiheita.
Viimeisin osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitys on vuo-
delta 2018. Tämän jälkeen asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet
ovat tarkentuneet, lisäksi kaavarajausta on päätetty supistaa. Sel-
keyden vuoksi kaavahankkeesta tiedotetaan uudestaan uudella
osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. Aiemmissa vaiheissa saatu
osallisten palaute on kaavoittajan tiedossa.

Helsingin kaupunki omistaa pääosan suunnittelualueesta. Alu-
eella on myös yksityisomistuksessa olevia tontteja ja tiloja sekä
valtion omistuksessa oleva puiston osa. Kaavoitus on tullut vireille
kaupungin aloitteesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muu-
toksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttö-
sopimuksen tontinomistajien kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Suunnittelualueella on voimassa useita asemakaavoja eri vuosi-
kymmeniltä. Alueen vanhin voimassa oleva asemakaava on vuo-
delta 1946. Alueen katuverkko ja korttelirakenne perustuu tähän
asemakaavaan, ja se on edelleen voimassa useimmilla kerrosta-
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loalueen tonteilla. Asuinrakennusten tonteille on merkitty raken-
nusalat. Nelikerroksisten kerrostalojen rakennusalasta enintään ¾
saa käyttää rakentamiseen.

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on merkitty pääosin
asuntovaltaiseksi alueeksi A2, A3 ja A4. Aluetta kehitetään pää-
asiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä
lähipalvelujen käyttöön. Niiden korttelitehokkuus on pääasiassa
1,0–2,0; 0,4–1,2 ja alle 0,4. Perustellusti korttelikohtainen tehok-
kuus voi olla näitä suurempikin. Asuntovaltaisella alueella A2 alu-
een keskeisten katujen varsilla tulee mahdollistaa liike- ja muuta
toimitilaa. Pieni alue Herttoniemen metroaseman ympärillä on
liike- ja palvelukeskustan aluetta C1. Se on palvelu-, liike- ja toimi-
tilapainotteinen keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittu-
neena kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, asu-
misen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikult-
tuurin alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avau-
tuvat tilat on osoitettava pääsääntöisesti liiketilaksi. Suunnittelu-
alueen länsireunalla on virkistys- ja viheraluetta, jota kehitetään
merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta- ja kulttuurialueena, ja
joka mm. kytkeytyy seudulliseen viherverkostoon ja merelliseen
virkistysvyöhykkeeseen. Itäväylän reunalla kulkee osa baanaverk-
koa eli pyöräliikenteen nopeaa runkoverkkoa. Sen sijainti on oh-
jeellinen.

Kaava-alueelle on laadittu suunnitteluperiaatteiden luonnos
vuonna 2019. Suunnitteluperiaatteiden mukaan Herttoniemen ja
Siilitien metroaseman ympäristöä kehitetään mm. asuntorakenta-
misella. Muualta kerrostaloalueelta etsitään täydennysrakentami-
selle mahdollisia paikkoja olemassa oleva rakennettu ympäristö,
luonnonympäristö sekä maisema huomioon ottaen. Merkittävim-
mät viheralueet ja kävelyreitit säilytetään.

Kaava-alue on osin valtakunnallisesti merkittävää rakennettua
kulttuuriympäristöä: Länsi-Herttoniemen pientaloalue kuuluu Mu-
seoviraston RKY 2009-kohdeluetteloon. Länsi-Herttoniemi on ko-
konaisuudessaan maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö,
koska kyseessä on hyvin säilynyt jälleenrakennuskauden asunto-
alue. Siilitien metroaseman länsipuolella puistossa ja pysäköinti-
alueella on kiinteä muinaisjäännös, katkelma historiallisesta kive-
tystä tiestä. Mäenlaskijantien länsipuolella sijaitsee toinen kiinteä
muinaisjäännös, ensimmäisen maailmansodan aikainen Helsingin
maalinnoitukseen kuuluva luola. Luolalle johtaa ulkoilutie, joka on
todennäköisesti ensimmäisen maailmansodan aikainen vanha tie-
linja.

Kaava-aluetta koskevia suunnitelmia, päätöksiä, selvityksiä ja ra-
kennuskielto:
 Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson et al.: Länsi-Herttoniemen

arvot, ominaispiirteet ja kehittämisperiaatteet. KYMP 2022.
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 Ramboll Finland: Vanhankaupunginlahden ympäristön virkis-
tysselvitys. KYMP 2022.

 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt,
RKY 2009, Museovirasto 2009, www.rky.fi.

 Missä maat on mainiommat, Uudenmaan kulttuuriympäristöt.
Uudenmaan liiton julkaisuja E 114–2012.

 Putkonen, Lauri: Herttoniemen rakennettu ympäristö. KSV
1994:23.

 Saresto, Sari & Salminen Anne & Vierto, Mira: Ostari - lähiön
sydän: rakennushistoriallinen selvitys. Helsingin kaupunginmu-
seo, 2004.

 Sädevirta, Sirkka & Salastie, Riitta (toim.): Korsutieltä Näätä-
kujalle, Helsingin jälleenrakennuskauden pientaloalueita, Osat
I ja II. KSV 2003:11.

 Länsi-Herttoniemen lähiympäristön suunnitteluohje (Ksv,
1994:15).

 Länsi-Herttoniemi. Inventointi ja yleiskaavan alueelliset ohjeet
ja suositukset. KSV 1986. YB: 19/86.

 Uudistuva kaupunki HOT-R tutkimushanke (Aalto-yliopisto,
2012).

 Helsingin luonnonsuojeluohjelma ja metsäverkosto 2015–2024
(Helsingin kaupungin ympäristökeskus / Sito Oy, Ympäristötut-
kimus Enviro 2015).

 alueella on voimassa rakennuskielto 12772 asemakaavan
muutoksen laatimiseksi (KYLK 1.2.2022)

Länsi-Herttoniemen alue on yhtenäisenä säilynyt, pääosin 1950-
luvulla rakennettu asuinalue. Se on rakennettu pohjois-etelä-
suuntaisille kallioharjanteille, jotka laskeutuvat melko jyrkkinä
Vanhankaupunginlahden suuntaan. Alueen länsipuolella sijaitsee
Viikin-Vanhankaupunginlahden laaja virkistysalue, jolla on myös
paljon luontoarvoja, alue kuuluu Natura 2000-verkostoon.

Länsi-Herttoniemen kaupunkikuva on arkkitehtuuriltaan ja raken-
nustavaltaan yhtenäistä ja ympäristöltään puistomaista. Kaartuvat
kadut myötäilevät maastonmuotoja ja tyypillisesti pienet puistoalu-
eet korttelien sisällä ovat kallion lakialueita. Puistoalueet ovat pai-
koin jyrkkäpiirteisiä. Rakennukset on sijoiteltu maaston muotoja
seuraten irti kadusta, joko kadun suuntaisesti tai vinottain katuun
nähden.

Kerrostaloalueella pistetalot ja lamellitalot on sijoitettu yleensä
omille tonteilleen vapaasti puistomaiseen ympäristöön. Puistot ja
tontit liittyvät toisiinsa saumattomasti. Julkisivut ovat vaaleita väril-
lisiä rappauspintoja. Länsi-Herttoniemen pääkokoojakatuja ovat
Hiihtomäentie, Kettutie ja Siilitie. Länsi-Herttoniemeä palvelee
kaksi metroasemaa. Tonteilla on vähän autopaikkoja ja autoja säi-
lytetään paljon kadunvarsilla.
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Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Leena Holmila, arkkitehti, p. (09) 310 42 111,
leena.holmila(a)hel.fi

Liikenne
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37 088,
markus.ahtiainen(a)hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Tiina Lepistö, projektipäällikkö, p. (09) 310 78 380,
tiina.lepisto(a)hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Marko Ahola, tiimipäällikkö p. (09) 310 37868,
marko.ahola(a)hel.fi

Rakennussuojelu
Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37 217,
sakari.mentu(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla
(https://www.hel.fi/suunnitelmavahti) sekä sosiaalisen median kana-
vissa (https://www.facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja
https://twitter.com/helsinkikymp).

Helsingissä 21.11.2022

Anu Kuutti
tiimipäällikkö

http://www.facebook.com/helsinkisuunnittelee
https://twitter.com/ksvhelsinki
https://www.hel.fi/suunnitelmavahti
https://www.facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto
https://twitter.com/helsinkikymp
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

• kaavoitus on tullut vireille vuonna 2013 kaupungin aloitteesta
• suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2013 kaavoituskatsauksessa

▼
OAS

• OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 1.12.–22.12.2022, asukastilaisuus 12.12.2022 verkossa
• nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä kaava-alueen maanomistajia ja haltijoita sekä kaava-

alueeseen rajautuvia kiinteistöjä, verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin
uutiset-lehdessä

• mahdollisuus esittää mielipiteitä
• kaupunkiympäristölautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille mielipiteen jättäneille,

jotka ovat mielipiteen yhteydessä erikseen ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa

▼
Ehdotus

• kaavaehdotus esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta vuonna 2023
• kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka

löytyy karttapalvelusta https://kartta.hel.fi/suunnitelmat
• kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla

https://www.hel.fi/kaavakuulutukset
• mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot
• muistutukset ja lausunnot käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa
• kaupunkiympäristölautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille muistutuksen jättäneille,

joiden sähköposti- tai postiosoite ilmenee muistutuksesta

▼
Hyväksyminen

• kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
• kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
• tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjalli-

sesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana
• hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen
• hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus

myöntää valitusluvan
• kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty.

https://www.hel.fi/suunnitelmat
https://kartta.hel.fi/suunnitelmat
https://www.hel.fi/kaavakuulutukset
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