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Osayleiskaavan muutoksen sisältö 

Osayleiskaava mahdollistaa asumisen, työ-
paikkojen sekä vapaa-aikaan ja matkailuun 
liittyvien palveluiden sijoittamisen Herne-
saareen. Risteilylaivoille on osoitettu kah-
den nykyisen laituripaikan lisäksi yksi uusi 
laituripaikka. Helikopterikentälle on osoi-
tettu uudelle täyttömaalle pysyvä sijainti. 
Lisäksi alueelle on sijoitettu kaksi venesa-
tamaa: purjevenesatama ja vesiurheilukes-
kus. Venesatamien yhteydessä on vapaa-ai-
kaan ja veneilyyn liittyvän kaupan ja toimin-
nan keskittymä. Hernesaaren itärantaan ra-
kennetaan Merisataman ja Eiranrannan jat-
keeksi rantapuisto, jonka pinta-ala on noin 
6 hehtaaria. Laivakadun länsipuolella Fordin 
talo, Munkkisaaren teollisuustalo ja viljasii-

1 Tiivistelmä
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lot säilytetään. 
Osayleiskaava-alueen nykyisen maa-alu-

een pinta-ala on noin 33 hehtaaria. Luon-
noksen mukaan merialueille tehtäviä lisä-
täyttöjä on noin 11 hehtaaria. Asuntoraken-
tamisen kerrosalatavoite on noin 210 000 
k-m2, joka vastaa noin 5 100 asukasta. Työ-
paikka- ja palvelukerrosalatavoite on noin 
190 000 k-m2, joka vastaa noin 3 800 työ-
paikkaa. 

Alueelle etsitään uusia ja omaperäi-
siä kaupunkiasumisen ratkaisuja. Niitä voi-
vat olla kerrostalojen lisäksi kaupunkipien-
talot ja -rivitalot ja kerrostalon ja pientalon 
asumisratkaisujen yhdistelmät. Tavoitteena 
on, että alueesta tulee palvelutarjonnaltaan 
elinvoimainen osa Helsingin merellistä kan-
takaupunkia. 

Osayleiskaavan valmistelun 
vaiheet
Kaavoitustyö on käynnistetty Helsingin kau-
pungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jär-
jestetty liitteenä olevan osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelman mukaisesti. Kaavamuu-
toksen valmisteluun liittyen asemakaava-
osastolle on saapunut yhteensä 54 mielipi-
dettä.

Lentokuva Vallas Oy 2009
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Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet 
Osayleiskaavaa koskee seitsemän erityista-
voitetta: 

–Alueidenkäytön suunnittelussa on tur-
vattava olemassa olevien valtakunnallises-
ti merkittävien ratojen, maanteiden ja vesi-
väylien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuu-
det sekä valtakunnallisesti merkittävien sa-
tamien kehittämismahdollisuudet.

–Alueiden käytössä on edistettävä mat-
ka- ja kuljetusketjujen toimivuutta ja turvat-
tava edellytykset julkiselle liikenteelle sekä 
eri liikennemuotojen yhteistyön kehittämi-
selle.

–Alueidenkäytön suunnittelussa on osoi-
tettava sijaintipaikka Helsingin seudun len-
tokentälle tätä koskeviin selvityksiin ja vai-
kutusarviointeihin perustuen. Lentoasemi-
en ympäristön maankäytössä tulee ottaa 

2 Lähtökohdat

Skyfoto, 2011
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huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen 
liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden kor-
keusrajoitukset sekä lentomelun aiheutta-
mat rajoitukset. Uusia lentoasemia suunni-
teltaessa ja olemassa olevia kehitettäessä 
tulee ottaa huomioon asutus ja muut me-
lulle herkät toiminnot. Alueidenkäytössä on 
turvattava lentoliikenteen nykyisten vara-
laskupaikkojen ja lennonvarmistusjärjestel-
mien kehittämismahdollisuudet sekä sotila-
silmailun tarpeet.

–Uusia huomattavia asuin-, työpaikka- 
tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta ir-
ralleen olemassa olevasta yhdyskuntaraken-
teesta.

–Varataan riittävät alueet jalankulun ja 
pyöräilyn verkostoja varten sekä ediste-
tään verkostojen jatkuvuutta, turvallisuut-
ta ja laatua.

–Yleis- ja asemakaavoituksessa on va-

rauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankka-
sateisiin ja taajamatulviin. 

–Alueiden käytössä on ehkäistävä melus-
ta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheu-
tuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo 
olemassa olevia haittoja. 

Osayleiskaavan muutosta koskee erityi-
sesti Helsingin seutua koskevat ja 1.3.2009 
voimaan tulleet seuraavat erityistavoitteet: 

–Riittävän asuntotuotannon turvaami-
seksi on alueidenkäytössä varmistettava 
tonttimaan riittävyys.

–Alueidenkäytön suunnittelussa merkit-
tävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkolii-
kenteen, erityisesti raideliikenteen palvelu-
alueelle.

–Alueidenkäytön suunnittelussa on tur-
vattava väestön tarpeiden edellyttämät yli-
kunnalliseen virkistyskäyttöön soveltuvat 
riittävän laajat ja vetovoimaiset alueet ja 

niitä yhdistävän viheralueverkoston jatku-
vuus.

Myrskyihin, rankkasateisiin ja tulviin va-
rautumista käsitellään selostuksen kohdissa 
merenpinnan korkeus ja meriveden aaltoi-
lu, tuulisuus sekä yhdyskuntatekninen huol-
to. Meluntorjuntaa käsitellään kappaleessa 
ympäristöhäiriöt. Satama- ja lentoliikennet-
tä käsitellään kappaleessa yleisperustelu ja 
-kuvaus  ja liikenne.

Osayleiskaavan muutos ei ole ristiriidas-
sa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-
teiden kanssa. Kaavaa muutetaan alueella, 
jolla asuntotuotannolla on hyvät edellytyk-
set toteutua sekä valmiiksi rakennetun ka-
tuympäristön, palveluverkon että rakenta-
misvalmiuden osalta. Kaava-alue sijoittuu 
raitioliikenteen palvelualueelle. Liikenteen 
melun torjumiseksi on kaavoituksen yhte-
ydessä laadittu meluselvitys.
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Maakuntakaava
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvis-
tamassa Uudenmaan maakuntakaavas-
sa suunnittelualue on taajamatoimintojen 
aluetta. 

Jätkäsaaren ja Hernesaaren välinen ve-
sialue on varattu satamakäyttöön. Kaavas-
sa on osoitettu rantaviivan suuntainen vi-
heryhteystarve Hernesaaren eteläkärjes-
tä Kaivopuiston kautta kohti Eteläsatamaa. 
Pihlajasaaren ja Hernesaaren väliin on mer-
kitty veneväylä. Hernesaaren eteläpuolel-
la kulkee pääkaupunkiseudun rannikko- ja 
saaristovyöhykkeen rajaus. Suunnittelualu-
een itäpuoleisella merialueella on jätevesi-
en purkutunneli.

Helikopterikenttä on jätetty maakun-
takaavassa ilman erillismerkintää. Uuden-

maan liitto käsitteli helikopterikentän mer-
kitsemistä maakuntakaavaan Hernesaa-
ren osayleiskaavan luonnosta koskevassa 
29.6.2010 antamassaan lausunnossa seu-
raavasti:

”Maakuntakaavassa Hernesaareen ei ole 
osoitettu helikopterikenttää eikä helikopte-
rikysymystä ole aiheena käsitelty maakun-
takaavassa. Kaavan laadintavaiheessa heli-
kopterikentän sijaintiratkaisu oli auki, eikä 
toiminnon sitomista silloiseen sijaintipaik-
kaansa nähty perusteltuna ratkaisuna. Heli-
kopterikentän maa-alatarve on pieni ja maa-
kuntakaava mahdollistaa muidenkin sijain-
tipaikkojen osoittamisen. Taajamatoiminto-
jen alueisiin sisältyy useita muitakin talou-
dellisesti merkittäviä ja ympäröivään maan-
käyttöön vaikuttavia toimintoja, joiden si-

joittuminen on tarkoituksenmukaisinta rat-
kaista vaikutusten arvioinnin perusteella yk-
sityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. Maa-
kuntakaavan vahvistamispäätöksessään 
ympäristöministeriö on katsonut, että maa-
kuntakaava on voitu laatia siten, ettei siinä 
ole osoitettu helikopterikenttää. Helikopte-
rikentän osoittaminen Hernesaaren edus-
talle osayleiskaavaluonnoksen mukaises-
ti ei edellä esitetystä syystä ole ristiriidassa 
maakuntakaavan kanssa.

Uudenmaan maakuntakaavan uudista-
mien on vireillä. Uudistamisen pääpaino on 
aluerakenteen ja liikenteen kysymyksissä, 
jolloin voidaan tarkastella helikopteriliiken-
nettä. Päätös maakuntakaavan sisältämis-
tä aihealueista tehdään vuoden 2011 alus-
sa Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakun-
tien yhdistyessä. Tavoitteena on, että maa-
kuntakaava hyväksytään vuoden 2012 lop-
puun mennessä.”

Yleiskaava ja maanalainen 
yleiskaava
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupungin-
valtuusto 26.11.2003, tullut kaava-alueella 
voimaan 23.12.2004) alue on pääosin työ-
paikka-, teollisuus-, toimisto- ja satamatoi-
mintojen aluetta.

Aluetta kehitetään tuotannon ja varas-
toinnin, palvelujen, toimitilojen sekä sata-
man käyttöön. Lisäksi alueelle saa rakentaa 
tiloja julkisten palvelujen, yhdyskuntatekni-
sen huollon, virkistyksen ja liikenteen käyt-
töön.

Alueen eteläkärkeen on varattu hallin-
non ja julkisten palvelujen alue. Aluetta ke-
hitetään hallinnon, julkisten palvelujen, kor-
keakoulutuksen ja ympäristöhaittoja aiheut-
tamattomien toimitilojen, asumisen ja vir-
kistyksen sekä alueelle tarpeellisen yhdys-
kuntateknisen huollon ja liikenteen käyt-
töön.

Alueen kaakon ja lounaan puoleisille 
rannoille on osoitettu puistoalueet. Kaakon 
puoleinen rantapuisto on osa Helsinki-puis-
toa. Keskustan kulttuuripuistoa ja alueellisia 
kaupunkipuistoja kehitetään monipuolisina 

Maakuntakaava
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toiminta-, kohtaamis-, kulttuuri- ja luonto-
ympäristöinä. Alueelle saa rakentaa tarpeel-
lisia yhdyskuntateknisen huollon tiloja ja lii-
kenneväyliä.

Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa 
(kaupunginvaltuusto 8.12.2010, tullut kaa-
va-alueella voimaan 10.6.2011) alueen kaak-
koisosassa on merkintä nykyiset rakennetut 
maanalaiset tilat.

Asemakaavat
Alueella ovat voimassa asemakaavat n:o 
10800 / 14.11.2001(Kvsto), 10683 / 24.3.1999 
(Kvsto), 6154 / 21.4.1970 (Sis.as.min.), 8775 
/ 23.12.1983 (Sis.as.min,), 4940 / 26.5.1961 
(Sis.as.min.), 8761 / 16.3.1984 (Ympäristö-
min.) ja 8418 / 9.2.1982 (Sis.as.min.).

Kaavojen mukaan alue määritetty pää-
osin teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialueiksi, satama-, rautatie- ja katualueik-
si ja puistoalueiksi.

Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on 
hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri 
Alue on merkitty Helsingin kaupungin yllä-
pitämään kiinteistörekisteriin.

Rakennuskiellot
Alueella on voimassa maankäyttö- ja raken-
nuslain 53 §:n 1 momentin mukainen ra-
kennuskielto n:o 11947, joka on voimassa 
25.02.2012 asti. Rakennuskielto koskee 20. 
kaupunginosaa (Länsisatama), Munkkisaa-
ren osa-alueen kortteleita 20235, 20240-
20243, tontteja 20181/3, 20236/6, katu-, 
rautatie-, satama- ja puistoalueita. 

Muut suunnitelmat ja päätökset
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 
3.4.2008 Hernesaaren osayleiskaavan suun-

nitteluohjelman. Päätös syntyi äänestyksen 
jälkeen.

Jäsen Helistö jäsen Puoskarin kannatta-
mana teki seuraavan palautusehdotuksen: 
”Asia palautetaan uudelleenvalmisteltavak-
si siten, että helikopterikentälle etsitään uusi 
sijoituspaikka Hernesaaren ulkopuolelta.”

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän 
ehdotus voitti äänin 5 (Lahti, Loukoila, Palm-
roth-Leino, Sandbacka, Anttila) –3 (Helistö, 
Alku, Puoskari).

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväk-
syi 10.12.2009 Hernesaaren osayleiskaava-
luonnoksen jatkosuunnittelun pohjaksi.

Samalla kaupunkisuunnittelulautakun-
ta päätti hyväksyä seuraavat jatkosuunnit-
teluohjeet:

Kasvavalle risteilyalusliikenteelle osoitet-

tava lisäkapasiteetti siirretään mahdollisim-
man lähelle olemassa olevia laituripaikkoja 
niin, että lisälaiturin toteuttaminen ei ole si-
doksissa helikopterikentän toteuttamiseen. 
Nämä jätetään asemakaavoilla erikseen rat-
kaistavaksi.

Edellä olevasta johtuen venesataman 
ulostuloväylä suuntautuisi lähtökohtaisesti 
etelä – itäsuuntaan.

Kilpapurjehdukselle ja veneilylle taataan 
alueella mahdollisimman hyvät olosuhteet 
myös jatkossa.

Alueen pohjoisosassa selvitetään mah-
dollisuudet toteuttaa kaavaluonnosta kor-
keampaakin rakentamista.

Siilojen säilyttämiseksi alueella niiden 
monipuolinen uusiokäyttö tulee olla mah-
dollista, ja siksi suojelutarvetta on syytä ar-
vioida uudelleen.

Yleiskaava 2002
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Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Mer-
kittiin, että keskustelun kuluessa varapu-
heenjohtaja Soininvaara jäsen Holopaisen 
kannattamana teki ehdotuksen asian pa-
lauttamisesta siten, että helikopterikentäs-
tä luovutaan.

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän 
ehdotus voitti äänin 7 (Johansson, Modig, 
Sipilä, Niemi, Palmroth-Leino, Puura, Rauha-
mäki) – 2 (Holopainen, Soininvaara), ja asian 
käsittelyä päätettiin jatkaa.

Merkittiin, että kaupunkisuunnittelulau-
takunta päätti yksimielisesti hyväksyä pu-
heenjohtaja Rauhamäen ehdottamat ja va-
rapuheenjohtaja Soininvaaran kannattamat 
seuraavat jatkosuunnitteluohjeet:

Kasvavalle risteilyalusliikenteelle osoitet-
tava lisäkapasiteetti siirretään mahdollisim-

man lähelle olemassa olevia laituripaikkoja 
niin, että lisälaiturin toteuttaminen ei ole si-
doksissa helikopterikentän toteuttamiseen. 
Nämä jätetään asemakaavoilla erikseen rat-
kaistavaksi.

Edellä olevasta johtuen venesataman 
ulostuloväylä suuntautuisi lähtökohtaisesti 
etelä – itäsuuntaan.

Kilpapurjehdukselle ja veneilylle taataan 
alueella mahdollisimman hyvät olosuhteet 
myös jatkossa.

Alueen pohjoisosassa selvitetään mah-
dollisuudet toteuttaa kaavaluonnosta kor-
keampaakin rakentamista.

Siilojen säilyttämiseksi alueella niiden 
monipuolinen uusiokäyttö tulee olla mah-
dollista, ja siksi suojelutarvetta on syytä ar-
vioida uudelleen.

Maanomistus
Kaupunki omistaa kaava-alueen.

Alueella on vuokrasopimuksia useiden 
eri toimijoiden kanssa, joista merkittävin on 
Acrtech Helsinki Shipyard Oy. Vuokrasopi-
mus on voimassa 31.12.2017 asti käsittäen 
maa-alueita Hernesaaren pohjois- ja keski-
osissa. Vuokralaisella on oikeus saada piden-
nettyä vuokra-aikaa enintään 31.12.2018 
saakka.

Arctech Helsinki Shipyard vuokra-alueAsemakaavat

Hernesaari 1937

Kantakaupungin täytöt

Fordin talo ja viljasiilot
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Risteilyvieraat Hernesaaressa 2011

Laivalohkon työstö Suurlohkohallissa 2011

Hernesaaren väliaikainen vesibussilaituri 2011
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Alueen yleiskuvaus
Hernesaari on ollut vuosikymmeniä telakka- 
ja satamakäytössä. Ympäristö on jäsentymä-
tön ja rosoinen. Suuret telakkahallit hallitse-
vat kaupunkikuvaa. Laivanrakennus halleis-
sa loppui vuonna 2006 mutta jatkunee vuo-
desta 2011 Acrtech Helsinki Shipyard Oy:n 
vuokra-alueella aina vuoteen 2017 asti. Alu-
een länsirannalla sijaitsee kaksi risteilyalus-
ten laituripaikkaa. Risteilyalukset ankkuroi-
vat Hernesaaren länsireunalla kesäkuukau-
sina. Hernesaaren eteläosassa sijaitsevat he-
likopterikenttä, lumenkaatopaikka ja venei-
den huoltotoimintaa. 

Hernesaaren maanpinnan korkeusase-
mat ovat 2–3 metriä merenpinnan yläpuo-
lella. Maanpinta on päällystetty asfaltilla itä-
rantaa lukuun ottamatta. Eteläkärjessä on 

väliaikainen maanläjitysalue. 
Itärannalta avautuvat näkymät meren yli 

kohti Suomenlinnaa. 

Rakennettu ympäristö
Alueen kaupunkikuvaa hallitsevat suurimit-
takaavaiset peltivuoratut hallirakennukset. 
Hernesaari liittyy ympäröivään katuverk-
koon Laivakadun ja Hernesaarenrannan 
kautta. Alueen katujen liikenne on vähäis-
tä. Hernesaarenrannassa ja Laivakadulla on 
pysäköintipaikkoja katujen varsilla. Suurim-
mat liikennemäärät ovat Hernesaarenran-
nassa, noin 3 200 autoa arkivuorokautena. 
Telakan toiminta ja risteilijäsatama tuo alu-
eelle myös raskasta liikennettä. 

Osayleiskaava-alueen ja koko eteläisen 

Helsingin ajoneuvoliikenteen pääyhteys 
pohjoiseen kulkee Telakkakadun kautta. Yh-
teys länteen päin on Eiranranta-katua pitkin 
Merikadulle ja Merisatamanrantaan. Herne-
saaresta kulkee kaksi bussilinjaa, 14B Mei-
lahteen ja 16 Hakaniemen kautta Herttonie-
men metroasemalle. Lisäksi osayleiskaava-
alueen läheisyyteen, Tehtaankadun päähän, 
liikennöi raitiolinja 1A.

Kesäisin Hernesaaren risteilysataman toi-
minta lisää liikennettä alueella. Helsingissä 
käy vuosittain keskimäärin 300 risteilyalus-
ta. Risteilymatkustajien määrä ja alusten ko-
ko on kasvanut vuosittain. Hernesaaressa 
vieraili vuonna 2011 noin 300 000 risteily-
vierasta. Kaikki yli 230 metriä pitkät risteily-
alukset ohjataan Hernesaareen. Suurimpiin 
aluksiin mahtuu 2 000–3 000 matkustajaa. 

Asemakaava-alueen rajaus. Ilmakuva: Kaupunkimittausosasto

Risteilyvieraat Hernesaaressa 2011

Laivalohkon työstö Suurlohkohallissa 2011

Hernesaaren väliaikainen vesibussilaituri 2011

Suomen ilmakuva 2007
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Hernesaaren risteilylaituriin mahtuu kaksi 
300 metriä pitkää alusta yhtä aikaa. Yleensä 
risteilyvieraat tekevät ohjatun päiväkierrok-
sen linja-autoilla, joita saatetaan tarvita jopa 
60 laivaa kohden. Risteilymatkustajia palve-
leva alue on aidattu ja sen pinta-ala on noin 
2,1 hehtaaria. Alueella on matkamuistomyy-
mälöitä ja muuta pienimuotoista palvelutoi-
mintaa. Risteilyliikennettä on toukokuusta  
syyskuuhun. Risteilyalukset ovat toistaisek-
si tehneet päivävierailuita eivätkä ole yöpy-
neet Hernesaaressa.

Hernesaaren kärjessä on helikopterikent-
tä, josta on reittiyhteys Tallinnaan. Helikop-
terikentälle on valmistunut vuonna 2008 vä-
liaikainen matkustajaterminaali.

Asemakaavat määrittävät Hernesaaren 
itärannan puistoalueeksi, jossa kulkee ja-
lankulku- ja pyöräilyreitti.

Kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoisim-
mat säilyneet rakennukset ovat entinen For-
din tehdasrakennus 1940-luvulta ja Valtion 
viljavarastoksi 1950-luvulla suunniteltu ra-
kennuskokonaisuus. 

Entinen Fordin talo, Henry Fordin katu 
6
Sota-aikana, vuonna 1943 aloitettiin Herne-
saaressa Fordin uuden kokoonpanolinjan 
rakentaminen. Se valmistui vuonna 1945. 
Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Gunnar 
Nordström. Kookas kalkkihiekkatiilinen ra-
kennus on edustava esimerkki aikakauden 
teollisuusarkkitehtuurista. Rakennuksen 
pitkiä julkisivuja jäsentävät pilasterit, joiden 
välissä on korkeat ruudutetut ikkunat. Use-
at yksityiskohdat, kuten vaneriseinäiset si-
sätilat, kertovat korkeatasoisesta suunnitte-
lusta.

Fordin toiminta jatkui Hernesaaressa ai-
na vuoteen 1997 asti. Sen jälkeen rakennuk-
sessa on ollut monia erilaisia toimijoita. 

Valtion viljavarasto, Laivakatu 3
Valtion viljavaraston käyttöön suunnitel-
tu rakennuskokonaisuus sijaitsee Laivakatu 
3:ssa. Sen ovat suunnitelleet vuonna 1953 
arkkitehdit Aili ja Niilo Pulkka. Rakennuk-
sen huomiota herättävin osa on kymmen-
kerroksinen, +43.8 korkeuteen kohoava vil-

jasiilorakennus. Sen sisällä on 32 siiloa. Siilo-
osaa jatkaa länteen matalampi viisikerrok-
sinen varasto- ja konttoriosa. Siihen liittyy 
kolmikerroksinen asunto-osa, jossa on ol-
lut kahdessa kerroksessa neljä asuntoa. Sii-
lo-osan kaarevat seinät ovat maalattua be-
tonia, konttori-, varasto- ja asunto-osa ovat 
julkisivuiltaan kalkkihiekkatiiltä. Arkkiteh-
tuuri on tarkoituksenmukaista ja asiallista 
modernismia. 

Teollisuushallit
Telakan monumentaalisia halleja on alueel-
la useampia. Arkkitehtitoimisto Gripenberg 
& Co on suunnitellut nykyisen Aker Yardsin 
käytössä olevia profiloidulla muovipinnoi-
tetulla teräspellillä vuorattuja halleja Pihla-
jasaarenkadun molemmin puolin (suurloh-
kohalli, kombihalli) 1990-luvulla. Saaren au-
toteollisuuteen liittyvästä menneisyydestä 
kertoo myös Oy Volvo-Auto Ab:n toimintaa 
varten rakennetut tilat Hernematalankatu 
3:ssa (Hernesaarenkatu 11). 

Munkkisaaren teollisuustalo
Arkkitehtitoimisto Matti Hakala suunnitteli 
kiinteistöosakeyhtiö Matalasalmenkatu 9 A 
vuonna 1965. Rakennuksessa on viisi kerros-
ta ja se on tyypillinen esimerkki 1960-luvul-
le tavanomaisesta toimisto- ja toimitila-ark-
kitehtuurista. Rakennus suunniteltiin teolli-
suus- ja varastokäyttöön. Kerrokset jätettiin 
avoimiksi ja muunneltaviksi tiloiksi.

Palvelut ja työpaikat
Munkkisaaren osa-alueella on työpaikkoja 
noin 1500. Eniten työpaikkoja on teollisuu-
dessa sekä informaation ja viestinnän toimi-
aloilla. Alue on hieman laajempi kuin Herne-
saaren osayleiskaava-alue. 

Alueen lähimmät päivittäistavaramyy-
mälät ovat Punavuoressa, jossa on yksi ison 
supermarket -kokoluokan päivittäistavara-
myymälä sekä useita pienempiä myymälöi-
tä. Myös Ullanlinnan myymäläverkko muo-
dostuu pienistä yksiköistä. Eirassa ei ole lain-
kaan päivittäistavarakaupan palveluja.

Fordin talo 1946



19

Jääkenttäsäätiö ja Helsingin Jäähalli 
ylläpitävät Hernesaaren Jääherne-hallis-
sa kahta täysimittaista ja yhtä puolikasta 
jääkaukaloa pääasiassa jääkiekkojunio-
reiden harjoituskäyttöön.

Hernesaaren rantaan rakennettiin 
2011 väliaikaiset veneiden laskuluiskat, 
vesibussilaituri ja tapahtumatori vapaa-
ajan toimijoiden ja matkailijoiden käyt-
töön. Rannassa myös kaksi padel -tennis-
kenttää, joille osoitetaan jatkosuunnitte-
lussa uusi sijainti alueella.  

Luonnonympäristö

Maisema 
Helsingin rannikko on vyöhykkeinen ja 
jakautuu suurmaisemassa avomerivyö-
hykkeeseen, ulkosaaristoon, selkävesien 
ja sisälahtien vyöhykkeisiin. Hernesaa-
ri sijaitsee suurmaisemassa selkävesien 
vyöhykkeen ja ulkosaariston rajalla. Nä-
kymät jatkuvat avarassa maisemassa hori-
sonttiin saakka ja olosuhteet ovat ulkosaa-
riston kaltaiset. Kaakossa ulappanäkymän 
kiintopisteenä on Harmajan majakka. Etelä-
kärjestä on kapea näkymä Melkin ja Pihla-
jasaarten välistä lounaaseen ja avomerelle. 
Länteen ja luoteeseen avautuu sisäsaaristo-
näkymä, jota rajaavat Lauttasaaren eteläosa 
ja Melkki. Pohjoiseen ja koilliseen avautuvaa 
maisemaa hallitsee näkymä telakalle, Eiran-
rantaan ja Eiraan. Hernesaaren länsirannan 
puoleinen satama-allas rajautuu Jätkäsaa-
ren matkustajasataman rakennuksiin. Hie-
talahdelle avautuu kapea näkymä telakka-
hallien sivuitse. Itäpuolella häämöttää Suo-
menlinnan silhuetti.

Hernesaari kuuluu kaupunkimaisemas-
sa Lauttasaarenselän ja Suomenlinnanselän 
maisemakokonaisuuksiin. Hernesaaren kär-
ki ja Pihlajasaaret muodostavat näille rajan, 
jotka ovat näkymiltään ja tiloiltaan erilaiset: 
Suomenlinnanselkä on avoin ulkosaaristoon 
päin, kun taas Lauttasaarenselällä lähisaaret 
sulkevat vesialueen yhtenäisemmäksi tilak-
si. Maisema jakautuu urbaaniin merenranta-

julkisivuun ja virkistyssaarten ketjuun. 
Lauttasaarenselän puolella Hernesaa-

ri on osa Salmisaaren, Ruoholahden ja Jät-
käsaaren muodostamaa kaupunkijulkisivua. 
Se on suurimittakaavainen entisten satama-
alueiden ja  teollisuus- ja toimitilarakennus-
ten muodostama rintama. Merisataman 
kaupunkijulkisivu on meren suunnasta vir-
kistyssaarten, venesatamien ja ilmeikkäiden 
fasadien vuoksi pehmeämpi ja kerrokselli-
nen. Hernesaari sijoittuu näiden kahden eri-
laisen perspektiivin taitekohtaan.

Hernesaaren rakennukset sulkevat näky-
miä. Kaupunkikuvaa hallitsevat suuret teolli-
suushallit ja suoraviivainen täyttöranta. Pin-
nanmuodoltaan alue on kauttaaltaan tasais-
ta kenttää. Itä- ja eteläranta ovat viimeistele-
mättömiä kivilouhepenkkoja. Länsiranta ra-
jautuu pystylaiturirakenteella mereen.

Luontoarvot
Osayleiskaava-alueen ympäristö on täysin 
rakennettua ja ihmisen muuttamaa: alku-
peräisen luonnon elementtejä ei ole säily-
nyt. Vanha rantaviiva ja alkuperäisten saar-

ten pinnanmuodot ovat kadonneet raken-
tamisen ja täyttöjen alle.  

Helsingin kaupungin luontotietojärjes-
telmän mukaan Hernesaaren alueella ei ole 
suojeltavia kohteita tai havaintoja suojelta-
vista lajeista. Alueelta on vuonna 1991 teh-
ty kasvillisuusinventointi. 

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry:n 
ja Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan 
Hernesaaren luontoarvoja ovat alueen rik-
karuohokentät ja niillä ruokailevat hyönteis-
lajistot ja mm. rikkaruohokentillä talvehti-
va vuorihemppo (Carduelis flavirostri). Laji 
esiintyy kaupungin luontotietojärjestelmän 
mukaan Arabianrannassa, Kyläsaarenran-
nassa, Suomenlinnassa ja Vuosaaren täyttö-
mäellä. Havaintojen mukaan laji ruokailee 
Hernesaaressa ja sen lähin pesimäalue sijait-
see Suomenlinnassa. 

Pinnanmuodot
Alue on topografialtaan hyvin tasaista, 
maanpinnan korkeustaso vaihtelee välil-
lä +0,9–3,3. Pääosalla alueesta maanpinta 
on tasolla +2,2–2,6. Maanpinta on muokat-

Suomen viljava
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tu yhdistämällä täytöillä manner ja entiset 
saaret sekä louhimalla saaret tasaisiksi. Suu-
rin osa maa-alasta on eri vaiheissa 1940-lu-
vulta lähtien tehtyjä laajoja meritäyttöjä. 

Hernesaaren eteläkärjen ja Pihlajasaaren 
välissä meren vesisyvyys on rantojen lähel-
lä noin 8 metriä ja Länsisatamaan johtaval-
la laivaväylällä noin 10–13 metriä. Hernesaa-
ren ja Jätkäsaaren välisen vesialueen syvyys 
on 8–11 metriä, Hernesaaren risteilylaiturien 
kohdalla syvyys on noin 9,5 metriä. Herne-
saaren ja Sirpalesaaren välisellä vesialueel-
la vesisyvyys on noin 15 metriä lukuun otta-
matta paria selännettä, joiden kohdalla ve-
sisyvyys on noin 9 metriä. Yksi tällainen se-
länne on noin 400 metrin etäisyydellä Her-
nesaaren rannasta.

Merenpinnan korkeus ja meriveden 
aaltoilu
Merenpinnan korkeuden vaihteluun ja me-
riveden aaltoiluun Hernesaaren alueella vai-
kuttaa koko Itämeren alueen tilanne. Tär-
keimmät Itämeren vedenkorkeuteen vaikut-
tavat tekijät ovat ilmanpaine, tuuli ja virtaus 
Tanskan salmien läpi. Vuoroveden vaikutus 
on vain muutamia senttimetrejä.

Korkea ilmanpaine painaa vedenpintaa 
alaspäin. Yhden millibaarin paine-ero vastaa 

suunnilleen yhtä senttimetriä vedenkorkeu-
dessa. Normaali ilmanpaineen vaihtelu voi 
aiheuttaa useiden kymmenien senttimetri-
en vedenkorkeusvaihtelun myös Hernesaa-
ren alueella.

Tuulen vaikutuksesta vesi kasaantuu tiet-
tyihin osiin Itämerta ja näin ollen vedenkor-
keus toisaalla kasvaa ja toisaalla veden pae-
tessa laskee. Kasaantumisvaikutuksesta joh-
tuva vedenpinnan nousu on erityisen selvää 
lahtien pohjukoissa. Ilmiön vaikutukset Her-
nesaaressa arvioidaan vähäisiksi, koska Her-
nesaarta ympäröivät laajat vesialueet eten-
kin kaakossa ja etelässä.

Merentutkimuslaitoksen vuodesta 1904 
tehdyissä meriveden pinnankorkeushavain-
noissa Helsingin maksimivedenkorkeus on 
+151 cm (2005) ja minimivedenkorkeus on 
-93 cm (2010). 

Meriveden aaltoilu koko Suomenlahdella 
vaikuttaa Hernesaaren osayleiskaava-aluet-
ta ympäröivän vesialueen aaltoiluun. Herne-
saaressa eteläiset ja kaakkoiset tuulet ovat 
merkittävimmät aaltoilun aiheuttajat. Suo-
menlahdella, Helsingin edustalla suurin mi-
tattu merkitsevä aallonkorkeus on 5,2 met-
riä (2001), jolloin korkein yksittäinen aalto 
oli noin 9 metriä korkea. Sekä itä- että län-
situuli voivat kasvattaa näin korkeita aalto-

ja, mutta tätä korkeammaksi ne eivät juu-
ri pääse kasvamaan Suomenlahden pitkän-
omaisen muodon vuoksi.

Hernesaaren itäranta on suojaton me-
reltä tulevalle aallokolle. Vesialueen syvyys 
rannan edustalla on yli 10 metriä. Aallot ei-
vät murru vesialueella, kuten tapahtuu ma-
talammilla rannoilla. Aallot saattavat suotui-
sissa olosuhteissa lyödä toistuvasti rantaval-
lin ylitse. Tällaisessa tilanteessa syntyy aalto-
jakin korkeampia roiskeita, jotka voivat kul-
keutua myrskytuulessa kymmenien metrien 
päähän rannasta.

Tuulisuus 
Hernesaaressa tuulee yleisimmin lounaasta 
tai etelästä. Lähin tuulen jatkuva havainto-
piste sijaitsee Lauttasaaren selällä. 

Yhdyskuntatekninen huolto
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon 
verkoston piirissä. Alueen pääviemäri sijait-
see Matalasalmenkujalla ja Laivakadun itä-
osalla. Niemen keskellä, teollisuustonttien 
välissä, sijaitsevat lounas-koillinen -suun-
taiset viemärit, vesijohdot ja kaukolämpö-
putket. Hernesaaren kärjen edustan meri-
alueella sijaitsee lounas-koillinen -suuntai-

Pihlajasaari
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nen yksityinen vesijohto ja paineellinen vie-
märi, jotka johtavat Läntiseen Pihlajasaa-
reen. Lisäksi osayleiskaava-alueella, Herne-
saaren itä- ja eteläpuolen merialueella sijait-
see Lauttasaari–Munkkisaari paineviemäri ja 
itäpuoleisella merialueella Viikinmäen puh-
distettujen jätevesien purkutunneli. Jäteve-
sien purkutunneli on kalliotunneli, joka on 
noin tasolla −80.

Maaperä ja vesialueiden 
pohjaolosuhteet

Alueen vanhat täytöt ja merenpohja
Osayleiskaava-alueen keskivaiheilla on ollut 
saari, Hernesaari, sekä alueen eteläkärjessä 
Hernematalankari, jotka on tasattu ja yhdis-
tetty mantereeseen täyttämällä vesialuetta. 
Koko alueen pintamaa on täyttömaata. Täyt-
tökerroksen paksuus alueella vaihtelee ja on 
vanhojen saarien kohdalla 1–3 metriä ja täy-
tettyjen vesialueiden kohdalla yli 3 metriä. 
Täytettyjen vesialueiden kohdalla täytön 
alapuolella on savea ja vanhan Hernesaa-
ren ja Hernesaarenkarin kohdalla kitkamaa-
ta. Saven yläpinta on noin 15–20 metrin sy-
vyydellä nykyisestä maanpinnasta. 

Merenpohjassa olevan savikerroksen 

paksuuden on arvioitu olevan Hernesaaren 
itärannalla 2-10 metriä, Hernesaaren kaak-
koispuolella 2-6 metriä ja lounaispuolella 
2-8 metriä.

Merenpohjaan kerrostuvien sediment-
tien näkökulmasta merenpohja alueella on 
tyypiltään lähinnä eroosiopohjaa. Eroosio-
pohjalle ei tapahdu hiekkaa hienomman ai-
neksen pysyvää kerrostumista. Syvemmällä 
vesialueella esiintyy myös kulkeutumispoh-
jaa, jolla ainesta kerrostuu ajoittain mutta 
kerrostuminen ei ole pysyvää. Kulkeutumi-
nen johtuu tuulen ja esimerkiksi alueella liik-
kuvien laivojen potkurivirtojen aiheuttamis-
ta virtauksista. 

Maaperän ja merenpohjan 
rakennettavuus
Alueen maaperän rakennettavuusolosuh-
teet vaihtelevat suuresti johtuen alueen 
täyttöhistoriasta. Joillain alueilla, kuten Her-
nesaaren ja Hernematalankarin kohdilla 
maaperä on rakennettavuudeltaan hyvää ja 
alueilla on mahdollista rakentaa maanvarai-
sesti. Edellä mainittujen alueiden ulkopuo-
lella kuten mereen aiemmin tehdyillä täyt-
töalueilla maaperä on sen sijaan rakennet-
tavuudeltaan vaihtelevampaa. Alueelle on 
tyypillisiä merenpohjaan, pehmeiden maa-

kerrosten päälle tehdyt louhepenkereet, joi-
den väliin muodostuneet altaat on täytetty 
sekalaisella maa-aineksella. Näillä alueilla ra-
kennusten perustaminen on haasteellista ja 
täyttömateriaalin alla on paikoin savikerros. 
Rakennukset joudutaan rakentamaan paa-
luperusteisina, mutta täyttöaineksen vaih-
televat ominaisuudet ja välissä olevat lou-
hepenkereet asettavat perustamisen suun-
nittelulle ja toteutukselle suuret vaatimuk-
set. Rantarakenteet voidaan pääsääntöisesti 
perustaa täytteenvaraisesti. Yhdyskuntatek-
nisen huollon verkostot voidaan pääsään-
töisesti perustaa täytteenvaraisesti. 

Ympäristöhäiriöt

Maaperän ja merenpohjan 
sedimenttien pilaantuneisuus
Osayleiskaava-alueella on tutkittu maape-
rän pilaantuneisuutta yhteensä 193 pistees-
sä (tiheys 1/1 400 m2). Öljyhiilivedyillä, po-
lyaromaattisilla hiilivedyillä tai metalleil-
la pilaantuneita maa-alueita on paikoin ko-
ko Hernesaaren alueella. Sen sijaan merkit-
tävää haihtuvien hiilivetyjen tai PCB-yhdis-
teiden aiheuttamaa pilaantumista ei ole to-
dettu. Pilaantuneen maaperän on tutkimuk-

Länsisatama, taustalla Hernesaari
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sissa havaittu olevan pääosin syvyysvälillä 
1–5 metriä. Syvimmillään haitta-aineita ha-
vaittiin noin 7 metrin syvyydessä maanpin-
nasta.

Osayleiskaava-alueen merialueella teh-
dyissä merenpohjasedimenttien haitta-ai-
netutkimuksissa havaittiin merenpohjan 
pintakerroksessa paikoin PCB- ja metallipi-
toisuuksia, jotka edellyttävät ruoppausmas-
san läjityskelpoisuuden arviointia erikseen. 
Sedimentissä havaittiin paikoin myös poly-
aromaattisten hiilivetyjen ja tributyylitinan 
pitoisuuksia, joiden mukaan ruoppausmas-
sat ovat pääsääntöisesti meriläjitykseen so-
veltumattomia.

Melu 
Ajoneuvoliikenne aiheuttaa melua alueen 
kokoojakadun varressa lähinnä alueen poh-
joisosassa. Tämän lisäksi melua aiheutuu 
pääasiassa satamatoiminnasta sekä helikop-
teriliikenteestä.

Satamatoiminta on vilkkainta Jätkäsaa-
ren matkustajasataman puolella, mistä ope-
roidaan säännöllinen linjaliikenne Tallin-

naan. Hernesaaren puolella satamatoiminta 
on vilkasta lähinnä kesäaikaan, jolloin Her-
nesaaren länsipuolella sijaitsevilla laituri-
paikoilla vierailee risteilyaluksia. Apukonei-
ta käyttävät yöpyvät matkustaja-alukset ai-
heuttavat laivojen merkittävimmän melu-
haitan, toistaiseksi risteilyalukset eivät ole 
kuitenkaan yöpyneet Hernesaaressa. Apu-
koneiden melu on yleensä luonteeltaan pie-
nitaajuista, minkä vuoksi melun kulkeutu-
miseen sisätiloihin tulee kiinnittää erityistä 
huomiota suunniteltaessa asuinalueita sa-
taman läheisyyteen. 

Hernesaaren eteläkärjessä sijaitsevan 
helikopterilentopaikan toiminnan merkittä-
vin melu aiheutuu Tallinnaan suuntautuvas-
ta reittiliikenteestä. Lisäksi kenttää voidaan 
vähäisemmissä määrin käyttää hätä-, pelas-
tus-, potilas-, sairaankuljetus- ja viranomais-
lentoihin sekä koulutus-, huolto, työ- ja ti-
lauslentoihin. Voimakkaimmin melu kantau-
tuu ympäristöön helikopterien nousu- ja las-
keutumisvaiheissa. Maassa tapahtuvan tyh-
jäkäynnin aikana kenttää vierustavat raken-
nukset estävät osittain melun leviämistä ym-

päristöönsä. Yöaikaan kenttää voidaan käyt-
tää ainoastaan hätä- ja pelastuslentoihin.

Ilma- ja hajupäästöt
Jätkäsaaren matkustajasataman ja Herne-
saaren risteilylaiturien aluksista aiheutuu il-
ma- ja hajupäästöjä osayleiskaava-alueelle.
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Merensyvyys Geokartta

Täytöt ja pengerrykset Hernesaaren tuulisuustulokset

10 minuutin keskituulien esiintyminen (z=22 
metriä, Lauttasaaren selkä), koko vuosi
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Osayleiskaavan tavoitteena on liittää alue 
rakenteellisesti ja kaupunkikuvallisesti osak-
si kantakaupunkia. Rantapuisto, risteilymat-
kailu, helikopteritoiminta, vesiurheilu- ja 
kulttuurikeskus edistävät elinvoimaisen pal-
velurakenteen muodostumista meren ym-
päröimälle asuinalueelle. 

Tavoitteena on tehdä monipuolisia ja 
omaleimaisia asuntokortteleita. Hernesaa-
ressa pyritään rakentamisen laatuun, joka 
mielletään korkeatasoiseksi asuntojen koos-
ta, toteutustavasta, hallintamuodosta ja hin-
tatasosta riippumatta.  Tärkeä osa hyvää asu-
mista on myös lähiympäristön laatu sekä ra-
kennusten yleisten tilojen viihtyisyys.

Asuminen
Tavoitteena on tehdä kerrostaloasumisesta 
houkuttelevaa pientalossa asumiseen ver-
rattuna. Laadukkailla asuntoalueilla taataan 

monipuolinen väestö- ja asuntorakenne, 
jossa painotetaan asumismuotojen moni-
naisuutta, runsautta ja uudentyyppisiä kau-
punkiasumisen muotoja.

Työpaikkarakenne ja palvelut
Aluetta kehitetään työpaikkarakenteeltaan 
monipuolisena keskustan laajenemisalu-
eena, jonka erityispiirteenä ovat vapaa-ai-
kaan ja matkailuun liittyvät elinkeinot. Alu-
een eteläosaan varataan tilaa vapaa-aikaan 
ja veneilyyn liittyvän kaupan ja toiminnan 
keskittymälle.

Alueelle osoitetaan julkisten palvelujen 
tilat kuten päiväkodit ja alkuopetuskoulu 
alueen sisäisen tarpeen mukaan, mutta alu-
eella luodaan edellytyksiä seudun mittakaa-
vassa toimivien palveluiden sijoittumiselle 
kuten kulttuuri- ja vesiurheilukeskukselle. 

Kaupallisten palveluiden osalta tavoitel-

laan toimivia lähipalveluja, jotka ovat alu-
een tuleva väestömäärä huomioiden mah-
dollisia.

Liikenne
Alueen joukkoliikenneratkaisu perustuu rai-
tiotieyhteyteen, joka kulkee Hernesaaresta 
Telakkakadun ja Bulevardin kautta keskus-
taan. Hernesaareen suunnitellaan sujuvat ja 
esteettömät jalankulun ja pyöräilyn reitit. Li-
säksi jatkossa tutkitaan mahdollisuuksia ve-
sibussiverkoston kehittämiselle.

Virkistys 
Hernesaaren itärannalle rakennetaan kor-
keatasoinen rantapuisto, joka laajentaa Me-
risatamanrannan suosittua kävelyaluetta. 
Puisto tarjoaa alueen asukkaille, kaupunki-
laisille ja risteilymatkustajille monipuolisia 
virkistysmahdollisuuksia.

3 Tavoitteet



25

Venesatamat
Hernesaareen rakennetaan purjevenesata-
ma ja vesiurheilukeskus, jonka toiminnan 
päätavoite on purjehduskisojen järjestämi-
nen ja harrastustoiminnan esittely ja koulu-
tus.

Risteilysatama
Tavoitteena on vahvistaa Helsingin vetovoi-
maisuutta risteilymatkailukohteena. Sata-
ma-alueelle osoitetaan lisää laituritilaa, jol-
loin Hernesaaressa voi vierailla samanaikai-
sesti kolme risteilyalusta. Alueelle varataan 
tilaa matkailuun liittyville palveluille. Kevy-
en liikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksiä 
kehitetään keskustan ja risteilysataman vä-
lillä. 

Helikopterikenttä
Helikopterikenttä siirretään lentotoiminnan 

turvallisen järjestämisen ja toiminnan aihe-
uttamien meluvaikutusten johdosta riittä-
välle ja mahdollisimman häiriöttömälle etäi-
syydelle asumisesta, virkistysalueista ja len-
totoiminnan fyysisistä esteistä.

Tekninen, taloudellinen ja 
ympäristöterveydellinen 
toteuttamiskelpoisuus
Alue suunnitellaan turvalliseksi, terveelli-
seksi ja yhdyskuntarakenteeltaan taloudel-
liseksi. Asemakaavoituksen yhteydessä sel-
vitetään terveys- ja ympäristöriskit sekä yh-
dyskuntarakentamisen kustannukset .

Yhdyskuntateknisen huollon 
erityisjärjestelyt
Jatkosuunnittelun tavoitteena on tutkia 
mahdollisuutta rakentaa alueelle jätteen 
putkikuljetusjärjestelmä. Lisäksi tavoittee-

na on osoittaa kantakaupunkialuetta palve-
leva lumen merivastaanottopaikka alueen 
eteläosaan.

Rakennussuojelu
Tavoitteena on, että alueen kulttuurihisto-
riallisesti merkittävät rakennukset, entinen 
Fordin tehdasrakennus ja Valtion viljava-
rasto säilyvät alueen teollisesta menneisyy-
destä kertovina rakennuksina, alueen maa-
merkkeinä ja kaupunginosan elävänä osa-
na tarkoituksenmukaisessa ja rakennusten 
ominaisluonteeseen soveltuvassa käytössä.

Näkymä Pyhän Birgitan puistosta / KSV ja Tietoa Oy
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4 Osayleiskaavan kuvaus

Jätkäsaari ja Hernesaari, osayleiskaavojen havainnekuvat
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Yleisperustelu ja -kuvaus
Osayleiskaavan kaupunkirakenteen selkä-
rankana on kaarevalinjainen pohjois-ete-
läsuuntainen kokoojakatu alueen keskellä. 
Kadun itäpuolelle jää kolme ”asuinkylää”, ve-
neilyyn liittyvän kaupan ”merikylä”, vesiur-
heilukeskus ja helikopterikenttä. Länsipuo-
lelle jäävät olemassa olevat rakennukset, ris-
teilyterminaali uudisrakennuksineen, vene-
satama ja uusi risteilylaituri. Asuinkylien itä-
puolelle merenrantaan rakennetaan noin 
6 hehtaarin puisto. Uutta täyttöä tarvitaan 
noin 11 hehtaaria uuden risteilylaiturin, he-
likopterikentän ja vesiurheilukeskuksen ra-
kentamiseksi.

Helikopterikentän ja risteilysataman ai-
heuttama melu on vaikuttanut suunnitte-
luratkaisuun. Asuinkylien länsireuna raken-
netaan mahdollisimman umpinaisena. Ra-
kennusten päädyt on mahdollista suunna-
ta kohti satama-aluetta, jolloin kortteleiden 
parvekkeet, terassit ja piha-alueet avataan 
itään kohti merinäkymiä. Asemakaavoituk-
sessa tulee lisäksi kiinnittää huomiota ra-
kenteiden ääneneristävyyteen.

Kaupunkikuva ja suojelukohteet
Jätkäsaari tulee näkymään Hernesaaren ta-
kana aluetta idästä tarkasteltuna. Rakenta-
minen tulee luomaan uuden urbaanin me-
renrantajulkisivun Suomenlinnan- ja Laut-
tasaarenselän suuntaan. Asuinrakennusten 
kerrosluku on keskimäärin Helsingin kanta-
kaupungille tyypillinen 6–7 kerrosta. Lisäksi 
kesäkuukausina alueella vierailevat jopa 60 
metriä korkeat risteily-alukset tuovat oman 
urbaanin lisänsä alueen kaupunkikuvaan.

Korttelirakenne on tiivis ja kaupunkimai-
nen. Rakennukset rajaavat katutilaa. Kort-
teleiden ylimmät kerrokset ovat vaihtelevia 
kattoterasseineen ja pergoloineen. Vallitse-
vat ilmasto-olot ja meriveden aaltoilu estä-
vät rantaviivaan rakentamisen.  Vedenrajaan 
rakentamista voidaan harkita esimerkiksi ka-
navien varsilla tai aallonmurtajien suojassa. 

Suojelukohteiksi on merkitty Fordin teh-
dastalo sekä viljasiilorakennus. Ilman suoje-
lumerkintää jää Helsingin käsityö- ja teolli-
suusyhdistyksen talo, jota ei ole kuitenkaan 
tarkoitus purkaa.

Kerrostalovaltainen asuntoalue (AK)
Alueelle tutkitaan vaihtoehtoisia kaupunki-
asumisen malleja. Perinteisten kerrostalo-
jen lisäksi kyseeseen voisivat tulla esimer-
kiksi kaupunkipientalot ja -rivitalot ja ker-
rostalon ja pientalon yhdistelmät. Kaupun-
ki on teettänyt selvityksen Kerrostalojen ke-
hittäminen Helsingissä (Kaupunkisuunnitte-
luviraston julkaisuja 2008:6). Selvityksen tu-
loksia tullaan hyödyntämään Hernesaaren 
suunnittelussa. Myös erityisasumiselle ja se-
nioriasumiselle varataan tiloja.

Merelle avautuvat näkymät ovat mer-
kittävä suunnittelua ohjaava tekijä. Alueen 
pitkänomainen muoto ja kolmelle puolel-
le avautuva meri tekevät mahdolliseksi me-
rinäköalan melkein kaikista asunnoista. Li-
säksi veneet ja laivat tuovat merihenkisyyt-
tä kaupunkikuvaan.

Asunto-alueet muodostuvat kolmes-
ta asuinkylästä, jotka toteutetaan erillisi-
nä asemakaava-alueina. Kunkin asuinkylän 
keskelle rakennetaan vesiallas, jolla on ka-
navayhteys mereen. Allas toimii myös vene-
satamana. Asuintalot voidaan rakentaa al-
taan eteläpuolelta vesirajaan kiinni, jolloin 

KSV ja Tietoa Oy
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rakennuksen pohjakerrokseen on haluttaes-
sa mahdollista rakentaa venetalleja. Asunto-
alueiden väliin on suunniteltu viheralueet, 
joille osoitetaan leikkialueita ja pelikenttiä. 
Altaiden ympärille osoitetaan jatkosuunnit-
telussa kauppoja ja ravintoloita.

Pohjoiseen asuinkylään esitetään asuin-
kerrostaloja, joiden rakentamiskorkeus täy-
dentää kaupunkikuvallisesti lähiympäristön 
rakennuksia. Korkeimman siilon ylin räys-
täs on tasossa +48,5. Alueen pohjoispuolel-
la sijaitseva sininen telakkahalli nousee ta-
solle +44,5. Alueen maantaso pysyy pääosin 
noin tasolla +3. Pysäköinti sijoitetaan asuin-
kortteleiden pihakansien alle ja maanpäälli-
siin pysäköintitaloihin, jotka liitetään osaksi 
muuta rakentamista. Alueelle sijoittuu laaja 
päivittäistavarakauppa. Alueen eteläpuolel-
la olevalle julkisten palvelujen ja hallinnon 
alueelle sijoittuvat peruskoulun kaksi alin-
ta luokkaa ja alueen suurin päiväkoti sekä 
pelikenttä. 

Keskimmäinen asuinkylä on tyypiltään 
helsinkiläisten kantakaupunkikorttelien 
alue. Alueen länsireunaan kohdistuu sata-
ma-alueen meluvaikutuksia siinä määrin, et-
tä kortteliratkaisuissa tulee välttää länteen 
päin aukeavia päähuonetiloja. Asuinraken-

nusten päädyt on mahdollista sijoittaa koh-
ti risteilysatamaa, jolloin asunnot avautuvat 
etelään ja itään. Alueen eteläpuolella on va-
raus julkisille palveluille ja hallinnolle. 

Eteläisen asuinkylän länsi- ja eteläreu-
naan kohdistuu satama-alueen ja helikop-
terikentän meluvaikutuksia.

Korttelipuistot 
Asuinkylien välissä sijaitsevat kolme pieni-
mittakaavaista puistoaluetta ovat varsinais-
ta rantapuistoa suojaisempia. Niille voidaan 
sijoittaa oleskelupaikkoja, leikkipaikkoja ja 
pieniä pelikenttiä. 

Risteilyliikenteen satama-alue (LS)
Risteilyliikenteen satamassa on laituripaik-
koja yhtäaikaisesti kolmelle risteilylaivalle. 
Pietariin on valmistunut kesällä 2008 uusi 
risteilylaivojen satama, jonka seitsemän lai-
turipaikan kapasiteetti on kaksi miljoonaa 
matkustajaa kesäkaudessa. Osa Pietariin 
suuntaavista laivoista vierailee myös Helsin-
gissä, joten risteilyvierailujen määrä kasva-
nee tulevina vuosina. Satama-alueen etelä-
osassa sijaitsee lumen vastaanottopaikka.

Risteilyliikenteen satama-alue sekä jul-
kisten ja yksityisten palvelujen ja hallinnon 

(LS/P) 
Alueelle tulevaa risteilyliikennettä palve-

lee matkustajaterminaalirakennus, jossa on 
passintarkastus- ja tullitoimintoja sekä lai-
vojen henkilökuntaa ja matkustajia palvele-
via toimintoja. Terminaalirakennuksen yh-
teyteen on mahdollista rakentaa hotelli- ja 
kongressikeskus. Hernesaaren ja Jätkäsaa-
ren matkustajaterminaalit olisi mahdollis-
ta yhdistää esimerkiksi köysiratayhteydel-
lä, jonka tulisi sijaita noin 60 metrin korke-
udessa. Sataman jalankulku-, bussi- ja huol-
toliikenne otetaan huomioon koko alueen 
suunnittelussa. 

Helikopterikenttä (LL-1)
Helikopteriliikenteen aiheuttaman melun ja 
lentotoiminnan toimintaolosuhteiden var-
mistamisen vuoksi kenttä on siirretty Her-
nesaaren kaakkoispuolelle mereen tehtäväl-
le täytölle. Sijaintiin on oleellisesti vaikutta-
nut vapaiden lentosektoreiden turvaami-
nen. Lentotoiminnan turvallisuuden var-
mistaminen edellyttää laskeutumisalueen 
itäpuolelle mereen tehtävää noin metrin sy-
vyydessä olevaa madallustäyttöä, joka estää 
isojen alusten ja purjeveneiden pääsyn itäi-
selle lentosektorille. Läntisen lentosektorin 

KSV ja Tietoa Oy
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turvaamisen varmistamiseksi alueelle ei saa 
rakentaa korkeita esteitä kuten rakennuksia. 
Terminaali- ja huoltorakennus suojaa asuin-
alueita helikopterin lähtövalmisteluista ai-
heutuvalta melulta.

Puisto (VP)
Hernesaaren itäreunaan on suunniteltu 
noin 750 metriä pitkä ja 70 metriä leveä ran-
tapuisto. Länsireunaltaan asuntoalueisiin ra-
jautuvan puiston maanpinta nousee loivasti 
meren pinnasta rakennusten tasolle kuuden 
metrin korkeuteen. Pohjoispäässään puisto 
liittyy suoraan Eiranrannan Pyhän Birgitan 
puistoon ja etelässä Hernesaaren vesiurhei-
lukeskuksen rantatasanteeseen.

Rakennusrivin reunaan, korkeustasol-
le +6, on linjattu rantapromenadi, jolla kul-
kee esteetön jalankulun ja pyöräilyn virkis-
tysreitti. Rantapromenadista on suunniteltu 
tilallisesti väljä, kovapintainen ja aukiomai-
nen istuskelu- ja kohtaamispaikka. Lähem-
pänä rantaviivaa kulkee rinnakkainen jalan-
kulun reitti, joka sijoittuu noin 3 metrin kor-
keustasolle, suojaan korkeimmilta aalloilta. 
Rantareitin varrelle suunnitellaan istuskelu-
paikkoja. Asuinkylien altaiden reunoilta pää-

see rantapuistoon kanavan reunassa kulke-
vaa, rantapromenadin alittavaa yhteyttä pit-
kin. Kevyen liikenteen reitit kulkevat kanavi-
en yli siltoja pitkin. 

Rantapuisto tarjoaa monipuolisia merel-
lisiä toimintamahdollisuuksia. Eteläisimpään 
osaan voidaan toteuttaa maanpintaa muo-
toilemalla maastokatsomo, näköalatasanne 
ja siihen upotettava kahvilarakennus ulkote-
rasseineen. Rantaviivaan on suunniteltu ym-
pärivuotista saunakeskusta ja uimalaa, jos-
sa voi uida turvallisesti avomerellisessä mai-
semassa. Uimalan läheisyyteen voidaan si-
joittaa kahvila- tai kioskirakennuksia. Poh-
joisimpaan osaan voidaan rakentaa tapah-
tuma-aukio pelikenttineen.

Rantapuisto sijoittuu Kaivopuistosta al-
kavan kantakaupungin etelärannan puis-
toketjun ja jalankulkuympäristön läntiseksi 
jatkeeksi. Rantapuisto on lisäksi oleellinen 
osa Yleiskaava 2002:ssa määriteltyä Helsin-
kipuistona kehitettävää viheraluekokonai-
suutta. Merellinen, kaupunkirakenteeseen 
kiinteästi liittyvä ja helposti saavutettava 
rantapuisto muodostuu toimintoineen tär-
keäksi vierailukohteeksi matkailijoille ja kau-
punkilaisille. 

Hernesaareen tulee rakennettua puistoa 
yhteensä noin 6,4 ha, eli noin 12,4 m2 asu-
kasta kohden. Puistojen määrä vastaa mää-
rää Jätkäsaaren osayleiskaava-alueella. Her-
nesaaren alueen virkistysaluetarjontaa täy-
dentävät kantakaupungin etelärannan puis-
tot, Jätkäsaaren Hyväntoivonpuisto ja liikun-
tapuisto sekä Pihlajasaarten ja Uunisaarten 
virkistysalueet.

Vesialue (W)
Osayleiskaavasuunnitelma sisältää merialu-
een täyttöjä Hernesaaren etelä- ja kaakkois-
puolella. Täytöt on suunniteltu siten, ettei-
vät ne ulotu Pihlajasaaren koillispuolella si-
jaitsevalle laivaväylälle. Väylän syvyys on 9,8 
metriä. Hernesaaren ja Pihlajasaaren välis-
sä kulkevaa veneilyn runkoväylänä toimi-
vaa itä-länsisuuntaista väylää tulee siirtää 
siten, että merialueen täytön ja helikopte-
rikentän lentosektorin edellyttämän suoja-
alueen vaatima tila otetaan huomioon. Väy-
län minimisyvyys on 1,8 metriä. Liikuntavi-
rasto suunnittelee ja siirtää veneväylän me-
rialueen täytön eteläpuolelle ennen meri-
täytön toteutusta.

Pohjoinen asuinkorttelialue/ KSV ja Tietoa Oy
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Osayleiskaavan havainnekuva
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Helikopterikenttä, PES arkkitehdit

Purjevenesatama/ KSV ja Tietoa Oy

Keskimmäinen asuinkorttelialue/ KSV ja Tietoa Oy
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Helikopterikentän lentotoiminnan tur-
vallisuuden varmistamiseksi helikopteriken-
tän itäpuoleiselle vesialueelle on osoitettu 
sijainti madallustäytölle. Madallustäyttö on 
noin yhden metrin syvyydessä sijaitseva ve-
denalainen täyttöalue, jonka tarkoituksena 
on estää suurten alusten ja purjeveneiden 
mastojen pääsy lentosektorille.

Venesatama-alue (W/LV)

Vesiurheilukeskus
Helsingin lähivedet ovat erinomaiset kilpa-

purjehdukseen. Lisäksi avoimet meriselän-
teet, suotuisat tuulet ja kohtuullinen aallok-
ko lähellä kaupungin keskustaa tekevät Hel-
singistä yhden maailman parhaista purjeh-
duskilpailupaikoista. Vesiurheilukeskuksen 
tavoitteena on toimia vesiurheilun koulu-
tuskeskuksena ja isojen kansallisten ja kan-
sainvälisten arvokilpailuiden järjestelypaik-
kana. Keskuksessa järjestetään alan opetus-
ta, valmennusta ja junioritoimintaa. Siellä 
on mahdollista tutustua esimerkiksi surffa-
ukseen ja muihin mereen liittyviin pääasi-
assa moottorittomiin harrastuksiin. Satama-

altaan laiturien yhteenlaskettu pituustarve 
on noin 1 000 metriä. Tasaista kenttää sata-
ma-altaan ympärille varataan noin 3 hehtaa-
ria veneluokkien säilytystä ja kisojen kalus-
toa varten.  

Purjevenesatama
Purjevenesatama on mitoitettu noin 500 
venepaikalle. Vierasvenesataman paikat si-
sältyvät tähän lukuun. Koillisnurkkaan va-
rataan laituritilaa vesibusseille.  Purjevene-
sataman toiminnan edellyttämät tilat, ku-
ten pysäköinti, purjehdusseurojen toimiti-

Purjevenesatama ja vesiurheilukeskus/ KSV ja Tietoa Oy
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lat ja ravintolat, sijoitetaan viereisen korote-
tun kokoojakadun alle. Jatkossa selvitetään 
mahdollisuutta käyttää myös risteilysatama-
aluetta veneiden talvisäilytykseen.

Purjevenesataman sisääntuloaukko vaa-
tii mitoituksen ja aallonmurtajaratkaisun 
tarkempaa suunnittelua myöhemmässä 
suunnittelussa.

Vesiliikenne
Vesibussiliikenteelle varataan laituripaik-

koja. Vesiliikenneyhteyksien lisääminen on 
jatkossa tarpeen, koska lähialueiden asukas-
määrä tulee kasvamaan huomattavasti.  

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue 
(PY)

Pohjoiselle PY-tontille sijoitetaan koulun 

ja leikkipuiston yhteyteen yksi viiden ryh-
män päiväkoti. Kerrostalojen alakertaan si-
joitetaan yksi kolmen ryhmän päiväkoti ja 
2 kahden ryhmän päiväkotia. Lasten kerho-
toiminnan tilatarpeet arvioidaan jatkosuun-
nittelussa.  

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue 
sekä työpaikka-alue (PY/TP)
Fordin talo suojellaan ja sen kulttuurikäyt-
tömahdollisuuksia selvitään jatkosuunnitte-
lussa. Talon eteläpuolelle on mahdollista si-
joittaa lisärakennus.

Palvelujen ja hallinnon alue sekä 
työpaikka-alue (P/TP)
Valtion viljavarasto suojellaan ja sen käyttö 
viljan varastointiin jatkuu toistaiseksi. Munk-
kisaaren teollisuustalo säilytetään toimitila-
käytössä.

Palvelujen ja hallinnon alue sekä 
teollisuusalue (P/TY)
Vesiurheilukeskuksen pohjoispuolelle kaa-
vaillaan veneilyyn ja siihen liittyvän elinkei-
notoiminnan keskittymää, merikylää. Purje-
venesataman länsipuolelle on mahdollista 
rakentaa tarvittavat hallirakennukset venei-
den huoltoon ja säilytykseen. Hallirakennuk-
siin on mahdollista sijoittaa myös liikunta- ja 
teollisuustilaa. 

Mitoitus
Muutosalueen nykyinen maapinta-ala on 33 
hehtaaria ja lisättävien meritäyttöjen pinta-
ala on 11 hehtaaria.

Alueen asuntokerrosala on 210 000 k-m2, 
joka vastaa noin 5 100 asukasta. Työpaikka- 
ja palvelukerrosalaa on 190 000 k-m2, eli 
noin 3 800 työpaikkaa. Säilytettäviksi arvioi-
tujen rakennusten kerrosala on noin 47 000 
k-m2, joka sisältyy edelliseen lukuun.

Työpaikat ja kaupalliset palvelut
Olemassa olevat toimitilarakennukset poh-
joisessa alueen länsireunalla säilytetään ja 
ne on varattu palvelujen ja hallinnon alu-

Forsin talon kulttuurikäyttöselvitys, Talli arkkitehdit 2011



35

eeksi sekä työpaikka-alueeksi. Palvelui-
den painopisteet muodostuvat Hernesaa-
ren pohjoisosaan ja eteläosan venesatami-
en yhteyteen.

Alueelle tulevat normaalit päivittäis-
palvelut sekä lisäksi veneilyä ja matkailua 
palvelevia toimintoja. Liiketilat rakenne-
taan katujen, aukioiden ja altaiden yhtey-
teen rakennusten maantasokerroksiin. Vä-
hittäiskaupan liiketilatarpeen on arvioitu 
olevan alueen ennakoidun asukasmäärän 
ja sen synnyttämän ostovoiman perusteel-
la noin 8000 k-m². Tästä päivittäistavarakau-
pan palveluita on noin 3500 k-m². Tämän li-
säksi muille kaupallisille palveluille ja ravin-
toloille on arvioitu muodostuvan kysyntää 
noin 8700 k-m²:lle. Liiketilojen lisäksi kysyn-
tää on pienimuotoisille yritys- ja toimistoti-
loille. Laskettaessa alueen väestön ostovoi-
maa ja kulutustasoa on oletettu, että alu-
eelle muuttaa keskimääräistä varakkaam-
paa väestöä. Samoin laskelmaan on arvioi-
tu muiden merenranta-alueiden (Eira-Puna-
vuori-Munkkisaari-Ullanlinna) ostovoiman 
muodostama Hernesaareen kohdistuva ky-
syntä liiketiloille. (Santasalo 2011.) 

Julkiset palvelut
Julkisten palvelujen mitoitus perustuu pal-
veluhallintokuntien kanssa käytyihin alus-
taviin neuvotteluihin. Palvelujen mitoitus 
ja yhteishankkeet tarkentuvat suunnittelun 
edetessä.

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut tukeutuvat kantakaupun-
gin terveyspalveluihin. Hernesaaren väestö-
pohja ei edellytä omaa terveysasemaa. Per-
hepalvelut ja ikääntyvien palvelut tulevat 
tukeutumaan eteläisen palvelualueen pal-
veluihin. Läheiseen Jätkäsaareen suunnitel-
laan hyvinvointikorttelia. Uusien asuinalu-
eiden suunnittelussa huomioidaan seniori-
asumisen linjaukset ja ympäristön esteettö-
myys ja varaudutaan vanhusten ja vammais-
ten palveluasuntojen ja ryhmäkotien sijoit-
tamiseen asuntokortteleihin.

Hernesaaren asukkaita palvelevat eteläi-

nen sosiaaliasema, A-klinikan eteläiset toi-
mipisteet ja vammaispalvelun eteläisen alu-
een toimipiste. Lisäksi alueen asukkaiden 
käytössä on keskitettyjä palveluja.

Päivähoidon palvelut
Hernesaari kuuluu Ullanlinnan peruspiiriin, 
jossa on kolme päivähoitoyksikköä ja yh-
teensä kuusi toimipistettä. Lisäksi lähialu-
eilla on viisi yksityistä päiväkotia. Helsingin 
kaupungin väestöennusteen mukaan vuo-
teen 2016 peruspiirissä alle kouluikäisten 
lasten 1–6-vuotiaiden määrä pysyy nykyi-
sellä tasolla, mutta 65 vuotta täyttäneiden 
määrä kasvaa huomattavasti väestön ikään-
tyessä. Jos väestörakenne Hernesaaressa 
muotoutuu Jätkäsaaren väestöennusteen 
tapaan, alle kouluikäisten osuus väestös-
tä voisi olla enimmillään lähellä kymmentä 
prosenttia. Arvio päiväkotihoidon tarpeesta 
sisältää myös ruotsinkieliset. Hernesaaressa 
varaudutaan 260 päivähoitopaikkaan.

Asukas- ja leikkipuistot
Alueelle varataan tila asukaspuistolle, joka 
on kooltaan noin 4 000 m2. Puisto pyritään 
sijoittamaan keskeisesti siten, että sen saa-
vutettavuus jalan on turvallinen. Suunnitte-
lun edetessä selvitetään mahdollisuuksia si-
joittaa asukaspuisto esimerkiksi yhteishank-
keeseen, jossa on koulu, päiväkoti ja nuori-
sotoimen piste ja asukasleikkipuisto tai yh-
teiskerhotila. 

Nuorisotoiminta
Alueelle ei osoiteta omaa nuorisotaloa. 
Suunnittelun edetessä selvitetään mahdol-
lisuuksia lastentalo/nuorisotalo-yhdistel-
mään sosiaaliviraston ja nuorisoasiainkes-
kuksen yhteishankkeena.

Koulut
Hernesaaren alueella varaudutaan päiväko-
din palveluiden yhteyteen sijoitettavaan al-
kuopetuskouluun. Palvelutarve tarkentuu 
jatkosuunnittelun yhteydessä, kun alueel-
le on laadittu ikäluokkakohtainen ennuste. 
Koulun yhteyteen rakennetaan ympärivuo-
tiseen käyttöön tarkoitettu ulkokenttä.

Liikenne
Alueen katuverkko on suunniteltu liikenne-
turvallisuutta ja joukkoliikenteen sujuvaa 
kulkua korostaen. Alueen läpi pohjois-ete-
läsuunnassa kulkee paikallinen kokoojaka-
tu, joka yhdistää alueen Eiranrannan ja Hyl-
keenpyytäjänkadun kautta nykyiseen katu-
verkkoon. Kokoojakatuun liittyy päättyviä 
tonttikatuja.

Raitioliikenteelle varataan kokoojakadul-
la oma ajoneuvoliikenteestä erotettu kaista 
ja alueelle mitoitetaan raitiovaunun kääntö-
paikka. Tonttikadulla raitiotie kulkee muun 
liikenteen kanssa samalla ajokaistalla liiken-
nemäärän ollessa vähäinen. Raitiotieyhteys 
rakennetaan Eiranrannan ja Telakkakadun 
kautta Bulevardille. Hernesaareen on tulos-

Barcelonetan rantamuuri rantaravintiolat , Barcelona 2009
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sa kolme pysäkkiä. Hernesaareen suunni-
tellut toiminnot sijaitsevat noin 300 metrin 
etäisyydellä lähimmästä pysäkistä.

Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen 
mukainen maankäyttö lisää liikennettä alu-
eella noin 7 700 autolla arkivuorokaudessa. 
Lii-kenteestä noin kaksi kolmasosaa suun-
tautuu Telakkakatua pohjoiseen ja yksi kol-
masosa Eiranrantaa itään. Liikenteen lisäys 
Etelä-Helsingin tonttikaduilla on ennusteen 
mukaisesti vähäistä.

Telakkakadun liikennejärjestelyt suun-
nitellaan uudestaan raitiotieyhteyden ja Te-
lakkarannan asemakaava-alueen johdos-
ta. Telakkakadun liikennejärjestelyitä sel-
keytetään, mutta Telakkakadun kapasiteet-
tia ei pystytä lisäämään, sillä Telakkakatu ra-
jautuu olemassa oleviin rakennuksiin ja en-
tisen telakkaradan tila varataan raitioliiken-
teen käyttöön sujuvan joukkoliikenneyhtey-
den takaamiseksi. Telakkakadun ja Tehtaan-
kadun liittymään on suunniteltu liikenneva-
lot, jotka toteutetaan väliaikaisin järjestelyin 

keväällä 2012. 
Risteilijäsataman toiminta tuo kesäisin 

kokoojakadulle ja Hernesaaren länsipuo-
len tonttikaduille myös raskasta liikennettä. 
Myös sataman alueelle sijoittuva lumenkaa-
topaikka aiheuttaa raskasta liikennettä, jo-
ka kuitenkin voitaisiin ohjata kulkemaan ko-
koojakadun sijaan laiturialueella. Asuinalu-
een tonttikaduilla raskaan liikenteen mää-
rä tulee olemaan vähäistä, sillä jätehuolto 
suunnitellaan järjestettävän imukeräysjär-
jestelmällä.

Asukkaiden ja työpaikkojen pysäköin-
tipaikat rakennetaan pääosin maanalaisi-
na. Asukaspysäköinnin osalta käytetään 
kaupunkisuunnittelulautakunnan vuon-
na 2007 hyväksymää laskentaohjetta 1 ap 
/ 115 k-m2. Muiden toimintojen osalta käy-
tetään kaupunkisuunnittelulautakunnan 
vuonna 1994 hyväksymiä ohjeita. Purjeve-
nesataman toiminnan edellyttämä pysä-
köinti sijoitetaan viereisen tasoon +7 raken-
netun kokoojakadun alle. Kadunvarsille tu-

lee lyhytaikaista maksullista asiointi- ja vie-
raspysäköintiä.

Hernesaaren jalankulun ja pyöräilyn rei-
tit suunnitellaan sujuviksi ja esteettömiksi. 
Kokoojakadulle on suunniteltu pyöräkaistat 
ja itäiseen rantapuistoon jalankulun ja pyö-
räilyn virkistysreitti. Telakkakadun uudista-
misen myötä pyöräilyn pääreittinä toimival-
le kadulle suunnitellaan pyöräkaistat, mikä 
mahdollistaa sujuvan pyöräreitin Hernesaa-
resta myös pohjoisen suuntaan.

Luonnonympäristö
Hernesaaren rannasta ja Eiran-rannasta 
avautuu avomerimaisema, jota tuleva ranta-
puiston ja helikopterikentän meritäyttö ra-
jaa länsipuolella. Tavoitteena on, että alueen 
toiminnat mahdollistaen merialuetta täyte-
tään mahdollisimman pieneltä pinta-alalta 
kuitenkin siten, että suunnitelmassa huomi-
oidaan ilmailua, merenkulkua ja asuinaluei-
den ja virkistysalueiden meluarvoja koske-
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vat määräykset. Rantapuistoon suunnitel-
laan puistosuunnittelun yhteydessä saaris-
tolle tyypillistä kasvillisuutta, mikä osaltaan 
edistää lajien monimuotoisuutta Hernesaa-
ressa.

Suojelukohteet
Fordin entinen tehdasrakennus (Henry For-
din katu 6, 1943; 1945, Gunnar Nordström) 
rakennettiin jatkosodan ja sitä seuranneen 
pulakauden aikana. Poikkeusoloista huoli-
matta rakennukseen ja sen arkkitehtuuriin 
panostettiin paljon. Tehdasrakennus oli ai-
kansa edistyksellisimpiä. Se oli tuotanto-
teknisesti tehokas ja työntekijöiden tarpeet 
otettiin ratkaisuissa huomioon. 

Rakennuksen alkuperäinen ominaisluon-
ne on edelleen tallella, vaikka  siinä on vuo-
sikymmenten kuluessa tehty lukuisia, suu-
riakin muutoksia. Tehdasrakennuksen ulkoi-
nen hahmo on vuonna 1965 tehdyn laajen-
nuksen jälkeisessä asussa. Sisätilat ovat ny-
kyisellään vain osittain aktiivisessa käytössä. 

Osa tiloista on jaettu tilapäisillä väliseinämil-
lä pienempiin osiin eri käyttäjille. 

Fordin tehdasrakennus suojellaan 
osayleiskaavassa sen arkkitehtonisten, kau-
punkikuvallisten ja historiallisten arvojen 
perusteella. Sen tulevaa käyttöä kulttuuri-
rakennuksena tutkitaan parhaillaan. Mah-
dollisuutena on nähty, että rakennuksesta 
syntyisi Kaapelitehtaan tapaan toimiva ko-
konaisuus. Rakennuksen luonne ja erityises-
ti sen suuret hallitilat soveltuisivat hyvin jul-
kiseen käyttöön. Tulevaa käyttöä suunnitel-
taessa rakennuksen kadonneita ominaispiir-
teitä, kuten tilojen avoimuutta ja valoisuutta 
voidaan palauttaa.

Valtion viljavaraston rakennuttama Hel-
singin satamavarasto (Laivakatu 3, 1953; 
1955, Aili ja Niilo Pulkka) kuuluu koko Suo-
men kattavaan viljan varmuusvarastojen 
verkostoon. Se oli valmistuessaan ensim-
mäinen rannikolle sijoittuva varastoyksikkö. 
Kokonaisuus koostuu korkeista siilosta ele-
vaattoritorneineen, tasovarastosta ja asuin-
rakennuksesta sekä 1970-luvulla toteute-

tusta purkauslaajennuksesta. Siilojen sekä 
elevaattoritornin arkkitehtoniset arvot ovat 
säilyneet verrattain hyvin, samoin asuinra-
kennuksessa on säilynyt paljon alkuperäis-
tä. Viljan varastointi jatkuu siiloissa edelleen, 
myös asuinrakennus on alkuperäisessä käy-
tössään. Kylmä tasovarasto on 1980-luvul-
la muutettu vuokrattaviksi toimistotiloiksi 
ja samalla sen alkuperäisasu on muuttunut 
huomattavasti. Purkauslaajennus ei edusta 
samaa arkkitehtonista laatua kuin muut al-
kuperäiseen kokonaisuuteen kuuluvat ra-
kennukset. Se ei ole enää viljavaraston käy-
tössä.

Siilorakennuksella on merkitystä alueen 
maamerkkinä ja porttirakennuksena. Viljava-
raston rakennusryhmä suojellaan osayleis-
kaavassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaana 
kohteena. Siilojen käyttö alkuperäisessä tar-
koituksessaan tulee jatkumaan toistaiseksi. 
Osayleiskaavan mukainen rakentaminen lä-
hiympäristössä ei estä siilojen nykyistä käyt-
töä. Mikäli alkuperäiskäyttö lakkaisi, raken-
nuskokonaisuudelle etsitään uusi tarkoituk-

Raitiotieyhteys Kevyen liikenteen raitti
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senmukainen ja sen ominaisluonteeseen so-
veltuva käyttö. 

Yhdyskuntatekninen huolto 
Nykyinen yhdyskuntatekninen huolto jää 
pois käytöstä lähes kokonaan. Alueelle ra-
kennetaan uudet vesihuolto-, energiahuol-
to- ja tietoliikenneverkostot. 

Alueen vesijohtoverkosto kuuluu Ilma-
lan painepiiriin ja painetaso on noin 62 mvp 
(metriä vesipatsasta). Käyttöveden toimin-
tavarmuuden turvaamiseksi verkostoon ra-
kennetaan rengasyhteys. Sivukatujen haara-
linjat liittyvät pääkadulla sijaitsevaan runko-
johtoon. Vesijohtoverkosto liitetään nykyi-
seen verkostoon alueen pohjoispuolella Ei-
ranrannassa.

Jätevesiviemäröinti perustuu vietto- ja 
paineviemäröintiin. Alueelle tulee kolme jä-
tevedenpumppaamoa. Viemärijärjestelmä 
liitetään nykyiseen verkostoon alueen poh-
joispuolella Eiranrannassa, melko lähellä ve-
sijohtoverkoston liitoskohtaa.

Nykyisen Lauttasaari-Munkkisaari -pai-
neviemärin linjausta siirretään helikopte-
rikentän siirtämisen edellyttämien uusien 
täyttöjen vuoksi. Uusi linjaus kiertää täytöt 
itäpuolelta.

Hulevesien johtamisessa käytetään pää-
asiassa hulevesiviemäröintiä. Hulevedet joh-
detaan pääosin rannoille. Kortteleissa sijait-
seviin vesialtaisiin ohjataan lähinnä korttelin 
sisäisten alueiden hulevedet. 

Hulevedet pääkadun pohjoisosasta ja 
osasta pohjoisia kortteleita liitetään nyk. 
verkostoon Eiranrannassa.

Itärannan viheralueilla on mahdollis-
ta johtaa hulevesiä myös viherpainanteis-
sa ja järjestää luonnonmukaista sadevesien 
imeytystä ja varastointia.

Alueen uudet energiahuolto- ja tietolii-
kenneverkostot sijoitetaan pääsääntöises-
ti vesihuollon verkostojen kanssa samoihin 
kaivantoihin.

Maaperän ja merenpohjan 
rakennettavuus ja puhtaus sekä 
massatalous
Maa-alueen rakennettavuus
Täyttöhistoriasta johtuen alue on vaativa 
pohjarakennuskohde. Alueella sijaitsee lou-
hepenkereitä, joiden väliin jäävät altaat on 
täytetty sekalaisella maa-aineksella. Täytetyt 
altaat sijaitsevat osin vanhan saven päälle, 
jolloin uutta suunniteltaessa on tarkastelta-
va alueellista vakavuutta. Alueellinen vaka-
vuus on arvioitu olevan riski ainakin pääka-
dun eteläosassa, kadun noustessa sillalle ja 
sen vieressä ollessa vesiallas.

Pohjarakennesuunnitelman mukaan osa 
rakennuksista on perustettavissa maanva-
raisesti, suuremmalta osin rakennukset on 
perustettava paalujen varaan. Sekalaises-
ta täyttömateriaalista ja louheesta johtuen 
alue on vaativa paalutuskohde.

Kunnallistekniikka on perustettavissa 
täytteenvaraisesti.

Merialueen rakennettavuus
Ennen merialueella tehtäviä täyttöjä meren-
pohjassa oleva pehmeä aines on ruopatta-
va. Ruoppausmassoja syntyy alueella noin 1 
miljoona kiintokuutiometriä (m3ktr.)

Maaperän ja sedimenttien 
kunnostaminen
Alueen maaperässä on tehdyissä maaperän 
haitta-ainetutkimuksissa havaittu haitta-ai-
neita lähes koko alueella. Alueella on maa-
aineksia, joiden haitta-ainepitoisuus ylittää 
alemman ohjearvopitoisuuden (Valtioneu-
voston asetus 214/2007) arviolta noin 152 
000 m3ktr

Tarkemmassa suunnittelussa alueen 
maaperässä oleville haitta-aineille määrite-
tään kunnostustasot riskinarvioinnin perus-
teella. Arviointi perustuu muun muassa alu-
een tulevaan käyttöön, haitta-aineiden omi-
naisuuksiin sekä esimerkiksi erillisiin käsitte-
ly- tai eristyssuunnitelmiin. Ympäristölupa-
viranomainen määrää riskinarviointiin pe-
rustuvat kunnostustasot ympäristöluvas-
sa. Kunnostettavaksi tulevan maa-ainek-
sen määrään vaikuttaa myös rakentamisen 

Fordin talon kulttuurikäyttö, lisärakennus, Talli arkkitehdit 2011
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vuoksi poiskaivettavan aineksen määrä.
Merenpohjan paikoin haitta-ainepitoi-

suuksia sisältävä sedimenttikerros tullaan 
poistamaan ennen sedimenttikerroksen al-
la olevan rakennusteknisin perustein pois-
tettavan pehmeän aineksen ruoppaamista. 
Sedimenttien sijoituspaikka arvioidaan se-
dimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen (ym-
päristöopas 117/2004) mukaisesti. Alueella 
tehtyjen tutkimusten tulosten mukaan osa 
sedimenteistä voidaan läjittää merialueelle 
ja osa joudutaan sijoittamaan maalle.

Täytöt ja kaivu
Osayleiskaavaluonnosta laadittaessa on 
tarkennettu maaperän ja merenpohjan 
geoteknisiin ominaisuuksiin liittyviä tieto-
ja, tutkittu alueen rakennettavuutta ja tehty 
yleissuunnitelma maa- ja merialueiden täyt-
tö- ja perustamis- ja rakentamistavoista. Li-
säksi on tehty alustava suunnitelma alueen 
yleistasauksesta. 

Alueen toteuttaminen edellyttää meren-
pohjan ruoppausta, pilaantuneen maape-
rän kaivua, haitta-ainepitoisten sediment-
tien ruoppausta, nykyisen maa-alueen kai-
vua sekä mereen tehtäviä täyttöjä ja nykyi-
selle maa-alueelle tehtäviä korkeustason 
nostavia täyttöjä. 

Merenpohjan ruoppaus 1,3 m3ktr 
(josta 0,3 miljoonaa m3ktr haitta-ainepitoi-
sia sedimenttejä)
Merialueen täytöt 3,2 m3ktr
Nykyisen maa-alueen täytöt  0,2 m3ktr
Nykyisen maa-alueen yleiskaivu 0,3 m3ktr

Suunnitelman mukaista nykyisen maa-alu-
een kaivua tehdään pienvenesatamassa 150 
000 m3ktr sekä itärannan vesialtaissa 50 000 
m3ktr ja kortteleissa 100 000 m3ktr. Vesial-
taiden kaivusta johtuen tulee kaivettaviksi 
pilaantuneita maa-aineksia, jotka muutoin 
voitaisiin mahdollisesti jättää paikoilleen.

Alueellinen korkotaso
Osayleiskaavassa on otettu huomioon sekä 
merenpinnan noususta aiheutuvat tulvat et-
tä paikallisten rankkasateiden aiheuttamat 
tulvat. Alueellinen korkotaso on uuden to-
teutettavan alueen osalta vähintään tasolla 
+3. Ainoastaan länsirannan olemassa oleval-
la ja nykyisessä käytössään säilyvällä risteili-
jälaiturialueella korkotaso jää alle tason +3 
ollen +2,2…+2,8. Tällä alueella on myös säi-
lytettäviä rakennuksia, joiden ympäristössä 
nykyinen korkotaso säilytetään.

Merenpinnan nousua ja aaltoilua on ku-
vattu tarkemmin kohdassa aaltoilu.

Tuulisuus
Hernesaaren tuulioloja on testattu tuulitun-
nelissa tehdyillä pienoismallimittauksilla, 
jossa tehtiin mittauksia 16 pisteessä. Mitta-
usten perusteella korttelialueiden tuuliolo-
suhteet ovat asumisen kannalta kohtuulli-
set. Suunnittelualueen tuulisimmassa pis-
teessä katutasossa tunnin keskituuli >5 m/s 
6 % ajasta ja on sama kuin Jätkäsaaren vas-
taava maksimi.

Kokonaisuudessaan osayleiskaavasuun-
nitelma on tuulisuuden suhteen hyväksyttä-
vä, eli vaarallisen kovia puuskatuulia ei esiin-
ny katutasossa liian usein. Hernesaari sijait-
see etelä-pohjoissuunnassa, jolloin raken-
nuskanta pienentää alueen kokonaistuuli-
suutta vallitsevissa etelä- ja lounaistuulissa. 

Alueen jatkosuunnittelussa tulee yksit-
täisinä tarkastelukohteina ottaa huomioon 
helikopterikentän meluaita sekä raitiovau-
nun kääntöpaikka. Meluaidan suunnittelus-
sa tulee pyrkiä vähentämään vaarallisten 
pyörteiden muodostumista laskeutumis- ja 
lentoonlähtöalueen yläpuolelle. Raitiovau-
nun kääntöpaikan pysäkkirakenteet ja nii-
den sijainti on suunniteltava siten, että py-
säkille syntyy tuulelta suojaavia rakenteita.

Jätteen imukeräysjärjestelmä



42

Täytöt ja kaivuut

Maaperän ja merenpohjan haitta-ainetutkimuspisteet 2011

Vesihuoltoverkosto

Virtausselvitys 2011
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Aallokko
Osayleiskaavaratkaisuun tehtiin aallokko-
tarkastelu alueen korkotason suunnitte-
lussa huomioon otettavan aaltoiluvaran ja 
mahdollisten vesiliikenteen kannalta on-
gelmallisten suunnitteluratkaisujen kartoit-
tamiseksi.

Hernesaaren alueella vaikuttavat sekä 
vaimentunut avomeren aallokko että pai-
kallisen tuulen kehittämä aallokko. Helikop-
terikentän ja madallustäytön vaikutuksesta 
Hernesaaren itäranta tulee suojatuksi suu-
rilta avomeren aalloilta. 

Aallokkotarkastelussa havaittuja jatko-
suunnittelua vaativa kohde on etenkin ve-
nesataman kulkuaukko. Jatkosuunnittelus-
sa kulkuaukko tulee mitoittaa ja varustaa 
aallonmurtajaratkaisuilla siten, että venei-
den säilyttäminen vesialtaassa on mahdol-
lista.

Virtausolosuhteet
Osayleiskaavan täyttöjen vaikutuksia Seu-
rasaarenselän, Lehtisaarenselän ja Laajalah-
den vedenvaihtuvuuteen tarkasteltiin ma-
temaattisen mallin pohjalta. Hernesaaren 
täyttöjen vaikutuksia arvioitiin yhdessä Jät-
käsaaren ja Koivusaaren suunniteltujen ja jo 
toteutettujen täyttöjen kanssa.

Mallintamisen ja arvioinnin perusteel-
la yksistään Hernesaaren vaikutukset poh-
joisten vesialueiden vedenvaihtuvuuteen 
oli suuruusluokkaa 1-2 %. Prosenttien suu-
ruusluokkaa olevat muutokset pitoisuuk-
sissa ovat niin pieniä, että niitä on hanka-
la erottaa luonnollisesta vaihtelusta. Myös 
mallintamiseen liittyvät epävarmuudet ovat 
prosenttien suuruusluokkaa.

Suunnitelman mukaisten vesialtaiden 
vedenvaihtuvuustarkastelujen perusteella 
itäreunan vesialtaissa ja meriurheilukeskuk-
sen vesialtaassa veden viipymä on hyvällä 
tasolla. Sen sijaan venesataman altaassa ve-
den viipymä on liian pitkä ja jatkosuunnit-
telussa tulee tarkastella vedenvaihtuvuutta 
lisäävän rummun sijoittamista altaan poh-
joisosaan.

Ympäristöterveys

Melu 
Hernesaaren alustavaa suunnitelmaa on 
tarkasteltu melun kannalta erillisessä ym-
päristömeluselvityksessä, jota on päivitet-
ty suunnittelun edetessä. Selvityksessä ar-
vioitiin ajoneuvo-, laiva- ja helikopterime-
lua Hernesaareen suunniteltavalla uudel-
la asuinalueella. Selvityksen pohjana käy-
tettiin alustavasti suunniteltua kaupunkira-
kennemallia, jossa helikopterikenttä oli siir-
retty aallonmurtajan kärkeen ja risteilijöille 
esitetty yksi uusi laituripaikka Hernesaaren 
länsireunalle. Heti selvityksen alussa tehtiin 
tarvittavat melupäästömittaukset Tallinnan 
reittiliikenteessä käytetylle uudelle helikop-
terityypille.

Selvityksen mukaan katuliikenne on ta-
valliseen tapaan päiväaikana tärkein ja voi-
makkain melun aiheuttaja katujen varsilla. 
Suurimman haasteen alueen suunnittelul-
le asuinkäyttöön aiheuttaa kuitenkin laiva-
liikenteen ja helikopteritoiminnan edellyt-
tämät meluntorjuntatoimet.

Satamatoiminnan aiheuttama melu on 
erityisesti yöaikana merkittävää alueen ko-
ko länsireunassa. Laivapaikkoja lähimmäk-
si suunniteltujen asuinkortteleiden kohdal-
la keskiäänitaso ylittää yöaikana 55 dB, mikä 
on selvästi melutason ulko-ohjearvoa suu-
rempi sekä vanhoilla (50dB) että uusilla (45 
dB) alueilla ja edellyttää siten riittävää me-
luntorjuntaa. Asuinkorttelien länsireunasta 
riittävän korkealla ja umpinaisella rakenta-
misella voidaan merkittävästi suojata asuin-
kortteleiden itäpuolisia alueita laivamelulta 

Aallokko selvitys 2011
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ja korttelipihoilla päästään alustavien sel-
vitysten mukaan pääosin alle 45 dB ohjear-
von. Länsireunan asuinrakennusten julki-
sivujen äänieristysvaatimus tulee tällöin 
asettaa tavanomaista korkeammaksi laiva-
melun pienitaajuisuudesta johtuen.

Alueen eteläosien suunnittelussa tulee 
huomioida helikopterikentän meluvaiku-
tus. Valtaosa helikopterin kokonaismelus-
ta eli keskiääni-tasosta syntyy helikopte-
rin ollessa maassa taikka nousussa tai las-
kussa lähellä maanpintaa. Vaikka helikop-
terin melu on heikointa tyhjäkäynnin ai-
kana kentällä, sen osuus keskiäänitasosta 
on suurinta, koska tyhjäkäynnin ajallinen 
kesto on huomattavasti nousua tai laskua 
pidempi. Tämä mahdollistaa melun leviä-
misen rajoittamista käyttäen hyväksi ken-
tän lähellä olevien rakennusten sijoittelua 
ja muita meluesteinä toimivia rakenteita 
kentän ja suojattavan kohteen välissä. Me-
luntorjuntatoimien käyttöä rajoittaa mm. 
helikopterikentän edellyttämät vapaat len-
tosektorit ja muut lentoturvallisuuteen liit-
tyvät seikat. Pihlajasaaren suuntaan leviä-
vää melua ei pystytä oleellisesti torjumaan 
meluesteillä. Eteläisimpien asuinkorttelei-
den ylimmissä kerroksissa helikopterime-
lun päiväajan keskiäänitaso ylittää 55 dB 
ulko-ohjearvon, mutta asuinkortteleiden 
ulko-oleskelualueilla on mahdollista pääs-
tä alle ohjearvon. Helikopterimelun spekt-
ri ei aiheuta asuntojen äänieristykselle eri-
tyisiä vaatimuksia. Myöskään enimmäisää-
nitasot eivät muodostu mitoittavaksi teki-
jäksi, koska lentotoimintaa ei sallita yöai-
kaan. Itäisen Pihlajasaaren rannassa heli-
kopteriliikenteen aiheuttama päiväajan 
keskiäänitaso on suurimmillaan noin 58 
dB, mutta valtaosalla Pihlajasaarta alle oh-
jearvon 55 dB.

Talous
Hernesaaren toteuttamisen kustannuksis-
ta suuri osa syntyy alueelle suunnitelluista 
helikopterikentän, risteilijälaiturin ja ran-
tapuiston täytöistä, täyttöjä edeltävistä 
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merenpohjan pehmeiden ainesten ja hait-
ta-ainepitoisten sedimenttien ruoppauksis-
ta, meriläjitykseen soveltumattomien sedi-
menttien käsittelystä sekä rantarakenteista. 
Kustannuksia syntyy myös yhdyskuntatek-
nisen huollon verkoston rakentamisesta se-
kä yleisten alueiden, kuten katujen ja puis-
tojen rakentamisesta.

Maarakennuskustannukset 45m€
Rantarakenteet 32m€
Liikennealueiden erityiskustannukset 5m€
yhteensä 82m€

Rantarakenteiden kustannuksiin sisältyy 
luiskien rakentamiskustannukset, risteilijä-
laiturin kustannukset, vesialtaiden ja vene-
satamien laiturimuurikustannukset, heli-
kopterikentälle vievän nostosillan kustan-
nukset sekä muita erilaisten rantarakentei-
den kustannuksia. Liikennealueiden erityis-
kustannuksiin sisältyy pääkadun silta, heli-
kopterikentän tukimuuri sekä pääkadun tu-
kimuurit. Maarakennuskustannuksiin sisäl-
tyy pilaantuneiden sedimenttien ruoppaus 
ja mereen kelpaamattomien sedimenttien 
käsittely ja loppusijoitus rannalla, pehmei-
den maiden ruoppaus, yleistäyttö nykyisillä 
maa- ja merialueilla sekä yleiskaivu.

Kustannukset eivät sisällä uuden kun-
nallistekniikan rakentamiskustannuksia, ve-
denalaisen paineviemärin siirtokustannuk-
sia, pilaantuneen maaperän kunnostuskus-
tannuksia sekä katujen ja puistojen rakenta-
miskustannuksia. Kustannukset eivät myös-
kään sisällä koulun, venesatamaa palvelevi-
en rakennusten eikä risteilijäterminaalin ra-
kentamiskustannuksia.

Kokonaissumma jakautuu merkittävim-
pien toimintojen osalta seuraavasti:

helikopterikenttä ja kilpavenesatama 32m€
risteilijälaituri 15m€
rantapuisto 13m€ 
itäreunan vesialtaat (3 kpl) 12m€
pienvenesatama 5m€
pääkadun siltakansi 4m€

Jos alueelta poistettaisiin kaikki alemman 
ohjearvon ylittävät haitta-ainepitoiset maa-
ainekset, olisi tästä koituva lisäkustannus 
15,8 miljoonaa euroa. Edellä esitetty koko-
naiskustannusarvio perustuu arvioon, että 
valtaosa haitta-aineita sisältävästä maa-ai-
neksesta voidaan jättää paikoilleen.

Perustamisen lisäkustannukset
Alueelle laaditussa pohjarakennesuunnitel-
massa on arvioitu koko alueen rakennusten 
porapaalutuksen lisäkustannuksen maanva-
raiseen perustamiseen verrattuna olevan 39 
miljoonaa euroa.

Erityiskustannukset
Alueen erityiskustannuksia ovat esimerkiksi 
itäpuolen vesialtaiden eteläreunalla sijaitse-
vat talon rungonsisäiset venepaikat sekä pi-
hakansien alla sijaitsevat autopaikat.

Nimistö
Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 
14.10.2009 esittää Hernesaaren tulevalle 
pääkadulle nimeä Laivakatu. 
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Vaikutukset 
yhdyskuntarakenteeseen, 
rakennettuun ympäristöön ja 
viheralueverkostoon
Hernesaaren rakentuminen on osa Helsin-
gin merellisen olemuksen muutosprosessia. 
Perinteinen satama- ja teollisuustoimintojen 
sekä kantakaupungin asuinalueiden rinnak-
kaiselo väistyy. Hernesaaren luonne muut-
tuu asuin- ja virkistysaluepainotteiseksi.

Osayleiskaava-alueen rakentuminen 
eheyttää yhdyskuntarakennetta. Hernesaa-
ren rakentaminen yhdessä Jätkäsaareen 
rakennettavan kaupunginosan kanssa tu-
lee liittämään vanhat teollisuus- ja satama-
käytössä olleet ranta-alueet saumattomasti 

5 Osayleiskaavan toteuttamisen vaikutukset

osaksi kantakaupunkia. Näin kantakaupun-
gin asumisen, työpaikkojen, palveluiden se-
kä virkistysmahdollisuuksien tarjonta moni-
puolistuu.

Teollisuus- ja varastotoiminnan poistu-
essa alueelta Helsingin eteläinen rantasilu-
etti muuttuu. Suuret telakkatoimintaa pal-
velleet hallirakennukset puretaan ja paikalle 
rakennetaan merellinen asumiseen painot-
tuva kaupunginosa. Säilyvät rakennukset 
jättävät muistuman vanhasta toiminnasta, 
vaikka käyttötarkoitus muuttuisikin. Kaivo-
puistosta alkavaa kantakaupungin eteläran-
nan puistoketjua jatketaan alueen itäpuolel-
la. Näin virkistysalueverkosto rantoja kiertä-
vine reitteineen tulee täydentymään.

Helsingin seutua kehitetään kansainvä-

lisesti kilpailukykyisenä valtakunnallisena 
pääkeskuksena. Alueen länsiosalle sijoittuva 
satamatoimintoja palveleva alue laajentaa 
Länsisataman matkustajaliikenteen toimin-
tamahdollisuuksia. Helikopterikentän sijoit-
taminen Hernesaaren kärkeen tukee tätä ta-
voitetta. Helikopterikenttä mahdollistaa no-
pean yhteyden Tallinnaan. Alueen pohjois-
puolelle jää telakkatoimintaa.

Hernesaareen on suunniteltu raitiotieyh-
teys keskustaan. Yhteyden myötä Herne-
saaren asema kaupunkirakenteessa muut-
tuu keskeisemmäksi. Uudelle alueelle muut-
tavat asukkaat vahvistavat lähialueella ole-
massa olevien sekä uusien julkisten ja kau-
pallisten palveluiden kysyntää.

Viheralueverkosto täydentyy uudella 
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rantapuistolla. Se edustaa Helsingistä tois-
taiseksi puuttuvaa avomerimaisemaan liit-
tyvää laajaa rakennettua viheraluetta. Uu-
si puisto monipuolistaa ja parantaa kanta-
kaupungin asukkaiden virkistysaluetarjon-
taa. Kantakaupungin rantoja kiertävä kevy-
en liikenteen reitti täydentyy vaihtoehtoyh-
teydellä.

Hernesaaren uusi asuinalue sijoittuu Hel-
sinki-puiston eteläisimmän, avomereen ja 
ulkosaaristoon liittyvän osa-alueen reunal-
le ja liittyy rantapuiston välityksellä Helsinki-
puistoon. Uusi rantapuisto tukee Helsinki-
puiston keskeisiä teemoja: siitä tulee merel-
linen, kaupunkirakenteeseen kiinteästi liit-
tyvä ja helposti saavutettava kohde. Toimin-
toineen se muodostaa tärkeän vierailukoh-
teen matkailijoille ja kaupunkilaisille. Ranta-

puistosta tulee Helsinki-puistossa kulkevan 
kantakaupungin rantareitin eteläinen toi-
minnallinen pääte. Helsinki-puiston rajaus-
ta helikopterikentän osalta tarkistetaan seu-
raavan yleiskaavan yhteydessä.

Vaikutukset maisemaan, 
kaupunkikuvaan ja  siluettiin sekä 
kulttuuriperintöön
Rakennetut rannat tulevat näkymään hyvin 
avomerelle ja ulkosaaristovyöhykkeelle. Nä-
kymät Lauttasaaresta ja eteläisistä kaupun-
ginosista erityisesti Merisataman suunnas-
ta tulevat oleellisesti muuttumaan. Osayleis-
kaava-alueen rakentaminen tulee vaikutta-
maan näkymiin myös Suomenlinnasta kat-
sottuna. Rakentaminen on keskimäärin ny-

kyisiä halleja matalampaa, mutta Hernesaa-
ren maanpinnan perustason nostaminen 
useilla metreillä näkyy alueen profiilissa. 

Rantapuisto alueen itäreunalla peh-
mentää kaupunkijulkisivua verrattuna ny-
kyiseen verraten puuttomaan maisemaan. 
Lauttasaaresta, Pihlajasaaresta, Suomenlin-
nan länsireunalta ja merisatamasta tarkas-
teltuna Hernesaaressa tehtävillä meritäytöil-
lä, merelle kurottuvalla aallonmurtajalla ja 
helikopterikentän meluesteeksi rakennet-
tavalla pengerryksellä on huomattava mai-
semallinen vaikutus. Rakennettu kaupunki-
julkisivu siirtyy osittain nykyisten avoimien 
näkymien paikalle. Hernesaaren rakentu-
minen on osa Helsingin merellisen olemuk-
sen muutosprosessia. Rakentumisen myötä 
kantakaupunkimainen maisema laajenee ja 

Näkymä Pyhän Birgitan puistosta, suunnitelma ja valokuva vuodelta 2011,/ KSV ja Tietoa Oy
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Hernesaari muuttuu kantakaupungin sivus-
sa sijainneesta ulokkeesta tilallisesti kiinte-
äksi osaksi kantakaupunkia.

Alueella sijaitsevat Fordin entinen teh-
dasrakennus (Henry Fordin katu 6) ja Valtion 
viljavaraston rakennuttama Helsingin sata-
mavarasto (Laivakatu 3) suojellaan alueen 
maamerkkeinä, Hernesaaren teollisesta his-
toriasta kertovina ja arkkitehtonisesti ja ar-
vokkaina rakennuksina sekä toiminnaltaan 
alueen luonnetta rikastavana osana. 

Jatkossuunnittelussa tarkennetaan arvi-
oita Hernesaaren rakentamisen vaikutuksia 
maisemaan ja kaupunkikuvaan. Vaikutusten 
arvioimisen avuksi on laadittu pienoismalli 
ja perspektiivikuvia

Vaikutukset luontoon ja alueen maa- 
ja kallioperään
Hernesaaren osayleiskaavaa toteutettaes-
sa maanpinnan nostamisen ja maamasso-

jen vaihdon myötä rikkaruohokentät tule-
vat katoamaan, mutta muutos tulee kestä-
mään pitkään. Tarkemman suunnittelun yh-
teydessä tutkitaan mahdollisuutta luoda 
rantapuiston eteläosiin saaristovyöhykkeel-
le tyyppistä ympäristöä. Rakennettavan ran-
tapuiston rantaviivasta tulee nykyistä ranta-
viivaa vaihtelevampi ja osin luonnonmukai-
semmin käsitelty, mikä osaltaan edistää ym-
päristön monimuotoisuutta Hernesaaressa.

Hernesaaren rakentaminen ei vaikuta 
suoraan Pihlajasaarten luonnonympäris-
töön, mutta kasvava käyttöpaine lisää saar-
ten kuormitusta. Tämä tulee jatkossa ottaa 
huomioon Pihlajasaarten kehittämisessä.

Hernesaaren meritäyttöjen vaikutus kes-
kimääräisiin veden viipymiin Seurasaaren-
selällä ja Laajalahdella on vähäinen ja mah-
tuu luonnollisten veden virtausvaihtelujen 
piiriin. Ruoppaus- ja täyttötöiden aiheutta-
ma veden samentuminen on työn aikaista 

eikä sillä ole pysyvää vaikutusta meriympä-
ristöön.

Osayleiskaavan mukaisella rakentami-
sella ei valtaosaltaan ole vaikutusta luon-
nonmukaiseen maa- ja kallioperään johtu-
en alueen täyttöhistoriasta.

Vaikutukset liikenteeseen
Osayleiskaava tuottaa lisää liikennettä 7 700 
ajoneuvolla vuorokaudessa. Liikenne-en-
nusteen mukaan liikenne suuntautuu alu-
een kokoojakaduille, Telakkakadulle ja Ei-
ranrantaan. Liikenteen lisääntyminen alu-
een tonttikaduilla on vähäistä. Liikenteen li-
säys heikentää liikenteen sujuvuutta ruuh-
ka-aikaan Telakkakadulla. Telakkakadun ka-
pasiteettia ei pystytä lisäämään, sillä Telak-
kakatu rajautuu olemassa oleviin rakennuk-
siin ja entisen telakkaradan tila varataan rai-
tioliikenteen käyttöön sujuvan joukkoliiken-
neyhteyden takaamiseksi. 

Joukkoliikenteen palvelutaso paranee, 
kun Telakkakadulle saadaan raitiotieyhte-
ys. Uusi raitiolinja palvelee Hernesaaren li-
säksi nykyisiä asukkaita Etelä-Helsingin län-
siosassa.

Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet parane-
vat. Hernesaareen tulee uusia jalankulun ja 
pyöräilyn yhteyksiä alueen kokoojakadulle 
ja rantapuistoon. Hernesaaren jalankulun ja 
pyöräilyn yhteydet täydentävät Helsingin 
rantoja kiertävää reittiä. Telakkakadun uu-
distamisen myötä pohjoisesta Mechelinin-
kadulta tuleva pääreitti voidaan jatkaa Te-
lakkakatua pitkin katkeamattomana Eiran-
rantaan.

Pysäköintiratkaisu on kantakaupun-
kimainen: Vieraspysäköinti tapahtuu ka-
dunvarsilla, asukas- ja työmatkapysäköinti 
maanpäällisissä pysäköintilaitoksissa ja kan-
nenalaisissa tiloissa.
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Vaikutukset yhdyskuntateknisen 
huollon järjestämiseen ja 
yhdyskuntataloudelliset 
vaikutukset
Osayleiskaavan mukainen rakentaminen 
edellyttää teknisen huollon verkostojen uu-
delleen suunnittelua ja rakentamista alueel-
le. 

Osayleiskaavalla on merkittäviä vaiku-
tuksia yhdyskuntateknisen huollon järjes-
tämisratkaisuihin. Huvivenesataman vierei-
sen rantabulevardin viereen pääkadun al-
le suunnitellut maanalaiset liiketilat asetta-
vat reunaehtoja yhdyskuntateknisen huol-
lon toteuttamiselle; liiketilojen on suunni-
teltu ulottuvan kadun toisella puolella ole-
vien kerrostalojen perustuksiin. Näiltä osin 
jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä erityis-
tä huomiota yhdyskuntateknisen huollon 
verkostoihin. Lisäksi alueen keskivaiheille, 
mahdollisesti osin pääkadun alle, sijoittu-
nee maanalainen pysäköintilaitos. Myös py-
säköintilaitoksen korkeustasojen ja yhdys-
teknisen huollon tilavaatimusten yhteenso-
vittamiseen on jatkosuunnittelussa kiinni-
tettävä erityistä huomiota.

Maaperän esirakentaminen ja pilaantu-
neen maaperän kunnostaminen, meritäy-
töt  sekä alueen yleistasauksen korottami-
nen sekä puistojen, katujen, julkisten raken-
nusten ja teknisen huollon verkostojen ra-
kentaminen edellyttävät merkittävää yhdys-
kuntataloudellista investointia.

Vaikutukset ihmisten terveyteen ja 
turvallisuuteen
Osayleiskaava-alueella ihmisten terveyteen 
ja turvallisuuteen vaikuttavia seikkoja ovat 
maaperän pilaantuneisuus sekä katuliiken-
teen, helikopteriliikenteen ja Länsisataman 
laivaliikenteen aiheuttama melu. Osayleis-
kaava luo edellytykset ihmisten terveys- ja 
turvallisuusvaikutusten huomioimiselle ase-
makaavoituksessa, muussa jatkosuunnitte-
lussa ja toteutuksessa siten, että niille ase-
tettavat vaatimukset täyttyvät.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen 
hallintaan ja 
energiansäästörakentamiseen
Osayleiskaava mahdollistaa kantakaupun-
gin yhdyskuntarakenteen tiivistämisen. Her-
nesaareen rakennetaan tiivis kaupunginosa, 
jossa joukkoliikenne perustuu raitiolinjaan.

Osayleiskaavassa tullaan ottamaan huo-
mioon merenpinnan korkeuden ja aaltoilun 
vaikutukset rakentamistasoihin ja kuivatuk-
seen. Hernesaaren rakentamisessa on va-
rauduttava voimakkaisiin tuuliin ja sateisiin. 
Rantapuisto toimii osaltaan suojavyöhyk-

keenä etelänpuoleisille tuulille ja aalloille.
Osayleiskaava mahdollistaa matalaener-

giarakentamisen.

Vaikutukset sosiaalisiin oloihin, 
elinoloihin, viihtyisyyteen ja 
palveluihin
Rantapuiston, katutilojen ja asumisen tuo-
minen veden ääreen, purjevenesatama se-
kä vesiurheilukeskus tulevat antamaan kau-
punkilaisille mahdollisuuden käyttää merta 
sekä toisaalta ne luovat puitteet elävän kau-

Asemakaava-alueen rajaus. Ilmakuva: Kaupunkimittausosasto
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punkitilan syntymiselle. 
Alue tukeutuu osittain lähistön olemassa 

oleviin peruspalveluihin. Näin se myös takaa 
palveluiden jatkumisen lähialueilla.  Merkit-
tävä osa Hernesaaren kaupallisista palveluis-
ta tulee sijoittumaan pohjoisimpaan kort-
teliin alueen sisääntulon yhteyteen. Hyvät 

päivittäispalvelut vähentävät asukkaiden 
tarvetta asioida kauempana. Erikoiskaupan 
osalta suurin osa asiointimatkoista kohdis-
tuu kuitenkin Helsingin keskustaan. Herne-
saari tarjoaa houkuttelevia paikkoja ravin-
tola- ja palvelukeskittymille, joissa merelli-
nen ympäristö tarjoaa lisäarvoa palveluko-

konaisuuteen. Purjevenesatama, vesiurhei-
lukeskus, hotelli sekä mahdolliset kulttuuri-
palvelut tuovat kävijöitä ja asiakkaita myös 
alueen ulkopuolelta. 

Paikallinen ilmasto alueella on tuulinen 
ja kostea. Rakennusten koossa ja sijoittelus-
sa sekä viheralueiden suunnittelussa tullaan 
erityisesti kiinnittämään huomiota ilmasto-
olosuhteisiin ja alueen viihtyisyyteen.

Alueelle sijoittuvasta väestöstä, toimin-
noista ja näiden luonteesta liitetyistä mieli-
kuvista muodostuu ajan kuluessa kaupun-
ginosan sosiaalinen profiili. Alueen tavoit-
teeksi on asetettu monipuolinen väestö-
rakenne, joka on urbaanin kaupunginosan 
keskeisin sosiaalinen piirre. 

Hernesaaressa on rakennettua puistopin-
ta-alaa noin 12,4 m2 asukasta kohden, mikä 
on vähemmän kuin koko Helsingin alueel-
la keskimäärin (n. 33,7 m2/asukas, 1.1.2008). 
Eteläisessä suurpiirissä rakennettua puistoa 
on keskimäärin noin 19,5 m2 asukasta koh-
den ja virkistysalueita kaikkiaan noin 33,7 
m2/asukas. Hernesaaren merelliseen luon-
teeseen kuuluu kuitenkin myös asuinkylien 
vesialtaiden ja ympäröivän merimaiseman 
avoin tila ja mahdollisuus täydentää virkis-
tysaluetarjontaa käyttämällä merialueita vir-
kistyksessä. 

Näkymä Laivakadulta,/ KSV ja Tietoa Oy
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6 Hernesaaren toteuttaminen

Toteuttamisen aikataulu

Archtech Helsinki Shipyard -telakalla on 
vuokrasopimus vuoden 2017 loppuun asti. 
Tavoitteena on, että tällöin on kaavallinen 
valmius aloittaa Hernesaaren alueen raken-
taminen.

Näkymä Suomenlinnasta,/ KSV ja Tietoa Oy
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Vireilletulo, osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma ja 
vuorovaikutus
Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin 
aloitteesta. 

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaava-
osaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päi-
vätty 15.11.2006).  

Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 
2006 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jär-
jestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaa-
van lähtökohtia ja tavoitteita esiteltiin ylei-
sötilaisuudessa 22.11.2006.

Suunnitteluohjelman sisällöstä ja alus-
tavasta maankäyttökaaviosta pidettiin asu-
kastilaisuus 26.2.2008.

Osayleiskaavaluonnosta koskeva yleisö-
tilaisuus pidettiin 10.6.2009.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväk-
syi osayleiskaavaluonnoksen 10.12.2009 jat-
kosuunnittelun pohjaksi. 

Osallisille lähetettiin osayleiskaavan tar-
kistettu luonnos (kirje päivätty 28.11.2011).

Vuorovaikutus
Osayleiskaavatyön aloitusvaiheessa, vuo-
den 2006 lopulla, järjestettiin osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmaa käsittelevä yleisö-
tilaisuus. Suunnittelun etenemistä esiteltiin 

7 Suunnittelun vaiheet

alueen asukkaille myös Eteläiset kaupungin-
osat ry:n sekä Pro Eiran järjestämissä tilai-
suuksissa keväällä 2007. 

Osayleiskaavatyön pohjaksi tilattiin kol-
melta arkkitehtitoimistolta ideasuunnitel-
mia alueen maankäytöstä. Näiden asiantun-
tijatöiden lisäksi tilattiin Lasten ja nuorten 
arkkitehtuurikoulu Arkilta oma ideasuunni-
telma ja osayleiskaava-alueen naapuruston 
asukkaiden muodostama ryhmä laati kau-
punkisuunnitteluviraston tuella oman ide-
asuunnitelman. Myös toinen, omaehtoises-
ti toiminut asukasryhmä laati oman idea-
suunnitelmansa. Kaikki kuusi ideasuunnitel-
maa esiteltiin tiedotusvälineille ja osallisil-
la on ollut mahdollisuus tutustua suunnitel-
miin näyttelyissä kaupunkisuunnitteluviras-
tossa, Cafe Carusellissa Merisatamassa sekä 
Sanomatalon käytävägalleriassa. Ideasuun-
nitelmat oolivat esillä myös viraston netti-
sivuilla ja niiden kommentointia varten pe-
rustettiin oma keskustelupalsta. Ideasuun-
nitelmia esiteltiin myös avoimessa asukasti-
laisuudessa syyskuussa 2007. Suunnitelmis-
ta saadusta palautteesta laadittiin yhteen-
veto jatkotyötä varten.

Osayleiskaavaluonnos ja selostusluon-
nos olivat nähtävillä mielipiteiden esittämis-
tä varten kaupunkisuunnitteluvirastossa ja 
Laiturin näyttelytiloissa 1.6.–18.6.2009 sekä 
viraston internet-sivuilla. Luonnosta koske-
va yleisötilaisuus pidettiin 10.6.2009.

Työn edistymisestä tiedotetaan osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelman mukaises-
ti päivälehdissä sekä kirjeitse alueen maan-
omistajille, alueella toimiville yrityksille, 
asukkaita edustaville yhdistyksille, muille 
seuroille ja yhdistyksille sekä osayleiskaa-
va-alueeseen kuuluville tai siihen rajautuvi-
en kortteleiden asuinkiinteistöille ja -osake-
yhtiöille. 

Projektin kotisivuja päivitetään ja niille 
tuodaan uutta suunnitteluaineistoa suun-
nittelun eri vaiheissa. Myös vuorovaikutus-
tilaisuuksien keskustelut kootaan projekti-
sivuille.

 Esitetyt mielipiteet
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on 
asemakaavaosastolle saapunut kirjeitse kaa-
voituksen eri vaiheissa yhteensä 54 mielipi-
dettä. Mielipiteistä 18 koski osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa. Suunnitteluohjel-
maa ja maankäyttökaaviota koski 9 mielipi-
dettä. Kesäkuussa 2009 nähtävillä olleesta 
asemakaavan muutosluonnoksesta on lähe-
tetty 27 mielipidettä. Lisäksi mielipiteitä on 
esitetty Hernesaarta koskevasta osayleiskaa-
valuonnoksesta 10.6.2009 järjestetyssä kes-
kustelutilaisuudessa. Keskustelutilaisuuteen 
osallistui noin 40 henkilöä

Keskustelussa korostuivat seuraavat tee-
mat: helikopterikentän sijoittaminen Her-
nesaareen ja meritäyttöjen suunta ja laa-
juus, risteily-sataman eteläisin laituripaik-
ka, liikenteen lisääntyminen alueella, ran-
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tapuiston luonne ja laajuus ja vesiurheilu-
keskus purjevenesatamineen. Asukasmieli-
piteissä eniten esillä oleva vastustuksen ai-
he on maa- ja merialueille tulevat täytöt, jot-
ka mantereelta tarkasteltuna muuttavat ny-
kyistä maisemaa. Helikopteritoiminnan ja 
risteilysataman meluvaikutuksia pidetään 
Hernesaaren ja lähialueiden asukkaita häirit-
sevänä. Helikopterikenttä esitettiin poistet-
tavaksi suunnittelualueelta. Maisemallisista 
syistä lisäksi eteläisintä ns. kolmatta ristei-
lylaituria toivotaan siirrettäväksi luoteeseen 
Munkkisaaren laiturin jatkeeksi tai Jätkäsaa-
reen. Rakentamisen määrää pidetään suure-
na, koska se lisää liikennettä Telakkakadulla 
ja Merisatamanrannassa. Lisäksi liikennettä 
toivotaan ohjattavan jatkossa STX:n telakka-
alueen kautta keskustaan. Korkeiden raken-
nuksien rakentamista alueelle vastustetaan 
ja muutoinkin kaupunkisiluetin maatäyttöi-
neen esitetään muodostuvan liian korkeak-
si. Puisto- ja virkistysalueita pidetään riittä-
mättöminä ja osassa mielipiteitä niiden toi-
votaan jatkuvan yhtenäisinä Hernesaaren 
eteläkärkeen. 

Käydyn vuorovaikutuksen seuraukse-
na tarkistetussa luonnoksessa mm. kolmas 
risteilylaituri on siirretty osaksi Munkkisaa-
ren laiturin laiturialuetta, korkea rakentami-
nen on poistettu Hernesaaren pohjoisosas-
ta, puiston pinta-alaa on lisätty ja kevyenlii-
kenteen reitti on jatkettu Hernesaaren etelä-
kärkeen kiertämään helikopterikenttä.. 

Viranomaisyhteistyö 
Osayleiskaavan valmistelun yhteydessä on 
tehty viranomaisyhteistyötä Helsingin kau-
pungin ympäristökeskuksen, kulttuurikes-
kuksen, matkailu- ja kongressitoimiston, 
Helsingin sataman, rakennusviraston, liikun-
taviraston, talous- ja suunnittelukeskuksen, 
opetusvirasto, sosiaaliviraston, kaupungin-
museon, rakennusvalvontaviraston, Trafin il-
mailun, Uudenmaanliiton sekä Uudenmaan 
ympäristökeskuksen kanssa.

Hernesaaren osayleiskaavan luonnokses-
ta on pyydetty lausunnot Uudenmaanliitol-
ta, Uudenmaan ympäristökeskukselta sekä 
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksel-
ta. Helikopterikentän suunnittelua koskeva  
lausunto pyydettiin Trafin ilmailulta Herne-
saaren osayleiskaavan tarkistetun luonnok-
sen mukaisesta suunnitteluratkaisusta.

Uudenmaanliitto kiinnitti 29.6.2010 an-
tamassaan lausunnossaan huomion heli-
kopterikenttään ja veneväylään. Maakunta-
kaavassa ei ole osoitettu helikopterikenttää 
Hernesaaren edustalle, koska maakuntakaa-
va on laadittu siten, ettei siinä ole osoitettu 
helikopterikenttää. Uudenmaanliiton mu-
kaan helikopterikentän osoittaminen Her-
nesaaren edustalle ei ole siten ristiriidassa 
maakuntakaavan kanssa. Helikopterikentän 
melukäyrät ja kentän täytön vuoksi siirret-
tävä veneväylä tulee esittää osayleiskaava-
kartassa. 

Uudenmaan ympäristökeskuksen 
9.2.2010 antaman lausunnon mukaan suun-

nitelma toteuttaa asuin- ja palvelurakenta-
misen osalta hyvin valtakunnallisia alu-
eidenkäyttötavoitteita yhdyskuntaraken-
teen eheyttämisen, elinympäristön laadun 
parantamisen ja joukkoliikenteen hyödyn-
tämisen varmistamisen kannalta katsottu-
na. Helikopterikentän toiminnan pysyvälle 
osoittamiselle ei ole esitetty perusteluja ja 
helikopteriliikenteen melu ei sovi asutuksen 
ja virkistysalueiden läheisyyteen. Meluhait-
toja tulee tarkastella monipuolisesti ja nii-
den vaikutusten vähentämiseksi tulee jul-
kisivujen ääneneristävyyteen ja toteutuk-
sen valvontaan kiinnittää huomiota. Suun-
nitellut täytöt ja ruoppaukset vaativat vesi-
lain mukaisen luvan ja pohjasedimentin pi-
laantuneisuus ja meriläjityskelpoisuus ruop-
pausalueilla on selvitettävä. Tulvariskin vai-
kutusta rakentamiseen ja rakenteisiin tulee 
selvittää. Ympäristövaikutusten arvioinnin 
tarpeellisuus on syytä selvittää ympäristö-
vaikutuksiltaan merkittävästi haitallisten lii-
kennehankkeiden yhteydessä. 

Helsingin ympäristökeskus kiinnit-
ti 31.3..2010 antamassaan lausunnossaan 
huomion helikopteri-, risteily- ja ajoneuvo-
liikenteen aiheuttamiin melu- ja savuhaittoi-
hin. Alue tulee suunnitella siten, että nykyis-
ten toimintojen ympäristölupaehtojen täyt-
tyminen on mahdollista. Ympäristöluvan 
mukaisella maksimiliikennemäärällä heli-
kopteriliikenteen melu alittaa asuinkortte-
leiden piha-alueilla ohjearvotason. Päivä-
aikainen ohjearvo ylittyy kuitenkin Herne-

Näkymä Lauttasaaresta,/ KSV ja Tietoa Oy
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saaren itärannalle sijoittuvan puiston etelä-
osissa sekä Pihlajasaaren koillisosassa. He-
likopterikentän toiminnasta aiheutuva me-
lutaso saa olla ulkona ympäristön asuinalu-
eilla, virkistysalueilla sekä hoito- tai oppilai-
toksia palvelevilla alueilla päiväaikaan kel-
lo 7.00–22.00 enintään 55 dB. Jatkosuunnit-
telussa tulee kiinnittää huomiota äänieris-
tykseen, parvekkeiden melusuojaukseen ja 
muihin meluntorjuntaratkaisuihin. Melu-
selvitysten mukaan suunniteltu maankäyt-
tö ei mahdollista sataman nykyisen ympä-
ristöluvan mukaista toimintaa ja ympäristö-
lupa saattaa myöhemmin rajoittaa laivojen 
yöpymistä. Lisäksi tulee tarkemmin arvioi-
da laivapäästöjen vaikutusta alueen kortte-
lien ilmanlaatuun. Kaavoituksen yhteydes-
sä tulee selvittää, onko telakan toiminnoil-
la suunnittelualueen melu- tai ilmanlaatuti-
lanteeseen sellaisia vaikutuksia, jotka tulisi 
ottaa huomioon alueen suunnittelussa. Ko-
koojakadun varsi ei sovellu koulujen, leikki-
puistojen ja päiväkotien toimipisteiden si-
joituspaikaksi. Suunnitellut hyvät joukkolii-
kenteen ja kevyen liikenteen yhteydet mah-
dollistavat oman auton käyttötarpeen mini-
moinnin ja autopaikkamäärän suunnittelus-
sa lähtökohdaksi tulisi ottaa enintään kan-
takaupunkinormin mukainen mitoitus. Kaa-
vamääräyksin tulisi jo osayleiskaavatasolta 
lähtien ohjata aurinkosähkön ja -lämmön 
sekä tuulivoiman käyttöön sallimalla niiden 
vaatimat rakenteet korttelialueilla. Alimman 
rakentamiskorkeuden tulee perustua riittä-
viin selvityksiin tulvavaarasta ottaen huomi-
oon tiedossa olevat merivedennousua kos-
kevat ennusteet.

Tarkistetun luonnoksen mukainen suun-
nitteluratkaisu sai lentoturvallisuutta valvo-
valta 29.8.2011 Trafi Ilmailulta myönteisen 
lausunnon. PES arkkitehdeiltä ja Finnavialta 
tilatussa helikopterikentän toiminnallises-
sa selvityksessä tutkittiin mitoitusta lento-
sektoreille ja laivaväylille sekä kentälle ja si-
tä palveleville rakennuksille. Trafin lausun-
non mukaan selvityksen helikopterilento-
paikan suunnittelu on tehty ilmailumäärä-
yksiä noudattaen. 

Asukkaiden viitesuunnitelma 2007

Konsulltien viitesuunnitelmat 2007t
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Osayleiskaavaratkaisun eri 
vaihtoehdot
Kaupunkisuunnittelulautakunta an-
toi 10.12.2009 jatkosuunnitteluohjeita 
17.9.2009 päivätylle Hernesaaren osayleis-
kaavan luonnokselle. 

Tarkistettua luonnosta on jatkosuunnit-
telun yhteydessä muutettu 17.9.2009 päivä-
tystä luonnoksesta siten, että asuinkerros-
alan määrää on nostettu 190 000 k-m2:sta 
210 000 k-m2:een ja vastaavasti asukasmää-
rä on noussut 4 600:sta 5 100:aan. Muun ker-
rosalanmäärän määrää on nostettu 80 000 
k-m2:sta 190 000 k-m2:een ja vastaavas-
ti työpaikkamäärä on noussut 2 000:sta 3 
800:aan.

Alueen pohjoisosan ympäristöään selke-
ästi korkeampia rakennuksia koskeva kaava-

määräys ’osa-alue, jolle asemakaavassa voi-
daan osoittaa enintään 16-kerrosta korkeita 
rakennuksia’ on poistettu. Kolmas risteilylai-
valaituri on siirretty lännemmäksi Munkki-
saaren laiturin laiturialueen jatkeeksi. Heli-
kopterikentän täyttöaluetta on siirretty noin 
100m itään ja lentoturvallisuuden varmista-
miseksi kentän itäpuolelle on osoitettu kei-
notekoinen matalikko. 

Hernesaaren osayleiskaavaluonnosta 
koskevissa mielipiteissä esitettiin helikop-
terikentän poistamista suunnitelmasta se-
kä useita vaihto-ehtoisia sijaintiehdotuk-
sia Hernesaaren lisäksi. Helikopteritoimin-
to sisältyy kaupunkisuunnittelulautakun-
nan 3.4.2008 hyväksymään Hernesaaren 
osayleiskaavan suunnitteluohjelmaan. Heli-
kopterikentän sijoitusta on esitetty Herne-

saaren ohella Jätkäsaareen, Lauttasaareen, 
Koivusaareen, Malmin lentokentälle ja Vuo-
saareen. 

Helikopterikentän saavutettavuus edel-
lyttää sen sijoittamista kantakaupungin vä-
littömään läheisyyteen. Lentoturvallisuus, 
kenttää varten tarvittavan maa- tai vesialu-
een laajuus ja lentotoiminnasta aiheutuva 
melu asettavat kuitenkin käytännössä mer-
kittäviä rajoitteita ja vaatimuksia kentän si-
jainnille ja lähiympäristölle. 

Lentoturvallisuuteen liittyviä eritysvaa-
timuksia kentän lähiympäristön suhteen 
ovat esimerkiksi lentosektorit, joiden tulee 
mahdollistaa esteetön lähestyminen kentäl-
le kahdesta vastakkaisesta ilmansuunnasta. 
Lentosektorien esteettömyyteen vaikutta-
vat esimerkiksi sektorien läheisyydessä ole-

Hernesaaren osayleiskaava, tarkistettu luonnos 2011Hernesaaren osayleiskaava, luonnos 2009
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vat rakennukset ja laiva- ja veneväylät. 
Lentotoiminnan aiheuttaman melun joh-

dosta helikopterikenttä tulee sijoittaa riittä-
välle etäisyydelle melulle herkästä toimin-
nasta kuten asumisesta ja virkistysalueista. 
Tämän lisäksi kentän läheisyyteen tulevien 
asuinkorttelien massoittelulla ja yksityiskoh-
taisemmalla suunnittelulla tulee varmistaa 
riittävä meluntorjunta. Rakennettujen alu-
eiden osalta ei lentotoiminnan meluvaiku-
tuksia ja meluntorjuntatarpeita pystytä juu-
rikaan ottamaan suunnittelussa huomioon, 
minkä takia kentältä operoitaessa tulee vält-
tää rakennetun kaupunkialueen yli tapah-
tuvaa lentoa. Lentokentän pääasialliseksi 
kaavailtuun lentosuuntaan nähden Herne-
saaren kärki tarjoaa mahdollisimman vähän 
häiriötä aiheuttavan lentoreitin suoraan me-
rialueelle. Liikelentotoiminnan lisäksi kenttä 
on tarpeellinen yleiselle turvallisuudelle. 

Helikopterikentän nykyinen sijainti Her-
nesaaressa rajaisi asumisen varsin pienel-

le maa-alueelle osayleiskaava-alueen poh-
jois-osaan helikopterikentän meluvaikutus-
ten vuoksi. 

Helikopteriliikenteen aiheuttamien me-
luvaikutusten vuoksi kenttä on tarkistetus-
sa osayleiskaavaluonnoksessa siirretty noin 
500 metrin etäisyydelle suunnitellusta asu-
misesta ja virkistysalueista. Toiminta on si-
joitettu noin viiden hehtaarin kokoiselle me-
reen tehtävälle täyttöniemelle alueen kaak-
koisosaan. Suunniteltua merialueen täyt-
töä on mahdollista hyödyntää sijoittamalla 
sen yhteyteen vesiurheilukeskus. Nykyiset 
laivaväylät on mahdollista säilyttää ja me-
reen tehtävä täyttö on sijoitettu ympäristö-
ään matalammalle merialueelle. Kentän lä-
heisyyteen rakennetaan melun leviämistä 
estäviä rakenteita ja rakennuksia, kuten ter-
minaali-, halli- ja huoltotiloja. Kentän etäi-
syys keskustasta on 4 kilometriä, joka vas-
taa noin 13 minuutin matka-aikaa autolla. 
Lentokentän sijaintipaikan edellytysten ja 

vaikutusten kokonaisuus huomioiden he-
likopterikentälle Hernesaaren osayleiskaa-
valuonnoksessa esitetty sijainti on arvioi-
tu parhaaksi ja toteuttamiskelpoisimmaksi 
vaihtoehdoksi. 

Jätkäsaaressa on hyväksytty osayleiskaa-
va ja kaksi asemakaavaa. Lisäksi Jätkäsaares-
sa on vireillä viisi asemakaavaa. Helikopteri-
kentän sijoittaminen Jätkäsaareen kaavail-
lun satama-alueen eteläkärkeen edellyttäi-
si uutta osayleiskaavaa alueelle. Helikopte-
rikentän lähestymislentosektori tulisi sijoit-
taa laivaväylien itäpuolelle. Lentosektori ris-
teäisi tällöin nykyisiä laivaväyliä ja edellyttäi-
si laivaväylien huomattavia siirtoja etelään 
matalille merialueille Pihlajasaaren välittö-
mään läheisyyteen. Kentän etäisyys keskus-
tasta olisi 3,8 kilometriä, joka vastaa noin 13 
minuutin matka-aikaa autolla. Edellä maini-
tuista syistä noin 500 metrin pituinen lisä-
täyttö mereen olisi todennäköisesti toteut-
tamiskelvoton ratkaisu. 
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Lauttasaaren eteläkärjessä arviolta Ulko-
hatun luodolle ulottuva meri-täyttö mah-
dollistaisi helikopterikentän meluvaiku-
tusalueen riittävän etäisyyden Lauttasaa-
ren Vattuniemen ulkoilupuistosta. Meluvai-
kutus-alue ulottuisi kuitenkin Melkin poh-
joisosiin. Katuyhteys helikopterikentälle tu-
lisi ulottaa asemakaavoitetun puiston läpi. 
Lauttasaaren eteläkärki on lisäksi merkitty 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellises-
ti ja maisemakulttuurin kannalta merkittä-
väksi alueeksi, jota kehitetään siten, että alu-
een arvot ja ominaisuudet säilyvät. Kentän 
etäisyys keskustasta olisi 5,5 kilometriä, joka 
vastaa noin 16 minuutin matka-aikaa autol-
la. Helikopterikenttä toimintona ei olisi alu-
een kehitystavoitteiden mukainen. 

Helikopterikentän sijoittaminen Koivu-
saaren etelänpuoleiselle merialueelle ulot-
taisi kentän sijainnin Tiirasaaren läheisyy-
teen, jotta helikopterikentän meluvaikutus-
alue olisi riittävän etäällä Koivusaaren tule-

vasta asuinalueesta. Lisäksi Koivusaaren ete-
läkärki on luonnonsuojelualuetta. Käärme-
luotojen virkistysaluekokonaisuus ja Tiira-
saaren, Mäntysaaren ja Niittysaarten loma-
asumisalueet jäisivät helikopterikentän tai 
lentoreitin meluvaikutusalueen piiriin. Ken-
tän etäisyys keskustasta olisi 7 kilometriä, 
joka vastaa noin 15 minuutin matka-aikaa 
autolla. Virkistys- ja asumisalueita ei olisi to-
dennäköisesti riittävissä määrin mahdollis-
ta suojata helikopterikentän meluvaikutuk-
silta. 

Helikopterikenttätoiminnot Malmilla ra-
joittaisivat pitkällä aikavälillä maankäytön 
suunnittelua laajalla alueella, sillä helikop-
terin lentoreitti kulkisi rakennetun kaupun-
kialueen yli altistaen useita asuinalueita me-
luvaikutuksille. Lisäksi Malmin lentokenttä 
on etäällä keskustasta, 15 kilometrin etäi-
syys vastaa noin 20 minuutin ajoaikaa. Mal-
min lentokentän supistaminen helikopteri-
tukikohdaksi tarkoittaisi ensisijaisesti toimi-

mista rajavartiolaitoksen tukikohtana eikä 
ratkaisu poistaisi tarvetta osoittaa helikop-
terikenttä keskustan tuntumaan. 

Vuosaaren satamakeskuksen maankäyt-
tö on osoitettu 9.10.2009 voi-maan tulleis-
sa asemakaavan muutoksissa. Kaavoissa ei 
ole varauduttu helikopterikentän sijoittami-
seen. Satamakeskuksen suunnittelun yhtey-
dessä on selvitetty Malmilla toimivan pelas-
tushelikopterikentän sijoittamista sataman 
yhteyteen. Sopivaa paikkaa ei löydetty. Li-
säksi helikopteriliikenteen vaikutuksia tuli-
si tarkemmin selvittää sataman lähialueil-
la sijaitsevien luonnonsuojelualueiden, vir-
kistysalueiden ja loma-asutuksen suhteen. 
Vuosaaressa kentän 17 kilometrin etäisyys 
keskustasta vastaisi noin 25 minuutin ajoai-
kaa. Aivan kuten Malmi myös Vuosaaren sa-
tama helikopterikentän sijaintipaikkana on 
etäällä keskustasta. Kansainvälisen helikop-
teriliikenteen luonteen kannalta kentän saa-
vutettavuus ei ole tyydyttävä.

Näkymä Pihlajasaaresta/ KSV ja Tietoa Oy
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Tiivistelmä
Hernesaaren osayleiskaava mahdollistaa asumisen, työpaikkojen ja vapaa-aikaan ja mat-
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alatavoite on noin 190 000 k-m2, joka vastaa noin 3 800 työpaikkaa. 

Alueelle etsitään uusia ja omaperäisiä kaupunkiasumisen ratkaisuja. Niitä voivat olla ker-
rostalojen lisäksi kaupunkipientalot ja -rivitalot ja kerrostalon ja pientalon asumisratkaisu-
jen yhdistelmät. Tavoitteena on, että alueesta tulee elinvoimainen ja viihtyisä osa Helsin-
gin kantakaupunkia. 
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