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HELSINKI: HEIKINLAAKSON TEOLLISUUSALUEEN POHJOISOSA 
VANTAA: PORTTISUON KAUPALLISEN ALUEEN ETELÄOSA 
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  
 

 

Suunnittelualue 
 
Suunnittelualue sijaitsee Helsingin ja Van-
taan kaupunkien rajan molemmin puolin 
Heikinlaakson teollisuusalueen pohjoisosas-
sa rajoittuen lännessä Vanhaan Porvoon-
tiehen, pohjoisessa Kehä III:een ja idässä 
Lahdenväylän ramppeihin. 
 
Suunnittelualueeseen kuuluvat Helsingin 
kaupungin puolella korttelin 41163 tontit 14 
ja 15, korttelin 41164 tontti 22 sekä Vanhan 
Porvoontien, Kalkkivuorentien ja Tatti-kadun 
katualuetta. Tontit sijaitsevat osoitteissa Tat-
ti 10, 12 ja 15. 
 
Vantaan kaupungin puolella suunnittelualu-
eeseen kuuluvat kaavoittamaton alue Kehä 
III:n ja Helsingin kaupungin välissä sekä 
Vanhan Porvoontien katualuetta ja Kehä 
III:n liikennealuetta. 
 
Nykytilanne 
 
Heikinlaakson teollisuusalueen pohjoisosas-
sa olevat tontit 41163/15 ja 41164/22 ovat 
rakentamattomia. Tontilla 41163/14 toimii 
Merima Oy. Suunnittelualue rajautuu eteläs-
sä jo rakennettuihin teollisuustontteihin sekä 
Sienitien pohjoispäässä olevaan pientalo-
tonttiin.  
 
Vantaan kaupungin puoleinen osa suunnit-
telualuetta on rakentamatonta alavaa met-
sää, joka kaakossa jatkuu jyrkästi nouseva-
na kallioisena mäkenä ja edelleen virkistys-
alueena Helsingin puolella. Suunnittelualu-

een länsiosassa Vanhan Porvoontien ali on 
rakennettu kevyen liikenteen eritasotunneli. 
 
Mitä alueelle suunnitellaan 
 
Vantaan kaupungin puolella olevalle alueelle 
on suunnitteilla rautakaupan, puutarhatar-
vikkeiden ja kodin sisustuksen suurmyymälä 
(n. 20 000 m2). Autopaikat (yht. n. 900 kpl) 
sijoittuisivat maantasoon liikerakennuksen 
pohjoispuolelle sekä osittain rakennuksen 
katolle.  
 
Suurmyymälän lisäksi alueen länsiosaan on 
suunniteltu rakennettavaksi noin 1 000 m2:n 
kokoinen liikennemyymälä, johon sijoittuisi 
polttoaineen jakelun lisäksi päivittäistavara-
kauppa sekä kahvila/ravintola.  
 
Ajoneuvoliikenne alueelle on suunniteltu jär-
jestettäväksi Helsingin kaupungin puolelta 
Vanhalta Porvoontieltä uuden valo-ohjatun 
risteyksen kautta. Uusi risteysalue syntyy, 
kun Tatti-katua jatketaan luoteeseen Van-
halle Porvoontielle ja Kalkkivuorentien linja-
usta Vanhan Porvoontien tuntumassa siirre-
tään hieman etelään. Suunnitelman mukai-
nen rakentaminen edellyttää myös uusien 
ryhmittymiskaistojen rakentamista Vanhalle 
Porvoontielle.  
 
Kevyen liikenteen yhteys Kalkkivuorentien 
suunnasta Vanhan Porvoontien ali jatketaan 
liikennemyymälän edestä ja suurmyymälän 
eteläpuolelta kaakkoon kohti Lahdenväylän 
varren virkistysaluetta. 
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Aloite 
 
Asemakaavan muutosta on hakenut Helsin-
gin kaupungilta Isku Invest Oy 11.2.2008. 
Vantaalla asemakaavan nro 641300 laatimi-
nen on kaupungin suunnitteluohjelmassa.  
 
Maanomistus 
 
Helsingin kaupunki omistaa tontit 41163/15 
ja 41164/22 sekä Vanhan Porvoontien ja 
Tatti-kadun katualueet. Tontti 41163/14 on 
yksityisomistuksessa. 
 
Vantaan kaupunki omistaa suunnittelualu-
eeseen kuuluvan Vantaan kaupungin puolel-
la olevan maa-alueen lukuun ottamatta Ke-
hä III:n liikennealuetta, joka on Tiehallinnon 
omistuksessa. 
 
Kaavatilanne 
 
Helsingin kaupunki 
 
Helsingin puolella alueella on voimassa 
asemakaavat vuosilta 1985 ja 2000. Voi-
massa olevissa asemakaavoissa tontti 
41163/14 on teollisuus- ja varastorakennus-
ten korttelialuetta (T). Tontit 41163/15 ja 
41164/22 on merkitty ympäristöhäiriötä ai-
heuttamattomien teollisuusrakennusten kort-
telialueeksi (TY-1). Teollisuustonttien raken-
nusoikeus on merkitty tehokkuusluvulla e = 
0,5. Vanha Porvoontie, Kalkkivuorentie ja 
Tatti on kaavassa merkitty katualueiksi.  
 
Helsingin yleiskaava 2002:ssa Vanha Por-
voontie on merkitty pääkaduksi. Pääkadun 
itäpuolinen alue on merkitty työpaikka-
alueeksi ja länsipuolinen alue pientalovaltai-
seksi asuinalueeksi. 
 
Vantaan kaupunki 
 
Vantaan kaupungin puolella on Kehä III:n ja 
Vanha Porvoontien tieliikennealueilla voi-

massa oleva asemakaava vuodelta 1990. 
Vuonna 2001 on tehty asemakaavan muu-
tos pienelle alueelle Kehä III:n ja IKEAn ra-
jalla. Suur- ja liikennemyymälälle suunniteltu 
alue on kaavoittamaton. 
 
Vantaan kaupungin yleiskaava on hyväksyt-
ty kaupunginvaltuustossa 14.9.1992. Vanha 
Porvoontie ja Kehä III on varattu tieliiken-
teen alueiksi ja Kehä III:n eteläpuolinen 
kaavoittamaton alue suojaviheralueeksi. 
Vantaan yleiskaavaa ollaan tarkistamassa. 
Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi yleis-
kaavaehdotuksen 17.12.2007. Yleiskaava-
ehdotuksessa kaavoittamaton suunnittelu-
alue on merkitty kaupallisten palvelujen alu-
eeksi ja Vanhan Porvoontie sekä Kehä III 
tieliikenteen alueiksi. 
 
Tehdyt selvitykset 
 
Vantaan kaupunki on laatinut alueella ai-
emmin seuraavat selvitykset: 
• "Porttipuiston alueen tie- ja katuverkon 

liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelu" 
Strafica Oy 11.11.2002. 

• "Porttipuiston-Hakunilan liikenne-
ennusteiden toimivuustarkastelujen päi-
vittäminen (päivitystyö)” Strafica Oy 
16.8.2004. 

• "Vantaan yleiskaavan vaikutusten arvi-
ointi - kaupan alueet ja palveluverkko" 
Entrecon Oy 25.10.2007. 

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 
hakija on laatinut seuraavat selvitykset: 
• Kehä III:n ja Vanhan Porvoontien liitty-

män toimivuustarkastelut, Stimulator Ltd 
2007. 

• Porttipuiston kauppakeskuksen tontin 
meluselvitys, A-insinöörit, joulukuu 2007 
(Kehä III:n eteläpuoli). 

• Porttipuiston kauppakeskuksen tontin 
alustava hulevesiselvitys, A-Insinöörit, 
maaliskuu 2008 (Kehä III:n eteläpuoli). 
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Maankäyttösopimukset 
 
Vantaan ja Helsingin kaupungit valmistele-
vat asemakaavan muutoksen perusteella 
maankäyttöä koskevat sopimukset hakijan 
kanssa käytävissä neuvotteluissa.  
 
Vaikutusten arviointi 
 
Vantaan kaupunkisuunnittelutoimi, Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto ja muut asiantun-
tijat arvioivat kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia kaupunkikuvaan, liikenteen toimivuu-
teen, palvelurakenteeseen, lähialueiden vir-
kistyskäytön edellytyksiin sekä nykyisten 
asukkaiden olosuhteisiin. Lisäksi arvioidaan 
suunnitelman yhdyskuntataloudellisuutta ja 
rakennettavuutta.  
 
Arvioinnin tulokset esitetään kaavaluonnok-
sen yhteydessä ja asemakaavaehdotuksen 
selostuksessa.  
 
Kaavan valmisteluun osallistuminen 
 
Aloitusvaihe 
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee 
esittää viimeistään 30.5.2008.  
 
Keskustelutilaisuus on 12.5. klo 18.00–
19.30 Kuusikon koulun ruokasalissa, osoit-
teessa: Hovitie 11, 01380 Vantaa. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 
hankkeen luonnossuunnitelmat, joissa esite-
tään alueen käyttösuunnitelma ja liikennejär-
jestelyt ovat esillä 7.5.–30.5.2008: 
 
Helsinki 
• kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansa-

koulukatu 3, 4. krs  
• Puistolan kirjastossa, Nurkkatie 2, kirjas-

to on avoinna ma–to klo 12–20 ja pe–la 
klo 10–15 

• www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä 
nyt"). 

 
Vantaa
• kaupunkisuunnittelun asiakaspalvelu, 

Kielotie 28, Tikkurila, katutaso. 
• Hakunilan yhteispalvelu, Hakunilan kir-

jasto, Kimokuja 5, avoinna ma–to klo 8–
18, pe klo 8–13. 

• www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu 
• www.vantaa.fi/maankäyttö-ja ympäris-

tö/kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu 
(kohdassa: "Alueilla tapahtuu"). 

 
Valmisteluvaihe 
Alueelle valmistellaan erilliset asemakaavan 
muutokset Helsingin ja Vantaan alueille. Mo-
lemmat asemakaavaluonnokset laaditaan 
samanaikaisesti kesän 2008 aikana. Luon-
noksien nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, 
lehti-ilmoituksilla sekä Helsingin kaupunki-
suunnitteluviraston ja Vantaan kaupunki-
suunnittelun Internet-sivuilla ja niistä on 
mahdollisuus esittää mielipiteensä. Viran-
omais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjeste-
tään erillisin neuvotteluin. 
 
Ehdotusvaihe  
Kaavaluonnoksien ja saadun palautteen 
pohjalta valmistellaan Helsingin ja Vantaan 
alueita koskevat kaavaehdotukset. Tavoit-
teena on, että ehdotukset esitellään Helsin-
gin ja Vantaan kaupunkisuunnittelulauta-
kunnille syksyllä 2008. 
 
Lautakuntien puoltamat ehdotukset asete-
taan julkisesti nähtäville ja niistä pyydetään 
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuksis-
ta voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloaika-
na.  
 
Tavoitteena on, että kaavaehdotukset ovat 
Helsingin ja Vantaan kaupunginhallituksien 
ja kaupunginvaltuustojen käsiteltävänä vuo-
den 2008 aikana. 
 

http://www.vantaa.fi/laupunkisuunnittelu
http://www.vantaa.fi/maank%C3%A4ytt%C3%B6-
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Ketkä ovat osallisia 
 
Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 
 
Helsinki 
• alueen ja lähialueiden maanomistajat, 

asukkaat ja yritykset  
• Puistola-Seura ry, Suurmetsä-Jakomäki 

Seura ry, Puistolan Omakotiyhdistys  
• Helsingin Yrittäjät 
• Koillis-Helsingin yrittäjät 
• Helsingin kaupungin asiantuntijaviran-

omaiset:  
- kiinteistöviraston tonttiosasto 
- kiinteistöviraston tilakeskus 
- pelastuslaitos 
- rakennusvalvontavirasto 
- rakennusviraston katu- ja puisto-osasto 
- ympäristökeskus 
- HKR-Ympäristötuotanto 
- Helsingin Energia  
- Helsingin Vesi. 
 
Vantaa 
 
• alueen ja lähialueiden maanomistajat, 

asukkaat ja yritykset sekä yritysten työn-
tekijät  

• Kuusikon Omakotiyhdistys ry 
• Hakunilan aluetoimikunta 
• Vantaan ympäristöyhdistys 
• Vantaan kaupungin asiantuntijaviran-

omaiset: 
- kaavaa valmistelleet kaupungin viranomai-
set 
- sosiaali- ja terveystoimi 
• muut asiantuntijaviranomaiset:  
- Uudenmaan liitto 
- Uudenmaan ympäristökeskus 
- Tiehallinto/Uudenmaan tiepiiri 
- Fingrid Oyj 
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 
- Helsingin Energia Oy/Helen Sähköverkko 
Oy. 
 

Mistä saa tietoa  
 
Suunnittelun etenemisestä sekä osallistu-
mismahdollisuuksista tiedotetaan 
• kirjeillä osallisille (asunto-osakeyh-

tiöiden kirjeet lähetetään isännöitsijöille, 
joiden toivotaan toimittavan tiedon osak-
kaille ja asukkaille)  

• Koillis-Helsingin Lähisanomat -lehdessä, 
Vantaan Sanomat/Virtaali/kohdassa: 
"Kaupunki kaavailee", Vantaa Suunnitte-
lee ja Rakentaa -lehdessä. 

• www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä 
nyt") 

• www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu 
• www.vantaa.fi/maankäyttö- ja ympäris-

tö/kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu 
(kohdassa "Kaavoja nähtävillä") 

 
Lisäksi suunnittelun etenemistä voi seurata 
internetissä Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-
raston Internet-palvelusta www.hel.fi/ksv 
kohdassa Suunnitelmat kartalla. 
 
Helsingissä asemakaavaehdotuksen julki-
sesta nähtävilläolosta tiedotetaan kuulutuk-
sella, joka julkaistaan Helsingin Sanomissa, 
Hufvudstadsbladetissa ja Uutislehti 100:ssa 
sekä viraston Internet-sivuilla 
(www.hel.fi/ksv). 
 
Vantaalla asemakaavaehdotuksen julkisesta 
nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella, 
joka julkaistaan Vantaan Sanomissa ja Huf-
vudstadsbladetissa, kaupungin virallisella 
ilmoitustaululla kaupungintalolla Asematie 7 
Tikkurila sekä viraston Internet-sivuilla 
(www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu). 
 

http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu
http://www.vantaa.fi/maank%C3%A4ytt%C3%B6-
http://www.hel.fi/ksv
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Mielipiteet 
 
Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoittee-
seen:  
 
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 
Kirjaamo  
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki  
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3) 
tai faksi 310 37378 
tai sähköposti kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi 
 
tai 
 
Vantaan kaupunki 
Maankäyttö- ja ympäristö 
Kaupunkisuunnittelu 
Eeva Sauramo 
Kielotie 20 C, 01300 Vantaa 
tai sähköposti eeva.sauramo(a)vantaa.fi 
 
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti 
kaavan valmistelijoille. 
 
Kaavaa valmistelee 
 
Helsinki: 
 
arkkitehti Tuomas Eskola 
puhelin 310 37285 
sähköposti tuomas.eskola(a)hel.fi 
 
liikennesuunnittelija Markus Ahtiainen 
puhelin 310 37088 
sähköposti markus.ahtiainen(a)hel.fi 
 
Vantaa: 
 
arkkitehti Eeva Sauramo 
puhelin 8392 3045 
sähköposti: eeva.sauramo(a)vantaa.fi 
 
liikenneinsinööri Jarmo Pajunen 
puhelin: 8392 2630 
sähköposti: jarmo.pajunen(a)vantaa.fi 
 

 
 
 
 
 


