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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee pääosin puistoalu-etta, joka sijaitsee Alppiharjun kaupunginosassa. Kaavaratkaisumahdollistaa maanalaisen sähköaseman rakentamisen Josafatin-kallioiden alle sekä kaupunkikuvallisesti, historiallisesti ja puutar-hataiteen kannalta arvokkaan puiston suojelemisen.
Tavoitteena on laajentuvan kantakaupungin sähköverkon varmuu-den parantaminen. Alueelle on suunniteltu maanalainen sähkö-asema. Sähköaseman maanpäällisiä, näkyviä osia ovat sisään-ajoluiska Wallininkadun sillan länsipuolella, ilmanvaihtorakennusKirstinkadun varressa sekä hätäpoistumistie Josafatinkadun var-ren kallioleikkauspinnassa.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Jo-safatinkallioiden säilyminen arvokkaana puistona on mahdollistaturvata. Sähköaseman rakentamisella parannetaan sähkönjake-lun varmuutta kasvavan ja tiivistyvän kantakaupungin alueella.
Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kau-pungin aloitteesta.
Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta eitehty muistutuksia. Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lau-suntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa ei ollut huo-mautettavaa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kaupunkikuvallisesti,historiallisesti ja puutarhataiteen kannalta arvokkaan puiston suo-jeleminen sekä uuden sähköjakeluaseman mahdollistaminen Alp-piharjun alueelle, koska Helsingin kantakaupungin sähköverkonvarmuutta parannetaan uusien alueiden, Kalasataman ja Pasilanvalmistuessa.
Tavoitteena on mahdollistaa uuden sähkön jakeluaseman(n. 1 600 m²) sijoittamisen maanalaiseen tilaan puiston alle, si-säänajoramppi Helsinginkadun varteen Wallininkadun sillan länsi-puolelle, ilmanvaihtorakennus Kirstinkadun varteen ja hätäpoistu-mistie- ja hyökkäystieporras Josafatinkadun kallioleikkauspintaan.
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-teutumista siten, että mahdollistetaan aluerakentamisprojektien jaolemassa olevan rakenteen täydentäminen kantakaupungin alu-eella pitkällä aikavälillä.
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Mitoitus

Muutosalueen pinta-ala on 19 102 m2.
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Alue on tällä hetkellä rakennettua puistoa. Alppiharjussa avokalli-oisella ja jyrkällä rinnealueella sijaitseva puisto rajautuu kaikiltasivuiltaan katualueisiin. Puistoa reunustaa pohjoisesta 1930-lu-vulla linjattu ja louhittu Josafatinkatu ja sen pääosin 1940-luvullarakentuneet kerrostalot. Etelästä puistoaluetta rajaavat Helsingin-katu ja sen toisella puolella oleva Tauno Palon puisto sekä ker-rostalot 1900-luvun alusta ja 1950-luvulta. Itäistä sivua pitkin kul-kevan Kirstinkadun toisella puolla on 1960-luvulla rakennettu Kal-lion urheilutalo. Lännessä puistoa rajaa 1960-luvun lopulla raken-nettu Wallininkadun silta.
Puistosommitelma on sovitettu hienovaraisesti kalliomuotoihin.Kallioiden lomassa kulkee sorapintaisia ja liuskekivettyjä käytäviäja portaita. Puistoaukiot ja oleskelupaikat sijoittuvat kallioiden suo-jaan. Puiston keskellä on kaksi kallioihin rajautuvaa vesiaihetta.Ylhäällä kallioiden päällä sijaitseva vesiaihe on ilmeeltään luon-nonmukainen lampi perennaistutuksineen ja kallion alla sijaitsevavesiaihe rakennetumpi liuskekivin vuoratuin betonimuurein rajattuallas. Vesiaiheiden välissä kulkee kivetty puro ja vesiputous. Puis-ton länsiosassa on rinteeseen pengerretty amfiteatteri. Puistonkasvillisuus on runsaslajinen. Nurmialueita on vähän ja ne keskit-tyvä kalliorinteen alle Helsinginkadun varteen.
Puisto (VP/s)
Josafatinkalliot puistoalue suojellaan kaupunkikuvallisesti, kulttuu-rihistoriallisesti ja puutarhataiteen kannalta arvokkaana. Puistonavokalliot tulee säilyttää. Puisto tulee kunnostaa alkuperäisensuunnitelman periaatteiden pohjalta. Puiston alkuperäinen tilara-kenne, maastonmuodot, sommitelmat, kulkuväylät, rakenteet jakasvillisuus tulee pitää kunnossa ja säilyttää.
Alue säilyy pääosin nykyisessä käytössään.
Sisäänajo sähköasemalle tapahtuu Helsinginkadulta sisäänajo-ramppia pitkin sekä ajoluiskaa pitkin (maah). Suuaukon korkeussaa olla enintään 5,5 metriä.
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Havainnekuva sisäänajoluiskasta Helsinginkadulla
Maanalaisen sähköaseman (ma-sä) tilantarve on noin 1600 m² jatilan korkeus on noin 15 m. Sähköaseman lattia sijoittuu kor-keusasemaan +0.0 m.
Sähköasemahallin lisäksi on tarve kolmelle pystykuilulle. Muunta-jan laskukuilu (ma-1) sijoitetaan Josafatinkadulle. Se voidaan to-teuttaa ilman maanpintaan tulevia rakenteita. Toinen kuilu (ma-2)johtaa ilmanvaihtorakennukseen ja sijoittuu pääosin Kirstinkadunalle. Kolmas pystykuilu sijoittuu Josafatinkadun varteen (ma-3),johon saa sijoittaa maanpinnalle johtavan tilan suojavyöhykkei-neen. Maanalaiseen tilaan johtavan oven saa sijoittaa Josafatin-kadun varren kallioleikkaukseen. Sisäänkäynti tulee suunnitellaosaksi kallioleikkauksen seinämää ja sen tulee liittyä siihen sau-mattomasti. Sisäänkäynti tulee suunnitella ja toteuttaa siten, etteirikkoutumatonta kallion lakialuetta vahingoiteta. Sisäänkäynninjulkisivut tulee suunnitella arvokkaaseen ympäristöön sopivina.

Julkisivukuva hätäpoistumis- ja hyökkäystieportaasta Josafatinkadunkallioleikkauksessa
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Havainnekuva Josafatinkadun varren hätäpoistumis- ja hyökkäystiepor-taasta
Ilmanvaihtokuilun maanpäällinen rakennus (ivk) sijoittuu Kirstinka-dun varteen mahdollisimman etäälle asuinkortteleista, kuitenkinniin, että puiston arvokkain osa, avokallio on mahdollista säilyttää.Rakennus saa olla korkeintaan 3,5 metriä korkea. Katon tulee ollaviherkatto ja kattomuodon tulee olla tasakatto. Ilmanvaihtosäleiköttulee suunnata poispäin asuinrakennuksista.

Julkisivuote Kirstinkadun varren ilmanvaihtorakennuksesta
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Havainnekuva Kirstinkadun varren ilmanvaihtorakennuksesta
Ilmanvaihto ei saa aiheuttaa melua tai ilman epäpuhtauksia ym-päristöön.
Suunnittelutyön yhteydessä tulee laatia vihersuunnitelma, jossapuusto ja muu poistettava kasvillisuus korvataan.
Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitettava siten, etteiniistä tai niiden rakentamisesta aiheudu vahinkoa viereisille kiin-teistöille.

Liikenne
Lähtökohdat
Vilkkaimmat väylät Josafatinkallioiden ympäristössä Sturenkatu,jossa puiston kohdalla liikennemäärä on 24 300 ajon./vrk. Helsin-ginkadun liikennemäärä on nykyisin Josafatinkallioiden kohdallanoin 5 000 ajon./vrk. Kirstinkadulla liikennemäärä puiston kohdallaon 2 300 ajon./vrk. (2016)
Kaavaratkaisu
Sähköaseman huoltoliikenne tapahtuu Helsinginkadulta ja on noinyksi käynti kuukaudessa.

Palvelut
Lähtökohdat
Alueella ei ole kaupallisia eikä julkisia palveluita.

Esteettömyys
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta vaativaa maastontasoerojen takia.
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Luonnonympäristö

Lähtökohdat
Alue on luonteeltaan rakennettua puistoa. Alppiharjussa silokalli-oisella ja jyrkällä rinnealueella sijaitseva puisto rajautuu kaikiltasivuiltaan katualueisiin.
Puiston keskellä on kaksi kallioihin rajautuvaa vesiaihetta. Yl-häällä kallioiden päällä sijaitseva vesiaihe on ilmeeltään luonnon-mukainen lampi perennaistutuksineen ja kallion alla sijaitseva ve-siaihe rakennetumpi liuskekivin vuoratuin betonimuurein rajattuallas. Vesiaiheiden välissä kulkee kivetty puro ja vesiputous. Puis-ton länsiosassa on rinteeseen pengerretty amfiteatteri. Puistonkasvillisuus on runsaslajinen. Nurmialueita on vähän ja ne keskit-tyvä kalliorinteen alle Helsinginkadun varteen.
Kaavaratkaisu
Puistoalue suojellaan ja se säilyy nykyisessä käytössä.

Ekologinen kestävyys
Asemakaavalla turvataan alueen säilyminen puistona. Sähköase-man toteuttaminen mahdollistaa osaltaan olemassa olevan kau-punkirakenteen tiivistämisen kantakaupungin alueella.

Suojelukohteet
Lähtökohdat
Puisto muodostaa yhdessä Tauno Palon puiston kanssa Helsin-ginkadun varrelle kaupunkikuvallisesti merkittävän viheraluekoko-naisuuden. Puiston laajat avokalliot ovat kaupunkikuvassa leimaaantava tekijä.
Kaavaratkaisu
Puistoalue suojellaan kaupunkikuvallisesti, historiallisesti ja puu-tarhataiteen kannalta arvokkaana puistona. Puisto on arvokasmyös kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta, Josafatkalliot saatiinsäilymään puistona asukkaiden aktiivisuuden ansiosta.
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Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat
Kaava-alue on nykyiseen verkostoon liitettävissä.
Kaavaratkaisu
Sähköaseman sijoittaminen Josafatinkallioiden alle parantaa kan-takaupungin sähkönjakeluvarmuutta. Hankkeen tarkoitus on va-rautua kasvavien kaupunginosien Pasilan ja Kalasataman säh-köntarpeeseen sekä kantakaupungin tiivistämiseen.
Sähköaseman ilmanotto tapahtuu puistoalueen itäreunassa, Kirs-tinkadun varressa.
Hätäpoistumistie sijoittuu Josafatinkadun varteen kallionleikkaus-pintaan.
Pystykuilujen maanalaiset osat sähköasemalta maan pinnalle si-joitetaan katualueille kallioiden säilymisen varmistamiseksi. Kuilu-jen sijoittuminen katualueelle edellyttää johtosiirtoja. Johtosiirtojentarve selvitetään tarkemmassa suunnittelussa.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuudenkunnostaminen
Lähtökohdat
Alueella on peruskallio monin paikoin näkyvissä. Helsinginkadunpuoli on noin +18 metrissä ja korkeimmillaan puisto nousee n.+31 metriin.
Josafatinkalliot on todettu geoteknisesti edulliseksi sijoituspaikaksikallioon sijoitettavalle sähköasemalle.
Kaavaratkaisu
Rakentaminen tulee toteuttaa siten, ettei se aiheuta pohjavedenlikaantumista tai sen pinnan alenemista tai vähennä sen virtausta.
Toimintahistorian perusteella maaperän ei oleteta olevan pilaantu-nutta kaava-alueella.
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Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat
Merkittävin ympäristöhäiriön aiheuttaja Josafatinkallioilla on tällähetkellä ympäröivien katujen liikenne, joka aiheuttaa ympäristöönmelua sekä ilman epäpuhtauksia.
Kaavaratkaisu
Asemakaavan mahdollistama sähköasema sijoittuu pääosin maanalle kalliotilaan. Näkyviä rakenteista ilmanvaihdon tulo- ja pois-toilma on ainoa, josta aiheutuu ympäristöhäiriötä. Ilmanvaihto ai-heuttaa jonkin verran melua, ilman epäpuhtauksia ympäristöön eileviä.
Sähköaseman aiheuttama melu selvitettiin laskemalla asemakaa-van muutoksen yhteydessä. Aseman ilmanvaihdon melu oli ha-vaittavissa IV-kuilun läheisyydessä maantasolla. Sähköasemanlähimpien asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuvat suurimmatA-keskiäänitasot, jotka alittavat kuitenkin 45 dB. Kallion sähkö-aseman alueella tieliikennemelu on merkittävä ja sähköasemanaiheuttama melu ei luultavimmin ole kuultavissa esitetyissä tar-kastelupaikoissa.
Ilmanvaihdon aiheuttaman melun aiheutamien haittojen ehkäise-miseksi lähimpiin asuinrakennuksiin ilmanvaihtorakennus on sijoi-tettu Kirstinkadun varteen mahdollisimman kauas asuinrakennuk-sista puiston keskeisimmät arvot huomioiden. Lisäksi asemakaa-van määräyksissä on esitetty, ettei toiminta saa aiheuttaa ympä-ristöön häiritsevää melua.

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka
Jatkosuunnittelussa tulee riittävässä laajuudessa ottaa huomioonpelastusturvallisuus ja varmistaa ajoyhteyksien mitoituksen riittä-vyys pelastusajoneuvoille.
Kalliota louhittaessa tulee varmistaa ettei viereisiä rakennuksiavahingoiteta eikä puiston avokallioilta vaurioiteta rakennustöidenaikana.

Vaikutukset
Yhteenveto laadituista selvityksistä
Hankeesta on laadittu meluselvitys, jossa arvioitiin ilmanvaihdonvaikutuksia ympäristöön.
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Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kaavan toteuttaminen ei aiheuta kaupungille kustannuksia. Säh-köaseman toteuttamisesta vastaa Helen sähköverkko Oy.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuunympäristöön
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten että kaa-van toteuttamisen myötä Helsingin kantakaupungin sähköverkkolaajenee ja sähkönjakeluvarmuus paranee.
Sähköaseman sijoittaminen Josafatinkallioiden kalliotilaan mah-dollistaa kantakaupungin kaupunkirakenteen tiivistämisen säh-könjakelun osalta.
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Sähköaseman huoltoliikenne on vähäistä, eikä sillä ole vaikutuk-sia alueen liikenteeseen.
Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Sähköaseman rakentamisella on vaikutuksia kaupunkikuvaan.Vaikutukset on huomioitu kaavoituksen yhteydessä.
Näkyvimmät elementit ovat sisäänajoaukko, ilmanvaihtorakennussekä hätäpoistumis- ja hyökkäystieporras. Sisäänajo suunnitel-laan Wallininkadun sillan yhteyteen. Hätäpoistumis- ja hyökkäys-tieporras sijoittuu Josafatinkadun varteen kallioleikkauspintaan.Ilmanvaihtorakennus sijoittuu Kirstinkadun varteen puistoalueelle.Rakennuksen sijaintia on tutkittu yhteistyössä alueen asukkaidenkanssa. Rakennusala on sijoitettu mahdollisimman etäälle ole-massa olevasta asutuksesta, vaarantamatta kuitenkaan alueenarvokkaita silokallioita. Rakennuksen julkisivut tulee suunnitellaalueen arvokas luonne huomioiden.
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen
Sähköaseman rakentaminen mahdollistaa olemassa olevan kau-punkirakenteen tiivistämisen kantakaupungin alueella.
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Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin
Sähköaseman ilmanvaihto aiheuttaa jonkin verran melua ympäris-töön. Meluselvityksen arvion mukaan aiheutuva melu ei kuiten-kaan ylitä melun ohjearvoja eikä alueella liikenteen aiheuttamaamelua.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisua koskee kaksi erityistavoitetta:
on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltu-vuus suunniteltuun käyttöön.
alueiden käytön suunnittelussa on turvattava väestön tar-peiden edellyttämät ylikunnalliseen virkistyskäyttöön sovel-tuvat riittävän laajat ja vetovoimaiset alueet ja niitä yhdistä-vän viheralueverkoston jatkuvuus.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden kanssa. Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaantarkemmin kohdassa asemakaavan vaikutukset.
Yleiskaava

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kaupunkipuistoksi(tullut kokonaisuudessaan voimaan 19.1.2007 lukuun ottamattaMalmin lentokentän aluetta). Keskustan kulttuuripuistoa ja alueel-lisia kaupunkipuistoja kehitetään monipuolisina toiminta-, kohtaa-mis-, kulttuuri- ja luontoympäristöinä. Alueelle saa rakentaa tar-peellisia yhdyskuntateknisten huollon tiloja ja liikenneväyliä. Nytlaadittu kaavaratkaisu on voimassa olevan yleiskaavan mukainen.
Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto26.10.2016) alue on kantakaupunkialuetta (C1). Nyt laaditussakaavaratkaisussa on otettu huomioon Helsingin uuden yleiskaa-van (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on varattu maanalai-sille sähköasemalle. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisenyleiskaavan mukainen.
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Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 8901 (vahvistettu1.8.1985). Kaavan mukaan alue on katu- ja puistoaluetta (VP).
Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Rakennuskiellot

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n 1 mo-mentin mukainen rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi. Kieltokoskee rakennusten 1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike-ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön.
Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-kartan.
Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa alueen.
Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo
Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2015 kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-raavien viranomaistahojen kanssa:

Helen Sähköverkko Oyrakennusvirasto
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineistonnähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevanosallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.
Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolostaon ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa olinähtävillä 14.9–5.10.2015 seuraavissa paikoissa:info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2Kallion kirjastossa, Viides Linja 11kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs Verk-kosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat
Asukastilaisuudet pidettiin 17.9.2015 ja 14.1.2016 suunnittelualu-eella ja kumppanuustalo Hannassa.
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) ilmoittilausunnossaan, että Sturenkadulla ja Josafatinkadulla sijaitsevatvesijohdot ja jätevesiviemärit tulee ottaa huomioon jatkosuunnitte-lussa.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteistä
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoakoskevia mielipidekirjeitä saapui 13 kappaletta. Mielipiteissä oliuseita allekirjoituksia ja lisäksi Alppila seura toimitti adressin,jossa oli 222 nimeä. Adressissa vastustettiin sähköaseman sijoit-tamista Josafatinkallioiden alle. Suullisia mielipiteitä on esitettyasukastilaisuudessa, sähköpostitse ja puhelimitse. Asukastilai-suuden lisäksi hankkeesta on käyty neuvotteluja alueen asukkai-den ja kaupunginosayhdistyksen kanssa.
Mielipiteet kohdistuivat pääosin ilmanvaihto- ja poistumistieraken-nuksen sijoittumiseen Kirstinkadun ja Josafatinkadun risteykseen.Lisäksi ilmanvaihtorakennuksesta aiheutuva melu tulisi haittaa-maan alueen asukkaita sekä alueen virkistyskäyttöä. Kahdessamielipiteessä ehdotettiin alueen täydennysrakentamista.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että ilman-vaihto- ja poistumistierakennuksen sijoituspaikkaa on tutkittu uu-
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delleen. Lisäksi on annettu tarkentavia määräyksiä maanpäällis-ten rakennusten ulkonäöstä, sijoituksesta, rakentamisen aikaisistavaikutuksista ja alueen kasvillisuuden palauttamisesta.
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 23.2.–26.3.2018
Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 6.2.2018ja lautakunta päätti 6.2.2018 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville.
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset
Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Viranomaisten lausunnot
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessajulkisesti nähtävillä. Lausunnoissa ei esitetty huomautuksia.
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-kus)
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-sesta saaduista viranomaisten lausunnoista.
Aineistoon tehdyt täydennykset:

kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-den osaltakaavakartan nimiö on päivitettyliitekoosteen seurantalomake on korjattu.

Helsingissä 18.4.2018

Marja Piimies
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JOSAFATINKALLIOIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Josafatin kallioiden alle ollaan suunnittelemassa sähköasemaa.Sähköasema sijoittuu maanalaisiin tiloihin, sisäänajo sähköase-malle sijoittuu Helsinginkadun ylittävän Wallininkadun sillan itä-puolelle. Sähköaseman ilmanvaihto ja varauloskäynnit sijoittuvatpuistoon, Josafatinkadun ja Kirstinkadun kulmaan.Josafatinkalliot -puistoalue suojellaan.
Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Josafatinkallioiden puistoa sekä Sturen-kadun, Josafatinkadun ja Wallininkadun alueita.

Kuvassa on esitetty asemakaavan muutoksen rajaus sekä asemakaa-van muutoksen mahdollistaman maanalaisen sähköaseman maanpääl-liset osat.

Ilmanvaihtorakennus

Ajoramppi



Hankenro 0858_2HEL 2015 - 00291627.8.2015 Oas 1221-00/15 2 (3)

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa maanalaisensähköaseman sijoittumisen alueelle.
Valmistelun eteneminen

Tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä esitelläänasemakaavan muutoksen luonnosaineisto.
Luonnoksen ja siitä saadun palautteen pohjalta laaditaan asemakaa-vaehdotus, joka esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle alkuvuo-desta 2016.

Osallistuminen ja aineistot
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnosaineisto ovat esillä14.9 5.10.2015 seuraavissa paikoissa: info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2 Kallion kirjastossa, Viides Linja 11 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13 Verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat
Suunnitteluaineistoihin voi tutustua myös Helsingin karttapalvelussakartta.hel.fi/suunnitelmat/.
Kaavan valmistelija on tavattavissa myös kaupunkisuunnitteluvirastos-sa sopimuksen mukaan.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, suunnittelun lähtö-kohdista ja kaavaluonnosaineistosta pyydetään toimittamaan viimeis-tään 5.10.2015 kirjallisesti osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo,Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI,(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13), sähköpostillahelsinki.kirjaamo(a)hel.fi, faksilla (09) 655 783 tai suullisesti kaavanvalmistelijalle.
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään erillisin neuvotte-luin.
Asemakaavaluonnosaineiston ja saadun palautteen pohjalta valmistel-laan kaavaehdotus. Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolostatiedotetaan kuulutuksella Helsingin sanomissa, Hufvudstadsbladetissa,Metro lehdessä sekä verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset.
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Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat alueen ja lähialueiden maanomis-tajat, asukkaat ja yritykset sekä seuraavat seurat, yhdistykset ja asian-tuntijaviranomaiset:

 Kallio Seura ry, Kallio-liike, Alppila-seura, Helsingin kaupungin-osayhdistykset ry Helka Helsingin yrittäjät Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Museovi-rasto, Helen Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY / ve-sihuolto kaupunginmuseo, kiinteistöviraston geotekninen osasto, tilakes-kus ja tonttiosasto, rakennusvalvontavirasto, rakennusvirasto,pelastuslaitos, ympäristökeskus
Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluviraston asiantuntijat arvioivat kaavan toteuttami-sen vaikutuksia muun muassa yhdyskuntarakenteeseen ja rakennet-tuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, kau-punkikuvaan ja kulttuuriperintöön.
Suunnittelun taustatietoa

Kaavamuutos on tullut vireille kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta.
Alueen omistaa Helsingin kaupunki.
Alueella on voimassa 8901 asemakaava vuodelta 1985 jossa alue onmerkitty katu- ja puistoalueiksi.
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kaupunkipuistoksi. Keskustankulttuuripuistoa ja alueellisia kaupunkipuistoja kehitetään monipuolisinatoiminta-, kohtaamis-, kulttuuri- ja luontoympäristöinä. Alueelle saa ra-kentaa tarpeellisia yhdyskuntateknisten huollon tiloja ja liikenneväyliä.
Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa alue on varattu maanalaisilletoiminnoille, jossa kallionpinta on arviolta 0-20 m maanpinnasta.

Lisätiedot arkkitehti Perttu Pulkka, p. (09) 310 37465, perttu.pulkka@hel.fi











Havainnekuva 6.2.2018Josafatinkalliot, sähköasema1:1000
Maanpäälliset rakenteet:1. Ajoramppi2. Ilmanvaihtorakennus3. Hätäpoistumistie ja hyökkäystie

Maanalaiset osat:5. Ajorampin maanalainen osa6. Muuntajatila7. Muuntajanlaskutila, kansi asfaltin alla
Helsingin kaupunkiAsemakaavoitusEteläinen alueyksikkö/ Kantakaupunki
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Ote Yleiskaava 2002:staAlppiharju,  Josafatinkalliot Helsingin kaupunkiAsemakaavoitusEteläinen alueyksikkö / Kantakaupunki



Valtakunnallisesti tai seudullisestitärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-vardin tai pääkadun maanalainen taikatettu osuus

Östersundom ei kuulukaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1
Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1
Asuntovaltainen alue A2
Asuntovaltainen alue A3
Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnanaluekokonaisuus
Toimitila-alue
Yhdyskuntateknisen huollonalue

Satama
Puolustusvoimien alue
Virkistys- ja viheralue
Merellisen virkistyksenja matkailun alue
Viheryhteys
Rantaraitti
Vesialue

Rautatie asemineen
Metro asemineen
Raideliikenteenrunkoyhteys

Pikaraitiotie
Raideliikenteen yhteystarve
Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeätie tai katu eritasoliittymineen
Kaupunkibulevardi
Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,jota päätös koskee. Yleiskaava kattaakaupungin hallinnollisen alueenpoislukien Östersundom.

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta(kaupunginvaltuusto 26.10.2016)Alppiharju,  Josafatinkalliot
Helsingin kaupunkiAsemakaavoitusEteläinen alueyksikkö / Kantakaupunki



Ote Helsingin maanalaisesta yleiskaavasta (kaavakartta nro 2)Alppiharju,  Josafatinkalliot Helsingin kaupunkiAsemakaavoitusEteläinen alueyksikkö / Kantakaupunki
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