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Kirjaamo Helsinki

Lähettäjä: Oasmaa Kyösti <Kyosti.Oasmaa@helen.fi>
Lähetetty: 8. helmikuuta 2017 8:47
Vastaanottaja: Nordström Siv; Kirjaamo Helsinki
Aihe: Ksv/HEL 2015-003281, Raide-jokerikaavan nro 12434 asemakaavan

muutosehdotus

Asemakaavaehdotus aiheuttaa muutoksia olemassa olevaan kaukolämpöjohtoon Pajamäentien ja Pitäjänmäentien
risteysalueella. Raidejokeri tulee risteämään Helenin DN400 betonielementtikanavan kanssa. Kuva alla.
Helen Oy:llä ei ole muuta lausuttavaa asiasta.
t. Kyösti Oasmaa

Kyösti Oasmaa
kiinteistöpäällikkö
Helen Oy
puh.+358 50 3767 414
kyosti.oasmaa@helen.fi
www.helen.fi
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Lausunto asemakaavaehdotuksesta, Helsinki, Pitäjänmäki, Patterimäki, Raide-
Jokeri, nro 12434

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto:





1

Kirjaamo Helsinki

Lähettäjä: Nordström Siv
Lähetetty: 7. helmikuuta 2017 13:49
Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki
Aihe: VL: Patterimäen Raide-jokerikaavan nro 12434 lausunnon määräaika mennyt

umpeen

Lähettäjä: Vuokko Ville [mailto:Ville.Vuokko@liikennevirasto.fi]
Lähetetty: 7. helmikuuta 2017 13:47
Vastaanottaja: Nordström Siv <Siv.Nordstrom@hel.fi>
Aihe: VS: Patterimäen Raide-jokerikaavan nro 12434 lausunnon määräaika mennyt umpeen

Hei,

Liikennevirastolla ei ole lausuttavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Ystävällisin terveisin,
Ville Vuokko

Ville Vuokko
Maankäytön asiantuntija
Liikennevirasto, Hankesuunnitteluosasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A), 00521 Helsinki
puh 029 534 3823
ville.vuokko(at)liikennevirasto.fi

Lähettäjä: Nordström Siv [mailto:Siv.Nordstrom@hel.fi]
Lähetetty: tiistaina 7. helmikuuta 2017 11.45
Vastaanottaja: hsl@hsl.fi; Kirjaamo <Kirjaamo.Kirjaamo@liikennevirasto.fi>; museovirasto.kirjaamo@nba.fi; Laine-
Hendolin Kirsti <Kirsti.Laine-Hendolin@hel.fi>; Saarikoski Juha <Juha.Saarikoski@hel.fi>; helen@helen.fi;
helen.sahkoverkko@helen.fi
Aihe: Patterimäen Raide-jokerikaavan nro 12434 lausunnon määräaika mennyt umpeen

hei,

Patterimäen Raide-jokerikaavan nro 12434 asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 29.11.2016. Lausuntojen määräaika päättyi eilen eli 6.2.2017.

Tämän sähköpostin vastaanottajille on lähetetty lausuntopyynnöt 12.12.2016, mutta vastaanottajilta ei ole vielä
tullut lausuntoja, joten pyydämme asianosaisia toimittamaan lausunnot Ahjon kautta tai postitse mahdollisimman
pian.
Lausunto osoitetaan kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja toimitetaan osoitteeseen

Helsingin kaupungin kirjaamo
kaupunkisuunnitteluvirasto
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13)
00099 Helsingin kaupunki
tai
helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Aihekentän alkuun: Ksv/HEL 2015-003281

yst.terv. Siv Nordström puh 310 37322
ksv,  asian valmistelija




