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Helsingin kaupungin kirjaamoKaupunkiympäristölautakuntaKaupunkiympäristön toimialaPL 10 (Pohjoisesplanadi 11 13)00099 HELSINGIN KAUPUNKI
KYLK/HEL 2011-010482

LAUSUNTO TYÖNJOHTAJANKADUN KORTTELEIDEN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 12481)
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt lausuntoa 43. kaupunginosan(Herttoniemi) kortteleita 43052, 43054, 43084 ja korttelin 43053 tonttia 1 sekä katu-,puisto- ja rautatiealueita koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta.
Kaupunkiympäristölautakunnan 28.11.2017 päivätyssä pöytäkirjassa todetaanasemakaavan muutosehdotuksesta mm. seuraavaa:
rakentamattomia tontteja, suunnitellaan asuntoja sekä liike- ja muita toimitilojaHerttoniemen keskustan laajentamiseksi. Korttelit 43084 ja 43052 sekä tontti 43053/1muutetaan keskustatoimistojen korttelialueiksi, joiden kokonaiskerrosalastakorttelialueesta riippuen vähintään 15 30 % on käytettävä liike-, toimisto-, palvelu-,hotelli- tai palveluasuntojen tiloja varten. Pääosa korttelista 43054 muutetaanasuinkerrostalojen korttelialueeksi sekä osin toimitilarakennusten ja autopaikkojenkorttelialueeksi. Autopaikkojen korttelialueelle sijoittuu asuntoja Itäväylän melultasuojaava pysäköintilaitos, jonka päälle on rakennettava 7500 k-m² vuokravarasto-,toimi- tai liikuntatiloja. Korttelissa 43054 noin 15 % kokonaisrakennusoikeudesta onmuuta kuin asuntokerrosalaa. Nykyinen rakennuskanta tonteilla voidaan purkaalukuun ottamatta G.W. Sohlbergin tehdaskompleksin vanhinta rakennusosaa, jokasuojellaan pääosiltaan ja muutetaan toimitilakäyttöön.
Korttelin 43084 kaavallinen ratkaisu on periaatteellinen. Tarkempi ratkaisu selviääkorttelin toteutuksesta järjestettävän kilpailun yhteydessä.
Kaavamuutoksessa on kerrosalaa yhteensä noin 167 000 k-m². Uuttaasuntokerrosalaa on noin 136 000 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 3400.Rakennusten korkeudet vaihtelevat 6 ja 16 kerroksen välillä
Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 6768).Kaavaehdotuksen mukainen Suunnittelijankadun leventäminen vaikuttaa liikenne- jakatujärjestelyihin koko Herttoniemen keskustan alueella, minkä vuoksi ne on esitettykaava-aluetta laajempana liikenteellisesti yhtenäisenä kokonaisuutena. Liikenne- jakatujärjestelyt ovat kaupunkisuunnittelulautakunnan 9.5.2017 hyväksymien
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Kortteleiden 43053 ja 43054 välissä sijaitseva entinen rautatiealue muutetaanpihakaduksi, josta muodostuu jatke nykyiselle Insinöörinkadulle. Pihakadustarakennetaan oleskeluun soveltuva, puistomainen miljöö alueelle, jossa on nykyäänvain vähän viihtyisiä julkisia ulkotiloja. Asentajanpuistossa siirretään jalankulun japyöräilyn väyliä ja osoitetaan leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa, jottapuistoa voidaan kehittää paremmin alueen kasvavan asukasmäärän edellyttämällä
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää lausuntonaanseuraavaa:
Tontilta 43054/2 puuttuu liitospaikka jätevesiviemäriin eikä viemäriä ole esitettyrakennettavaksi asemakaavaselostuksen vesihuoltoliitteen mukaan. Vesihuoltoliitettätulee täydentää.
Osa korttelin 43054 tonteista ei rajaudu katualueeseen. Tontit tulee liittää kortteliaympäröivien katujen vesihuoltoverkostoihin yksityisin liittymisjohdoin.
Asemakaavaselostuksessa todetaan, että asemakaavan toteuttamisen yhteydessätulee pyrkiä Insinöörikadun sekavesiviemärin muuttamiseen erillisviemäriksi.Sekavesiviemärin eriyttämisestä tulee aiheutumaan HSY:lle kustannuksia.
Lisätietoja antaa alueinsinööri Sini Lehtonen, puh. (09) 1561 3054.
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