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Kohde Konemestarinkatu sijaitsee Herttoniemen (43.) kaupunginosassa ja se on esitettypiirustuksessa nro 31172/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12481 mukainen.

Lähtökohdat
Konemestarinkatu on nykyinen peruskorjattava katu, jonka eteläpuolella sijaitseevanha G.W. Sohlbergin tehdasalue ja autoliikkeitä. Kadun pohjoispuolella sijaitseeyritysalue. G.W. Sohlbergin tehdasalueelle rakentuu uusi asuinkortteli.
Konemestarinkadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntora-kentamisen kadun eteläpuolella sekä nykyisen yritystoiminnan jatkumisen kadunpohjoispuolella.
Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen tulevat asukkaat, sekä nykyisen yritysalu-een työntekijät ja asiakkaat. Läpikulkevaa jalankulku- ja pyöräliikennettä on myösItäväylän alittavaan Konemestarinkadun alikulkukäytävään Länsi-Herttoniemensuuntaan.

Liikenteellinen ratkaisu
Konemestarinkatu on tonttikatu, johon liittyvät Lämmittäjänkatu, Konemestarinka-dun alikulkukäytävä sekä Insinöörinkadun pihakatuosuus. Konemestarinkatu liittyyitäpäästään Laivalahdenkatuun ja länsipäästä on jalankulku- ja pyörätieyhteys Ko-nemestarinkadun alikulkukäytävään.
Konemestarinkadun katualueen leveys on 18,0 metriä. Ajoradan leveys on pääasi-assa 7,0 metriä. Länsipäässä ajoradan leveys on 6,5 metriä. Ajoradan pohjoispuo-lella välillä Lämmittäjänkatu-Insinöörinkatu sekä eteläpuolella välillä InsinöörinkatuLaivalahdenkatu on 2,0 metriä leveä pysäköintikaista ajoradan tasossa. Kadun ete-läreunaan rakennetaan 3,0 – 2,5 metriä leveä jalkakäytävä ja kadun pohjoisreu-naan metrin levyinen erotuskaista ja 3,0 metriä leveä jalkakäytävä. Istutusalueenleveys vaihtelee välillä 3,0 – 3,5 metriä. Istutusalueet sijaitsevat kadun pohjois- jaeteläreunoilla.
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Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikennesuunni-telman 6768/1 mukainen.
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat, jalkakäytävät, yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie sekä pysäköintikaistatpäällystetään asfaltilla. Erotuskaista kivetään harmaalla noppakiveyksellä. Reu-natuet ovat harmaata luonnonkiveä.
Konemestarinkadun länsipäähän istutetaan välikaistalle matalia pensaita ja köyn-nöstelineisiin tukeutuvia köynnöksiä. Itäpäässä kadun pohjoisreunassa kasvavatlehtipuut säilytetään mutta välikaistan nurmikko uusitaan. Myös länsipäässä, kadunpohjoisreunalla tukimuurin takana sijaitsevat puut ja pensaat säilytetään nykyisel-lään.

Valaistus
Konemestarinkatu valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan istutusalu-eille.

Tasaus ja kuivatus
Konemestarinkadun tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä katupintaa.
Konemestarinkatu liittyy itäpäästä Laivalahdenkadun suunniteltuun tasaukseen jalänsipäästään Konemestarinkadun alikulkukäytävän nykyiseen tasaukseen.
Konemestarinkatu kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy Laivalahdenkadullesuunniteltuun hulevesiviemäriin.Mahdollisessa tulvatilanteessa Konemestarinkadun hulevedet virtaavat itään Laiva-lahdenkadulle. Laivalahdenkadulla hulevedet padottuvat kadulle ja virtaavat hule-vesiviemäreihin tai kadun yli itään Asentajanpuistoon.

Esteettömyys
Konemestarinkadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perus-tavoitetason.

Ylläpitoluokka
Konemestarinkatu kuuluu ylläpitoluokkaan III.


