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Kirjaamo Helsinki

Lähettäjä: Syrjälä Teuvo <Teuvo.Syrjala@hsl.fi>
Lähetetty: keskiviikko 24. kesäkuuta 2020 9:49
Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki
Kopio: Assistentit
Aihe: JÄTKÄSAAREN ASUNTOREFORMIKORTTELI, ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

Hei!

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä (HSL) on saanut lausuntopyynnön koskien Jätkäsaaren
asuntoreformikorttelin asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (hankenro 6364_1).

HSL:llä ei ole asiasta lausuttavaa.

Ystävällisin terveisin,

Teuvo Syrjälä
Joukkoliikennesuunnittelija
Raitiovaunu- ja metroliikenne
Joukkoliikennejärjestelmät -ryhmä
HSL Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puhelin: 040 486 7474
Sähköposti: teuvo.syrjala@hsl.fi



 

  1 (1) 

 

  

  

   
   
 
Helsingin kaupunki   
Kirjaamo 
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11–13) 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
 

Kannanotto 
4.6.2020 
 
463/00.02.022.0220/2020 

HEL 2020-006591 T 10 03 03, Hankenumero 6364_1 
 
 
JÄTKÄSAAREN ASUNTOREFORMIKORTTELI, HSY:N KANNANOTTO ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN 

Jätkäsaaren kortteli 20077 asemakaavoitetaan uudelleen. Atlantinkadun, Kanariankadun, 
Tahitinkadun ja Samoankujan rajaamalle korttelille laaditaan uusi asemakaava, jossa 
asuinkortteli, pysäköintitalo ja yleiset alueet rajataan omiksi alueikseen. 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää kannanottonaan asiasta seuraavaa:  

Korttelia 20077 ympäröiville katualueille on suunniteltu ja pääosin rakennettu yleiset 
vesihuoltolinjat v. 2019 voimaan tuleen Melkinlaiturin asemakaavan mukaisesti 
katurakentamisen yhteydessä. Asemakaavan muutosalueen uusien tonttien liittyminen 
yleiseen vesihuoltoon tulee selvittää kaavoituksen yhteydessä. Tarvittaessa tonttien tulee 
liittyä yleiseen vesihuoltoon yksityisin järjestelyin. Mikäli asemakaavamuutos edellyttää 
yleisen vesihuollon lisärakentamista, tulee osana kaavoitusta laatia alustava vesihuollon 
yleissuunnitelma kustannusarvioineen ja esittää se kaavaselostuksen liitteenä. Yleisen 
vesihuollon lisärakentaminen tulee toteuttaa osana kaupungin aluerakentamishanketta. 

Lisätietoja antaa aluepäällikkö Saara Neiramo, etunimi.sukunimi@hsy.fi.   

Jätkäsaaressa jätehuolto toteutetaan putkikeräysjärjestelmällä. Asuinkortteliin tulisi järjestää 
putkikeräysjärjestelmän lisäksi myös korttelikohtaiset kierrätyspisteet siten, että 
kierrätyspisteiden suunnittelussa on huomioitu jätehuoltomääräysten asettamat vaatimukset 
jätepisteen järjestämiselle, sekä kuljettajien työturvallisuus. Kierrätyspisteiden tulee olla 
riittävän tilavat tehokkaan jätehuollon ja harvempien tyhjennysrytmien mahdollistamiseksi ja 
informaatio jätetilojen käytöstä tulee olla asukkaille selkeä. Tarvittaessa asuinkiinteistöjen 
jätehuolto tulisi pystyä erottamaan kauppojen ja muiden liikekiinteistöjen jätehuollosta. 
Kierrätyspisteiden käyttäjämäärää pitäisi pystyä rajaamaan siten, ettei niihin kohdistu liian 
suurta materiaalivirtaa. Joulukuusien keräilyä varten täytyy nimetä paikka. Jos kiinteistön 
haltija haluaa lukita tai on lukinnut keräysvälineille johtavan reitin, on lukitus järjestettävä siten, 
että jätteiden noutaja voi avata lukituksen ”HSY:n jätehuolto” -avaimella tai HSY:lle 
luovutetulla koodilla. Lukituksessa on käytettävä HSY:n jätehuoltosarjaan sarjoitettua lukkoa. 
Putkilukon käyttö on luvanvaraista. Putkilukko tulee sijoittaa lähelle kierrätyspisteen ovea. 

Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Kati Siekkinen, etunimi.sukunimi@hsy.fi.    

 

Raimo Inkinen  
toimitusjohtaja 

 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu 
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