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Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.10.2013 § 309

HEL 2012-004485 T 10 03 03

Ksv 3363_2, Reginankuja 3, karttaruutu J4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 1.10.2013 päivätyn 43. kaupunginosan (Herttoniemi, 
Herttoniemenranta) vesialueen asemakaavaehdotuksen ja 
korttelin 43257 tontin 1 ja katu- ja vesialueiden asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12234 kaupunginhallitukselle puoltaen 
sen hyväksymistä

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 
päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, maaperän pilaantuneisuus, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, liikenteen ymp.vaikutukset, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Maija Rekola, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37132

maija.rekola(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, kuntatekniikka, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 3.6.2013
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kannanottoa 
asemakaavaluonnoksesta, joka koskee Laivalahden puistotien ja 
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Reginankujan päätteenä olevaa, Tullisaaren selälle avautuvaa, 
rakentamatonta KY-tonttia. 

Asemakaavan muutoksella liike- ja julkisten rakennusten tontti 
muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaava mahdollistaa 
myös niemekkeen kiertävän rantaraitin valmiiksi rakentamisen, laiva- ja 
venepaikkojen lisäämisen sekä kahvilarakennuksen sijoittamisen 
niemen kärkeen. 

Rakennusvirasto pyytää ottamaan huomioon seuraavat seikat 
asemakaavan valmistelutyössä:

Asemakaavaselostuksen liikenne ja pysäköinti -osiossa kerrotaan 
Reginantiestä. Kaavakartassa tai selostuksessa ei ole mainintaa 
Reginantiestä; ilmeisesti tässä tarkoitetaan Reginankujaa. 

Asemakaavaluonnoksesta ei käy ilmi rannan kahvilan rakennusoikeus. 
Sen määrittely selventää lopputilannetta ja helpottaa asemakaavan 
toteuttamista.

Rantaa pitkin kulkeva pohjois-eteläsuuntainen eroteltu pyörätie ja 
jalkakäytävä risteävät rantakahvilan sekä venelaitureiden huoltoajon 
kanssa. Jatkosuunnittelussa on tärkeä kiinnittää huomiota kahvilan 
huoltoon tarvittavan tilan riittävyyteen sekä miettiä ratkaisu, jolla 
minimoidaan venelaitureiden ja muun logistiikkaliikenteen kanssa 
risteävän kevyen liikenteen vaaratilanteet. 

Rantaraitin- ja aukion tulee olla koneellisesti ylläpidettävissä. 
Asemakaavaavatyön edetessä on vielä hyvä selvittää lumen 
välivarastointipaikkaa aukiolle. Hulevesiin ja kuivatusjärjestelyihin tulee 
myös kiinnittää huomiota jo kaavoitusvaiheessa.

Rakennusvirasto toteutti 1990- ja 2000-lukujen vaihteessa kaava-
alueen itäpuolella sijaitsevan Annikanpuiston sekä rakensi kaava-
alueella sijaitsevan rantamuurin koneladottuna kiviheitokkeena kivien 
halkaisijan ollessa keskimäärin yli puoli metriä. Muurin rakentaminen 
maksoi silloisilla rakentamiskustannuksilla noin 150 000 euroa. 
Rakennusvirasto ei voi nykyisessä heikossa rahatilanteessa sitoutua 
rantarakenteen purkamiseen ja uudelleen rakentamiseen pystysuoraksi 
betonirakenteiseksi rantamuuriksi. Yhden laivan kylkikiinnityksen 
mahdollistavan laituripaikan lisääminen ja kaupunkikuva ei ole tässä 
tapauksessa rakennusviraston näkökulmasta riittävän painava peruste 
sille, että osa olevasta rantarakenteesta puretaan ja rakennetaan 
uudelleen.   

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640
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Jenna I Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38501
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