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TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutoksen sisältö
Asemakaavan muutoksella toimisto- ja liikerakennusten tontti 43011/31
muutetaan asuinkerrostalojen tontiksi, jolle saa rakentaa 6–8-kerroksisia asuinrakennuksia. Tontilla sijaitseva toimistotalo puretaan. Rakennusoikeuden määrä on yhteensä 11 150 k-m2, mikä on voimassa
olevaan asemakaavaan nähden 650 k-m2 enemmän. Autopaikat tulee
sijoittaa pihakannen alaisiin tiloihin tontilla. Kaavamuutos vastaa sisällöltään ja ratkaisuiltaan viereiselle tontille 43011/30 vuonna 2013 voimaan tullutta kaavamuutosta.
Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet
Kaavoitustyö on käynnistetty kiinteistön omistajan Koy Helsingin Hitsaajankatu 9 aloitteesta.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavan havainneaineistosta on jätetty 3 mielipidettä,
joka on otettu kaavoitustyössä huomioon.
Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin
lausunnot. Muistutuksia ei esitetty. Lausunnoissa ei esitetty muutoksia
asemakaavan muutosehdotukseen. Asemakaavan muutosehdotukseen ei ole tehty muutoksia. Selostusta on muutettu Helen Sähköverkko Oy:n lausunnon mukaisesti.
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LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Kaavaa muutetaan alueella, jolla asuntotuotannolla on hyvät edellytykset toteutua valmiiksi rakennetun katuympäristön, palveluverkon ja rakentamisvalmiuden osalta.
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Helsingin seudun erityistavoitteita ovat:
–
riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueiden käytössä varmistettava tonttimaan riittävyys.
Maakuntakaava
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.
Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta.
Yleiskaava
Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen aluetta. Nyt
laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.
Asemakaavat
Alueella on voimassa asemakaava nro 11355 (tullut voimaan
1.7.2005). Kaavan mukaan muutoksen kohteena oleva tontti on toimisto- ja liikerakennusten korttelialuetta (K), jolle on mahdollista sijoittaa
myös julkista tilaa sekä tiloja huvi- ja viihdetarkoituksiin. Tontin rakennusoikeuden määrä on 10 500 k-m2, josta enintään 6 % saa olla myymälätilaa.
Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Kiinteistörekisteri
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin.
Pohjakartta
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laatinut pohjakartan, joka on tarkistettu 22.8.2014.
Maanomistus
Tontti on yksityisessä omistuksessa.
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Alueen yleiskuvaus
Tontti sijaitsee Herttoniemenrannan pohjoisosassa melko vilkkaasti liikennöidyn Hitsaajankadun varrella, jossa asuminen, työpaikat ja liiketoiminta sekoittuvat keskenään. Tontti rajoittuu etelälaidaltaan rauhalliseen Niittaajankatuun ja sen toisella puolella sijaitsevaan asuinkerrostalojen kortteliin.
Rakennettu ympäristö
Muutosalueen tontilla sijaitsee vuonna 1976 valmistunut toimisto- ja liikerakennus, jonka kadun suuntainen rakennusmassa on kaksikerroksinen ja etelä-pohjoissuunnassa tontin läpi ulottuva toimistosiipi on seitsemänkerroksinen. Rakennuksen kerrosala on 10 375 k-m2 ja kokonaisala 12 583 m2. Idän puoleisilla naapuritonteilla sijaitsee 5–6-kerroksisia asuinkerrostaloja. Lännen puoleiselta naapuritontilla on vuoden
2014 aikana purettu muutosalueen nykyistä rakennusta vastaavan toimistotalo ja käynnissä ovat rakennustyöt uusien kerrostalojen rakentamiseksi.
Palvelut
Muutosalueen kortteli sijaitsee välittömästi Herttoniemen keskustakortteleiden vieressä. Läheisyydessä on elintarvikeliike (S-market) ja erikoisliikkeitä. Metroasema läheisine palveluineen ja Megahertsin kauppakeskuksen kortteli ovat muutaman minuutin kävelymatkan etäisyydellä. Myös Herttoniemen ala-aste ja sen viereinen liikuntapuisto sijaitsevat lyhyen kävelyetäisyyden päässä.
Yhdyskuntatekninen huolto
Alueella on olemassa oleva teknisen huollon verkosto. Tontilla sijaitsee
kiinteistöä palvelevia tietoliikennekaapeleita, 20kv sähkökaapeli sekä
kiinteistön oma muuntamo.
Maaperä
Alueen maaperä on pääosin kitkamaata. Kallion pinta on lähellä maanpintaa alueen koillisosassa sekä eteläosassa. Tontin luoteisosassa on
täytealue, jossa savikerroksen yläpuolella on 1–3 metriä paksu täytekerros.
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Ympäristöhäiriöt
Itäväylän ja Hitsaajankadun moottoriajoneuvoliikenne aiheuttaa kaavaalueelle melua. Katujen moottoriajoneuvoliikenne heikentää alueen ilmanlaatua.
3
TAVOITTEET
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on asuntorakentaminen, joka
täydentää luontevasti korttelia ja katukuvaa. Hitsaajankadun palvelutaso pyritään turvaamaan rakentamalla Herttoniemenrannassa vakiintuneen tavan mukaisesti kadun varren pohjakerrokseen monikäyttötiloja,
joita voidaan käyttää mm. liiketiloina.
4
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS
Yleisperustelu ja -kuvaus
Asemakaavan muutoksen perusteena on asuntorakentamisen mahdollistaminen hyvien julkisen liikenteen yhteyksien ja kattavien kaupallisten ja julkisten palveluiden läheisyydessä.
Kiinteistön omistaja ilmoittaa asemakaavan muutoshakemuksessaan,
että tontilla nykyisin oleva vanhentunut liikerakennus on päätetty kannattamattomana purkaa ja suunnitella tilalle asuinkerrostaloja.
Kaavamuutos vastaa sisällöltään ja ratkaisuiltaan viereiselle tontille
43011/30 vuonna 2013 voimaan tullutta kaavamuutosta.
Mitoitus
Muutosalueen pinta-ala on 0,57 ha. Rakennusoikeuden määrä on
10 900 k-m2 asuinkerrosalaa, lisäksi Hitsaajankadun puoleiseen pohjakerrokseen on toteutettava 250 k-m2 monikäyttötiloja. Rakennusoikeus
vastaa tonttitehokkuuslukemaa e = 1,97.
Arvioitu muutosalueen asukasmäärä on 250.
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
Asemakaavan muutoksessa tontista 43011/31 muodostetaan asuinkerrostalojen korttelialue (AK). Nykyinen toimisto- ja liiketalo puretaan.
Korttelialueen yhteenlaskettu rakennusoikeuden määrä on 11 150
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k-m2, josta enintään 10 900 k-m2 on asuntokerrosalaa ja vähintään 250
k-m2 monikäyttötilaa, joka sijoittuu Hitsaajankadun varrella olevan rakennuksen pohjakerrokseen.
Tontin massoittelu vastaa lännen puoleisen tontin kaavasuunnitelman
ratkaisuja ja jatkaa kadunvarsirakennusten osalta korttelin nykyisten
asuinkerrostalotonttien rakennetta ja rakennuskorkeuksia. Hitsaajankadun puoleinen rakennus on kuusikerroksinen. Niittaajankadun puoleinen rakennus on seitsemänkerroksinen ja ylin kerros on viereisten
asuintalojen mukaisesti sisäänvedetty. Tontin sisäosaan sijoittuu korkeintaan kahdeksankerroksinen pistetalo.
Tontille on mahdollista sijoittaa yksikerroksinen talousrakennus esimerkiksi polkupyörien säilytystä varten.
Tontin asuntorakennusoikeudesta vähintään 50 % tulee toteuttaa sellaisina asuntoina, joissa on kaksi makuuhuonetta tai enemmän. Näiden
asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 80 huoneistoneliömetriä.
Määräys ei koske vuokratuotantoa.
Liikenne ja pysäköinti
Alue liittyy ympäröivään liikenneverkkoon autoliikenteen osalta Niittaajankadun puolelta. Pääosa jalankulku- ja pyöräliikenteestä suuntautunee kuitenkin Hitsaajankadun puolelle.
Tontin toiminnot tuottavat autoliikennettä noin 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Joukkoliikennematkoja noin 130 vuorokaudessa. Jalankulkumatkoja tontin toiminnot tuottavat noin 180 matkaa vuorokaudessa ja
pyörällä tehtyjä matkoja noin 60 vuorokaudessa.
Herttoniemen metroasemalle on linnuntietä alle 600 metriä matkaa, joten autopaikkoja tulee asuntojen osalta toteuttaa vähintään 1 ap/120
k-m2 asuinkerrosalaa (kaupunkisuunnittelulautakunnan 7.2.2012 hyväksymä laskentaohje). Kaikki autopaikat tulee sijoittaa pihakannen
alaiseen paikoitustilaan, jonka sisäänajo tapahtuu Niittaajankadulta.
Polkupyöräpaikkoja tulee tontille toteuttaa 1 pyöräpaikka/30 k-m2.
Jätehuollon tarvitsemat tilat tulee sijoittaa asuintalojen pohjakerrokseen
siten, että ne voidaan huoltaa viereiseltä kadulta. Pelastusajoneuvojen
reitti tontin sisäpihalle voi tapahtua sekä Hitsaajan- että Niittaajankadulta.
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Palvelut
Hitsaajankadun puoleisen rakennuksen pohjakerrokseen rakennettavat
monikäyttötilat ovat kadulle avautuvia tiloja, joihin saa sijoittaa liike-,
toimisto-, myymälä- tms. tilaa. Monikäyttötilat tulee suunnitella mm.
tekniseltä varustukseltaan sellaisiksi, että niitä voidaan joustavasti käyttää eri tarkoituksiin ilman suuria muutostöitä.
Esteettömyys
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
Yhdyskuntatekninen huolto
Helen Sähköverkko Oy:n lausunnossa (20.1.2015) todetaan, että Hitsaajankatu 7:n tontille on rakenteilla jakelumuuntamotila, johon varataan sähkönsiirtokapasiteettia myös Hitsaajankatu 9 tontin sähkönjakelua varten. Muutostontin jatkosuunnittelussa sähköverkon liitoskohdat
pyydetään suunnittelemaan Hitsaajankadun katualueen suunnasta.
Tontilla olevat kaapelit HSV tekee jännitteettömäksi kustannuksellaan
kirjallista liittymissopimuksen purkua vastaan.
Maaperän rakennettavuus ja puhtaus
Olemassa olevan tiedon mukaan ei ole syytä epäillä maaperän pilaantuneisuutta.
Ympäristöhäiriöt
Alueen merkittävimmät melulähteet ovat Itäväylä ja Hitsaajankatu. Tontin etäisyys Itäväylästä on 80 metriä. Viereisen tontin (Hitsaajankatu 7,
asemakaava 12120) asemakaavan muutosta varten tehtiin vuonna
2012 liikennemeluselvitys, jossa on otettu huomioon Itäväylälle tulevat
mahdolliset uudet katujärjestelyt. Laskennat tehtiin sekä nyky- että ennusteliikenteellä ja selvitettiin piha-alueille ja rakennusten julkisivuille
kohdistuvat päivä ja yöajan keskiäänitasot. Koska tämän kaavamuutoksen massoituksellinen ratkaisu on identtinen viereisen tontin kanssa
ja etäisyys melunlähteisiin on sama, myös melunsuojaukseen liittyvät
kaavalliset ratkaisut ovat identtisiä viereistä tonttia varten tehdyn kaavan kanssa, eikä uutta meluselvitystä ole tehty.
Oleskelupihat on sijoitettu siten, että ne ovat asuinrakennusten muodostamassa melukatveessa ja pihojen melutasot eivät ylitä ohjearvoja.
Asuinrakennuksiin kohdistuvat päivän melutasot ovat suurimmillaan
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Hitsaajankadun puoleisilla julkisivuilla noin 65 dB. Muiden rakennusten
julkisivuilla melutasot ovat huomattavasti pienempiä. Kaavassa on annettu Hitsaajankadun varteen tulevan asuinkerrostalon rakenteiden ääneneristävyyttä, asuntojen suuntautumista ja parvekkeiden sijoittamista/lasittamista koskevia määräyksiä.
Moottoriajoneuvoliikenteen aiheuttaman ilmanlaadun heikkenemisen
johdosta kaavassa on annettu määräys, jonka mukaan Hitsaajankadun
puoleisen asuinrakennuksen koneellisen ilmastoinnin raittiin ilman sisäänottoa ei saa järjestää kadun puolelta.
5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET
Asemakaavan muutos lisää Herttoniemenrannan asuntotarjontaa hyvien palveluiden ja liikenneyhteyksien läheisyydessä. Toisaalta muutos
vähentää toimistotilojen ja jonkin verran liiketilojen tarjontaa alueella.
Muutos viimeistelee korttelin kaupunkikuvallisesti yhtenäiseksi asuinkortteliksi. Nykytilanteeseen verrattuna rakennusten varjostava vaikutus lännenpuoleisen tontin suuntaan vähenee merkittävästi ja idänpuoleisten asuintonttien suuntaan lisääntyy jonkin verran.
Kaavassa esitetyillä toimenpiteillä melutasot suunnitelluissa asuinrakennuksissa sekä niiden oleskelupihoilla saadaan hyväksyttävälle tasolle.
6
SUUNNITTELUN VAIHEET
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus
Kaavoitustyö on tullut vireille tontin 43011/31 haltijan Koy Helsingin Hitsaajankatu 9 hakemuksen johdosta (saapunut 16.5.2014).
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 18.8.2014) ja asemakaavan havainneaineistoa.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökohtia ja tavoitteita esiteltiin keskustelutilaisuudessa 4.9.2014.
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Viranomaisyhteistyö
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyötä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston, sosiaali- terveysviraston, varhaiskasvatusviraston, opetusviraston, ympäristökeskuksen, rakennusviraston, rakennusvalvontaviraston, kaupunginmuseon, Helen sähköverkon, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntaliittymän sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.
Esitetyt mielipiteet
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut kirjeitse kolme mielipidettä koskien osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja asemakaavan muutosluonnosta.
Yhdessä mielipiteistä kiitetään hyvän työn johdosta. Kaksi mielipiteistä
kohdistui uudisrakentamisen varjostavaan ja näkymiä peittävään vaikutukseen osoitteessa Niittaajankatu 12 olevan naapuritalon suuntaan.
Mielipiteiden johdosta Niittaajankatu 12:ta vastapäätä olevan rakennusalan rajauksia on muutettu ja tontin rajalle on lisätty istutusaluetta.
Muistutukset ja lausunnot sekä tehdyt muutokset
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 5.12.2014 –
12.1.2015.
Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin kiinteistölautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, pelastuslautakunnan, ympäristökeskuksen,
HSY-kuntayhtymän ja Helen Sähköverkko Oy:n lausunnot. Lisäksi Helsingin Energia ilmoittaa, että sillä ei ole asiaan huomautettavaa. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia.
Lausunnoissa ei ole huomautettavaa itse kaavaehdotukseen.
Kaavaselostusta on muutettu ja täydennetty Helen Sähköverkko Oy:n
lausunnossa esitettyjen seikkojen osalta.
7
KÄSITTELYVAIHEET
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 4.11.2014 ja se päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.
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Kaupunkisuunnitteluvirasto totesi (16.2.2015) kirjeessään kaupunginhallitukselle, etteivät annetut lausunnot anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta.

Helsingissä 16.2.2015

Olavi Veltheim

18.8.2014
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HERTTONIEMENRANTA, HITSAAJANKATU 9
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Suunnittelualue
Asemakaavan muutos koskee Herttoniemenrannassa, osoitteessa Hitsaajankatu 9 sijaitsevaa korttelin 43011 tonttia
31.
Nykytilanne
Tontilla sijaitsevassa rakennuksessa on
toimisto- ja liiketiloja.
Mitä alueelle suunnitellaan
Tontille suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja ja nykyinen rakennus puretaan.
Autopaikat sijoitetaan pihanalaiseen pysäköintikellariin.

Aloite
Kaavamuutos on tullut vireille kiinteistön
omistajan hakemuksesta.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on
keskustatoimintojen aluetta. Nyt laadittu
asemakaavan muutos on yleiskaavan
mukainen.

Maanomistus

Maankäyttösopimus

Tontti on yksityisessä omistuksessa.

Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti
kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen tontinomistajan kanssa käytävissä
neuvotteluissa

Kaavatilanne
Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2005. Kaavan mukaan tontti on toimisto- ja liike-rakennusten korttelialuetta. Rakennusoikeuden määrä on
10 500 k-m2, josta enintään 6 % saa olla
myymälätilaa.

Vaikutusten arviointi
Kaupunkisuunnitteluvirasto arvioi kaavan
toteuttamisen vaikutuksia elinoloihin, rakennettuun ympäristöön, kaupunkikuvaan
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ja naapuritonttien olosuhteisiin kaavan
valmistelun yhteydessä.

vaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2014 loppupuolella.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
(tarvittaessa) viranomaisten lausunnot.
Kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
lähetetty osallisille. Kaavan valmisteluaineisto on esillä 25.8.–12.9.2014:
 Herttoniemen kirjastossa, Kettutie 8 C
 kaupunkisuunnitteluvirastossa,
Kansakoulukatu 3, 1. krs
 esittelytila Laiturilla, Narinkka 2
 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13
 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä
nyt").
Keskustelutilaisuus järjestetään 4.9.2014
klo 17.30–19.30 Herttoniemen kirkon auditoriossa (osoitteessa Hiihtomäentie 23).
Kaavan valmistelija on tavattavissa kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen
mukaan.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja
muusta kaavan valmisteluaineistosta voi
esittää mielipiteen viimeistään 12.9.2014
kirjallisesti osoitteeseen:
Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13)
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö
järjestetään erillisin neuvotteluin.
Saadun palautteen pohjalta valmistellaan
kaavaehdotus. Tavoitteena on, että kaa-

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltävänä talvella 2015.
Ketkä ovat osallisia
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja naapuriston maanomistajat,
asukkaat ja yritykset
 Herttoniemi-Seura, Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys
 Itä-Helsingin Yrittäjät ry, Itäisen Helsingin teollisuusyhdistys ry, Helsingin
Yrittäjät ry
 Helsingin kaupungin kiinteistövirasto,
rakennusvirasto, ympäristökeskus, rakennusvalvontavirasto, varhaiskasvatusvirasto, opetusvirasto, pelastuslaitos, kaupungin museo sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Helsingin seudun ympäristöpalvelut/vesihuolto, Helsingin Energia ja Helen Sähköverkko Oy
Mistä saa tietoa
Suunnittelun etenemistä voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston internetpalvelusta: www.hel.fi/ksv kohdassa
Suunnitelmat kartalla.
Suunnittelusta tiedotetaan
 kirjeillä osallisille (asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön kirjeet lähetetään isännöitsijöille, joiden toivotaan toimittavan
tiedon osakkaille, asukkaille ja vuokralaisille)
 Helsingin uutisten itäpainoksessa
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www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä
nyt")
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
Kaavan nimi
Hyväksymispvm
Hyväksyjä
Hyväksymispykälä
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala
[ha]

091
Täyttämispvm
Helsinki
Hitsaajankatu 9
Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm
Kunnan kaavatunnus

30.09.2014

18.08.2014
12296

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala
[ha]

0,5674

Ranta-asemakaava

Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
Maanalaiset
tilat
Yhteensä

Pinta-ala Pinta-ala
[ha]
[%]
0,5674
0,5674
100,0

-0,5674

Pinta-ala
[ha]

Rakennussuojelu
Yhteensä

Kerrosala Tehokkuus
Pinta-alan Kerrosalan muut.
[k-m²]
[e]
muut. [ha +/-]
[k-m² +/-]
11150
1,97
0,0000
650
11150
1,97
0,5674
11150

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]

-10500

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
AK
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
K
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala Pinta-ala
[ha]
[%]
0,5674
0,5674
100,0
0,5674
100,0

Kerrosala Tehokkuus
Pinta-alan Kerrosalan muut.
[k-m²]
[e]
muut. [ha +/-]
[k-m² +/-]
11150
1,97
0,0000
650
11150
1,97
0,5674
11150
11150
1,97
0,5674
11150

-0,5674
-0,5674

-10500
-10500

0

1000

2000

3000m

Sijaintikartta

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Herttoniemenranta

Asemakaavaosasto

Hitsaajankatu 9

Itinen toimisto

0

50

100

150m

Ilmakuva

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Herttoniemenranta

Asemakaavaosasto

Hitsaajankatu 9

Itinen toimisto

Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta
Herttoniemi, Herttoniemenranta, kortteli 43011 tontti 31
Hitsaajankatu 9

Ote Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavasta
Herttoniemi, Herttoniemenranta, kortteli 43011 tontti 31
Hitsaajankatu 9

Ote yleiskaava 2002:sta
Herttoniemi, Herttoniemenranta, kortteli 43011 tontti 31
Hitsaajankatu 9

0

100

200

300m

Ajantasa-asemakaava

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Herttoniemenranta

Asemakaavaosasto

Hitsaajankatu 9

Itinen toimisto

N
bk = betonikiveys
nk = nurmikiveys

ma

10

ma

kt

12

25

7

8
11

8

8

4

7

1

A-A

Hitsaajankatu
+8.00

44
8 1

+7.90

45

14

+8.10
+8.10

RAK 1

+8.90

MONIKÄYTTÖTILA
46,5 m2

JÄTEHUONE
22,0 m2

+8.10

TALOSAUNA
25,0 m2

MONIKÄYTTÖTILA
56,0 m2

LVV
11,0 m2

KERHO
41,0 m2

2H+KK
46,0 m2

+8.75

75

+8.90

PP

VI

13

+8.75

2H+KK
46,0 m2

ilm

PP

+8.30
bk

32

nk

LEIKKI

OLEMASSA OLEVAN KELLARIN RAJA

6 8

kt

+8.20

bk

nk

8 2

PP

nk
+8.88
3H+K+S
75,5 m2

LVV
23,5 m2

RAK 2

VI

TALOSAUNA
24,5 m2

51

KERHO
49,0 m2

+8.10

VIII

57
64

+8.50

+8.88

LEIKKI

B-B

kt
78

58

+8.00

+8.60

+8.90

46

+8.73

+8.73
6 6

+7.80

MONIKÄYTTÖTILA
65,5 m2

+8.00
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20,0 m2

+8.10

LVV / UVV
19,5 m2

59

43K
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76,5 m2

+7.30
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