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HATTELMALANTIE 2 JA ALEKSANTERI NEVSKIN KATU
Asemaakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelma -vaiheet
Esittely- ja keskustelutilaisuus
22.5. klo 17.30
Pihlajiston ala-asteen Viikinmäen sivukoulu, Harjannetie 36
Paikalla asiantuntijoina Helsingin kaupungilta
Hattelmalantie 2
Joakim Kettunen, arkkitehti, kaupunkisuunnitteluvirasto
Juha Ruonala, liikennesuunnittelija, kaupunkisuunnitteluvirasto
Aleksanteri Nevskin katu
Elina Ahdeoja, arkkitehti, kaupunkisuunnitteluvirasto
Harri Verkamo, liikennesuunnittelija, kaupunkisuunnitteluvirasto
Illan puheenjohtajana Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, kaupunkisuunnitteluvirasto
Tilaisuuteen osallistui noin 45 henkilöä
Tilaisuuden kulku
Ilta aloitettiin esittelemällä molempien asemakaavahankkeiden lähtökohtia, tavoitteita ja alustavia suunnitelmia. Molemmat suunnittelukohteet liittyvät pikaraitiotie Raide-Jokeriin, jonka pysäkki on tulossa Hattelmalantie 2:n välittömään läheisyyteen.
Esitysten ja yleisen keskustelun jälkeen jakaannuttiin suunnittelukohteittain pöytäryhmiin, joissa
keskustellen saattoi mm. kehittää alustavia suunnitteluratkaisuita eteenpäin.
Keskusteluun yhteisessä osuudessa nousseet kysymykset
-

Milloin kohteet voisivat rakentua?
Raide-Jokeri, joka sinänsä on hieno hanke, on kääntynyt itseään vastaan, koska tiivistämistä tehdään niin rajulla tavalla sen varressa.
Kuinka paljon alueen liikenne lisääntyy kun asukasmäärä kasvaa?
Voimmeko oikeasti vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin ja miten?

Hattelmalantie:
- On ristiriitainen viesti, että kortteliin suunnitellaan pysäköintiä ja samaan aikaan on tavoitteena, että ihmiset siirtyisivät entistä enemmän käyttämään joukkoliikennettä. Varsinkin
nyt kun Raide-Jokerin myötä joukkoliikenneyhteydet parantuvat.
- Millaista omistusjakaumaa rakennettaviin asuintaloihin on tulossa?
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-

Tontin länsipuolelle esitetyn 6-kerroksisen talon tulisi olla matalampi.
Alueen nykyiset korkeat talot on aikoinaan suunniteltu siten, etteivät talot peitä toistensa
näkymiä vaan ovat vaikkapa limittäin. Tämä nyt esillä oleva suunnitelma muuttaa tämän
periaatteen. Uudisrakennus tulee suoraan Hattelmalantien toisella puolella olevien kerrostalojen eteen. Julkisivut tulevat aivan vastakkain. Sinänsä kaupungin tavoittelema tiivistäminen on ymmärrettävää, mutta se pitäisi toteuttaa toisella tavalla.

Lisäksi keskusteltiin Pihlajiston nykyisen ostarin tulevaisuudesta
Nykyistä ostoskeskusta ympäröivät asuintalot. Jos ostari puretaan, on siihen kohtaan hyvin
haastavaa rakentaa korkeaa asumista peittämättä nykyasuntojen näkymiä. Toisaalta nykyistä
ravintolaa ei kukaan jää kaipaamaan. Voiko kaavoituksella vaikuttaa siihen, että vastaavaa kaljakuppilaa ei tule uuteen rakennukseen?
Karttatyöskentelyssä esiin nousseet näkökulmat
Hattelmalantie 2
Mikä suunnitelmassa on hyvää?
Suunnitelma on alueen ilmeeseen sopiva
Uusi päivittäistavarakauppa on tervetullut
Senioriystävällisiä asuntoja tarvitaan
Hyvä että joutomaalle rakennetaan, kunhan ei liian korkeaksi
Tässä suunnitelmassa on hienoa, että "törkytontti" poistuu liiketilan alta
Mikä suunnitelmassa on huonoa tai kaipaa kehittämistä?
Hattelmalantie 2:n tontin rajalla on rivitalo ja kaksi paritaloa. Toivon, että
nämä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon koko suunnittelussa, mukaan lukien pihat ja parkkipaikat. (Asukas osoitteesta Hattelmalantie 2)
Päivittäistavarakaupan lisäksi/yhteyteen tarvitaan myös R-kioski
Hattelmalantie 5-7 A ja B kahdessa kerrostalossa on 48 huoneistoa, jotka
suuntautuvat osittain tai kokonaan suunnitellun 6-kerroksisen talon suuntaan, mikä pitäisi huomioida uudisrakennuksen sijoittelussa ja kerrosluvuissa
Suunnittelualueen läheisyydessä olevan Ostarin tilalle voisi tulla puisto ja
ehkä matala vanhusten palvelutalo. Puisto olisi luonteva yhdistävä osa alueen ulkoilureitistöä
Odotamme suunnittelualueen viereiselle tontille asukastaloa, joka kaavoittajan mukaan on mahdollista voimassa oleva asemakaavan mukaan
Suunniteltaessa Pihlajistoon tulisi huomioida pitkät näkymät ja valoisat
asunnot ja pyrkiä 45 º valokulman minimivaatimusta parempaan ympäristöön valo-olosuhteiden säilyttämiseksi viihtyisinä.
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Päivittäistavarakaupan voisi sijoittaa jokerilinjan päälle kannelle siten, että
käynti kauppaan tulisi Harjannetien/Salpausseläntien sillalta tai sen vierestä. Pysäköinti tulisi kaupan viereen.
Suunnitellut rakennukset tulisi olla esitettyä matalampia. 2-3 kerrosta olisi
sopiva kerrosluku
Hattelmalantien ja Harjannetien katto-/räystäskorkeus tulisi olla sama kuin
Aulangontien ja Harjannetien kulmassa olevan asuinkerrotalossa
Suunnitelman 6-kerroksisen talon voisi asemoida siten, ettei ikkunanäkymät
olisi ihan vastakkain Hattelmalantie 5 A asuinkerrostalon kanssa. Tähän tulisi hakea ratkaisua vaihtoehtoisilla suuntaus- ja sijaintiratkaisuilla. Pihlajistossa ei ole rakennettu muuallakaan siten, että pitkät julkisivut ovat vastakkain
6-kerroksinen rakennus tulisi sijoittaa lähemmäksi Kuninkaankartanontietä
suunniteltujen parkkipaikkojen paikalle. Vaihtoehtoisesti voisi tutkia kolmea
tai neljää matalampaa vinottain sijoitettua rakennusta
6-kerroksinen rakennus on aivan liian lähellä Hattelmalantie 5-7 A ja B taloja
Hattelmalantien varteen suunniteltu 6-keroksinen talo tulisi olla enintään 2
kerroksinen
Näköalat häviävät Hattelmalantie 5-7 asunnoista
Suunnitellut talot eivät saa olla 6 kerrosta korkeampia, jottei valon määrä
jää katualuilla liian pieneksi.
Aleksanteri Nevskin katu
Mikä suunnitelmassa on hyvää?
rakentaminen ei haittaa
emme vastusta lainkaan lisärakentamista
asukasmäärä mitättömän pieni, sillä ei ole mitään vaikutusta
on edistystä, ettei ole yhtään pitkää muuria
on hyvä, että alue siistiytyy
kiitokset asukasillasta, tulee edes sellainen tunne, että asioihin voi vaikuttaa.
Mikä suunnitelmassa on huonoa tai kaipaa kehittämistä?
lisää kerroksia
liikaa korkeutta (noin 5-kerroksisia ja 7-kerrokseen kattosaunat)
kaivataan katkoja massoihin
viimeinen tämän alueen kallio pitäisi suojella-ei tuhota
ei enää yhtään räjäytettyä kalliota
rakennetaan vain yhdelle puolelle A.Nevskiä, kallio jätetään ehjäksi
jos on pakko rakentaa, ei ainakaan yli 2-3 -kerroksisia taloja
asuntoja vähemmän
lisää liiketiloja, ravintoloita ja palveluita
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kiinteistövälittäjä lupasi 5 vuotta sitten, että mitään ei rakenneta näille kallioille
pitää perua koko rakentaminen AN -kadun varteen rakentaminen
varmasti valitetaan!
liian korkeata
hyvä olisi huomioida asukkaiden näkemykset uudesta rakentamisesta

