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Helsingin kaupungin kirjaamo
Kaupunkiympäristölautakunta
kaupunkisuunnitteluvirasto
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11 13)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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LAUSUNTO POSTIPUISTON (METSÄLÄNTIE 2-4), ASEMAKAAVAN
MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 12475)

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt lausuntoa 17. kaupunginosan
(Pasila, Pohjois-Pasila) postiliikenne- sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja
korjaamoalueita, rautatiealueita ja katualueita sekä 28. kaupunginosan (Oulunkylä,
Maunulanpuisto) maaliikennekeskusaluetta, puisto- ja katualueita ja kaupunginosan
rajaa koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12475.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan 7.12.2017 päivätyssä pöytäkirjassa todetaan
asemakaavan muutosehdotuksesta mm. seuraavaa:
asukkaalle entisen Maaliikennekeskuksen alueelle. Kaavassa on varauduttu
alakoulun ja kahden päiväkodin rakentamiseen.

Asemakaavan muutos sisältää kerrosalaa 251 095 m², josta on asumista 237 400 m²,
liike- ja toimitilaa 4 310 m², julkisia palveluja 8 200 m² ja yhteistilarakennus 1 185 m².
Asuinkerrostalokortteleiden keskimääräinen tehokkuus on 2,46.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää lausuntonaan
seuraavaa:

Asemakaavamuutos edellyttää vesihuollon lisärakentamista. Vesihuollon
rakentamisen kustannuksiksi on asemakaavan selostuksessa arvioitu noin 1, 5
miljoonaa euroa. Lisäksi kaavan muutos aiheuttaa DN 600 mm vesijohdon siirtoja
Metsäläntiellä.
Alueesta on tehty vesihuollon yleissuunnitelma yhteistyössä HSY:n kanssa.
HSY:n yhteyshenkilönä asiassa toimii alueinsinööri Tarmo Hyvärinen,
puh. (09) 1561 3312.
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Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta, Helsinki, Postipuisto (Metsäläntie
2-4), nro 12475
Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen
palveluineen noin 5 700 asukkaalle entisen Maaliikennekeskuksen
alueelle Pohjois-Pasilassa.
Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto:
Yhdyskuntarakenne
Asemakaavaehdotus toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita
erityisesti yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ja joukkoliikenteen
yhteensovittamisen osalta.
Asemakaavatyössä on otettu huomioon ylemmän asteiset kaavat.
Asemakaavaehdotus luo mahdollisuudet terveellisen, turvallisen ja
viihtyisän elinympäristön rakentamiselle, palveluiden saatavuudelle ja
liikenteen järjestämiselle.
Kaavaa varten on kiitettävästi laadittu selvityksiä ja havainnollistavaa
materiaalia.
Melu ja tärinä
Kaavassa on tunnistettu tieliikenteestä aiheutuva melu sekä
rautatieliikenteestä aiheutuvat melut ja runkoäänet.
Asuntokorttelit ovat katutilaa selkeästi rajaavia umpikortteleita, jotka
muodostavat yhtenäisiä sisäpihoja.
Kaavakartassa määrätään mm., että kortteleissa 17128–17130 on
rakennusluvan yhteydessä laadittava meluselvitys riittävän
meluntorjunnan varmistamiseksi. Määräystä on hyvä tarkentaa
maininnalla asuntojen ja ulko-oleskelualueiden valtioneuvoston
päätöksen enimmäisohjearvoista kuvaamaan em. riittävää
meluntorjuntaa.
UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 0295 021 000
http://www.ely-keskus.fi/uusimaa
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Enimmäisäänitasojen osalta yleisenä ohjeena sisätiloissa on, ettei
enimmäismelutaso saa ylittää 45 dB LAmax tasoa. Tässä tapauksessa,
jossa melutapahtumia on runsaasti (80 kpl yössä) tulisi harkita jopa
tiukempaa arvoa.
Korttelin 17129 kohdalla melutasot ylittyvät rakennuksen lähes kaikilla
julkisivuilla. Osalle asunnoista ei oleskelualueiden suojaamisella
saavuteta hiljaista julkisivua. Olisi eduksi vielä miettiä, miten tilannetta
kaavallisin ratkaisuin saataisiin paremmaksi.
Parvekkeilla on myös yöaikana saavutettava valtioneuvoston päätöksen
993/1992 mukaiset ulkomelun ohjearvot. Runkoäänien tavoitteena
pidettävät enimmäisarvot on yksilöitävä kaavakartassa.
Hulevedet
Kaava-alue on nykyisellään lähes kauttaaltaan asfaltoitua ja
rakennettua logistiikka-aluetta, jolloin rankkasateella alueella
muodostuvien hulevesien määrä sekä alapuolisen vesistön virtaamat
ovat suuret. Oikeaoppisella hulevesien käsittelyn huomioivalla
rakentamisella (mm. viheralueiden lisääminen sekä imeytys/viivytyspainanteiden ja – rakenteiden toteuttaminen) voidaan hillitä
hulevesivirtaamien äärevöitymistä ja vähentää alapuolisen
Haaganpuron tulvimista.
Kaavassa on annettu hulevesiä koskevat oikeansuuntaiset
yleismääräykset AK-korttelialueille sekä VP-alueelle. Hulevesien
viivytyksen mitoitusperiaatteet on kuitenkin syytä tuoda esiin. Siltä osin
kuin hulevesien imeyttäminen maaperään ei ole mahdollista, tulee
korttelikohtaisten ja alueellisten hulevesien viivytysjärjestelmien
yhteistilavuuden olla 1 m3 jokaista sataa vettä läpäisemätöntä
neliömetriä kohti. Viivytysjärjestelmien tulee tyhjentyä 12–24 tunnin
kuluessa ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Kaavamääräyksiin on
syytä lisätä kehotus kortteli-/rakennuspaikkakohtaisen
hulevesisuunnitelman laatimisesta rakennuslupavaiheessa.
Yksikön päällikkö

Aimo Huhdanmäki

Alueidenkäyttöpäällikkö

Brita Dahlqvist-Solin

Asia on ratkaistu sähköisesti. Asiaa hoitaa Brita Dahlqvist-Solin puh.
0400 291 642.
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