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Maaherrantien varren tontit ja Jokiniementien varren puisto, HSY:n kannanotto
asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan
Asemakaavan muutos aiheuttaa vesihuollon lisärakentamista. Lisärakentaminen tulee esittää asemakaavan liitteenä erillisessä vesihuollon liitteessä
HSY:n yhteyshenkilönä asiassa toimii alueinsinööri Tarmo Hyvärinen, puh. 09
1561 3312.
Jukka Saarijärvi
yksikön päällikkö
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LAUSUNTO MAAHERRANTIE 34 42:N JA JOKINIEMENTIEN VARREN PUISTON
ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 12527)
Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on pyytänyt
lausuntoa Maaherrantie 34-42:n ja Jokiniementien varren puiston asemakaavan
muutosehdotuksesta.

Asemakaavaehdotuksen selostuksessa todetaan asemakaavan muutosehdotuksesta
mm. seuraavaa:

-42:n tontteja,
Jokiniementien varren puistoa, Larin Kyöstin tien katualuetta, Larin Kyöstin tien ja
Veräjämäentien välistä jalankulkukatua sekä yleisen pysäköinnin aluetta. Oulunkylän
aseman koillispuolella, tulevan Raide-Jokerin varrella sijaitsevan alueen kaavatyö
liittyy Oulunkylän keskustan kehittämiseen. Kaavaratkaisun tavoitteena on
mahdollistaa Oulunkylän asemaseudun ja Raide-Jokerin varren tiivis
asuntorakentaminen, päiväkotipaikkojen lisääminen sekä kävelyn ja pyöräilyn sujuvat
yhteydet. Tonttien nykyiset rakennukset on tarkoitus purkaa. Pieniä osia tonteista
liitetään ympäröiviin katualueisiin ja osa katuja
yleisen pysäköinnin alueista muuttuu tonttimaaksi. Asuntokerrosalaa on yhteensä 44
470 k-m2, josta uutta asuntokerrosalaa on 28 320 k-m2, liike- ja toimistokerrosalaa
on 1 150 k-m2 ja vähenevän toimistotilan määrä on 3 250 k-m2. Uutta yleisten
rakennusten kerrosalaa on 1 700 k-

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää lausuntonaan
seuraavaa:

Kaavaehdotuksen kartan ja kaavaselostuksen mukaan asemakaavan muutos ei
edellytä uuden vesihuollon rakentamista eikä rakennettujen vesihuoltolinjojen
siirtämistä. Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi ja
uudet tontit voidaan liittää rakennettuun vesihuoltoon. HSY ei varaudu uuden
vesihuollon rakentamiseen.
Lisätietoja antaa alueinsinööri Tarmo Hyvärinen, puh. (09) 1561 3312.
Tuomo Heinonen
osastonjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
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Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta, Helsinki, Maaherrantie 34-42, nro
12527

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa Oulunkylän asemaseudun
ja Raide-Jokerin varren tiivis asuntorakentaminen, päiväkotipaikkojen
lisääminen sekä kävelyn ja pyöräilyn sujuvat yhteydet. Tonttien nykyiset
rakennukset on tarkoitus purkaa. Asukasmäärän lisäys on n. 900.
Yhdyskuntarakenne

Asemakaavan muutosehdotus tiivistää olemassa olevaa
kaupunkirakennetta joukkoliikenteen ja palveluiden äärellä toteuttaen
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.
Meluntorjunta

Suunnittelualueeseen kohdistuu raideliikenteen melu- ja tärinähaittaa.
Haitan merkittävyyttä kuvaa se, että radasta lukien toisessa
rakennusrivistössäkin on jouduttu antamaan ääneneristysvaatimuksia.
Sekaannusten välttämiseksi kaavamääräyksiä on syytä täydentää
mainitsemalla noudatettavan meluohjearvon olevan Valtioneuvoston
päätöksen mukaisen. Myös tärinä- ja runkomelusuositusten osalta on
syytä mainita, mihin suosituksiin viitataan.
Radan varren rakennusmassat toimivat melumuurina. Niiden
toteuttamisesta ensin tulee olla ajoitusmääräys.
Yksikön päällikkö

Alueidenkäyttöpäällikkö

Timo Kinnunen

Brita Dahlqvist-Solin

Asiakirja on ratkaistu sähköisesti.
TIEDOKSI

Väistö, Wager, Vuola
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Viite
Saatekirje 26.10.2018
Asemakaavan selostus (Hno 2241_6)
HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN KANNANOTTO ASEMAKAAVAMUUTOKSEN
MAAHERRANTIE 34-42 VALMISTELUSTA (HEL 2016-012847 T 10 03 03, HNO 2241_6)
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee Oulunkylässä sijaitsevan
Maaherrantien varteen asutuksen tiivistämistä. Lisäksi asemakaavan
muutoksessa suunnitellaan alueen kävely- ja pyöräily-yhteyksiä sekä uuden,
suuremman päiväkodin rakentamista.
Suunnittelualueeseen kuuluvat Maaherrantie 34-42:n toimistorakennuksia
sisältävät tontit, yleinen pysäköintialue Larin Kyöstin tie 38:n ja 42:n välissä
sekä Maaherrantie 34, jossa on asuinkerrostalon lisäksi päiväkoti. Alueen
lähistöllä on lähiliikenteen käytössä oleva rautatieasema, lisäksi runkolinja
550:n pysäkkipari sijaitsee suunnittelualueen laidalla. Jokiniementien kautta
ajaa bussilinja 65, joka käyttää puiston kohdalla olevaa Aidasmäen
pysäkkiparia.
Asemakaavan muutosprosessin yhteydessä on laadittu liikennöintisuunnitelmat, jotka koskevat Kirkkoherrantietä ja Larin Kyöstin tien
pohjoisosan ympäristöä. Suunnitelmissa Jokiniementielle ja Kirkkoherrantielle
esitetään liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Näihin toimenpiteisiin
kuuluu muun muassa korotetun suojatien ja liittymän rakentaminen
Jokiniementien varteen sekä kevyen liikenteen väylien leventäminen
Jokiniementiellä ja Kirkkoherrantiellä.
HSL lausui asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
19.12.2017.
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) toteaa asemakaavamuutoksen
valmistelusta seuraavaa:
Jokiniementien varren uudet pysäkkiratkaisut on tehty yhteistyössä HSL:n
kanssa ja palvelevat alueen asukkaita paremmin kaavaehdotuksen mukaisen
rakentamisen valmistuttua. Suunnitelman toteutumisen myötä pysäkkiparien
määrä alueella vähenee, mikä parantaa alueen bussiliikenteen sujuvuutta
vaikuttamatta merkittävästi pysäkkien saavutettavuuteen.
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Jokiniementien varrelle suunnitellut korokkeet parantavat alueen
liikenneturvallisuutta, mutta heikentävät bussiliikenteen sujuvuutta.
Joukkoliikenteen kannalta risteys- ja suojatiealueilla tulisi käyttää korokkeiden
sijaan tyynyhidasteita, joiden vaikutus bussiliikenteen sujuvuuteen, kaluston
kestoon ja matkustusmukavuuteen on merkittävästi vähäisempi.
Liikennesuunnitelmien mukaan Kirkkoherrantien kevyen liikenteen väylän
levennys jättää ajoradalle n. 3 metrin kaistanleveyden, joka on liian kapea
bussiliikenteelle ja tekee kaksisuuntaisen bussiliikennöinnin alueella
mahdottomaksi. Ratkaisu ei ole pyöräliikenteen kannalta turvallisin, koska
kahden kohtaavan bussin tilanteessa liikennevälineet joutuisivat väistämään
toisiaan osittain pyöräkaistojen päälle. Jokiniementien eteläosassa sijaitsevan
bussipysäkkiparin kohdalla kaistanleveys on 3,2 metriä, joka on myös liian
kapea bussiliikenteelle. Suositeltu kaistanleveys bussiliikenteelle on vähintään
3,5 metriä minimileveyden ollessa 3,25 metriä.
Maaherrantien muuttuminen joukkoliikennekaduksi, päiväkodin laajeneminen,
sekä suunnittelualueen ja Maaherrantien kolmion uudet asukkaat lisäävät
autoliikennettä Jokiniementiellä. Tällä voi olla asteittain kasvavia vaikutuksia
alueen joukkoliikennepalvelun toimintakykyyn ja -kustannuksiin.
Lisätietoja kaavalausunnon osalta antaa joukkoliikennesuunnittelija Teemu
Hongas, puh. 040 702 7580 ja jatkosuunnittelun osalta Hanna Pund, puh. 040
668 9170.
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Tero Anttila
toimitusjohtajan sijainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä 23.11.2018.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa HSL:n kirjaamosta.
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