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VUOROVAIKUTUSRAPORTTISSA esitetään vastineet kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin. 
Vuorovaikutusraporttia täydennetään kaavaprosessin edetessä.  

 

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI 
 
Työnjohtajankadun kortteleiden asemakaavan muutosluonnos  
 
 
Vuorovaikutusraportin sisältö ja siinä käytetyt koodit 
 

Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot asemakaavan muutok-
sen (kaavaratkaisu) valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipi-
teistä, muistutuksista ja lausunnoista (huomautukset) sekä vastineet 
niihin. 
 
Mielipiteen tai muistutuksen esittäjät on tarvittaessa ilmaistu koodein, 
kun kyseessä on yksityishenkilö. Koska henkilötietojen ja henkilörekis-
terin esittämistä avoimessa verkossa rajoittavat henkilötietolaki ja laki 
viranomaistoiminnan julkisuudesta, ei koodien selitystä yksityishenkilöi-
den osalta ole julkaistu vuorovaikutusraportin internet-versiossa. 
 
Jäljennökset kaikista kaavan valmisteluaikana saaduista kannan-
otoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista sekä koodien seli-
tys ovat nähtävissä Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite: 
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13. 
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Kaavoituksen eteneminen 
 

 
 
 
 
  

VireilletuloVireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2011 tontin omistajan hakemuksesta ja kaupungin aloitteesta

OAS OAS 

•vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS), kaavaluonnoksen ja muun kaavan 
valmisteluaineiston nähtävilläolosta ilmoitetaan osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla 
www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Helsingin uutisten itäpainoksessa.

•OAS, kaavaluonnos ja muuta valmisteluaineistoa nähtävillä 10.10.–4.11.2016, 
keskustelutilaisuus 18.10.2016 Työväenopiston tiloissa, Silkkikutomon rakennuksessa, 
Laivalahdenkatu 2b A.

•OAS:sta, kaavaluonnoksesta ja muusta valmisteluaineistosta on  mahdollisuus esittää 
mielipiteitä

LuonnosLuonnos

•Kaavaluonnos esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle 13.12.2016.

EhdotusEhdotus

•kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta vuoden 2017 loppussa. 

•kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa, 
Hufvudstadsbladetissa, Metro-lehdessä, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset sekä 
Helsingin kaupungin kirjaamon ilmoitustaululla 

•viranomaisilta pyydetään lausunnot ja kaavaehdotuksesta on mahdollisuus tehdä muistutus 

•tarvittaessa lausunnot ja muistutukset käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Hyväksy-
minen

Hyväksy-
minen

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen 

•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan

•kaava tulee voimaan.
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YHTEENVEDOT ESITETYISTÄ HUOMAUTUKSISTA JA VASTINEET NIIHIN 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, asemakaavan muutosluonnoksen sekä kaavan valmiste-
luaineiston nähtävilläolo 10.10.–4.11.2016 

 
Viranomaisten kannanotot  

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, asemakaavan muutosluonnok-
sesta sekä valmisteluaineistosta saatiin kannanotot seuraavilta asian-
tuntijaviranomaisilta:  
 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 kaupunginmuseo 

 kiinteistöviraston geotekninen osasto 

 kiinteistöviraston tilakeskus 

 kiinteistöviraston tonttiosasto 

 rakennusvirasto 

 ympäristökeskus 
 

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 
 
Rakennusviraston kannanotto kohdistui Valurin- ja Asentajanpuistojen 
kehittämiseen. Puistojen pinta-alaa ei tule olennaisesti pienentää. Puis-
tot vaikuttavat olennaisesti tulevien asukkaiden viihtyvyyteen. Asenta-
janpuiston laidalla olevalle grillikioskille tulee hakea kaava-alueelta pa-
remmin sille soveltuva paikka. 
 
Kiinteistöviraston geoteknisen osaston kannanotto kohdistui perusta-
misoloihin, jotka alueella ovat hyvät. 
 
Kaupunginmuseon pitää kannanotossaan pitää erittäin tärkeänä, että 
suunnittelualueen historiasta jää kertomaan edes yksi rakennus. G.W. 
Sohlbergin tehtaan ensimmäinen rakennusosa on kulttuurihistorialli-
sesti ja teollisuushistoriallisesti arvokas. Herttoniemen teollisuusalue on 
osittain muuttumassa pääkäyttötarkoitukseltaan asuinalueeksi. Alueen 
historian kannalta muutos on merkittävä. Tämän vuoksi kaupunginmu-
seo esittää, että alueesta tehdään suppea rakennushistoriaselvitys ja 
se dokumentoidaan valokuvaamalla ennen kuin muutoksiin ryhdytään. 
 
Ympäristökeskuksen kannanotossa todetaan, että tiiviin kaupunkira-
kenteen laajentaminen ja asumisen mahdollistaminen Herttoniemen 
yritysalueen eteläosassa on positiivista. Ekologiseen kestävyyteen liit-
tyvät teemat ovat myönteisiä elementtejä kaavaluonnoksessa. Jatko-
suunnittelussa kannattaa selvittää mahdollisuudet näiden teemojen 
konkretisointiin. Asentajanpuiston kehittäminen paremmin asukkaiden 
lähivirkistykseen sopivaksi on varsin kannatettavaa. Hulevesien luon-
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nonmukainen viivyttämisen ja viherrakentamisen teemoja tulisi edel-
leen kehittää jatkosuunnittelussa ja viedä ratkaisuja kaavamääräysta-
solle. Itäväylän varteen suunniteltu autopaikkojen korttelialue on hyvä 
ratkaisu, jonka vaiheittain toteutuminen tulee ottaa huomioon. Itäväylän 
melulle altistuvien asuinrakennusten julkisivujen melutasot tulee ottaa 
huomioon. Jatkosuunnittelussa tulee hakea mahdollisuuksia erityisesti 
Asentajanpuiston leikkialueen melu- ja ilmanlaatuhaittojen vähentä-
miseksi. 
 
HSL:n kannanotto kohdistui liittymien mitoitukseen telibussiliikenteelle, 
mahdollisten raitioteiden tilavarauksien huomioimiseen, bussipysäkkien 
sijoituksen suunnitteluun, sujuvien pyöräilyn ja kävelyn yhteyksien jär-
jestämiseen ja alueen toteuttamisjärjestyksen suunnitteluun etenkin 
korttelin 43084 osalta. HSL pitää kannatettavana, että aluetta kehite-
tään tehokkaalla rakentamisella.  
 
HSY:n kannanotto kohdistui nykyisten vesihuoltolinjojen huomioimi-
seen, johtokuja-aluevarauksiin, kustannusten arviointiin ja alueen hule-
vesiviemäröinnin suunnitteluun.  
 
Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.  
 

Vastineet viranomaisten kannanottoihin  
 
Tiivistä yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa tullaan jatkamaan. Vi-
ranomaisten kannanotot käsitellään kaavamuutoksen jatkosuunnittelun 
eri vaiheissa ja otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Kannan-
ottoihin annetaan yksityiskohtaisemmat vastineet kaavaehdotuksen kä-
sittelyn yhteydessä suunnitteluratkaisujen tarkennuttua. 

 
Yhteenveto mielipiteistä  

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, kaavaluonnosta sekä valmistelu-
aineistoa koskevia mielipidekirjeitä saapui 7 kpl. Lisäksi suullisia mieli-
piteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa. 
 
Mielipidekirjeiden yleissävy on kokonaisuudessaan positiivinen suh-
teessa muutokseen yritystoimintojen alueesta asuntopainotteiseksi, se-
koitettujen toimintojen alueeksi. Useammassa mielipiteessä suunnitel-
mia kiitellään ja niitä kannatetaan lämpimästi. Kriittisiä äänenpainoja on 
kohdistettu kaavaluonnoksen rakentamisen tehokkuuteen, rakennusten 
korkeuksiin sekä erikseen korttelin 43054 massoitteluun ja näiden teki-
jöiden aiheuttamiin vaikutuksiin viihtyisyydelle ja alueen vetovoimaisuu-
delle. Tässä yhteydessä tuodaan esille mm. tarve valoisista pihoista ja 
tuulitunneleiden välttämisestä. Toisaalta yhdessä mielipiteessä esite-
tään tutkittavaksi hieman isompiakin korttelitehokkuuksia kuin luonnok-
sessa. Toive osoittaa kaupungin omistama tontti julkisten palveluiden 
kuten kirjaston tai uimahallin rakennuspaikaksi tuodaan esille useassa 
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mielipiteessä. Mielipiteissä muistutetaan, että kasvava väestön määrä 
tulee huomioida julkisten palveluiden tilojen suunnittelussa alueelle. 
Nykyisen puuston säästämistä ja inventoimista esitetään. Erillisen kä-
velysillan rakentamista Itäväylän yli muutosalueen keskivaiheilta esite-
tään. Konemestarinkadun alikulun parantamista esitetään ja Itäbaanaa 
esitetään linjattavaksi yritysalueen puolella. Herttoniemen Omakotityh-
distyksen mielipiteessä vaaditaan selvitystä melun heijastumisesta ja 
uudisrakentamisen varjostuksesta Itäväylän länsipuolelle. Herttoniemi-
seuran mielipidekirje pohjautuu seuran järjestämään kaavatyöpajaan. 
 

Vastineet mielipiteisiin  
 
Mielipiteissä esitettyjä ideoita ja huomautuksia käsitellään kaavamuu-
toksen jatkosuunnittelun eri vaiheissa ja otetaan mahdollisuuksien mu-
kaan huomioon. Mielipiteisiin annetaan yksityiskohtaisemmat vastineet 
kaavaehdotuksen käsittelyn yhteydessä suunnitteluratkaisujen tarken-
nuttua. 
 
Tätä vuorovaikutusraporttia muokataan kaavaehdotusvaiheessa. 

 


