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Herttoniemen yritysalueen eteläosassa on poistuvaa teollisuutta ja rakentamattomia tontteja. Aluetta suunnitellaan tehokkaasti rakennettuna
sekoitettujen keskustatoimintojen ympäristönä, jossa on asuntojen lisäksi sekä liike-, palvelu- ja muita toimitiloja. Asemakaavan muutos
koskee Työnjohtajankatuun rajoittuvia kortteleita ja tontteja. Suunnittelualueeseen kuuluu lisäksi tonttien viereisiä katualueita sekä osa Asentajanpuistosta. Tavoitteena on rakentaa urbaania ja arkkitehtonisesti
eloisaa kaupunkia hyvien julkisen liikenteen yhteyksien ja kehittyvien
kaupallisten palveluiden äärelle. Asentajanpuistoa on tavoitteena kehittää vastaamaan paremmin alueen kasvavaan asukasmäärään.
Ekologinen kestävyys
Tiiviin kaupunkirakenteen laajentaminen ja asumisen mahdollistaminen
Herttoniemen yritysalueen eteläosassa on positiivista, sillä kaava-alue
sijoittuu liikenteelliseen solmukohtaan ja myös alueen kehittyvät palvelut ovat lähietäisyydellä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä
nähtävillä olevan kaavaluonnoksen ja muun aineiston mukaan alueen
suunnittelussa on jo nostettu esiin tärkeitä aihepiirejä ilmastonmuutoksen hillintään, siihen sopeutumiseen sekä ympäristöhäiriöiden torjuntaan liittyen.
Ekologiseen kestävyyteen liittyviä teemoja mm. uusiutuvan energiantuotannon mahdollistaminen ja viherkerroinmenetelmän mahdollinen
soveltaminen ovat myönteisiä elementtejä kaavaluonnoksessa. Jatkosuunnittelussa kannattaa selvittää mahdollisuudet näiden teemojen
konkretisointiin.
Asentajanpuiston kehittäminen paremmin asukkaiden lähivirkistykseen
sopivaksi on varsin kannatettavaa, koska Asentajanpuisto ja Valurinpuisto muodostavat ainoan laajemman puistokokonaisuuden HerttoniePostiosoite
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men yritysalueella. Myös tästä syystä tehokkaan rakentamisen vastapainoksi korttelialueiden vehreyteen ja viihtyisyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, mikä onkin jo tunnistettu. Hulevesien luonnonmukainen viivyttäminen, vettäläpäisevät pinnat, viherkatot, puut ja muu viherrakentaminen lisäävät viihtyisyyttä ja terveellisyyttä. Samalla edistetään
mm. hulevesien hallintaa rankkasateiden aikana, hillitään lämpösaarekeilmiötä ja voidaan edistää kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Näitä
teemoja tulisi edelleen kehittää jatkosuunnittelussa ja viedä ratkaisuja
kaavamääräystasolle.
Liikenteen haitat
Itäväylän varteen suunniteltu autopaikkojen korttelialue on hyvä ratkaisu liikenteen haittojen vähentämiseksi asumiseen käytettävillä alueilla.
Sen toteutuminen tulee ottaa huomioon myös alueen rakentuessa vaiheittain. Muurimainen rakenne suojaa piha-alueita Itäväylän melulta ja
samalla asumisen ja Itäväylän väliin jää tilaa riittävän ilmanlaadun turvaamiseksi. Nähtävillä olevan meluselvityksen mukaan korttelissa
43054 melutasot ovat kuitenkin hyvin voimakkaita muutamilla Itäväylän
suuntaisilla julkisivuilla. Tähän tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää huomiota. Julkisivuun kohdistuvan melutason ollessa meluselvityksen mukainen, tulisi asuntojen avautua myös hiljaisemman julkisivun puolelle.
Hiljaisemmalla puolella tarkoitetaan lähtökohtaisesti suuntaa, jolla melutason ohjearvot alittuvat. Kaikilta osin tällaisten asuntopohjien järjestäminen voi olla hankalaa. Kaavamääräyksin tulee kuitenkin varmistaa,
että hiljaisia asuintiloja muodostuu kaikkiin asuntoihin. Tämä voidaan
toteuttaa esimerkiksi viherhuoneilla, kaksoisjulkisivurakenteella, julkisivun lisäosien avulla tai yhdistelemällä eri keinoja.
Asentajanpuistoa on tarkoitus kehittää uusien asukkaiden lähivirkistysalueena ja puiston eteläkärkeen suunnitellaan kaavaluonnoksen mukaan myös leikki- ja oleskelualuetta. Viitesuunnitelmassa puiston leikkialuetta on kaavailtu myös päiväkodin leikkialueeksi. Kaava-alueen
kohdalla Asentajanpuisto kokonaisuudessaan sijoittuu 60–65 dB melualueelle. Jatkosuunnittelussa tulee hakea mahdollisuuksia erityisesti
leikkialueen melu- ja ilmanlaatuhaittojen vähentämiseksi.
Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916
anu.haahla(a)hel.fi
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Työnjohtajankadun korttelit, kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan
Alueella sijaitsee käytössä olevia vesihuoltolinjoja, jotka tulee huomioida kaavoituksessa. Kaavoituksen yhteydessä tulee selvittää johtosiirtojen ja uuden
vesihuollon tarve ja kustannukset sekä huomioida riittävät tilavaraukset vesihuollon putkille ja laitteille. Vesihuoltolinjat tulee pyrkiä sijoittamaan yleisille
alueille. Mahdollisten johtokuja-aluevarausten tarve tulee selvittää ja ne tulee
merkitä asemakaavaan. Alustava vesihuollon yleissuunnitelma kustannusarvioineen tulee laatia kaavoituksen yhteydessä ja esittää kaavaselostuksen
osana.
Alue on nykyisin suurelta osin sekavesiviemäröity. HSY:n tavoitteena on vähentää jätevedenpuhdistamolle johdettavien hulevesien määrää. Tämän
vuoksi alueen suunnittelun yhteydessä tulee kaupungin yhteistyössä HSY:n
kanssa tutkia alueen muuttaminen erillisviemäröidyksi. Lisäksi tulee selvittää
viivytys/tasausrakenteiden tarve ja niiden edellyttämät tilavaraukset.

Yhteyshenkilönä toimii alueinsinööri Sini Lehtonen, p. 1561 3054.
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