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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos koskee kahta työpaikkatonttia (KTY ja T)
osoitteissa Kutomotie 1 ja 9 sekä niiden läheisyydessä olevia lii-
kenne- ja urheilupuistoalueita. Kaava-alue sijaitsee Pitäjänmä-
essä keskeisellä paikalla alueen pääkadun (Pitäjänmäentien) var-
ressa tulevan Raide-Jokerin pysäkin yhteydessä. Työpaikkatontit
muutetaan pääosin asuntokäyttöön kuitenkin siten, että Pitäjän-
mäentien varren uudisrakennuksiin sekä säilytettäviin rakennuk-
siin varataan tiloja myös liike- ja toimitiloille.

Tontilla Kutomotie 1 Pitäjänmäentien varsi suunnitellaan kerrosta-
loin urbaanisti. Pitäjänmäentien ja Kutomotien risteyksen kohdalle
on suunniteltu uusi liiketiloin reunustettu aukio. Alueen eteläosan
rakennusten korkeudet on sopeutettu nykyiseen korttelirakentee-
seen Kutomotien varressa. Tontilla Kutomotie 9 nykyiset 1990-
luvun toimitilarakennukset on esitetty muutettaviksi pääosin asuin-
käyttöön. Pitäjänmäentien varteen sijoitetaan myös tälle tontille
liike- ja toimistotiloja.

AL-tonteilla (Kutomotie 1 ja 9) uutta asuntokerrosalaa on yh-
teensä 49 050 k-m2 ja liike-, toimitila- sekä julkisen palvelutilan
kerrosalaa on yhteensä vähintään 7 950 k-m2. Tonttien kokonais-
kerrosala on 57 000 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 1 200
henkilöä.

Talin liikuntapuiston alueella olevan paikoitusalueen kohdalle on
kaavoitettu tontti uudelle 240 lapsen päiväkodille Kutomokujan
päähän. Autopaikat olivat aikaisemmin alueelta jo pois muutta-
neen Stockmann Oy:n henkilökunnan käytössä.

Osa nykyisestä rakennuskannasta on tarkoitus säilyttää. Entiselle
Stockmann Oy:n ja Oy Veho Ab:n tontille (Kutomotie 1) on tehty
rakennushistoriallinen selvitys ja rakennusten kuntokartoituksia.
Selvitysten perusteella entinen huoltoasemarakennus ja siihen liit-
tyvä mainostorni sekä nk. ateljeerakennus asuntosiipineen suojel-
laan. Myös lämpökeskuksen tiilinen savupiippu suojellaan kau-
punkikuvallisena maamerkkinä ja muistona alueen historiasta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, jonka
mukaan Kutomotien varteen on suunniteltu jalkakäytävät, kadun-
varsipaikat ja katupuuistutukset. Kutomokujan risteyksen kohdalle
on suunniteltu korotettu suojatie. Kutomokujan päähän on suunni-
teltu uusi kääntöpaikka ja sen läntiseen reunaan päiväkotitontille
johtava jalkakäytävä. Stockmannintie on muutettu jalankululle va-
ratuksi kaduksi, jolla huolto- ja pelastusajo sallitaan.
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Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Kuto-
motien ympäristö muuttuu entisestä työpaikka-alueesta asunto-
valtaiseksi alueeksi, jossa on myös työ- ja liiketiloja. Stockmannin
päävaraston ja autokaupan aiheuttamat liikennehaitat poistuvat
Kutomotieltä. Uudet asunto-, liike-, lähipalvelu- ja toimitilat muo-
dostavat yhdessä urbaanin kokonaisuuden.

Tontit ovat yksityisomistuksessa. Helsingin kaupunki omistaa
katu- ja virkistysalueet. Kaavaratkaisu on tehty kahden tontin ha-
kemusten johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu haki-
joiden kanssa. Päiväkotitontin osalta kaavaratkaisu on tehty kau-
pungin aloitteesta.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin 1 muistutus. Muistutuksessa esitetty huomautus kohdistui
säilytettävän savupiipun länsipuolelle suunniteltuun rakennukseen
tontilla Kutomotie 1. Muistutuksessa esitettiin, että kyseisen ker-
rostalon korkeutta rajattaisiin enintään 3-4 kerrokseen ja että ra-
kennusta lyhennettäisiin kadun varressa.

Kaavaehdotuksesta saatiin kaksi viranomaisten lausuntoa sen ol-
lessa julkisesti nähtävillä. HSY:n lausunnossa esitettiin kaava-
selostuksen kustannusarvion tarkentamista vesijohtotöiden
osalta.

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityis-
kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
3.12.2019 päivätyn ja 9.6.2020 muutetun asemakaavan muutos-
ehdotuksen nro 12516 hyväksymistä.

Asemakaavoituspalvelu esitti 8.2.2021 kaupunginhallitukselle
kaavakartan merkintöihin ja määräyksiin ja muuhun kaava-aineis-
toon asemakaavoituksen ja tontin 46006/2 omistajan välisten neu-
vottelujen sekä jatkosuunnittelun perusteella vähäisiä muutoksia,
jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä
luvussa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on luoda Pitäjänmäen yritysalueen
keskeisen katuristeyksen ja Raide-Jokerin pysäkin kohdalle pai-
kallinen keskus liiketiloineen ja kerrostaloasuntoineen. Tavoit-
teena on myös korostaa Pitäjänmäentien katuympäristön merki-
tystä alueen keskeisenä puistokatuna ja edesauttaa entisten Si-
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belius-Akatemian rakennusten hyödyntämistä asunto-, liike- ja toi-
mitiloina. Lisäksi kaavaratkaisulla mahdollistetaan kaupungin uu-
den päiväkodin rakentaminen uuden asuinalueen ja urheilupuis-
ton palvelujen viereen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että kaupunginosia kehitetään monipuolisina ja
täydennysrakentamista edistetään.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 66 135 m2. Tästä asuin-, liike- ja
toimistorakennusten tonttien (AL) osuus on 35 640 m2, päiväkoti-
tontin (YL) 6 375 m2, ja katualueen osuus on 24 120 m2. AL-tont-
tien tehokkuudet vaihtelevat välillä e=1,56  e=1,61. YL-tontin te-
hokkuus on e=0,38.

Kaavaratkaisun myötä maanpäällistä toimitilakerrosalaa poistuu
alueelta 10 397 k-m2 ja maanpäällistä teollisuus- ja varastoker-
rosalaa 51 880k-m². AL-tonteille (Kutomotie 1 ja 9) tulee raken-
nusoikeutta yhteensä 57 000 k-m2, josta uutta asuntokerrosalaa
on yhteensä enintään 49 050 k-m2 ja liike-, toimitila- sekä julkisen
palvelutilan kerrosalaa on yhteensä vähintään 7 950 k-m2. Asu-
kasmäärän lisäys on noin 1 200 henkilöä. Päiväkotitontille (YL)
tulee rakennusoikeutta 2 400 k-m2.

Asukasmäärän lisäys on noin 1 200 henkilöä.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Pitäjänmäen yritysalueen maankäytön muutosperiaatteet hyväk-
syttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 17.6.2014. Periaattei-
den mukaan tontit Kutomotie 1 ja 9 ovat toiminnoiltaan monipuoli-
sesti sekoittunutta aluetta. Alueelle osoitetaan sekä työ- ja toimiti-
loja että asumista jatkosuunnittelun yhteydessä.

Alun perin teollisuusalueena toiminut Kutomotien alue on vähitel-
len muuttunut asuntovaltaisemmaksi. Kutomotien ja Talin liikunta-
puiston välisessä korttelissa rakennetaan uudet Talinreunan
asuinkerrostalot entisille Elisan teollisuustonteille. Lähialueella
Purotien asuntohankkeet ovat valmistuneet 2000-luvun alkupuo-
lella. Kutomotien kortteleiden muut asuntokaavat ovat tulleet voi-
maan vuosina 2004, 2007 ja 2014.

Kutomotien alueen identiteettiä vahvistava tekijä on vanhojen teh-
dasrakennusten säilyttäminen uudisrakennusten lomassa. Tämä
on omiaan muodostamaan rikasta ja paikan historiasta kertovaa
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urbaania ympäristöä. Aiemmissa asemakaavoissa alueella on
suojeltu viisi entistä teollisuusrakennusta. Historiallinen kerroksel-
lisuus on otettu huomioon suunnittelussa edistämällä asemakaa-
voissa suojeltavien rakennusten käyttömahdollisuuksia.

Stockmannin ja Oy Veho Ab:n toiminnot ovat siirtyneet pois Kuto-
motie 1:n tontilta 46006/3 kesällä 2016. Rakennukset ovat nyt tyh-
jillään. Tontilla sijaitsee 1950- ja 60-luvulta peräisin olevia auto-
huollon ja -myynnin hallitiloja sekä tavaratalotoimintaan liittyviä ra-
kennuksia, kuten vaateneulomo (nk. ateljeerakennus) asuntosiipi-
neen ja toimisto- sekä tukkumyyntitiloja. Tontin etelä- ja länsireu-
noilla on tehty varasto- ja automyyntitilojen laajennusrakennuksia
1980-luvulla.

Tontilla Kutomotie 9 on kaksi 1990-luvun tuotanto- ja toimistora-
kennusta. Rakennuksissa on sittemmin toiminut mm. Sibelius-
Akatemia ja majoitustoimintaa.

Talin liikuntapuistossa on käyttämätön paikoitusalue Kutomokujan
päässä. Autopaikat olivat aikaisemmin pois muuttaneen Stock-
mann Oy:n henkilökunnan käytössä. Alueen vieressä kulkee ja-
lankulkureitti tenniskeskuksen suuntaan. Paikoitusalueen etelä-
puolella on luonnonmukaista metsäaluetta.

Kaavaratkaisu

Asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialue (AL)

Kaavaratkaisun mukaiset AL-tontit sijaitsevat vierekkäin keskei-
sellä paikalla alueen pääkadun, Pitäjänmäentien, varrella ja tule-
vien Raide-Jokerin pysäkkien läheisyydessä. Tontit soveltuvat hy-
vin sekä asumiseen että työntekoon, koska alue on hyvin saavu-
tettavissa, asuntoja on mahdollista avata edullisiin ilmansuuntiin
ja liiketiloja voi sijoittaa näkyville paikoille. Alueen palvelut kuten
koulut, päiväkodit, kaupat, urheilukentät ja lukuisat yritykset sijait-
sevat kaikki kävelyetäisyydellä kortteleista.

Autopaikkojen vähimmäisvaatimus on asunnoille 1 ap/130 k-m2 ja
liike- ja toimitiloille 1 ap/100 k-m2. Vieraspaikkoja on varattava
1 ap/1 000 k-m2. Uudisrakennuksissa tulee asuntojen huoneisto-
alasta vähintään 50 % toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keit-
totilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän. Määräys ei
koske vuokra-asuntotuotantoa. Asemakaavaan merkityn kerros-
alan lisäksi saa tontille myös rakentaa asuntojen aputiloja ja muita
yhteistiloja.



11 (44)

Tontti 46006/3 (Kutomotie 1)

Nykyinen teollisuustontti (T) 46006/2 muutetaan asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Tonttia laajennetaan
sen pohjoisreunalla liittämällä siihen Pitäjänmäentien katualuetta
660 m2. Muutoksen jälkeen tontin 46006/3 pinta-ala on 29 564
m2. Uudisrakennukset muodostavat puoliavoimen umpikorttelin.
Pitäjänmäentien varteen sijoittuu pitkä asuin-, toimitila- ja liikera-
kennus (nk. hybriditalo) ja Kutomotien varteen sijoittuvat 6 8-ker-
roksiset maaston mukaan porrastuvat viisi lamellitaloa. Korttelin
sisäosaan sijoittuu suojeltavan ateljeerakennuksen lisäksi yksi
8-kerroksinen ja yksi 10-kerroksinen asuinpistetalo. Entinen huol-
toasemarakennus otetaan käyttöön liikerakennuksena ja nk. atel-
jeerakennus säilytetään asuntosiipineen. Käyttötarkoitus mahdol-
listaa korttelin keskellä sijaitsevan ateljeerakennuksen moninai-
sen käytön. Rakennukseen saa asumisen lisäksi sijoittaa liike- ja
toimitilaa, julkista lähipalvelutilaa, palvelu-asumista tai muuta ra-
kennuksen suojelutavoitteita tukevaa toimintaa. Rakennukset
suojellaan merkinnällä sr-2. Kutomotien varressa oleva vanha tiili-
nen savupiippu säilytetään kaupunkikuvallisena maamerkkinä ja
muistona alueen historiasta alueen eteläisen sisääntulon koh-
dalle. Korttelialueen itä- ja länsikulmaan on osoitettu aukiomai-
sesti käsiteltävät alueen osat. Aukiotilojen tulee liittyä luontevasti
viereisiin katualueisiin, Pitäjänmäentiehen ja Kutomotiehen, ja ne
tulee jäsennellä korkeatasoisin kiveyksin ja istutuksin. Korttelin si-
säiseen korttelipuistoon avataan luonteeltaan julkisia ja kaupunki-
kuvallisesti korkeatasoisesti toteutettavia jalankulkureittejä, joiden
yhteyteen sijoittuvat alueen yhteistilat ja kohtaamispaikat.

Tontin rakennuksille on merkitty rakennuskohtaiset kerrosalat.
Tontin kokonaiskerrosala on 47 550 k-m2. Liike-, toimisto- ja jul-
kista palvelutilaa tulee tontilla maanpäällisiin kerroksiin rakentaa
yhteensä vähintään 6 000 k-m2. Näitä tiloja voi sijoittaa kaava-
karttaan merkityistä liikekerrosaloista poiketen kyseisiin rakennuk-
siin, kuitenkin niin, että vähittäisvaatimus 6 000 k-m2 tontilla täyt-
tyy ja että vähintään 4 400 k-m2 tiloista sijoitetaan kadun Pitäjän-
mäentien varren hybridirakennukseen. Vähintään kaksi liiketilaa
on varustettava rasvahormilla.

Nk. hybriditalon katutasoon aukion yhteyteen saa sijoittaa enin-
tään 450 k-m2 päivittäistavarakaupan liiketilaa. Päivittäistavara-
kaupan asiakaspysäköinti on kellarissa.

Tontin pysäköinti sijoittuu kolmeen maanalaiseen pysäköintilaitok-
seen. Pysäköintilaitoksiin ajetaan Kutomotieltä ajoramppien
kautta. Tontin sisäosan pihakannet on istutettava siltä osin kuin
niitä ei käytetä kulkuun. Korttelipihalle on merkitty hulevesien joh-
tamiseen ja viivyttämiseen varattu istutettava osa sekä kahden
yksikerroksisen piharakennuksen rakennusalat. Pitäjänmäentien
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varteen on tontin puolella merkitty istutettava puurivi osana alu-
een pääkadun kehittämistä puistokatuna.

Tontti 46004/11 (Kutomotie 9)

Nykyinen toimitilatontti (KTY) 46004/9 muutetaan asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Tonttia laajennetaan
sen pohjoisreunalla liittämällä siihen Pitäjänmäentien katualuetta
312 m2. Muutoksen jälkeen tontin 46004/11 pinta-ala on
6 076 m2.

Tontilla olevat kaksi 1990-luvulla rakennettua toimitilarakennusta
on tarkoitus muuttaa pääosin asuntokäyttöön siten, että rakennus-
rungot säilyvät mutta rakennusten julkisivut ja tekniset ratkaisut
uusitaan. Tontille saa rakentaa enintään 7 500 k-m2 asuntoker-
rosalaa. Asuntoja palvelevat yhteistilat saa rakentaa kerrosalan
lisäksi. Isomman rakennuksen kellarissa ja pihakannen alla on
paikoituslaitos, joka myös säilyy tulevien asukkaiden ja työnteki-
jöiden käytössä. Autokellariin johtavan luiskan syvä kuilu peite-
tään osittain viherrakenteella.

Vähintään 1 950 k-m2 tontin kerrosalasta on rakennettava liike-
ja/tai toimistotiloina. Pitäjänmäentien varteen on toteutettava ka-
dulta saavutettavia liiketiloja pääosin koko julkisivun pituudelta.
Tonttia laajennetaan Pitäjänmäentielle, koska liiketiloille on raken-
nettava portaita ja luiskia julkisivun eteen. Vähintään yksi liiketila
on varustettava rasvanerottelukaivolla ja vesikaton ylimmän tason
yläpuolelle johdettavalla ilmastointihormilla.

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL)

Talin urheilupuistoon on muodostettu tontti 46002/22 Kutomotien
alueen päiväkotia varten. Tontin pinta-ala on 6 375 m2 ja raken-
nusoikeus 2 400 k-m2. Päiväkoti mitoitetaan 240 lapselle.

Nykyisen paikoitusalueen paikalle sijoitetun rakennusalan enim-
mäiskerrosluku on kaksi. Rakennusala mahdollistaa päiväkodin
suunnittelun väljästi katoksineen ja aputiloineen kuitenkin siten,
että rakennuksen itäpuolelle muodostuu huoltopiha ja henkilökun-
nan autopaikat. Tontin pohjoisrajalle on istutettava pensasaita
naapuritontin suuntaan. Rakennusalan länsipuolelle saa rakentaa
aidatun puistomaisen leikkipihan päiväkodin käyttöön (le). Piha-
alueen kaupunkikuvallisesti merkittävää puustoa tulee säilyttää ja
tarvittaessa uudistaa.
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Liikenne

Lähtökohdat

Pitäjänmäentie on 2 + 2-kaistainen pääkatu. Liikennemäärä on
Kutomotie 1 9 edustalla 14 100 ajoneuvoa vuorokaudessa ja
pyöräliikennemäärän arvio on 1 300 pyöräilijää vuorokaudessa.
Pitäjänmäentien vartta palvelevat bussit 14, 38, 39, 39B, 54, 59,
218, 235 ja runkolinja 550. Pysäköinti on kadun varressa kielletty.
Asemakaavassa on tonttiliittymäkielto Kutomotie 1 9 edustalla.
Kaupunkipyöräasemat ovat Takomotien ja Valimotien risteyksien
tuntumassa.

Pitäjänmäentie on osa vuosina 2019 2022 rakennettavaa Raide-
Jokerin reittiä Itäkeskuksesta Keilaniemeen. Raide-Jokerin pysäkit
Pitäjänmäentiellä rakennetaan Kutomotien ja Purotien risteysten
tuntumaan. Samalla nykyinen valo-ohjaamaton suojatie Stock-
mannintien kohdalta poistuu ja pääpyöräteistä rakennetaan yksi-
suuntaiset.

Stockmannintie on voimassa olevassa asemakaavassa varattu
jalankululle ja pyöräilylle, mutta Raide-Jokerin liikennesuunnitel-
massa se on merkitty vain jalankululle, koska yhteydet Pitäjänmä-
entiellä poistuvat. Stockmannintie on alempana kuin Pitäjänmäen-
tie ja yhdistyy kahdella itä-länsisuuntaisella rampilla Pitäjänmäen-
tien jalkakäytävään.

Kutomotie on 6,7 10 metriä leveä tonttikatu, jonka liikennemäärä
on 4 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kadulla pyöräillään sekalii-
kenteessä. Pysäköinnillä on 4 tunnin aikarajoitus.

Kutomokujan kautta kuljetaan Talin tenniskeskukseen ja liikunta-
keskukseen. Katualue on 12 metriä leveä, ja siinä on puurivi ja jal-
kakäytävä kadun pohjoispuolella ja pysäköinti kadun etelälaidalla.
Ajorata on 70 metriä pitkä ja 6 metriä leveä. Katu päättyy liikunta-
keskuksen tonttiin ilman kääntöpaikkaa.

Kaavaratkaisu

Pitäjänmäentien puolella katualuetta liitetään tonttiin. Tämä on
mahdollista, koska Stockmannintien ramppiparin sijaan rakenne-
taan yksi kohtisuora ramppi. Stockmannintie on jalankululle osoi-
tettu väylä, jolla huoltoajo on sallittua Kutomotien puolelta.

Kutomotien ajoradan poikkileikkaus on 6 metriä. Kutomotien länsi-
pään puuriviä jatketaan siten, että puiden välit toimivat pelastus-
paikkoina. Valaisinrivi tulee kadun eteläreunalle katualueelle. Ka-
dun varrelle tulee 32 uutta asiointi- ja vieraspysäköintipaikkaa,
jotka jäsennellään puuistutuksin. Kutomokujan kohdalla oleva
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suojatie korotetaan, koska siinä on päiväkodille johtava jalkakäy-
tävä. Suojatiestä länteen päin alkaa Kutomotien asuntokatumai-
sempi osuus. Kutomotien itäpäässä ryhmittymisalueen kaksikais-
tainen osuus on suunnitelmassa 35 metriä nykyistä pidempi.

Kutomokujan katualuetta pidennetään 30 metriä itään päin, jotta
kääntöpaikka saadaan rakennettua. Poikittainen ulkoiluraitti ja
kääntöpaikka ovat korotettuja, koska ne ovat uuden päiväkodin
kohdalla ja siitä ohjautuu liikenne Talin urheilupuistoon. Jalkakäy-
tävä siirretään kadun eteläreunalle päiväkodin puolelle.

Tontin Kutomotie 1 pysäköinti sijoittuu kolmeen maanalaiseen py-
säköintilaitokseen. Pysäköintilaitoksiin ajetaan Kutomotieltä ajo-
ramppien kautta. Tontin itäisen pysäköintilaitoksen jatkosuunnitte-
lussa tulee käyttää asiaan erikoistunutta liikennesuunnittelijaa,
jotta varmistetaan ajolinjojen, näkemien, kaltevuuksien ja etuajo-
oikeusjärjestelyjen keskinäinen turvallisuus ja toimivuus.

Palvelut

Lähtökohdat

Pääosa alueen palveluista sijoittuu Pitäjänmäentien pohjoispuo-
lelle, jossa sijaitsevat mm. päivittäistavarakaupat S-market ja Lidl
sekä kaupungin päiväkoti ja ala-asteen koulu alle kilometrin
päässä suunnittelualueesta. Valimotien risteyksessä on kivijalka-
liiketilaa ja lounasravintoloita. Ylä-asteen koulu, nuorisotilat ja kir-
jasto sijaitsevat n. 2 kilometrin päässä lähellä Pitäjänmäen ase-
maa.

Pitäjänmäellä on tarvetta päivähoitopaikkojen lisäämiselle.

Kaavaratkaisu

Kaavamuutoksessa on esitetty YL-tontti uudelle päiväkodille lii-
kuntapuiston entisen pysäköintialueen tuntumaan Kutomokujan
päähän.

Kaavamääräyksillä mahdollistetaan AL-tonteille monipuolista pal-
velutarjontaa, mm. päivittäistavarakaupan myymälätiloja ja muita
liiketiloja Pitäjänmäentien ja tulevan aukion varteen.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
Kaavamääräyksessä on erityinen maininta esteettömyyden huo-
mioimisesta korttelin 46006 kulkuteiden suunnittelussa, koska alu-
eella on ympäröivien katujen ja säilytettävien rakennusten nyky-
korkojen vuoksi korkeusvaihteluja.
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Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Pitäjänmäentien varsi ja Kutomotien ympäristö on rakennettua
kaupunkiympäristöä. Pitäjänmäentietä jäsentää tien keskikaistalle
1980-luvulla istutettu tammirivi. Kaava-alueen eteläinen osa on
pysäköintialuetta ja n. 60 80-vuotiasta sekametsää. Alue on ko-
konaisuudessaan loivasti Pitäjänmäentieltä etelään laskevaa rin-
nealuetta, jonka korkotasot vaihtelevat +16.5 ja +8.1 mpy välillä.

Kaava-alueen eteläkulman metsäalue on tunnistettu osaksi lin-
nustollisesti arvokasta (arvoluokka III) Talin golfkentän metsäalu-
etta. Alueella ei ole muita Helsingin luontotietojärjestelmän arvok-
kaita luontokohteita tai luonnonsuojelukohteita.

Kaavaratkaisu

Kaavassa on annettu tontteja koskevia määräyksiä pihojen ja pi-
hakansien käsittelystä ja laatuvaatimuksista. Tonteille on osoitettu
istutettavia alueen osia ja sellaisia alueen osia, joilla olemassa
olevaa puustoa tulee säilyttää. Tontille 46006/3 (Kutomotie 1) on
osoitettu puurivi Pitäjänmäentien varteen. Pitäjänmäentien keski-
kaistan tammirivi on osoitettu kaavassa säilytettäväksi puuriviksi.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Kaava-alue on erityisesti Kutomotien tonttien osalta nykytilassaan
lähes kokonaan vettä läpäisemätöntä pintaa. Hulevedet kulkeutu-
vat putkitettuna Kutomotieltä Kutomokujan kautta Talin liikunta-
puiston ja Talinpuiston kautta Talinrantaan, missä hulevesiviemä-
rin vedet purkautuvat Iso Huopalahteen.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu edellyttää hulevesien imeyttämistä tai pidättämistä
tonteilla. Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee
viivyttää siten, että viivytyspainanteiden, altaiden tai säiliöiden mi-
toitustilavuuden tulee olla 0,5 kuutiometriä jokaista sataa vettä lä-
päisemätöntä pintaneliömetriä (100 m2) kohden, ja niissä tulee
olla suunniteltu ylivuoto. Tontilla Kutomotie 1 on kaavassa huleve-
sien viivytysalueen (hu) lisäksi osoitettu ohjeellinen tulvareitti kort-
telin keskiosasta kohti alueen alinta kohtaa Kutomokujan risteyk-
sen kohdalla.
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Tontin vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin viherkertoimen
tavoitetaso. Kaava mahdollistaa kävely- ja pyöräilyverkoston pa-
rantamisen ja sopeuttamisen tulevaan pikaraitiotiehen.

Rakennukset on sijoitettu siten, että asuntoja on mahdollista
avata edulliseen ilmansuuntaan, ja talousrakennuksiin sekä hybri-
dirakennuksen kolmi-neljäkerroksisiin osiin on määrätty viherka-
tot. Rakentamisesta on lisäksi määrätty, että kortteleissa on tuo-
tettava uusiutuvaa energiaa. Uudisrakentamisessa on sovellet-
tava matalaenergiarakentamisen periaatteita. Uusiutuvan ener-
gian tuottamiseen tarkoitetut laitteet tulee suunnitella osana ra-
kennusten arkkitehtuuria.

Päiväkotirakennus YL-tontilla on rakennettava pääosin puusta ja
sen kattopinnat tulee hyödyntää viherkattoina ja/tai aurinkosähkön
tuottamiseen.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Kutomotie 1 tontille tehtiin suppea rakennushistoriaselvitys
vuonna 2016 (Arkkitehtitoimisto Okulus). Selvityksen mukaan Oy
Stockmann Ab:n Pitäjänmäen rakennukset suunnitteli arkkitehti
Kurt Simberg, avustajanaan arkkitehti Maire Roos. Simbergin
suunnitelma koski Kutomotie 1:n tontin koko rakennuskantaa.
Konseptisuunnitelma esiteltiin melko laajasti Arkkitehti-lehdessä
4/1958. Tontti oli jaettu kolmeen pitkän rakennusmuodon mukai-
seen lohkoon, joista Pitäjänmäentien varressa sijaitsi autohuol-

räsvarasto. Rakennukset toteutuivat vaiheittain vuosina 1950-lu-
vun jälkipuoliskolla. Rakennuskantaa laajennettiin 5-kerroksisella
Tukkutalolla 1963 ja varasto- sekä automyyntirakennuksilla 1980-
luvulla.

Stockmannin Pitäjänmäen kortteli on suunniteltu kokonaisuutena
ja toteutettu vaiheittain. Koko korttelin rakennuskantaa leimaa ker-
roksellisuus, rakennuksia on muokattu ja laajennettu toimintojen
tarpeisiin sopeuttaen. Korttelissa on ollut yli 50 vuotta Stockman-
nin autokauppa-, autohuolto, varasto ja tekstiiliateljeetoimintaa.

Autohuoltamo-rakennus valmistui 1957. Se oli 142 metriä pitkä ja
siinä oli suuri autohuoltamohalli testaus- ja aputiloineen. Auto-
huoltamo edusti aikansa huippua, sitä kutsuttiin autoklinikaksi ja
se oli maan suurin yhdessä tasossa toimiva korjaamo. Rakennuk-
sessa on tehty useita muutoksia 1980-luvulla, mm. luoteisosan
laajennus ja Pitäjänmäen julkisivun peltikasetointi.
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Autohuoltamoon liittyy Shell-bensiininjakeluasema, jossa on kor-
kea mainostorni. Bensiiniasema ja sen neonmainostorni toteutet-
tiin kansainvälisten esikuvien mukaan. Bensiiniaseman linjakas,
palvelualuetta suojannut betonilippa on purettu 1987.

Rakennustarvikevarasto- ja työtilarakennus valmistui 1957, sitä
korotettiin kahdella kerroksella 1984 86. Varaston päädyssä on
lämpökeskus ja piippu. Stockmannin viisikerroksinen ateljeera-
kennus ja kaksikerroksinen huoltohenkilökunnan asuntosiipi liitty-
vät kokonaisuuteen.

Tukkuvarasto- ja toimistorakennus valmistui 1963, johon on lisätty
rungon ulkopuoliset hissit 1984 86. Alueen porttirakennus valmis-
tui 1959.

Tontin omistaja on teettänyt tontille Kutomotie 1 korjaustarveselvi-
tykset autohuoltamorakennukselle sekä ateljeerakennukselle
asuntosiipineen (Sweco asiantuntijapalvelut Oy 4.1.2017 ja
12.1.2017).

Ateljeerakennuksen rakenteet ovat korjaustarveselvityksen perus-
teella pääosin kunnossa. 5-kerroksinen, puhdaslinjainen rakennus
on rakennettu 1950-luvun lopussa ja edustaa hyvin aikakautensa
toimitila-arkkitehtuuria. Rakennus on konvertoitavissa rationaali-
sen rakenneratkaisunsa ansiosta erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Pitkä matala autokorjaamohalli on mm. siinä esiintyvien öljyhiili-
vaurioiden vuoksi katsottu mahdolliseksi purkaa tontin muodon-
muutoksen yhteydessä, sillä sen kunnostaminen käyttökun-
toiseksi edellyttäisi uudisrakentamiseen verrattavia muutoksia si-
sätiloihin.

Entinen huoltoasemarakennus ja siihen liittyvä mainostorni sijait-
sevat kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla tulevan aukion kes-
kellä.

Kutomotie 1:n tontin eteläreunalla on lisäksi katukuvan maamerk-
kinä toimiva punatiilinen lämpökeskuksen savupiippu, joka on
n. 23 metriä korkea.

Kaavaratkaisu

Ateljeerakennus (kaavassa A-talo) ja huoltoasemarakennus mai-
nostorneineen (kaavassa B-talo) suojellaan merkinnällä sr-2
osana Kutomotien alueen teollista rakennusperinnettä. Sr-2 -mer-
kinnän mukaan rakennukset ovat alueen teollisuushistorian ja
kaupunkikuvan kannalta arvokkaita rakennuksia, joita ei saa pur-
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kaa. Korjaus- tai muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuk-
sen julkisivujen ominaispiirteet ja sen asema kaupunkikuvassa
säilyvät.

Ateljeetalo asuntosiipineen sijaitsee keskellä tulevaa tiivistä asun-
tokorttelia, joten sen alimpiin kerroksiin on tarkoituksenmukaista
sijoittaa monipuolista toimintaa kuten yhteistiloja tai asukkaita
muuten palvelevia tiloja. A-taloon saa asumisen lisäksi sijoittaa
liike- ja toimitilaa, julkista lähipalvelutilaa, palvelu-asumista tai
muuta rakennuksen suojelutavoitteita tukevaa toimintaa. Raken-
nuksen kerrosala on 3 430 k-m2.  Maantasokerrokseen saa sijoit-
taa korttelin asukkaita palvelevaa kerhotilaa enintään 200 k-m2.

Talo A:n julkisivuihin saa rakentaa ranskalaisia parvekkeita tai
pieniä teräsrakenteisia ulokeparvekkeita, jotka ulottuvat enintään
1,5 m:n etäisyydelle julkisivupinnasta. Parvekkeet eivät saa olla
umpinaisia eikä niitä saa lasittaa. Alkuperäinen julkisivu tulee olla
luettavissa uusista parvekkeista huolimatta.

Huoltoasemarakennus ja mainostorni muodostavat korttelin kul-
man aukiolle selkeän ja näkyvän kiintopisteen tulevien kerrostalo-
jen edustalla. Rakennustaiteelliseen kokonaisuuteen omaa luon-
netta antanut ja 1980-luvulla purettu betonilippa on määrätty pa-
lautettavaksi entiselle paikalleen. Huoltoasemarakennukseen saa
kaavan mukaan sijoittaa liike- ja toimitilaa tai julkisia lähipalveluti-
loja.

Savupiipulle on annettu suojelumerkintä sr, säilytettävä raken-
nelma. Savupiipun käyttöä maanalaisen paikoitushallin ilmastoin-
tihormina tutkitaan jatkosuunnittelussa. Savupiippu toimii porttiai-
heena korttelin Kutomotien puoleisen sisääntuloaukion kohdalla.
Savupiipun säilyttäminen edellyttää suunnitelmallisia kunnostus-
ja ylläpitotoimenpiteitä.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Kutomotie 1 ja 9

Pitäjänmäentiellä on runsaasti yhdyskuntateknisen huollon runko-
linjoja, joille on suunniteltu muutoksia Raide-Jokerin toteutussuun-
nittelun yhteydessä. Osa näistä Pitäjänmäentien suuntaisista vie-
märeistä ja johdoista sijaitsee johtokujalla nykyisen korttelin
46006 (Kutomotie 1) puolella. Korttelin läpi kulkee myös Elisan
tietoliikenneverkon runkokaapeleita, jotka sijaitsevat pääosin Ku-
tomotien ja Pitäjänmäentien välisellä johtokujalla. Kaava-alueella
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tai sen läheisyydessä sijaitsee Helen Sähköverkon jakelumuunta-
mot Kutomotie 8:ssa ja Kutomotie 9:ssä.

Tontti 46002/22

Tontilla sijaitsee kaksi jätevesirunkoviemäriä sekä yksityinen säh-
kökaapeli.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu aiheuttaa useita yhdyskuntateknisen huollon ver-
kon muutostarpeita katualueilla ja tonteilla. Katualueiden osalta
Kutomotien uudet järjestelyt (mm. puurivi) edellyttävät vesihuolto-
verkon ja hulevesiviemäreiden uusimista Kutomotie 1 kohdalla.
Tonttia 46002/22 varten tarvitaan uusi vesijohto Kutomokujalle.
Kaava-alueen tontteja koskevia yhdyskuntateknisiä asioita selos-
tetaan seuraavissa kappaleissa.

Kutomotie 1

Pitäjänmäentien suuntaiset yhdyskuntateknisen huollon runkolin-
jat siirretään Pitäjänmäentien katualueelle. Korttelin läpi kulkeville
tietoliikennekaapeleille rakennetaan uusi reitti kiertämään kortteli
sen länsipuolelta Stockmannintien kautta. Korttelin nykyiset johto-
kujat poistetaan kaavasta. Kortteliin tarvitaan uusi Helen Sähkö-
verkon jakelumuuntamotila, jonka sijainti tarkentuu jatkosuunnitte-
lussa. Muuntamotilasta on annettu kaavamääräys.

Kutomotie 9

Korttelin nykyinen Helen Sähköverkon jakelumuuntamotila säilyy
käytössä rakennusten käyttötarkoituksen muutoksesta huolimatta.

Tontti 46002/22

Kaavaratkaisu edellyttää nykyisten jätevesirunkoviemäreiden siir-
toa suunnitellun rakennuksen kohdalta. Uudelle kahta nykyistä
viemäriä korvaavalle viemärilinjaukselle on varattu kaavassa joh-
tokuja tontin pohjoisosaan. Järjestely edellyttää jätevesiviemärei-
den muutoksia myös Kutomokujan kääntöpaikan alueella.

Tontin eteläreunaan on merkitty johtokuja säilyvää 1 200 mm hu-
levesirunkoviemäriä varten.
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Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Tontit 46004/11, 46006/3

Alue on teollisuus- ja liikennöintialuetta, maanpinnan korkeus
vaihtelee tasovälillä +8,3...+14,2. Tontit rajautuvat Kutomotiehen
ja koillisreunaltaan Pitäjänmäentiehen. Tonttien luoteisosa on ollut
avokalliota.

Avokallio on louhittu nykyisten rakenteiden ja rakennusten alu-
eella. Tonteilla on ylimpänä maakerroksena täytemaakerros,
jonka alapuolella on tiiviydeltään vaihteleva kitkamaakerros ja kal-
lio. Tontin 46006/3 kaakkoisosalla on rakennekerrosten alla siltti-
kerros.

Pohjavesi on havaittu havaintopisteissä heinä - elokuussa 2018
tehtyjen mittausten mukaan noin tasolla +5,9...+7,2. Havaintoai-
kana putkiin on mahdollisesti voinut johtua sadevettä. Yksi put-
kista oli täysin kuiva. Kutomopolulla sijaitsevassa pohjavesiput-
kessa vesipinta on vaihdellut välillä +4,9...+6,3 vuosina 2014
2018. Pitäjänmäentiellä sijaitsevassa pohjavesiputkessa on vesi-
pinta vaihdellut välillä +11,1...+13,2 vuosina 2017 2018.

Korttelin nykyiset rakennukset on perustettu pääosin kallionvarai-
sesti. Rakennuksissa on kellaritiloja.

Korttelin rakennettavuuteen vaikuttaa alueelle jo toteutetut raken-
nukset ja rakenteet, jotka on laajalti perustettu louhitun kallion va-
raan. Olevien rakenteiden purkaminen ja/tai käyttäminen uusien
rakennusten osana tekee rakennettavuudesta haasteellista.

Tontin Iänsikulmassa noin 15 metrin syvyydessä maanpinnasta
lukien sijaitsee pohjois-eteläsuuntainen Munkkivuori Lassila-vie-
märitunneli.

Tehtyjen maaperän haitta-ainepitoisuustutkimusten mukaan kort-
telissa 46006 maaperä on paikoin pilaantunut öljyhiilivedyillä.

Päiväkotitontti 46002/22

Maaperä kostuu pääosin kitkamaakerroksista, alueen keskiosalla
ylimpänä maakerroksena ovat paikoitusalueen rakennekerrokset.

n ollessa noin
äiväkodin kohdalla pohjaveden kor-

.
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Suunnittelulla päiväkotitontilla 46002/22 tehdyssä maaperän pi-
laantuneisuustutkimuksessa maaperässä havaittiin joitakin kyn-
nysarvojen ylityksiä. Pitoisuudet eivät edellytä maaperän kunnos-
tusta, mutta maa-aineksia kaivettaessa ja uudelleen sijoitettaessa
tulee ottaa huomioon maaperän laatu. Jos maa-aineksia ei pois-
teta tontilta, alueelle jää voimaan maa-ainesten käyttörajoitus.

Kaavaratkaisu

AL-tontille 46006/3 suunnitteilla olevat uudisrakennukset esite-
tään perustettavaksi osin kallion varaisesti, osin maanvaraisesti
tiiviin moreenikerroksen tai siihen ulotettavan massanvaihdon va-
raan ja osin tukipaalujen varaan. Kaivantojen tuentatarpeeseen
tulee kiinnittää erityistä huomiota etenkin kaakkoisosan silttisellä
alueella. Maaperän huokosilman radonaktiivisuus edellyttää nor-
maalia hyvää rakentamistapaa, alapohjarakenteiden saumojen
tiivistämistä ja radonputkitusta asuintilojen maanvaraisten lattioi-
den alapuolelle.

Pääosa rakennusmassasta puretaan, säilytettäviksi jää bensiinin
jakeluasema, ateljeetalo ja lämpökeskuksen savupiippu. Alueen
purkutöiden yhteydessä tulee tehdä tarkentavia maaperän haitta-
ainetutkimuksia pilaantuneen alueen selvittämiseksi. Lisäksi esi-
merkiksi purettavien rakennusosien hyödyntämisessä tulee ottaa
huomioon mahdolliset rakenteissa olevat haitta-aineet.

Kaavassa on korttelin 46006 maaperän pilaantuneisuuden kun-
nostusta koskeva määräys.

Päiväkotitontin rakennus voidaan perustaa maanvaraisesti kanta-
van kitkamaan tai murskekerroksen välityksellä louhitun kallion
varaan.

Putkijohdot voidaan perustaa maanvaraisesti arinarakenteella.
Piha-alueen perustaminen tulee suunnitella yksityiskohtaisesti,
kun tulevat korkeusasemat ovat tiedossa.

Kohteeseen tulee laatia pohjavedenhallintasuunnitelma. Orsi- ja
pohjaveden pintaa ei saa pysyvästi alentaa. Olemassa oleville ra-
kennuksille ja rakenteille ei saa aiheutua haittaa työnaikaisesta
pohjavedenalennuksesta.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Pitäjänmäentien ja Kutomotien liikenteestä aiheutuu kaavamuu-
tosalueelle melua ja ilman epäpuhtauksia. Nykytilanteessa melu-
tason ohjearvot ulkona ylittyvät katujen varrella. Ilmanlaatu voi
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heiketä etenkin epäedullisissa meteorologisissa olosuhteissa,
mutta ohjearvojen ylittyminen kaava-alueella liikenteen vaikutuk-
sesta on melko epätodennäköistä.

Asemakaava-alueen koillispuolella Pitäjänmäen yritysalueella toi-
mii palvelinkeskus. Laitoksen varsinaisen toiminnan aikana lauh-
duttimista aiheutuu melua. Varsinaisen toiminnan poikkeustilan-
teissa tarvittava varavoima tuotetaan generaattoreilla, joiden toi-
minnasta aiheutuu melu- ja pakokaasupäästöjä. Varavoimakapa-
siteetin tavanomaisen ylläpidon vaikutukset ympäristöön aiheutu-
vat lyhytaikaisesta koekäytöstä ja ovat siksi vähäisiä.

Kaavaratkaisu

Tonttien Kutomotie 1 ja 9 omistajat ovat teettäneet viitesuunnitel-
mien pohjalta liikennemeluselvityksen (Sitowise 17.10.2018),
jossa arvioitiin mallintamalla katuliikenteestä ja Pitäjänmäentielle
suunnitellun Raide-Jokerin raitioliikenteestä kaava-alueen ulko-
oleskelualueille ja rakennusten julkisivuille kohdistuvaa melua.

Meluselvityksen mukaan kortteleiden piha-alueet ovat sijoitetta-
vissa liikennemelulta suojaan rakennusten muodostamiin melukat-
veisiin. Melutasot ovat voimakkaimmat ja ilman epäpuhtauspitoi-
suudet suurimmat Pitäjänmäentien varrella, joten kaavamääräyk-
sellä on kielletty asuntojen avautuminen ainoastaan kadun suun-
taan eikä oleskeluparvekkeita saa sijoittaa Pitäjänmäentien puolei-
selle julkisivulle liikenteen haittojen vuoksi. Julkisivuilla, joilla laske-
tut päivän keskiäänitasot ylittävät 65 dB, oleskeluparvekkeiden me-
luntorjunta edellyttää erityistoimia melutason ohjearvojen saavutta-
miseksi. Kaikki piha-alueet ja oleskeluparvekkeet koko kaava-alu-
eella on edellytetty suunnittelemaan siten, ettei niillä ylitetä meluta-
son ohjearvojatasoja (55/50 dB).

Kaavan äänitasoerovaatimukset on annettu sillä perusteella, että
sisätiloissa saavutetaan melutason ohjearvot LAeq 35 dB päivällä
ja LAeq 30 dB yöllä. Lisäksi on otettu huomioon raitioliikenteen ai-
heuttamat laskennalliset enimmäisäänitasot, joiden osalta äänita-
soerovaatimuksen perusteena on ollut asuintiloissa tavoiteltava
LAmax 45 dB.

Runkomelu ja tärinä

Pitäjänmäentielle suunniteltu raitiolinja sijoittuu tulevien asuin- ja
liike- ja toimistorakennusten korttelialueen sekä olemassa olevien
asuin-, liike- ja toimistorakennusten läheisyyteen. Kaavamääräyk-
sellä edellytetään suunnittelemaan raitiotie siten, ettei raitiotielii-
kenteen aiheuttama tärinä tai runkoääni ylitä tavoitteena pidettä-
viä enimmäisarvoja rakennusten sisätiloissa. Suunnittelun tavoi-
tearvoina voidaan käyttää VTT:n esittämiä suosituksia, koska
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Suomessa ei toistaiseksi ole virallisia raja- tai ohjearvoja runko-
melulle ja liikennetärinälle.

Ilmanlaatu

Kaupunkimainen rakentaminen katuun rajautuen ja Pitäjänmäen-
tien hieman kasvava liikennemäärä voivat heikentää hieman il-
manlaatua kaava-alueella. Ilmanlaatuvyöhykkeiden ja käytettä-
vissä olevan mittaustiedon perusteella voidaan arvioida, etteivät
ilmanlaadun raja-arvot ole vaarassa ylittyä kaava-alueella tai sen
läheisyydessä. Typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten ohjear-
votason ylittyminen ajoratojen lähiympäristössä on epätodennä-
köistä, joskin mahdollista, kuten muuallakin vilkkaissa liikenneym-
päristöissä. Hyvän sisäilman laadun varmistamiseksi kaavassa on
annettu määräys, jonka mukaan Pitäjänmäentien varrella tuloil-
man ei saa ottaa kadun puolelta.

Ympäristölupavelvolliset toiminnot

Palvelinkeskuksella on ympäristölupa (päätös Nro 258/2017/1
Dnro ESAVI/9910/2016). Ilmanlaatu- ja meluvaikutuksia on ar-
voitu ympäristölupahakemuksen yhteydessä. Esitetyn ilmanlaa-
dun mallinnuksen perusteella tavanomaisen koekäytön ilmanlaa-
tuvaikutukset ovat vähäiset, sillä käyttöaika on lyhyt ja vain osaa
moottoreista käytetään samanaikaisesti. Suurimmat ilman epä-
puhtauksien pitoisuudet syntyvät harvinaiseksi arvoidussa tilan-
teessa, joka edellyttää 110 kV:n jakeluverkon häiriön ja epäpuh-
tauksien leviämisen kannalta epäedullisten sääolosuhteiden sat-
tumisen samanaikaisesti. Joten ilmanlaadun raja-arvojen ylittymi-
nen on selvityksen mukaan epätodennäköistä, harvinaista ja tila-
päistä. Palvelinkeskuksen merkittävimmät melupäästöt aiheutuvat
keskuksen jäähdytykseen käytettävien, rakennuksen katolla sijait-
sevien jäähdyttimien toiminnasta. Varavoimageneraattorien koe-
käytöstä aiheutuu myös melua, mutta koekäytöt lyhytaikaisia ja
lupamääräysten mukaan ne on pyrittävä tekemään päiväaikaan.
Lupahakemuksessa esitetyn meluselvityksen mukaan laitoksen
toiminnan aiheuttamat meluvaikutukset eivät ole kaava-alueella
merkittäviä eikä ympäristöluvan meluraja-arvojen arvioida ylitty-
vän kaava-alueella.

Pelastusturvallisuus

Kaavaratkaisu

Korttelialueiden ohjeelliset pelastusreitti- ja nostopaikkasuunnitel-
mat esitetään tonttikohtaisissa viitesuunnitelmissa. Asuntojen hä-
täpoistumisjärjestelyt tarkentuvat jatkosuunnittelussa huomioiden,
että Kutomotien ja Pitäjänmäentien varteen on suunniteltu istutet-
tavat puurivit. Vuoden 2017 paloturvallisuusasetuksessa olevat
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erilaiset varatiejärjestelyt avaavat jatkosuunnittelussa mahdolli-
suuksia myös nostopaikkojen vähentämiselle esim. AL-tonttien
pienillä kansipihoilla.

Stockmannintie on merkitty yleiseksi jalankululle varatuksi ka-
duksi, jolla pelastus- ja huoltoajo on sallittu merkinnällä pe/h. Ku-
tomotie1:n tontin läpi kulkeva jalankulkureitti Stockmannintieltä
Kutomotielle on osoitettu tontin pääpelastusreitiksi merkinnällä pe.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 11.3.2020 esittää kaavan
uudelle aukiolle nimen Kutomoaukio Väveriplatsen.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Maanomistajat ovat tonttien viitesuunnitelmien lisäksi teettäneet
Kutomotie 1 ja 9 tonteille alustavat hulevesiselvitykset sekä mo-
lempia tontteja koskevan liikenteen meluselvityksen. Lisäksi Kuto-
motie 1:n omistaja on teettänyt rakennushistoriallisen selvityksen,
tämän perusteella valittujen rakennusten kuntotutkimukset, maa-
perän haitta-aineselvityksen, ympäristöteknisen selvityksen sekä
alustavan kunnallisteknisen yleissuunnitelman, jonka yhteydessä
on arvioitu mm. tontin kunnallisteknisiä kustannuksia ja rakentami-
sen vaikutusta alueella sijaitsevaan maanalaiseen tunneliin. Lii-
kenteen meluselvitys on kaavaselostuksen liitteenä. Luettelo teh-
dyistä selvityksistä on selostuksen sivulla 5.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaupungille asemakaavan toteuttamisesta on arvioitu aiheutuvan
kustannuksia seuraavasti:

Johtosiirrot 0,2 milj. euroa
Kadut 1,1 milj. euroa
Julkiset rakennukset 9 milj. euroa
Yhteensä n. 10 11 milj. euroa

Kaavaratkaisun toteuttaminen edellyttää lisäksi johtosiirtoja nykyi-
sin yksityisessä omistuksessa oleville johdoille sekä kaapelikai-
volle. Näiden johtosiirtojen kustannuksiksi on arvioitu yhteensä
noin 0,45 milj. euroa, eivätkä ne sisälly yllä esitettyihin kustannuk-
siin. Tarkemmat kustannukset arvioidaan jatkosuunnittelun yhtey-
dessä ja kustannusten mahdollisesta jakautumisesta kaupungin ja
tonttien omistajien kesken sovitaan erillisissä neuvotteluissa.
Raide-jokerin toteuttamisen yhteydessä toteutettavia Pitäjänmä-
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entien muutoksen ja johtosiirtojen kustannukset eivät sisälly arvi-
oon. Kutomotien katupoikkileikkauksen muutoksen ja päiväkoti-
tontin rakennettavuuden edellyttämät vesihuollon johtosiirtojen
kustannukset ovat arviolta 170 000 euroa.

Asemakaavamuutoksen edellyttämien vesihuoltoverkoston lisära-
kentamisen kustannuksiksi Kutomotiellä ja Kutomokujalla on arvi-
oitu noin 70 000 euroa ja kustannuksista vastaa verkon omistaja.

Asemakaavamuutos nostaa tonttien arvoa, tuottaen maanomista-
jalle merkittävää hyötyä. Kaupungille maksettavista maankäyttö-
korvauksista sovitaan maanomistajien kanssa käytävissä maapo-
liittisissa neuvotteluissa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun toteuttaminen lisää kaupungin strategisten tavoit-
teiden mukaisesti asukkaiden määrää hyvien joukkoliikenneyh-
teyksien ja olemassa olevan palveluverkon äärellä. Kutomotien
korttelirakenteessa asuminen lisääntyy ja mm. varastointi- sekä
autonmyyntitoiminta väistyy.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Pitäjänmäentien varsi muuttuu ilmeeltään urbaanimmaksi. Pää-
osin asuntoalueeksi muuttuvat tontit istutetaan puin ja pensain ja
rakennuksiin tulee osittain viherkattoja. Tonttien hulevesiratkaisut
päivitetään kaupungin hulevesistrategian mukaisesti vettäläpäise-
vin pinnoin sekä painanne- ja säiliöratkaisuin.

Urheilupuiston entiselle parkkipaikalle tulee uusi päiväkotiraken-
nus ja päiväkodin viereiseen metsikköön toteutetaan lasten leikki-
paikka.

Leikkipaikan toteuttamisen vaikutukset alueen maisemakuvaan ja
linnustollisesti arvokkaaseen metsäalueeseen ovat vähäiset.

Kaavaratkaisu ei vaikuta Talin urheilupuiston käyttöön virkistys-
alueena.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kutomotien liikennemäärä kasvaa noin 1 000 2 000 ajoneuvoa eli
5 500 6 500 ajoneuvoon vuorokaudessa. Pitäjänmäentien ja Ku-
tomotien liikennevaloristeys toimii nykyisin hyvin eikä jonoutu-
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mista juuri ole. Lisäliikenne kuormittaa Purotien ja Kutomotien ris-
teyksiä, mutta niiden ennustetaan toimivan vähintään kohtuulli-
sesti. Eri toimintojen vilkkaimmat ajat osuvat keskenään eri aikoi-
hin. Raide-Jokerin alettua liikennöidä tulevat Pitäjänmäentien si-
vusuunnat saamaan nykyistä vähemmän vihreää valoa.

Jalankulun reitit ja olosuhteet esimerkiksi joukkoliikenteen pysä-
keille parantuvat huomattavasti. Vaihtoehto, jossa päivittäistava-
rakaupan huolto tapahtuisi aukion kautta, heikentäisi jalankulun
olosuhteita aukiolla ja lisäisi riskiä häiriöstä Kutomotien ja Pitäjän-
mäentien risteykseen.

Yhdyskuntateknisen huollon järjestelmiin joudutaan tekemään
muutoksia ja rakentamaan Kutomotielle lisää verkostoa.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Kaavaratkaisulla luodaan Pitäjänmäen keskeiseen risteykseen
Raide-Jokerin pysäkin kohdalle paikallinen keskus. Kaupunkira-
kennetta täydennetään alueen ominaispiirteiden ja historiallisten
kerrostumien pohjalta. Katualueet jäsennetään kaupunkimaisiksi
määrätietoisella rakennusmassojen sijoittelulla. Korttelipihan halki
avataan jalankulkureitit, joiden varrelle sijoittuvat alueelle tunnis-
tettavuutta tuovat ja alueen teollisesta taustasta kertovat 1950-
luvun nk. ateljeerakennus, savupiippu sekä huoltoasemarakennus
mainostorneineen.

Pitäjänmäentien ympäristö kehittyy kaavamuutoksen myötä pal-
veluiltaan monipuolisemmaksi ja aluetta kokoavaksi puistoka-
duksi.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kaavassa on määräyksiä hulevesien imeyttämisestä ja hidastami-
sesta sekä viherkatoista. Pihojen istuttamisesta ja pihakansien
riittävästä kasvualustasta on myös annettu kaavamääräyksiä. Pi-
täjänmäentien katualueen ja rakennusten väliin sekä Kutomotien
varteen on osoitettu puurivit. Kaavan mukaan kortteleissa sovelle-
taan matalaenergiarakentamisen periaatteita ja tuotetaan uusiutu-
vaa energiaa.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä
ja lähipalvelujen tarjontaan

Kaavaratkaisu mm. meluntorjuntaa koskevine määräyksineen luo
edellytykset terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön toteuttami-
selle. Uusi kaupungin päiväkoti sekä Pitäjänmäentien varteen
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suunnitellut liike- ja toimitilat tuovat alueelle toivottuja ja tarvittavia
lähipalveluita.

Kutomotien varren asuinrakennusten (Kutomotie 4 14) olosuhteet
ovat jo muuttuneet, kun varasto- ja kuljetustoiminnan häiriöt ovat
lakanneet osoitteessa Kutomotie 1. Nykyisten asuntojen näköalat
muuttuvat ja katutila tiivistyy kaavaratkaisun myötä, kun Kutomo-
tien vastakkaiselle puolelle rakentuu kadunvarteen urbaani asuin-
rakennusrintama, jonka edustalla on puurivi.

Pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevalla määräyksellä
varmistetaan, että alue on turvallinen ja terveellinen tulevassa
käytössä. Kun purkuosia hyödynnettäessä otetaan huomioon ra-
kenteissa olevat haitta-aineet, voidaan varmistaa, ettei materiaa-
leista aiheudu vaaraa tai haittaa hyötykäyttökohteessa.

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Korttelialueet sijoittuvat Helsingin toiseksi suurimman työpaikka-
keskittymän välittömään läheisyyteen. Pitäjänmäen yritysalueen
maankäytön muutosperiaatteiden mukaisesti näitä kortteleita voi-
daan kehittää myös asumiseen. Rakennukset ovat nykyisin pää-
osin tyhjillään. Nykyisissä tiloissa vielä toimivat yritykset joutuvat
etsimään uudet toimitilat. Uusiin ja peruskorjattaviin liike- ja toimi-
tiloihin sijoittuvat yritykset kuitenkin tuovat korvaavia työpaikkoja
alueelle.

Kortteleihin sijoittuu kaupallisia palveluja hyvin saavutettavaan ja
näkyvään paikkaan Raide-Jokerin pysäkin läheisyyteen. Palvelut
tukevat Helsingin yleiskaavan tavoitteita toiminnallisesta monipuo-
lisuudesta ja sijainti suuren työpaikkakeskittymän läheisyydessä
parantaa palveluiden toimintaedellytyksiä.

Yksityiset maanomistajat hyötyvät kaavaratkaisusta suhteessa
voimassa olevaan kaavaan. Vaikutukset kiinteistökehitysyhtiölle
ovat hankkeesta jo aiheutuneet suunnittelu-, selvitys- ja käsittely-
kulut sekä jatkossa mahdollinen kaupungille maksettava maan-
käyttökorvaus arvioidusta arvonnoususta sekä kiinteistön muutos-
ja korjaustoimenpiteiden kulut. Lopputilanteessa asuntojen vuok-
raamisesta tai kiinteistön myymisestä syntyvän taloudellisen hyö-
dyn voidaan olettaa kattavan alkuvaiheen kulut ja tuottavan voit-
toa.
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TOTEUTUS

Rakentamisaikataulu

Osa asuntotonteista Kutomotie 1 ja 9 sijoittuu nykyiselle Pitäjän-
mäentien katualueelle. Tonttien rakentaminen edellyttää, että en-
sin toteutetaan Pitäjänmäentien uusien katusuunnitelmien mukai-
set johtosiirrot Raide-Jokerisuunnitteluun liittyvän katusuunnitel-
man mukaisesti. Johtosiirrot aloitettaneen Raide-Jokerin rakenta-
misen yhteydessä. Raide-Jokerin rakentaminen ajoittuu vuosille
2019 2024.

Korttelin 46006 (Kutomotie 1) toteutus tapahtuu vaiheittain, yksi-
tyisen maanomistajan ja rakennuttajan määrittelemässä aikatau-
lussa. Mm. kadunvarren rakennusten tuoma melunsuoja, yhteiset
pysäköintilaitokset sekä yhteispihat aiheuttavat reunaehtoja to-
teuttamisjärjestykselle. Toimitilarakennusten konvertointi asumi-
seen osoitteessa Kutomotie 9 käynnistyy näillä näkymin kaavan
saatua lainvoiman.

Päiväkoti on kaupungin talonrakentamisohjelman vuokra-ja osa-
kehankkeiden listalla vuosina 2021 22 toteutettavana hankkeena.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-

selle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja moni-
puoliselle asuntotuotannolle

- edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hy-
vää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta

- merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alu-
eet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja
pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.

- ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta ai-
heutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.
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Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on asuntovaltaista alu-
etta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on yleiskaavan tavoitteiden mukai-
nen. Alueelle sijoittuvan päiväkotitontin, suojeltavien rakennusten
ja katuaukioiden vuoksi kaava-alue on kokonaistehokkuudeltaan
hieman yleiskaavan A1-määräystä väljempi.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 8.11.2011) mukaan alue on pääosin esikaupun-
gin pintakallioaluetta. Alueen länsiosassa maanalainen yleiskaava
osoittaa nykyisen teknisen huollon tunnelin. Nyt laadittu kaavarat-
kaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat
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Teollisuustontilla Kutomotie 1 sekä Kutomotien, Kutomokujan ja
Stockmannintien katualueella on voimassa vuodelta 1991 oleva
asemakaava nro 9637. Toimitilatontilla Kutomotie 9 on voimassa
vuodelta 2004 oleva asemakaava nro 11239. Pitäjänmäentien ka-
tualueella on voimassa asemakaava nro 7730 vuodelta 1978.
Talin urheilupuistossa oleva paikoitusalue (p) ja viereinen met-
sikkö (vum) sijoittuvat urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle (VU).
Alueella on voimassa asemakaavat nro 11751 ja nro 11024 vuo-
silta 2008 ja 2002.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Tontit Kutomotie 1 ja 9 ovat yksityisomistuksessa. Helsingin kau-
punki omistaa katu- ja puistoalueet.

Muut lähtökohdat

Pitäjänmäen yritysalueen muutosperiaatteet hyväksyttiin kaupun-
kisuunnittelulautakunnassa 17.6.2014. Periaatteiden mukaan ton-
tit Kutomotie 1 ja 9 ovat toiminnoiltaan monipuolisesti sekoittu-
nutta aluetta. Alueelle osoitetaan sekä työ- ja toimitiloja että asu-
mista jatkosuunnittelun yhteydessä. Pitäjänmäen tien ympäristöä
kehitetään palveluiltaan monipuolisena ja aluetta kokoavana puis-
tokatuna. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maankäytön muutosperi-
aatteiden mukainen.
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Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
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SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 tonttien omistajien hake-
muksista.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 pelastuslaitos
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (varhaiskasvatus)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo ja liikunta-

palvelut)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kir-
jeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-
ilmoituksella Helsingin Uutiset -lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2.5. 22.5.2017
seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Pitäjänmäen kirjastossa, osoite Jousipolku 1
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Kaavan valmistelijat olivat tavattavissa Pitäjänmäen kirjastossa
keskiviikkona 10.5.2017. Tilaisuudessa kävi arviolta 30 kiinnostu-
nutta.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
kohdistuivat selvitys- ja rakennussuojelutarpeisiin jatkosuunnitte-
lussa. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitus-
työssä siten, että sekä nk. ateljeerakennus asuntosiipineen, että

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat
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bensiiniaseman rakennus mainostorneineen on merkitty suojelta-
viksi merkinnällä sr-2. Pelastusratkaisut, katuliikenne, Raide-Joke-
rin raideliikenteen ja läheisen datakeskuksen meluvaikutukset
sekä vesihuollon tilavaraukset ja johtosiirtojen tarve huomioidaan
kaavaratkaisussa ja jatkosuunnittelussa.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saapui yksi kirjallinen mie-
lipide sekä suullisia mielipiteitä puhelimitse ja kaavapäivystyk-
sessä Pitäjänmäen kirjastossa. Pitäjänmäki-seura ry:n kirjeessä
kannatettiin esitettyä suunnitelmaa. Kaavapäivystyksen asukas-
mielipiteissä pyydettiin mm. huomioimaan Talinreunan korttelin
46002 reunalla olevaa puustoa, ettei sitä kaadettaisi asuntojen ik-
kunoiden edestä. Mielipide on otettu huomioon kaavoitustyössä
siten, että kaupunkikuvallisesti merkittävä puusto tulee säilyttää
päiväkotitontille varatulla leikkialueella.

Kaavapäivystyksen muistio (10.5.2017) on liitetty vuorovaikutus-
raporttiin.

Luonnosaineiston ja suunnitelmavaihtoehtojen erillinen nähtävilläolo
29.1. 18.2.2018

Kutomotie 1:n neljä rinnakkaista korttelisuunnitelmaa ja Kutomotie
9:n viitesuunnitelmaluonnos olivat kommentoitavina 29.1.
18.2.2018 Helsingin Kerrokantasi-verkkokeskustelussa. Mielipi-
teitä pääsi kirjoittamaan jokaisen suunnitelman esittelysivun lo-
pussa olevaan valikkoon. Suunnitelmista saatiin yhteensä 71
kommenttia.
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Ohessa on lyhyet yhteenvedot suunnitelmavaihtoehdoista Kuto-
motie 1 tontille:

A-vaihtoehdossa lähtökohtana oli vaihtelevan kokoiset pien-
korttelit.

Pitäjänmäentien suuntaisen 2 8-kerroksinen hybridirakennuksen
jalusta sulkee ympäristöhäiriöt korttelirakenteen ulkopuolelle. Ja-
lustan läpi avataan valaistu läpikulku, jolle liike- ja yhteistilat avau-
tuvat. Jalustan päällä olevat korkeammat asuntomassat ja mata-
lammat rivitalosiivet avautuvat terasseineen yhteisille kattopi-
hoille. Korttelin eteläosan rakennusmassat koostuvat erikokoisista
puoliavoimista umpikortteleista sekä atrium- ja pistetaloista. Alu-
etta sitoo yhteen autoton, kaupunkimainen pihakatu- ja puistover-
kosto. Ateljeetaloon on suunniteltu asuntoja sekä maantasoon
asukkaiden monitoimi- tai työtiloja. Päivittäistavarakauppa sekä
erikokoiset liiketilat avautuvat Pitäjänmäentielle ja aukiolle kortte-
lin koko pituudelta. Autopaikoitus sijoittuu kahteen suureen kella-
riyksikköön omilla sisäänajoillaan, mutta myös muita ratkaisumal-
leja on tutkittu. Tekijänä oli Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy.
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B-vaihtoehdossa lähtökohtana oli umpikorttelirakenne.

Umpikortteli muodostetaan asuin-, toimitila- ja liikerakennuksella
(hybriditalo) Pitäjänmäentien varressa sekä noin kuusikerroksisilla
maaston mukaan porrastuvilla lamellitaloilla Kutomotien varressa.
Korttelin sisään sijoittuu ateljeetalon lisäksi kaksi pistetaloa. Ben-
siiniasema otetaan käyttöön pyöräkeskuksena ja ateljeerakennus
säilytetään asuntosiipineen palvelutalo-käytössä. Kutomotien var-
ressa oleva vanha tiilinen savupiippu jätetään porttiaiheena alu-
een eteläisen sisääntulon kohdalle. Korttelin sisäisen korttelipuis-
ton avataan puolijulkisia jalankulkureittejä, joiden yhteyteen sijoit-
tuvat alueen yhteistilat ja kohtaamispaikat. Alueen päivittäistava-
rakauppa sijoittuu hybriditalon kellarikerrokseen, pienemmät liik-
keet ovat aukion tasolla. Alueen pysäköinti sijoittuu kolmeen
maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Huoltoliikenteelle on oma kel-
larinsa. Tekijänä oli Huttunen-Lipasti-Pakkanen Arkkitehdit Oy.
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C-vaihtoehdossa lähtökohtana oli monipuoliset kaupunkitilat.

Alueen keskellä on avara yhteispiha, jonka alle sijoittuu korttelin
yhteinen pysäköintilaitos. Ratkaisu mahdollistaa korttelin reunoille
maanvaraiset pihat ja aukiot, joilla voi kasvattaa isokokoisia puita.
Päivittäistavarakauppa sijoittuu Bensiksen aukion eteläpuolelle, ja
kaupan katolla on asuinrakennuksia ja piha. Säilyvät rakennukset
on nostettu esille kiintopisteinä. Bensiiniasemarakennusta ja mai-
nostornia kehystävät urbaanien sivukäytävätalojen aukiojulkisivut.
Korttelin yhteispihaan liittyvän ateljeerakennuksen 2 4. kerroksiin
esitetään asuntoja ja sen alimpiin kerroksiin on sijoitettu koko
korttelia palvelevia yhteistiloja. Rakennukset ovat Pitäjänmäentien
varressa pääosin 7 8-kerroksisia ja Kutomotien varressa mata-
lampia, enintään 6-kerroksisia. Tekijänä oli Serum Arkkitehdit Oy.
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D-vaihtoehdossa lähtökohtana oli keskeinen Laaksopuisto.

Ratkaisussa julkinen kulkureitti alkaa Pitäjänmäentien Toriaukiolta
ja jatkuu korttelin läpi Puistolaituria pitkin Stockmannintielle ja Ku-
tomotielle. Toriaukion ja Puistolaiturin liittymiskohtaan muodostuu
suojainen Laituriaukio, jonka ympärille sijoittuvat pienet liiketilat ja
josta avautuu näkymät Laaksopuistoon ja ateljeerakennukseen.
Korttelin pohjoisosalle on sijoitettu U-muotoisia kortteleita, joiden
eteläpuolelle muodostuvat omat sisäpihat. Kutomotien puoleisissa
noppataloissa saadaan asunnot avautumaan kahteen suuntaan.
Ateljeerakennukseen on sijoitettu asukkaiden yhteistiloja, nk.

- 8-
kerroksisia ja Kutomotien varressa 4 7-kerroksisia. Autopaikat si-
joittuvat kahteen isoon maanalaiseen pysäköintitilaan, jotka sijoit-
tuvat nykyisten kellaritilojen kohdalle. Pysäköintilaitosten päälle
on esitetty rakennuksia. Tekijänä oli Sweco-Architects Oy.

Luonnosaineiston ja suunnitelmavaihtoehtojen nähtävilläolosta il-
moitettiin verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi, Raide-
jokerin uutiskirjeessä sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutiset-
lehdessä.

Suunnitelmat olivat esillä 29.1. 18.2.2018
Pitäjänmäen kirjastossa, Jousipolku 1
info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
www.hel.fi/suunnitelmat ja kerrokantasi.hel.fi/kutomotie

Yhteenveto mielipiteistä

Luonnosaineiston erillisen nähtävilläolon yhteydessä saadut mieli-
piteet kohdistuivat mm. ratkaisujen kaupunkikuvaan, ympäröivien

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat
http://kerrokantasi.hel.fi/kutomotie
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asuntojen varjostusoloihin, kävelyreitteihin, palvelutarjontaan, ka-
tukuvaan ja rakennusten massoitteluun. Vaihtoehdosta A saatiin
22 kommenttia, vaihtoehdosta B saatiin 21 kommenttia, vaihtoeh-
dosta C saatiin 9 kommenttia ja vaihtoehdosta D saatiin 12 kom-
menttia. Kutomotie 9 viitesuunnitelmaluonnoksesta saatiin 7 kom-
menttia.

Kirjallisia mielipiteitä saapui lisäksi 5 kpl. Sekä Pitäjänmäen Teolli-
suusyhdistys ry että Pitäjänmäki-seura ry näkivät keskeiselle pai-
kalle sijoittuvan asunto- ja liikehankkeen sekä Raide-Jokerin tulon
alueelle positiivisena muutoksena. Teollisuusyhdistys toivoi, että
suuri asuntorakentamisprojekti tukisi jäljellä olevan teollisuuden
säilymistä niin Takkatie-Arinatie kuin nk Strömbergin alueella jat-
kossa. Asukasmielipiteissä toivottiin mm. Kutomotien tiilisen savu-
piipun säilymistä, korkeampaa tornia torialueen kulmaan sekä
osoitteissa Kutomotie 14 ja 9 olevien naapurirakennusten eteen
lisää väljyyttä.

Vaihtoehto B:n valinta jatkosuunnittelun pohjaksi

Kutomotie 1:n maanomistajan ja kaupungin edustajien välisissä
neuvotteluissa päätettiin valita vaihtoehtoa B jatkosuunnittelun
pohjaksi. Valintaan vaikutti ratkaisun kaupunkikuvalliset ja -tilalli-
set ansiot sekä sen toteutettavuus. Puolijulkiset jalankulkureitit
korttelin sisäosassa yhdistävät onnistuneesti alueen suojelukoh-
teet: ateljeerakennus asuntosiipineen ja huoltoasemarakennus
sekä kahdelle aukiolle sijoittuvat maamerkit  mainostorni ja savu-
piippu. Suunnitteluratkaisun valinnassa pyrittiin ottamaan huomi-
oon eri vaihtoehdoista saadut, osittain tosin ristiriitaiset kommen-
tit. Mielipiteissä esitetyt seikat on lisäksi otettu huomioon kaava-
työssä siten, että Kutomotie 1:n tontilla läntisin rakennus Kutomo-
tien varressa on siirretty n. 5 metriä itään kauemmaksi naapurira-
kennuksesta osoitteessa Kutomotie 9.

Kaavaluonnoksen erillinen nähtävilläolo

Asemakaavaluonnoksen ja siihen liittyvän aineiston nähtävillä-
olosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Helsingin
Uutiset-lehdessä.

Luonnosaineisto oli nähtävillä 15.4. 10.5.2019 seuraavissa pai-
koissa:

 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
 Pitäjänmäen kirjastossa, osoite Jousipolku 1
 Verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat
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Luonnosaineistoa koskeva asukastilaisuus pidettiin 17.4.2019 Pi-
täjänmäen kirjastossa.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Kaavaluonnoksen nähtävilläolo aineistoineen järjestettiin erik-
seen, jolloin viranomaisten kannanotot kohdistuivat selvitystarpei-
siin jatkosuunnittelussa. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu
huomioon kaavoitustyössä mm. tarkentamalla tunnelia koskevaa
kaavamääräystä ja lisäämällä selostukseen vesihuollon suunni-
telma.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon yhteydessä saatu kirjallinen mie-
lipide kohdistui suunnitellun päiväkotitontin vaikutuksiin naapuri-
kiinteistön virkistysmahdollisuuksiin ja autoliikenteen sujuvuuteen
Kutomotieltä Pitäjänmäentielle ja päinvastoin. Puhelimitse pyydet-
tiin huomioimaan tontin Kutomotie 4 ajoliittymät Kutomotien suun-
nittelussa. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten,
että kaavassa on määrätty pensasaidan istuttamisesta päiväkodin
ja naapuritontin väliselle tontinrajalle. Ajoliittymät ja kaistat on
huomioitu liikennesuunnitelmassa.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 1 kpl.

Vastine kirjalliseen mielipiteiseen on esitetty vuorovaikutusrapor-
tissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 7.1. 5.2.2020

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle
3.12.2019 ja lautakunta päätti 3.12.2019 asettaa kaavaehdotuk-
sen nähtäville.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutus

Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus.

Muistutuksessa esitetty huomautus kohdistui säilytettävän savu-
piipun länsipuolelle suunniteltuun rakennukseen tontilla Kutomo-
tie 1. Rakennusta pidettiin liian korkeana ja sen sijoittamisen vas-
tapäätä kadun toisella puolella olevaa asuinrakennusta koettiin
vähentävän tämän rakennuksen asumisviihtyvyyttä ja rajoittavan
osoitteessa Kutomotie 14 B asuntojen ikkunoiden ja parvekkeiden
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avoimia näkymiä. Muistutuksessa esitettiin, että kyseisen kerros-
talon korkeutta rajattaisiin enintään 3-4 kerrokseen ja että raken-
nusta lyhennettäisiin kadun varressa.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin kaksi viranomaisten lausuntoa sen ol-
lessa julkisesti nähtävillä. HSY:n lausunnossa esitetyt huomautuk-
set kohdistuivat päiväkotitontin uuden vesijohdon ja muiden vesi-
ja viemärijohtojen siirtojen kustannuksiin, ja esitettiin kaavaselos-
tuksen kustannusarvion tarkentamista näiden osalta. Kaupungin-
museo totesi, että luonnosvaiheessa se on kritisoinut suunnitel-
man kerroskorkeuksia, mutta vuorovaikutusraportissa esitettyjen
perustelujen pohjalta sekä suhteuttaen esitettyä kaavaehdotusta
kulttuuriympäristön ja maiseman kestävyyteen, ei sillä tässä vai-
heessa ole muutosehdotuksesta huomautettavaa.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)

Lisäksi varhaiskasvatusvirastosta ilmoitettiin, että kaavaehdotuk-
seen ei ole huomautettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saadusta muistutuksesta ja viranomaisten lausunnoista
sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-
teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:

 Suojeltavaa A-taloa koskeva sr-2 -määräys -talon kah-
teen alimpaan kerrokseen saa kaavamääräyksen mukaan
sijoittaa liike- ja toimitilaa, varastotilaa tai ympäristöhäiriöitä
aiheuttamatonta teollisuustilaa tai julkista lähipalvelutilaa,
hallintoa, opetusta, sosiaali- ja terveyshuoltoa, kulttuuri-,
urheilu- ja museotoimintaa. Ylempiin kerroksiin saa sijoittaa
myös palveluasumista on muutettu m -taloon
saa asumisen lisäksi sijoittaa liike- ja toimitilaa, julkista lähi-
palvelutilaa, palveluasumista tai muuta rakennuksen suoje-
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lutavoitteita tukevaa toimintaa. Maantasokerokseen saa si-
joittaa korttelin asukkaita palvelevaa kerhotilaa enintään
200 k-m2

 Suojeltavaa A-taloa koskevaan sr-2 -määräykseen on li-
sätty parvekemääräys:
ranskalaisia parvekkeita tai pieniä teräsrakenteisia uloke-
parvekkeita, jotka ulottuvat enintään 1,5 m:n etäisyydelle
julkisivupinnasta. Parvekkeet eivät saa olla umpinaisia eikä
niitä saa lasittaa. Alkuperäinen julkisivu tulee olla luetta-

 Tontilla 46006/3 A-talon rakennusoikeus kerrosalaneliö-
metreinä on tarkistettu, ja rakennukselle on määritetty
asuinkerrosalan enimmäiskerrosala sekä liike-, toimi- ja jul-
kisten palvelutilojen maanpäällisten tilojen vähimmäisker-
rosala.

 Tontilla 46006/3 Pitäjänmäentien varren nk. hybridiraken-
nuksen asuinkerrosalan enimmäiskerrosala on tarkistettu.
Liike-, toimi- ja julkisten palvelutilojen maanpäällisten tilojen
vähimmäiskerrosala on tarkistettu ja niiden enimmäisker-
rosala on poistettu.

 Tontilla 46006/3 B-talon rakennusoikeus kerrosalaneliö-
metreinä on tarkistettu.

 K -, toimisto- ja
julkista palvelutilaa tulee korttelissa 46006 Pitäjänmäentien
varren rakennusten sekä A-talon maanpäällisiin kerroksiin
rakentaa yhteensä vähintään 6 000 k-m2. Näitä tiloja voi si-
joittaa kaavakarttaan merkityistä liikekerrosaloista poiketen
kyseisiin rakennuksiin, kuitenkin niin, että vähittäisvaatimus
6 000 k-m2 korttelissa 46006 täyttyy ja että vähintään 4 400
k-m2 tiloista sijoitetaan kadun Pitäjänmäentien varren hybri-
dirakennukseen. Liike-, työ- ja julkisten palvelutilojen ra-
kennuskohtaisesta jaosta on laadittava erillinen suunni-
telma ensimmäisen toteutuskohteen rakennuslupaproses-
sin yhteydessä, mikäli kaavakartan mukaisista rakennus-

Kaavakarttaan on tehty teknisluonteinen tarkistus päiväkotitontin
johtokujalla.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta
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 kaavaselostuksen tekstiosuutta on tarkistettu mitoituksen, ton-
tin 46006/3 (Kutomotie 1) kaavaratkaisun kuvauksen, sekä
suojelukohteiden osalta

 kaavaselostuksen tekniset kartat on päivitetty kerrosalatietojen
osalta

 kaavaselostusta on päivitetty vesihuollon kustannusarvion
osalta HSY:n lausunnon johdosta.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvo-
teltu asianomaisten tahojen kanssa.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
3.12.2019 päivätyn ja 9.6.2020 muutetun asemakaavan muutos-
ehdotuksen nro 12516 hyväksymistä.

Toimenpiteet kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen jälkeen

Asemakaavoituspalvelu esitti 8.2.2021 asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12516 kaavakartan merkintöihin ja määräyksiin ja
muuhun kaava-aineistoon asemakaavoituspalvelun ja tontin omis-
tajan välisten neuvottelujen sekä jatkosuunnittelun perusteella vä-
häisiä muutoksia seuraavasti:

Kaavakarttaan tehdyt muutokset:

 Suojeltavan A-talon kokonaiskerrosala 4 070 on pienen-
netty 640 k-m2:llä 3 430 k-m2:iin. Rakennuksen asunto- ja
työkerrosalaa määrittävät luvut 3 560+510 on poistettu.

 Tontilla 46006/3 Pitäjänmäentien varren hybridirakennuk-
sen rakennusoikeus 18 560 on nostettu 640 k-m2:llä
19 200 k-m2:iin ja sen asuntokerrosala 13 400 on nostettu
130 k-m2:llä 13 530 k-m2:iin.

 Tontilla 46006/3 kaavamääräykset, jotka mahdollistavat
2 100 k-m2 kokoisen päivittäistavarakaupan sijoittamisen
hybridirakennuksen kellariin kerrosalan lisäksi on poistettu
kaavasta.

 kaavamääräyksen lause, joka velvoittaa tontilla 46006/3
liike-, toimi- ja palvelutilojen rakentamiseen Pitäjänmäen-
tien varren katutasoon ja toiseen kerrokseen, on muutettu
ku
rakennettava liike- ja palvelutilaa vähintään 1 120 k-m2 ka-



43 (44)

moaukio

 Kaavakarttaan Kutomoaukion reunalla
olevan uudisrakennuksen rakennusosaan saa sijoittaa
asukkaiden saunaosaston julkisivusta sisäänvedettyyn ul-
lakkokerrokseen asemakaavaan merkityn kerrosluvun tai

 tontin 46006/3 maanalaisten pysäköintitilojen (maa) ja si-
säisen pelastusreitin kaavakartan rajauksiin esitetään vä-
häisiä tarkennuksia. Saman tontin itäosassa oleva katetun
ajorampin varaus (pka) on poistettu kaavakartasta ja lisätty
varauksen pohjoispuolelle avoin ajoramppivaraus.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 kaavaselostuksen tekstiosuutta on täydennetty tiivistelmän,
tontin 46006/3 kaavaratkaisun ja huoltoliikenteen kuvauk-
sen, suojelukohteiden, nimistön sekä suunnittelu- ja käsit-
telyvaiheiden osalta.

 kaavaselostuksen viitesuunnitelman kuvamateriaali sekä
tekniset liitekartat on päivitetty muutosten johdosta.

 kaavakartan nimiö on päivitetty.

Tarkistettuun kaavaehdotukseen 8.2.2021 tehtyjen muutosten
perustelut:

- tontilla 46006/3 suojeltavan rakennuksen (talo A) maanta-
sokerros muutetaan ympäröivillä maantäytöillä kokonaan kel-
larikerrokseksi, jolloin rakennuksen kokonaiskerrosalaa 4 070
k-m2 on pienennetty 3 430 k-m2:iin. Täten poistuva kerrosala
(640 k-m2) on siirretty kadun varren hybridirakennuksen koko-
naiskerrosalaan (18 560 k-m2 muutetaan 19 200 k-m2:ksi) to-
teutettavaksi pääosin liike-, toimi- tai julkisten palvelujen ti-
loina. Muutos mahdollistaa tontin yhteispihan paremmat suun-
nitteluratkaisut, eikä se edellytä hybridirakennuksen rakennus-
alojen laajentamista tai kerroslukujen lisäämistä.

- tontin 46006/3 kaavamääräykset, jotka mahdollistavat 2 100
k-m2 kokoisen päivittäistavarakaupan hybridirakennuksen kel-
lariin, poistetaan kaavasta, koska aukion viereen tuleva päivit-
täistavarakauppa on tarkoitus toteuttaa maanpäällisenä.

- kaavamääräykseen, joka velvoittaa tontilla 46006/3 liike- ja
palvelutilojen rakentamisen Pitäjänmäentien varren katuta-
soon, lisätään minimikerrosala 1 120 k-m2 liike- ja palveluti-
loille. Muutos varmistaa riittävän lähipalvelujen määrän katuta-
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sossa, kun kellarista poistetaan päivittäistavarakaupan kerros-
alaa.

- tontin 46006/3 maanalaisten pysäköintitilojen (maa) ja sisäi-
sen pelastusreitin rajauksiin tehdään vähäisiä tarkennuksia.
Tontin itäosassa oleva katettu ajoramppivaraus (pka) korva-
taan avoimella ajoramppimerkinnällä varauksen pohjoispuo-
lella. Muutokset mahdollistavat pysäköintitilojen ja pihan pa-
remmat suunnitteluratkaisut.

- kaavakarttaan lisätään määräys, joka mahdollistaa sauna-
osaston rakentamisen Kutomoaukion reunalla olevan uudisra-
kennuksen rakennusosan sisäänvedettyyn ullakkokerrokseen
asemakaavaan merkityn kerrosluvun tai kerrosalan estämättä.
Muutos mahdollistaa paremmat yhteistilat asukkaille. Sen vai-
kutus rakennuksen arkkitehtuuriin tai naapureiden näkymiin
korkean rakennusmassan katolla on vähäinen.

- tontin 46006/3 aukiolle
kunnan 11.3.2020 ehdot-

tama nimi jäi keväällä 2020 lisäämättä tarkistettuun kaavaeh-
dotukseen.

Helsingissä 8.2.2021

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö
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KUTOMOTIE 1 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Pitäjänmäentien ja Kutomotien varteen suunnitellaan uusia
asuntoja sekä uutta liike- ja työtilaa.

Osoitteessa Kutomotie 1 entiset automyynti- ja korjaamohallit sekä
toimisto- ja varastorakennukset korvataan uusilla kerrostaloilla.
Toimitilarakennus osoitteessa Kutomotie 9 suunnitellaan muutetta-
vaksi asunto-, toimitila- ja liikekäyttöön. Lisäksi selvitetään mah-
dollisuuksia sijoittaa uusi päiväkoti Kutomotien lähialueelle.

Tervetuloa keskustelemaan suunnittelun lähtökohdista ja tavoit-
teista suunnittelijoiden kanssa keskiviikkona 10.5. klo 15.30 18.30
Pitäjänmäen kirjastossa, osoite Jousipolku 1.
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Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee kahta tonttia osoitteissa Kutomotie 1 ja 9
sekä Pitäjänmäentien, Kutomotien ja Stockmannintien katualuetta. Ta-
voitteena on luoda selkeä paikalliskeskus liiketiloineen ja kerrostalo-
asuntoineen Pitäjänmäen yritysalueen keskeisen katuristeyksen ja
Raide-Jokeripysäkkien kohdalle. Pitäjänmäentien varsi suunnitellaan
kerrostaloin urbaanisti. Alueen eteläosan rakenne sopeutetaan nykyi-
seen, väljemmin rakennettuun korttelirakenteeseen Kutomotien var-
ressa.

Osa nykyisestä rakennuskannasta on tarkoitus säilyttää. Kutomotie 1:n
tontille on tehty rakennushistoriallinen selvitys ja rakennusten kuntokar-
toituksia. Selvitysten perusteella suunnittelun lähtökohtana on entisen
bensiiniaseman ja siihen liittyvän mainostornin sekä nk. ateljeeraken-
nuksen säilyttäminen. Tontilla Kutomotie 9 nykyiset 1990-luvun toimitila-
rakennukset on esitetty muutettaviksi pääosin asunnoiksi. Kadun var-
teen sijoitetaan liike- ja toimistotiloja.

Kaavamuutoshankkeen yhteydessä tutkitaan myös mahdollisuuksia si-
joittaa uusi päiväkoti Talin liikuntapuiston paikoitusalueen kohdalle Ku-
tomokujan päähän. Autopaikat olivat aikaisemmin pois muuttaneen
Stockmann Oy:n henkilökunnan käytössä.

Osallistuminen ja aineistot

Kaavan valmistelijat ovat tavattavissa Pitäjänmäen kirjastossa keskiviik-
kona 10.5.2017 klo 15.30 18.30.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 2.5. 22.5.2017:
 Pitäjänmäen kirjastossa, osoite Jousipolku 1
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat
 kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturin asiakas-

palvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilökohtaista
neuvontaa

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään esittämään
viimeistään 22.5.2017. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoitta-
neet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan pää-
töksistä.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupun-
gintalo, Pohjoisesplanadi 11 13) tai sähköpostilla
helsinki.kirjaamo@hel.fi.

http://www.hel.fi/suunnitelmat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään eril-
linen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Syksyksi 2017 on tarkoitus valmistella keskustelun pohjaksi vaihtoehtoi-
sia suunnitelmia tontille Kutomotie 1. Keskustelumahdollisuudesta ja -
ajankohdasta ilmoitetaan ilmoituksella Helsingin Uutiset -lehdessä sekä
Raide-Jokerin uutiskirjeellä. Uutiskirjeellä voit seurata tämän kaavatyön
sekä koko Raide-Jokerin ja rataa ympäröivien alueiden suunnittelun
etenemistä. Tilaa uutiskirje osoitteesta www.hel.fi/ksv/uutiskirjeet.

Tämän jälkeen suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus. Kaavoi-
tuksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu vii-
meisellä sivulla.

Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun
kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset

 Pitäjänmäki Seura ry
 Pajamäki-seura ry
 Pitäjänmäen Teollisuusyhdistys ry
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 kaupunginmuseo
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 kiinteistöviraston tilakeskus
 liikuntavirasto
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 varhaiskasvatusvirasto
 ympäristökeskus

http://www.hel.fi/ksv/uutiskirjeet.Tämän
http://www.hel.fi/ksv/uutiskirjeet.Tämän
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat
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Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa kaupunkikuvaan, liikenteeseen, lähipalveluihin,
alueen yritystoimintaan ja rakennusperintöön sekä laaditaan tarvittavat
selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vai-
kutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupun-
gin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa katualueet. Tontit ovat yksityisomistuk-
sessa. Kaavoitus on tullut vireille molempien tonttien omistajien hake-
muksesta.  Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan muutoksen pe-
rusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen haki-
joiden kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Alueella on voimassa kolme asemakaavaa (vuosilta 1978-2004) ja
niissä Kutomotie 1 on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta
(T) ja Kutomotie 9 on toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY). Tontin
46006/2 (Kutomotie 1) rakennusoikeus on 51 880 k-m2 ja tontin 46004/9
(Kutomotie 9) rakennusoikeus on 10 397 k-m2 (maanpäällistä kerros-
alaa). Pitäjänmäentie ja Kutomotie ovat katualuetta ja Stockmannintie
on jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Pitäjänmäen yritysalueen maankäytön muutosperiaatteet hyväksyttiin
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 17.6.2014. Muutosperiaatekartassa
tontit osoitteissa Kutomotie 1 ja 9 on merkitty toiminnoiltaan monipuoli-
sesti sekoittuneeksi alueeksi. Alueelle osoitetaan sekä työ- ja toimitiloja
että asumista jatkosuunnittelun yhteydessä. Pitäjänmäen tien ympäris-
töä kehitetään palveluiltaan monipuolisena ja aluetta kokoavana puisto-
katuna. Aineisto löytyy Helsingin kaupungin karttapalvelusta:
kartta.hel.fi/suunni

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostaloval-
taiseksi alueeksi, asuminen ja toimitila. Helsingin uudessa yleiskaa-
vassa (2016) alue on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi A1.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia ja selvityksiä:
 Tontin 46006/2 (Kutomotie 1) hakija on teettänyt tontin rakennushis-

toriaselvityksen 2016 ja korjaustarveselvityksiä osalle tontin raken-
nuskantaa 2017.

 Tontin 46004/9 (Kutomotie 9) hakija on toimittanut alustavan suunni-
telman tontille, jossa nykyiset rakennukset on esitetty muutettaviksi
pääosin asuntokäyttöön ja liiketilaa on suunniteltu Pitäjänmäentien
varteen.

http://karttapalvelusta:kartta.hel.fi/suunni
http://karttapalvelusta:kartta.hel.fi/suunni
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Alustaviin suunnitelmiin ja selvityksiin voi tutustua Pitäjänmäen kirjas-
tossa 10.5. järjestettävässä tilaisuudessa.

Stockmannin ja Oy Veho Ab:n toiminnot ovat siirtyneet pois Kutomotie
1:n tontilta kesällä 2016. Rakennukset ovat nyt tyhjillään. Tontilla sijait-
see 1950- ja 60-luvulta peräisin olevat autohuollon ja -myynnin hallitilat
sekä tavaratalotoimintaan liittyvät rakennukset kuten vaateneulomo (nk.
ateljee) asuntosiipineen ja toimisto- sekä tukkumyyntitilat. Tontin etelä-
ja länsireunoilla on tehty varasto- ja automyyntitilojen laajennusraken-
nuksia 1980-luvulla.

Tontilla Kutomotie 9 on kaksi 1990-luvun tuotanto- ja toimistoraken-
nusta. Rakennuksissa on sittemmin toiminut mm. Sibelius-Akatemia ja
vastaanottokeskus. Nyt rakennukset ovat pääosin tyhjillään.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Siv Nordström, arkkitehti, p. (09) 310 37322, siv.nordstrom@hel.fi

Liikenne
Eeva Väistö, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37353,
eeva.vaisto@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Jarkko Nyman, insinööri, p. (09) 310 37094, jarkko.nyman@hel.fi

Rakennussuojelu
Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, sakari.mentu@hel.fi

Vuorovaikutus
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija,
p. (09) 310 37436, tiina.antila-lehtonen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaali-
sen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twit-
ter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä Suun-
nitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).

mailto:siv.nordstrom@hel.fi
mailto:eeva.vaisto@hel.fi
mailto:jarkko.nyman@hel.fi
mailto:sakari.mentu@hel.fi
mailto:tiina.antila-lehtonen@hel.fi
http://twit-ter.com/ksvhelsinki
http://twit-ter.com/ksvhelsinki
http://www.youtube.com/helsinkisuunnittelee
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
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Kaavoituksen eteneminen



























































<- Pitäjänmäentie
Kutomotiestä pohjoiseen

Pitäjänmäentie ->
Kutomotiestä etelään

Raide-Jokerin
Takomotien pysäkki Raide-Jokerin

Valimotien pysäkki

Raide-Jokeri
Artic-kalusto, kovalla alustalla
päivällä 244 kpl, yöllä 56 kpl

vaunupituus 45 m
nopeus 50 km/h

Pitäjänmäentie
Vuoden 2040 KAVL [ajon./vrk]:
Kutomotiestä pohjoiseen 19 000

Kutomotiestä etelään 23 000
raskas liikenne 10 %

nopeusrajoitus 50 km/h

Kutomotie
KAVL 6 500 ajon./vrk
raskas liikenne 5 %
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Kutomotie 1 ja 9
asemakaavan muutoksen
liikennemeluselvitys

Melulaskentatilanne:
Liikennemelu, päiväaika klo 7-22
tiet, kadut ja raitiotie
ennusteliikenne KAVL 2040

Meluvyöhykkeet
korttelien sisäänkäyntejä ei huomioitu

Päiväajan keskiäänitaso
LAeq, 7-22
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meluseinä
melukaide

Mittakaava 1:1250 (A3)
Päivämäärä: 17.10.18
CadnaA 2018 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: Olli Kontkanen
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nopeusrajoitus 50 km/h

Kutomotie
KAVL 6 500 ajon./vrk
raskas liikenne 5 %

nopeus melumallissa 40 km/h
nopeusrajoitus 30 km/h

+28 m +28 m
+26,5 m

+26,5 m

0 10 20 30 40 50 m

Liite 3.1

Kutomotie 1 ja 9
asemakaavan muutoksen
liikennemeluselvitys

Melulaskentatilanne:
Liikennemelu, päiväaika klo 7-22
tiet, kadut ja raitiotie
ennusteliikenne KAVL 2040

Kattopihojen meluvyöhykkeet
ilman meluntorjuntaa

Päiväajan keskiäänitaso
LAeq, 7-22

 > 50 dB
 > 55 dB (ohjearvo ylittyy)
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Meluesteet
meluseinä
melukaide

Mittakaava 1:1250 (A3)
Päivämäärä: 17.10.18
CadnaA 2018 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: Olli Kontkanen



<- Pitäjänmäentie
Kutomotiestä pohjoiseen

Pitäjänmäentie ->
Kutomotiestä etelään

Raide-Jokerin
Takomotien pysäkki Raide-Jokerin

Valimotien pysäkki

Raide-Jokeri
Artic-kalusto, kovalla alustalla
päivällä 244 kpl, yöllä 56 kpl

vaunupituus 45 m
nopeus 50 km/h

Pitäjänmäentie
Vuoden 2040 KAVL [ajon./vrk]:
Kutomotiestä pohjoiseen 19 000

Kutomotiestä etelään 23 000
raskas liikenne 10 %

nopeusrajoitus 50 km/h

Kutomotie
KAVL 6 500 ajon./vrk
raskas liikenne 5 %

nopeus melumallissa 40 km/h
nopeusrajoitus 30 km/h

+28 m +28 m
+26,5 m

+26,5 m
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Liite 3.2

Kutomotie 1 ja 9
asemakaavan muutoksen
liikennemeluselvitys

Melulaskentatilanne:
Liikennemelu, yöaika klo 22-7
tiet, kadut ja raitiotie
ennusteliikenne KAVL 2040

Kattopihojen meluvyöhykkeet
ilman meluntorjuntaa

Yöajan keskiäänitaso
LAeq, 22-7

 > 45 dB
 > 50 dB (ohjearvo ylittyy)
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Meluesteet
meluseinä
melukaide

Mittakaava 1:1250 (A3)
Päivämäärä: 17.10.18
CadnaA 2018 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: Olli Kontkanen



<- Pitäjänmäentie
Kutomotiestä pohjoiseen

Pitäjänmäentie ->
Kutomotiestä etelään

Raide-Jokerin
Takomotien pysäkki Raide-Jokerin

Valimotien pysäkki

melukaide 1,4m

Raide-Jokeri
Artic-kalusto, kovalla alustalla
päivällä 244 kpl, yöllä 56 kpl

vaunupituus 45 m
nopeus 50 km/h

Pitäjänmäentie
Vuoden 2040 KAVL [ajon./vrk]:
Kutomotiestä pohjoiseen 19 000

Kutomotiestä etelään 23 000
raskas liikenne 10 %

nopeusrajoitus 50 km/h

Kutomotie
KAVL 6 500 ajon./vrk
raskas liikenne 5 %

nopeus melumallissa 40 km/h
nopeusrajoitus 30 km/h

+28 m +28 m
+26,5 m

+26,5 m

0 10 20 30 40 50 m

Liite 4.1

Kutomotie 1 ja 9
asemakaavan muutoksen
liikennemeluselvitys

Melulaskentatilanne:
Liikennemelu, päiväaika klo 7-22
tiet, kadut ja raitiotie
ennusteliikenne KAVL 2040

Kattopihojen meluvyöhykkeet
meluntorjunnalla

Päiväajan keskiäänitaso
LAeq, 7-22

 > 50 dB
 > 55 dB (ohjearvo ylittyy)
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Meluesteet
meluseinä
melukaide

Mittakaava 1:1250 (A3)
Päivämäärä: 17.10.18
CadnaA 2018 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: Olli Kontkanen



<- Pitäjänmäentie
Kutomotiestä pohjoiseen

Pitäjänmäentie ->
Kutomotiestä etelään

Raide-Jokerin
Takomotien pysäkki Raide-Jokerin

Valimotien pysäkki

melukaide 1,4m

Raide-Jokeri
Artic-kalusto, kovalla alustalla
päivällä 244 kpl, yöllä 56 kpl

vaunupituus 45 m
nopeus 50 km/h

Pitäjänmäentie
Vuoden 2040 KAVL [ajon./vrk]:
Kutomotiestä pohjoiseen 19 000

Kutomotiestä etelään 23 000
raskas liikenne 10 %

nopeusrajoitus 50 km/h

Kutomotie
KAVL 6 500 ajon./vrk
raskas liikenne 5 %

nopeus melumallissa 40 km/h
nopeusrajoitus 30 km/h

+28 m +28 m
+26,5 m

+26,5 m

0 10 20 30 40 50 m

Liite 4.2

Kutomotie 1 ja 9
asemakaavan muutoksen
liikennemeluselvitys

Melulaskentatilanne:
Liikennemelu, yöaika klo 22-7
tiet, kadut ja raitiotie
ennusteliikenne KAVL 2040

Kattopihojen meluvyöhykkeet
meluntorjunnalla

Yöajan keskiäänitaso
LAeq, 22-7

 > 45 dB
 > 50 dB (ohjearvo ylittyy)
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Meluesteet
meluseinä
melukaide

Mittakaava 1:1250 (A3)
Päivämäärä: 17.10.18
CadnaA 2018 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: Olli Kontkanen
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<- Pitäjänmäentie
Kutomotiestä pohjoiseen

Pitäjänmäentie ->
Kutomotiestä etelään

Raide-Jokerin
Takomotien pysäkki Raide-Jokerin

Valimotien pysäkki

suositus äänitasoerovaatimukseksi
34 dB (keskiäänitaso)

33
 d

B

30 dB

Raide-Jokeri
Artic-kalusto, kovalla alustalla
päivällä 244 kpl, yöllä 56 kpl

vaunupituus 45 m
nopeus 50 km/h

Pitäjänmäentie
Vuoden 2040 KAVL [ajon./vrk]:
Kutomotiestä pohjoiseen 19 000

Kutomotiestä etelään 23 000
raskas liikenne 10 %

nopeusrajoitus 50 km/h

Kutomotie
KAVL 6 500 ajon./vrk
raskas liikenne 5 %

nopeus melumallissa 40 km/h
nopeusrajoitus 30 km/h

suositus äänitasoerovaatimukseksi
33 dB (keskiäänitaso)

30 dB

30 dB

30  dB

1 dB varmuusvara

0 10 20 30 40 50 m

Liite 5.1

Kutomotie 1 ja 9
asemakaavan muutoksen
liikennemeluselvitys

Melulaskentatilanne:
Liikennemelu, päiväaika klo 7-22
tiet, kadut ja raitiotie
ennusteliikenne KAVL 2040

Julkisivuihin kohdistuva melu

Päiväajan keskiäänitaso
LAeq, 7-22

 > 40 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Meluesteet
meluseinä
melukaide

Mittakaava 1:1250 (A3)
Päivämäärä: 17.10.18
CadnaA 2018 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: Olli Kontkanen
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<- Pitäjänmäentie
Kutomotiestä pohjoiseen

Pitäjänmäentie ->
Kutomotiestä etelään

Raide-Jokerin
Takomotien pysäkki Raide-Jokerin

Valimotien pysäkki

suositus äänitasoerovaatimukseksi
34 dB (keskiäänitaso)

33
 d

B

30 dB

Raide-Jokeri
Artic-kalusto, kovalla alustalla
päivällä 244 kpl, yöllä 56 kpl

vaunupituus 45 m
nopeus 50 km/h

Pitäjänmäentie
Vuoden 2040 KAVL [ajon./vrk]:
Kutomotiestä pohjoiseen 19 000

Kutomotiestä etelään 23 000
raskas liikenne 10 %

nopeusrajoitus 50 km/h

Kutomotie
KAVL 6 500 ajon./vrk
raskas liikenne 5 %

nopeus melumallissa 40 km/h
nopeusrajoitus 30 km/h

suositus äänitasoerovaatimukseksi
33 dB (keskiäänitaso)

30 dB

30 dB

30  dB

1 dB varmuusvara

0 10 20 30 40 50 m

Liite 5.2

Kutomotie 1 ja 9
asemakaavan muutoksen
liikennemeluselvitys

Melulaskentatilanne:
Liikennemelu, yöaika klo 22-7
tiet, kadut ja raitiotie
ennusteliikenne KAVL 2040

Julkisivuihin kohdistuva melu

Yöajan keskiäänitaso
LAeq, 22-7

 > 40 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Meluesteet
meluseinä
melukaide

Mittakaava 1:1250 (A3)
Päivämäärä: 17.10.18
CadnaA 2018 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: Olli Kontkanen
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<- Pitäjänmäentie
Kutomotiestä pohjoiseen

Pitäjänmäentie ->
Kutomotiestä etelään

Raide-Jokerin
Takomotien pysäkki Raide-Jokerin

Valimotien pysäkki

suositus äänitasoerovaatimukseksi
35 dB (enimmäismelutaso)

Raide-Jokeri
Artic-kalusto, kovalla alustalla
päivällä 244 kpl, yöllä 56 kpl

vaunupituus 45 m
nopeus 50 km/h

suositus äänitasoerovaatimukseksi
34 dB (enimmäismelutaso)
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32 dB
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Liite 6

Kutomotie 1 ja 9
asemakaavan muutoksen
liikennemeluselvitys

Melulaskentatilanne:

Liikennemelu, enimmäisäänitaso LAFmax
raitiotie

Julkisivuihin kohdistuva enimmäismelutaso

Enimmäisäänitaso
LAFmax

 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB
 > 80dB

Meluesteet
meluseinä
melukaide

Mittakaava 1:1250 (A3)
Päivämäärä: 17.10.18
CadnaA 2018 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: Olli Kontkanen
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