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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 12.09.2017 § 86

HEL 2011-006227 T 10 03 03

Hankenumero 0741_19

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 6.9.2016 päivätyn ja 12.9.2017 muutetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12249 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 
34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) korttelin 34168 tontteja 1 
ja 2 sekä korttelin 34169 tontteja 32 ja 33.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutukseen sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjalli-
sesti esitettyyn mielipiteeseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusra-
portti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näytte-
lytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi. 

  

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Ann Charlotte Roberts, arkkitehti, puhelin: 310 37033

anncharlotte.roberts(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 15.08.2017 § 7

HEL 2011-006227 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12249 pohjakartan 
kaupunginosassa 34 Pakila. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12249
Kaupunginosa: 34 Pakila
Kartoituksen työnumero: 2/16
Pohjakartta valmistunut: 26.01.2016
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 08.11.2016 § 426

HEL 2011-006227 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:
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Kaavamuutos koskee pelkästään korttelialueita. Asemakaavan muutos 
koskee neljää tonttia, ja se mahdollistaa enintään nelikerroksisten 
asuinkerrostalojen rakentamisen noin 100 uudelle asukkaalle. Asuin-
kerrostalojen ensimmäisiin kerroksiin toteutetaan liike-, toimisto- tai työ-
tiloja. Autopaikoitus järjestetään tonteilla pääasiassa autohallissa piha-
kannen alla.

Yleisten töiden lautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 2.11.2016

HEL 2011-006227 T 10 03 03

Pakilantie 82 ja 85, Välitalontie 75

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutosalueen tontit 
34168/1 ja 2 sekä 34169/16 ja 33 ovat yksityisomistuksessa. 

Muutos mahdollistaa enintään nelikerroksisten asuinkerrostalojen ra-
kentamisen Pakilantien varteen, kun tonttien tehokkuutta nostetaan 
noin e=1,0:een.  

Asemakaavan muutosehdotus korottaa tonttien 34169/16 ja 33 arvoa 
merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliitti-
sen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä näiden tonttien omis-
tajan kanssa. 

Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontinomistajan 
kanssa on tehty sopimus. 

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen 
suhteen.

Lisätiedot
Kirsi Federley, vs. toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
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Ympäristölautakunta 11.10.2016 § 316

HEL 2011-006227 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus. 

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 27.09.2016 § 102

HEL 2011-006227 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Pakilantien ja Välitalon-
tien risteyksen ympäristön (34.ko, Länsi-Pakila) asemakaavaehdotuk-
sesta (nro 12249):

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaava-asiassa.

Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.09.2016 § 272

HEL 2011-006227 T 10 03 03

Ksv:n hankenro 0741_19, karttaruutu 68145

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 asettaa 6.9.2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12249 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
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tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 34. kau-
punginosan (Pakila, Länsi-Pakila) korttelin 34168 tontteja 1 ja 2 se-
kä korttelin 34169 tontteja 32 ja 33.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla
kohdassa Päätöksenteko 

www.hel.fi/www/ksv/

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijoilta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12249 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Ann Charlotte Roberts, arkkitehti, puhelin: 310 37033

anncharlotte.roberts(a)hel.fi

Rakennusvirasto 27.4.2016

HEL 2011-006227 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Paki-
lantien ja Välitalontien risteyksen ympäristön täydennetystä osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta 27.4.2016 
mennessä.

http://www.hel.fi/www/ksv/fi
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Asemakaavan muutos koskee neljää tonttia Länsi-Pakilassa, Pakilan-
tien ja Välitalontien risteyksen läheisyydessä. Kaavaratkaisu mahdollis-
taa asuinkerrostalojen rakentamisen Pakilantien varteen. Autopaikoitus 
järjestetään tonteilla pääasiassa autohallissa pihakannen alla. Pakilan-
tien varressa ensimmäinen kerros on osoitettu liiketiloille. Asemakaava-
muutos on laadittu kaupunkisuunnittelulautakunnan 11.11.2014 hyväk-
symien Pakilantien suunnitteluperiaatteiden mukaisesti.

Vaikka kaavamuutosalueeseen ei sisälly muita kuin korttelialueita, on 
hyvä suunnitella katualueiden muutokset yhtä aikaa tonttien suunnitte-
lun kanssa. Tällöin myös kadun ja tontin yhtenäisen aukiomaisen tilan 
yhteensovittaminen on sujuvaa. Kaavamuutoksella on vaikutusta ka-
tualueen järjestelyihin muun muassa liiketilojen ja asuntojen vieraspy-
säköinnin sekä pelastusreittien ja nostopaikkojen osalta. Asuintonttien 
rakentamisen yhteydessä voitaisiin toteuttaa Pakilantien suunnittelupe-
riaatteiden mukaiset järjestelyt myös katualueella. 

Asuintonttien Pakilantien puoleiseen reunaan tulevan tukimuurin tulee 
sijaita tontilla. Kadun reunassa on hyvä olla erottelukaista jalankulun ja 
muurin välissä. Kaista toimii tarvittaessa lumitilana.

Lisätiedon antajat ovat rakennusviraston yhteyshenkilöt kaavavalmiste-
lussa.

1.11.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi


