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Lausunto Leankatu 3:n asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12782)

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on pyytänyt 
lausuntoa asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12782, Leankatu 3. Asemakaava 
koskee 17. kaupunginosan (Pasila) korttelin 17089 tonttia 5.

Asemakaavaehdotuksen selostuksessa todetaan asemakaavan muutosehdotuksesta 
mm. seuraavaa:

”Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee 17. kaupunginosan (Pasila) korttelin 
17089 tonttia 5, joka sijaitsee osoitteessa Leankatu 3. Kaavaratkaisu mahdollistaa 
tontilla sijaitsevan toimistorakennuksen muuttamisen asuinkäyttöön sekä 
rakennuksen korottamisen yhdellä puurakenteisella kerroksella. 

Kaavaratkaisu on tehty, koska nykyinen toimistorakennus on ollut jo pidempään 
tyhjillään, eikä se sijaitse käyttötarkoitukseensa nähden parhaalla mahdollisella 
paikalla. Itä- ja Länsi-Pasilan kehittämisperiaatteet (Kylk 2019) mahdollistavat 
toimistorakentamisen muuttamisen asuinkäyttöön.”

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää lausuntonaan 
seuraavaa:

Aluetta palvelevat vesihuoltolinjat on rakennettu valmiiksi. Asemakaavamuutos ei 
edellytä vesihuollon lisärakentamista. Korttelin 17089 tontin 5 halki kulkee käytössä 
oleva jätevesitunneli. Tunneli tulee merkitä asemakaavaan merkinnällä maanalainen 
tunneli ja kaavamääräyksenä tulee mainita, että louhinta ja rakentaminen tunnelin 
läheisyydessä tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että se ei aiheuta haittaa tai 
vahinkoa tunnelille. Tunnelin läheisyydessä rakennettaessa tulee noudattaa HSY:n 
tunneliohjetta.

Lisätietoja antaa alueinsinööri Roosa Silaste, etunimi.sukunimi@hsy.fi.

Jyrki Kaija
osastonjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu
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Helsingin kaupunki
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Viite
Lausuntopyyntönne 14.3.2022
Kymp/HEL 2021-010782

Helsingin seudun liikenteen (HSL) lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12782, 
Pasila, Leankatu 3

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä ei ole lausuttavaa Leankatu 3 
asemakaavan muutosehdotuksesta (Kymp/HEL 2021-010782, hankenumero 
4886_8). 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Petteri Kantokari
joukkoliikennesuunnittelija

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä   28.3.2022. 
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa HSL:n kirjaamosta.



UUDELY/11983/2021Lausunto

17.03.2022 Julkinen

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 0295 021 000
http://www.ely-keskus.fi/uusimaa

PL 36
00521 HELSINKI
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Viite: Kymp/HEL 2021-010782

Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta, Helsinki, Pasila, Leankatu 3, 
nro 12782

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on 
pyytänyt Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntoa Leankatu 3 
asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12782).

Uudenmaan ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta.

Asian on esitellyt ylitarkastaja Tuomas Autere ja ratkaissut 
alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin. merkintä sähköisestä 
hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

TIEDOKSI UUDELY: Henrik Wager



Tämä asiakirja UUDELY/11983/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUDELY/11983/2021  har 
godkänts elektroniskt

Esittelijä Autere Tuomas 17.03.2022 12:24

Ratkaisija Dahlqvist-Solin Brita 17.03.2022 12:30
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Pasila, Leankatu 3, asemakaavan muutos, HSY:n kannanotto osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan 

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee 17. kaupunginosan (Pasila) korttelin 
17089 tonttia 5, joka sijaitsee osoitteessa Leankatu 3. Kaavaratkaisu mahdollistaa 
tontilla sijaitsevan toimistorakennuksen muuttamisen asuinkäyttöön sekä 
rakennuksen korottamisen yhdellä puurakenteisella kerroksella. Leankadun varteen 
ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan katutilaan avautuvaa liiketilaa. Kaavaratkaisu 
on tehty, koska nykyinen toimistorakennus on jäänyt tyhjilleen eikä rakennus sijaitse 
toimitilarakentamisen kannalta optimaalisimmassa paikassa. Tavoitteena on liittää 
rakennus myös toiminnallisesti osaksi asuinkorttelia, kohentaa rakennuksen ilmettä 
sekä vastata osaltaan niin asuntotuotanto- kuin Hiilineutraali Helsinki 2035-ohjelman 
tavoitteisiin. 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää kannanottonaan 
asiasta seuraavaa:  

Aluetta palvelevat vesihuoltolinjat on rakennettu valmiiksi. Asemakaavanmuutos ei 
edellytä vesihuollon lisärakentamista.  

Korttelin 17089 tontin 5 halki kulkee käytössä oleva jätevesitunneli. Tunneli tulee 
merkitä asemakaavaan merkinnällä maanalainen tunneli ja kaavamääräyksenä tulee 
mainita, että louhinta ja rakentaminen tunnelin läheisyydessä tulee suunnitella ja 
toteuttaa siten, että se ei aiheuta haittaa tai vahinkoa tunnelille. Tunnelin 
läheisyydessä rakennettaessa tulee noudattaa HSY:n tunneliohjetta. 

Yhteyshenkilönä toimii alueinsinööri Roosa Silaste, etunimi.sukunimi@hsy.fi.  

 

Saara Neiramo 
ma. yksikön päällikkö 

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu 
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Helsingin kaupunki, kirjaamo
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Viite
Lausuntopyyntönne 1.11.2021
HEL 2021-010782

HSL:n lausunto Leankatu 3 asemakaavan muutos

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä ei ole lausuttavaa Leankatu 3 
asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (HEL2021-
010782, hankenumero 4886_8, OAS 1561-00/21). 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Petteri Kantokari
joukkoliikennesuunnittelija

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä   
10.11.2021. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa HSL:n kirjaamosta.


