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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.02.2018 § 62

HEL 2011-003849 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 37. kaupunginosan (Pukinmäki) korttelin 
37085 tontteja 1 ja 2 sekä katu-, puisto- ja rautatiealueita koskevan 
asemakaavan muutoksen 9.5.2017 päivätyn  ja 31.10.2017 muutetun 
piirustuksen nro 12448 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilme-
nevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 31.10.2017 § 192

HEL 2011-003849 T 10 03 03

Hankenro. 0101_1, 0101_2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 9.5.2017 päivätyn ja 31.10.2017 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12448 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 37. kaupunginosan (Pukinmäki) korttelin 37085 tontteja 1 ja 2 
sekä katu-, puisto- ja rautatiealueita. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
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ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
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
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Joakim Kettunen, arkkitehti, puhelin: 310 37289

joakim.kettunen(a)hel.fi
Juha Ruonala, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37416

juha.ruonala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 18.09.2017 § 24

HEL 2011-003849 T 10 03 03

Hankenumero 0101_1

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12448 pohjakartan 
kaupunginosassa 37 Pukinmäki. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspal-
velut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12448
Kaupunginosa: 37 Pukinmäki
Kartoituksen työnumero: 3/2017
Pohjakartta valmistunut: 2.2.2017
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 

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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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

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 
11.07.2017 § 9

HEL 2011-003849 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslaitos katsoo, että uudisrakennuksesta ja sen tarkennetuista 
paloteknisistä ratkaisuista tulee neuvotella pelastusviranomaisen kans-
sa rakennuslupavaiheessa. Suunnitelmat tulevat tarkentumaan ja 
muuttumaan kaavavaiheesta, jolloin ne ovat tärkeä käydä uudelleen lä-
pi. 

Päätöksen perustelut

Asteritien itäpäässä pääradan varressa oleville tonteille ja niiden vierei-
selle puistokaistaleelle on suunniteltu asuntojen täydennysrakentamis-
ta. Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) mahdollistaa omaleimaisten 
urbaanien kerrostaloasuntojen rakentamisen olemassa olevaan kau-
punkirakenteeseen hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien ääreen. Uu-
den asuinkorttelin kokonaisrakennusoikeus on 4 950 k-m², josta uutta 
asuinkerrosalaa on 3 850 k-m². Pysäköinti sijoitetaan maan alle.

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.05.2017 § 222

HEL 2011-003849 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0101_1, karttaruutu 681499-681500

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti
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 asettaa 9.5.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12448 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 37. kau-
punginosan (Pukinmäki) korttelin 37085 tontteja 1 ja 2 sekä katu, 
puisto- ja rautatiealueita.

 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-sivuil-
la: kohdassa Päätöksenteko 

www.hel.fi/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 hakijalta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen. 

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12448 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa. 

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Joakim Kettunen, arkkitehti, puhelin: 310 37289

joakim.kettunen(a)hel.fi
Juha Ruonala, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37416

juha.ruonala(a)hel.fi

Rakennusvirasto 22.9.2016

HEL 2011-003849 T 10 03 03

http://www.hel.fi/www/ksv/fi/paatoksenteko/
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Aste-
ritien korttelin 37085 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1261-
00/16. Määräaika on 26.9.2016 mennessä.

Asemakaavan muutos koskee Asterintie 1 ja 3:ssa sijaitsevia kahta eril-
lispientalotonttia, jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katualuetta se-
kä puistoa. Tonteille on suunnitteilla on 2–5 -kerroksinen asuinkerrosta-
lo. Tontilla sijaitsee asemakaavaan merkitty luonnonsuojelulain mukai-
nen juurineen rauhoitettu luonnonmuistomerkki mantsurianjalopähkinä-
puu.

Vuonna 2006 laaditussa Pukinmäen, Tapanilan, Tapaninvainion ja Ylä-
Malmin viheraluesuunnitelmassa Pukinmäenkaaren ja Asteritien väli-
sen puistikon merkitys yleisenä viheralueena on arvioitu vähäiseksi. 
Suurien korkeuserojen vuoksi puistikon käyttö ulkoilureittinä olisi myös 
haastavaa. Kaavamuutoksen yhteydessä on hyvä tutkia puistikon liittä-
mistä osaksi viereisiä tontteja.

Rakennusvirastolla ei ole muuta huomautettavaa osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmasta. Lisätiedon antajat ovat rakennusviraston yhteys-
henkilöt kaavavalmistelussa.

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

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

heikki.takainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 21.9.2016

HEL 2011-003849 T 10 03 03

Asteritien kortteli 37085 on kitkamaa-aluetta. Korttelin eteläpuolella on 
avokallioinen alue. Korttelin maanpinta vaihtelee tasovälillä noin 
+ 18,3...+ 23,9. Maanpinta viettää koilliseen.

Korttelin alueelta ei ole käytettävissä pohjatutkimuksia. Kalliopinta on 
lähellä maanpintaa erityisesti korttelin länsi- ja etelärajojen läheisyydes-
sä. Korttelin lähialueella tehtyjen pohjatutkimusten perusteella, alueelle 
sijoittuvat uudet asuin- ja toimistorakennukset voidaan perustaa pää-
osin maan tai kallionvaraisesti. Etelä- ja länsiosien rakentaminen edel-
lyttää todennäköisesti louhintaa.

Alueen pohjavesipinta on syvällä. Pohjavesiolosuhteet eivät aiheuta 
erityisratkaisuja kellarirakentamiseen.
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Päärata kulkee noin 25 m etäisyydellä korttelin koillisrajasta. Raken-
nusten perustusten suunnittelussa tulee ottaa huomioon radan aiheut-
tamat tärinät. Pääradan läheisyys tulee ottaa huomioon mahdollisen 
louhinnan suunnittelussa.

Korttelin lounaisrajan kohdalla on kaukolämpötunneli, jonka kalliokatto 
korttelin kohdalla vaihtelee tasovälillä noin - 8,6...+ 2,1. Tunnelin pysty-
kuilu sijaitsee noin 11 m etäisyydellä korttelin eteläkulmasta.
Tunneli ja pystykuilu rakenteineen tulee ottaa huomioon mahdollisen 
louhinnan suunnittelussa.

Lisätiedot
Harri Ruotsala, projektipäällikkö, puhelin: 310 70871

harri.ruotsala(a)hel.fi

Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 09.09.2016 § 25

HEL 2011-003849 T 10 03 03

Päätös

Asemakaavan muutos koskee Asterintie 1 ja 3:ssa sijaitsevia kahta eril-
lispientalotonttia, jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katualuetta se-
kä puistoa. Suunnitteilla on 2–5 -kerroksinen asuinkerrostalo nykyisin 
vajaasti rakennetuille tonteille.

Pelastuslaitos katsoo, että uudisrakennuksesta ja sen paloteknisistä 
ratkaisuista tulee laatia erillinen palotekninen suunnitelma, joka hyväk-
sytetään pelastusviranomaisella. 

Päätöksen perustelut

Uudisrakentamiseen liittyy haasteita suunnitellun atriumtilan ominai-
suuksien suhteen. Rakennuksen kolmikerroksiselle osalle on suunnitel-
tu atriumtilaa. 

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi


