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1
Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaavaehdotus (nro 
12420) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia)

Pöydälle 22.11.2016

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 4002_1, karttaruutu 679495-6, 68045-6

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää 

 asettaa 22.11.2016 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12420 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- 
ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaava koskee 28. 
kaupunginosan (Oulunkylä, Pirkkola, Maunula) katualueita ja ase-
makaavan muutos koskee 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Pirkkola, 
Maunula) osaa korttelia 28216, kortteleita 28222 ja 28225, korttelin 
28226 tontteja 1 ja 4 korttelin 28231 tonttia 1 sekä katu- ja puistoa-
lueita.

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

Samalla lautakunta esittää kaupunginhallitukselle 

 asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12420 hy-
väksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennus-
lain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lau-

http://www.hel.fi/ksv
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sunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuun-
nittelulautakunnassa. 

Tiivistelmä

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) mahdollistaa 
Raide-Jokerin varren täydennysrakentamisen Maunulassa ja Pirkkolas-
sa. Raide-Jokerin pikaraitiotietä varten Pirjontien ja Pirkkolantien katua-
luetta levennetään. Suunnittelualueeseen kuuluu Pakilantien, Pirjontien 
ja Pirkkolantien varren tontteja sekä puisto- ja katualueita

Uutta asuntokerrosalaa on 25 050 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 
600. Liike- ja toimitilaa suunnittelualueelle on osoitettu 330 k-m².

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Raide-Jo-
keri on mahdollista sijoittaa katualueelle ja sen  varsi rakentaa nykyistä 
kaupunkimaisemmin.

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksesta Oulunkylän ja Pitäjänmäen 
kautta Espoon Keilaniemeen kulkeva pikaraitiotieyhteys. Raideyhteys 
korvaa runkobussilinjan 550:n, jonka kapasiteetti ei riitä vastaamaan 
kasvavaa matkakysyntää. Raide-Jokerin tavoitteena on kestävän liikku-
misen edistäminen, seudun poikittaisen joukkoliikenteen kuljetuskapa-
siteetin ja palvelutason parantaminen sekä täydennysrakentamisen 
edistäminen. 

Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueen korttelialueet ja yleiset 
alueet. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta sekä kahden kaa-
vamuutoshakemuksen johdosta (Petaksentie 4, tontti 28226/4 sekä 
Pirkkolantie 1, tontti 28231/1). Kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-
kijoiden kanssa.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavan tavoitteiden mukai-
nen. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualue sijaitsee Oulunkylän, Pirkkolan ja Maunulan rajalla. 
Suunnittelualueen ympäristössä on vaihtelevaa ja eri aikoina rakentu-
nutta rakennuskantaa. Pirkkolan ja Lampuotilantien jälleenrakentamis-
kauden rakennukset ovat yksikerroksisia puutarhojen ympäröimiä pien-
taloja. Pirkkolan rakennukset ovat valmistuneet vuosina 1940–41 ja 
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Lampuotilantien länsipuoleiset rintamamiestalot vuosina 1945–47. 
Maunulaan suunniteltiin ja rakennettiin tehokkaasti nelikerroksisia, ara-
va-rahoitettuja asuinkerrostaloja ja rivitaloja sodanjälkeisen lähiöaat-
teen mallien mukaisesti 1940-luvun lopulta lähtien. Pakilantie 10-20- 
kortteli rakennettiin 1960-luvun alussa. Viimeisimmät alueelle rakenne-
tut rakennukset sijoittuvat Lampuotilantien varteen. Rakennukset ovat 
tiiviisti tonteille sijoitettuja kaksikerroksisia pientaloja ja ne ovat valmis-
tuneet noin kymmenen vuotta sitten, edelleen rakennuskokonaisuudes-
ta on yksi tontti edelleen rakentamatta. 

Suunnittelualueella osoitteessa Pirjontie 28 sijaitsee yksikerroksinen 
asuin- ja liikerakennus, joka toimii tällä hetkellä mm. vuokrattavana juh-
latilana. Rakennus on valmistunut vuonna 1940 ja siinä on toiminut 
Pirkkolan Elannon myymälä vuoteen 1994. Osoitteessa Pirkkolantie 2 
on yksikerroksinen huoltamorakennus. Nykyään kiinteistössä toimii 
Neste Oil:n kylmäasema sekä olemassa olevassa huoltamon palvelura-
kennuksessa mm. autokorjaamo. Maunulantie 23:n tontilta on purettu 
Maunulan seurakuntatalo vuonna 2015. Pirjontie 1:n tontilla sijaitsi 
asuin- ja liikerakennus, jossa oli mm. ravintola. Rakennus purettiin vuo-
den 2012 alussa. Osoitteessa Petaksentie 4 sijaitsee kaksikerroksinen 
1970-luvulla rakennettu rakennus, jossa on näkövammaisten työtiloja, 
asuntoja sekä myymälätilaa. Osoitteessa Maunulanpolku 1 on Maunu-
lantie 17-19 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n rakennuskokonaisuu-
teen liittyvä huonokuntoinen päiväkotirakennus.

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisestimerkittävien rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen RKY2009 piiriin - rajautuen sekä osin sisältyen 
kohteeseen ”Pirkkolan omakotialue ja rintamamiestalot”.

Suunnittelualueen RKY2009 rajauksen sisällä ovat tontit 28231/1 (Pir-
jontie 28), 28225/2 (Maunulantie 23), Pirkkolantien katualuetta ja sen 
varrella oleva puistoalue.

Alueella on  voimassa useita asemakaavoja (vuosilta  1955−2013). Li-
säksi suunnittelualueen länsiosassa on katualuetta joka on asemakaa-
voittamatonta aluetta. Voimassaolevissa kaavoissa korttelialueiden ton-
tit ovat asuinkerrostalojen, asuin-, liike- ja toimistorakennusten, huolta-
morakennusten, seurakunnallisten rakennusten ja yleisten rakennusten 
korttelialuetta. Lisäksi asemakaavoissa on puisto- ja katualueita. Ton-
teille osoitteissa Pirjontie 1, Pirjontie 28 ja Pirkkolantie 2 on asemakaa-
vassa osoitettu tonttitehokkuus e = 0,4. Tontilla osoitteessa Maunulan-
tie 21 on tonttitehokkuus e = 0,7. Yleisten rakennusten korttelialueella, 
tontilla osoitteessa Petaksentie 4, tonttitehokkuus on e = 0,75. Tontilla 
osoitteessa Maunulanpolku 1 on asemakaavassa osoitettu kerrosalaa 
1 400 k-m². Asemakaava ei ole toteutunut tontin osalta. Asemakaavois-
sa ilmoitettu korkein sallittu kerrosluku on kaksi.
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Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien 
viranomaistahojen kanssa: 

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Museovirasto
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 kaupunginmuseo
 kiinteistöviraston geotekninen osasto
 kiinteistöviraston tilakeskus
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 liikuntavirasto
 opetusvirasto
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 sosiaali- ja terveysvirasto
 varhaiskasvatusvirasto
 ympäristökeskus
 Turvallisuus ja kemikaalivirasto
 Gasum Oy
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yhteensä 18 kannanot-
toa. Kannanoton antoivat Helen Oy, Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto, 
Museovirasto, kaupunginmuseo, Helsingin kaupungin liikennelaitos -lii-
kelaitos (HKL), kiinteistöviraston geotekninen osasto, kiinteistöviraston 
tilakeskus, kiinteistöviraston tonttiosasto, liikuntavirasto, opetusvirasto, 
pelastuslaitos, rakennusvalvontavirasto, rakennusvirasto, sosiaali- ja 
terveysvirasto, varhaiskasvatusvirasto, ympäristökeskus, Turvallisuus 
ja kemikaalivirasto (Tukes). 

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa. 

Viranomaisten kannanotot käsittelivät Raide-Jokerin linjauksia, tilava-
rauksia ja toiminnallisuutta, raitiotiepysäkin sijaintia, vesihuollon suun-
nittelua, täydennysrakentamisen sopeuttamista arvokkaaseen kulttuu-
riympäristöön, koulupalveluiden riittävyyttä asukasmäärän noustessa 
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alueella, hulevesien hallintaa, maaperän pilaantuneisuutta ja liikenne-
melun selvittämistä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koske-
vissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon 
kaavatyössä. Viranomaisten kanssa on tehty yhteistyötä ja kaavaratkai-
suun esitettyjä täsmennyksiä on harkinnan ja mahdollisuuksien mu-
kaan liitetty kaavaehdotukseen.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaluonnoksesta saatiin yhteensä 20 kannanottoa. Kannanoton an-
toivat Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesi-
huolto, Museovirasto, kaupunginmuseo, Helsingin kaupungin liikenne-
laitos -liikelaitos (HKL) , kiinteistöviraston geotekninen osasto, kiinteis-
töviraston tilakeskus, kiinteistöviraston, liikuntavirasto, opetusvirasto, 
pelastuslaitos, rakennusvalvontavirasto, rakennusvirasto, sosiaali- ja 
terveysvirasto, Tukes, Gasum Oy, varhaiskasvatusvirasto, ympäristö-
keskus.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ilmoitti s-postitse 
että, se lausuu kaavoista lausuntopyynnön perusteella ehdotusvaihees-
sa.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa. 

Viranomaisten kannanotot käsittelivät mm. sähkömuuntamon tarvetta 
alueella, vesihuollonsuunnittelua ja sen kustannuksia, luonnoksessa 
esitettyjen kaavaratkaisujen sopimattomuutta kulttuurihistoriallisessa 
ympäristössä, pikaraitiotien perustamistapaa ja tärinä- ja runkomelu-
haittojen huomioimista, tehokkuuden nostoa, hulevesien hallintaa, 
maaperän pilaantuneisuutta ja liikennemelun selvittämistä. 

Luonnosaineistoa koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt 
asiat on otettu huomioon kaavatyössä. Viranomaisten kanssa on tehty 
yhteistyötä ja kaavaratkaisuun esitettyjä täsmennyksiä on harkinnan ja 
mahdollisuuksien mukaan liitetty kaavaehdotukseen; kaavamerkintöihin 
ja -määräyksiin.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Kannanotot ja vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevia mielipidekirjeitä saapui 
14 kpl. Yhden mielipiteistä oli allekirjoittanut lähettäjän lisäksi 35 henki-
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löä, erään mielipiteen oli allekirjoittanut lähettäjän lisäksi 16 henkilöä. 
Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty asukastilaisuudessa ja puhelimit-
se. 

Mielipiteissä Raide-Jokeria pidettiin pääosin myönteisenä asiana. Täy-
dennysrakentamisesta oli ristiriitaisia mielipiteitä. Osassa pidettiin ter-
vetulleena alueen vajaakäyttöisten puistojen ja tontinosien rakentamis-
ta, osassa täydennysrakentamista vastustettiin. Suurimpana pelkona 
oli uudisrakentamisen sopimattomuus Pirkkolan ja Maunulan kulttuuri-
historiallisen kaupunkirakenteen kanssa. Pirjontien katkaisua ajoneuvo-
liikenteeltä vastustettiin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevissa mielipiteissä esitetyt 
seikat on otettu huomioon kaavatyössä. Kaavatavoitteiden sallimissa 
rajoissa esitettyjä huomioita on harkinnan ja mahdollisuuksien mukaan 
liitetty kaavaehdotukseen. 

Luonnosaineistoa koskevia mielipidekirjeitä saapui 52 kpl. Pirkkolan 
omakotiyhdistyksen mielipiteen liitteenä oli 179 osallisen allekirjoittama 
adressi, erään mielipiteen oli allekirjoittanut lähettäjän lisäksi 28 henki-
löä sekä yhden mielipiteen liitteenä oli Pirkkolan omakotiyhdistys r.y:n 
keräämän adressin kopio. Kaavapäivystyksessä Maunulan kirjastolla 
21.3.2016 kerättiin tilaisuuteen osallistujilta kyselylomake, johon oli 
mahdollista kirjata suunnitelman hyviä ja huonoja puolia. Kyselyitä pa-
lautettiin kaavan valmistelijoille 21 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on 
esitetty asukastilaisuudessa ja puhelimitse. 

Mielipiteet kohdistuivat mm. kaavan tavoitteeseen, jossa pikaraitiotiepy-
säkin läheisyydessä maankäyttöä tehostetaan. Usean mielipiteen mu-
kaan alueen kulttuurihistoriallisen erityisyyden takia tehokkuutta ei pitäi-
si nostaa ensisijaiseksi tavoitteeksi. Valmistelua kritisoitiin mm. siten, 
että OAS-vaiheen mielipiteitä ei oltu huomioitu tarpeeksi. Raide-Jokeria 
kannatettiin, mutta alueen täydennysrakentamisesta saatiin ristiriitaisia 
mielipiteitä. Kerrostalorakentamista vastustettiin useammassa mielipi-
teessä, mutta osassa mielipiteitä nähtiin pikaraitiotiepysäkin ympäristö 
hyvänä täydennysrakentamisen alueena. Pirjontien katkaisua ajoneu-
voliikenteeltä vastustettiin. Pirjontien eteläpuoleisen puistoalueen osoit-
tamista tonttimaaksi ei pidetty hyvänä. Ko. puistoyhteyttä pidettiin tär-
keänä keskuspuistoon yhdistyvänä viheryhteytenä. Mätäojan tuomista 
pintauomaksi Lampuotilanpuistoon kannatettiin. Pirkkolantien katura-
kentamisen ja Raide-Jokerin perustamisolosuhteet huolettivat. Kaavas-
ta ja kaavamuutoksesta tiedottaminen koettiin eräissä mielipiteissä 
epäonnistuneena. 

Luonnosmateriaaalia koskevissa mielipiteissä esitetyt seikat on otettu 
huomioon kaavatyössä. Kaavan tavoitteiden sallimissa rajoissa esitet-
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tyjä huomioita on harkinnan ja mahdollisuuksien mukaan liitetty kaa-
vaehdotukseen. 

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Mielipidekirjeet sekä vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille investointikustan-
nuksia noin 4,5 miljoonaa euroa (alv 0 %). Merkittävimmät investointi-
kustannukset ovat katu- ja liikennealueet. Lisäksi kaava-alueelle koh-
distuvat raitiotien kustannukset ovat noin 3 miljoonaa euroa (alv 0 %), 
Raide-Jokerin hankesuunnitelman 4/2015 mukaisesti. Yleisten alueiden 
kustannusjako Raide-Jokerin ja kaupungin välillä tarkentuu jatkosuun-
nittelussa.

Uudesta kaavoitettavasta kerrosalasta kaupungille on arvioitu kertyvän 
tonttien rakennusoikeuden myymisestä sekä vuokraamisesta noin 15 
miljoonaa euroa (alv 0 %).

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seu-
raavilta tahoilta: 

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Liikennevirasto
 Museovirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 asuntotuotantotoimisto (ATT)
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 kaupunginmuseo
 kiinteistölautakunta/kiinteistövirasto
 liikuntalautakunta/liikuntavirasto
 opetuslautakunta/opetusvirasto
 pelastuslautakunta
 rakennuslautakunta/rakennusvalvontavirasto
 sosiaali- ja terveyslautakunta/sosiaali- ja terveysvirasto
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 varhaiskasvatuslautakunta/varhaiskasvatusvirasto
 yleisten töiden lautakunta/rakennusvirasto
 ympäristölautakunta/ympäristökeskus
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)
 Gasum Oy
 sekä muut mahdolliset tahot.

Kaavaehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuuluvaa 
aluetta.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
vs. asemakaavapäällikkö
Annukka Lindroos

Lisätiedot
Ann Charlotte Roberts, arkkitehti, puhelin: 310 37033

anncharlotte.roberts(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12420 kartta, 

päivätty 22.11.2016
4 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12420 selostus, 

päivätty 22.11.2016
5 Havainnekuva, 22.11.2016
6 Tilastotiedot
7 Kustannukset 29.11.2016
8 Vuorovaikutusraportti 22.11.2016 ja Jokerimessu-tapahtuman 4.-

5.2.2015 muistio, esittely- ja keskustelutilaisuuden 7.3.2016 muistio ja 
kaavapäivystyksen 21.3.2016 muistio

9 Mielipidekirjeet
10 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
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täytäntöönpano
Liite 7

Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Hyttinen, Villeneuve, Hakola
Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski


