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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksen sisältö  
 

Asemakaavan muutos mahdollistaa kahden uuden asuinkerrostalon 
rakentamisen Pitäjänmäentien ja Turkismiehentien varteen sekä lisäksi 
1970-luvun liikerakennuksen korvaamisen kahdella uudella asuinker-
rostalolla. Asemakaavan muutoksessa suojellaan korttelin kaksikerrok-
siset 1940-luvun asuinrakennukset siten, että niille muodostetaan 
omat, nykyistä pienemmät tontit ja yhteinen ajoyhteys Sulkapolun kaut-
ta.  
 
Asuntokerrosalaa uudisrakennuksille tulee kaava-alueelle 12 310 k-m2, 
suojeltavien asuinrakennusten kerrosala on yhteensä 1 000 k-m2. Ton-
tilta 46117/11 poistuu liike-rakennuksen kerrosalaa 4 000 k-m2 ja tontil-
ta 46117/14 toteutumatonta asuntokerrosalaa 3 600 k-m2. Pitäjänmä-
entien pohjoispuolella oleva puistokaistale liitetään kadun varteen 
muodostettavaan asuinkerrostalotonttiin. Poistuvan puistokaistaleen 
pinta-ala on 949 m2. Uusia asukkaita alueelle tulee noin 300.  
 

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet 
 
Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Pohjola Rakennus 
Oy Uusimaa (valtakirjalla tontin 46117/11 haltijalta) on 28.11.2014 ha-
kenut liikerakennustontille käyttötarkoituksen muuttamista asuinker-
rostalojen korttelialueeksi (AK). Asunto Oy Pitäjä on 31.3.2008 tehnyt 
aloitteen asemakaavan muuttamiseksi siten, että yhtiön asuinrakennus 
säilyy.  
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta, suunnittelun lähtökohdista sekä suunnitteluvaihtoeh-
doista on esitetty 13 mielipidettä sekä 6 viranomaisten kannanottoa. 
 
Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävä-
nä Pitäjänmäen kirjastossa, kaupungin ilmoitustaululla, info- ja näyttely-
tila Laiturilla sekä kaupunkisuunnitteluvirastossa 11.5.–29.5.2015. 
Luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 21.5.2015. Muutosluonnok-
sesta on saapunut 7 mielipidettä ja 9 viranomaisten kannanottoa. 
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Asemakaavan muutoksen toteutus 
 
Toteuttaminen tapahtuu yksityisten toimesta. Asuntojen rakentamisesta 
tontilla 46117/11 on esisopimus Kiinteistö Oy Helsingin Sulkapolku 3:n 
ja Pohjola Rakennus Oy:n välillä. 
 

2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Asemakaavan muutosta koskee erityisesti Helsingin seutua koskeva 
erityistavoite, jonka mukaan alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä 
rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen 
palvelualueelle. 
 
Asemakaavan muutosta koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoit-
teita ovat myös, että alueiden käytössä on edistettävä olemassa olevan 
rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taa-
jamakuvalle eikä uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja 
tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa. 
 
Asemakaavan muutosta koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoit-
teita ovat lisäksi, että haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusris-
kejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille 
on jätettävä riittävän suuri etäisyys. Suuronnettomuusvaaraa aiheutta-
vat laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä palvelevat 
kemikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle asuinalueista, yleisten 
toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista.  
 
Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa. Kaavaa muutetaan alueella, jolla asuntotuo-
tannolla on hyvät edellytykset toteutua sekä valmiiksi rakennetun yh-
dyskuntateknisen huollon ja palveluverkon että rakentamisvalmiuden 
osalta. Asemakaavan muutos tehostaa olemassa olevan rakennuskan-
nan hyödyntämistä ja säilyttää Pitäjänmäen asemanseudulla paikallis-
historian kannalta arvokkaita ja kaupunkikuvaa rikastavia rakennuksia. 
Liikenteen melun torjuminen on kaavoituksen yhteydessä otettu huo-
mioon. Raideliikenteen käytön kannalta kaava-alue sijaitsee Pitäjän-
mäen rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Kaava-alueen lähis-
tössä olevan maalitehtaan onnettomuusriskit on selvitetty ja todettu, et-
tä tehtaan toiminta ei aseta estettä asuntojen rakentamiselle kaava-
alueella. 
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Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajama-aluetta.  
 

 
 
Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vai-
hemaakuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettävää aluetta. Asema-
kaavan muutos on maakuntakaavan ja 2. vaihemaakuntakaavan mu-
kainen. 
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Yleiskaava  
 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on kerrostalovaltaista aluetta 
(asuminen ja toimitilat). Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaa-
van mukainen. 
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Asemakaavat 
 

Korttelin tonteilla 46117/11 ja 12 on voimassa asemakaava nro 7263 
(vahvistettu 27.11.1974). Kaavan mukaan osoitteessa Sulkapolku 3 
oleva tontti 46117/11 on liikerakennusten korttelialuetta. Tontin raken-
nusoikeus on 4 000 k-m2. Naapuritontti 46117/12 on asuntokerrostalo-
jen korttelialuetta. Tälle tontille on merkitty kolmen 8-kerroksisen ker-
rostalon rakennusalat, jossa jokaisen talon kerrosala on 3 350 k-m2. 
Tonttien 46117/11 ja 12 autopaikat on pääosin määrätty pihakannen al-
le. Tontin 46117/11 autopaikoista saadaan enintään 40 sijoittaa tontille 
46117/12. 
 

 
Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta 
 
Korttelin 46117 etelälaidalla on nykytilanteessa kolme tonttia. Nämä 
tontit ovat voimassa olevassa asemakaavassa (nro 6911, vahvistettu  
23.7.1974) suunniteltu yhdistettäväksi kerrostalotontiksi 46117/14, jolla 
on varattu rakennusala korttelin pituiselle, 3-kerroksiselle asuinkerros-
talolle. Tontin rakennusoikeus on 3 600 k-m2. Kaavan mukainen raken-
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taminen edellyttäisi nykyisten asuinrakennusten purkamisen. Sulkapo-
lun asemakaavan mukainen katualue ja siihen liittyvä jalankulkualue on 
maastossa olevaa katualuetta huomattavasti leveämpi ja ulottuu nykyi-
sen asuinrakennuksen (Asunto Oy Syreeni) päälle.  
 
Lisäksi kaava-alueella on vähäisiä katualueen osia, joilla on voimassa 
asemakaavat nro 3669, 6666 ja 7924 vuosilta 1955, 1972 ja 1979. 

 
Rakennusjärjestys 

 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
 

Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin.  
 

Pohjakartta  
 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 12.6.2015. 
 

Maanomistus 
 

Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Yksityiset kiinteistö- ja 
asunto-osakeyhtiöt vuokraavat suunnittelualueen tontteja ja maa-
alueita kaupungilta. Naapuritontti 46117/12 (Sulkapolku 6) on yksityis-
omistuksessa.  
 

Alueen yleiskuvaus 
 
Alue sijaitsee Pitäjänmäentien varressa rautatieaseman välittömässä 
läheisyydessä. Ympäristössä on perinteisten asuin- ja liikerakennusten 
lisäksi Pitäjänmäen peruskoulu, kirjasto, kirkko, kaksi lasten päiväkotia, 
nuorisotalo, Kolkkapojanpuisto sekä Pitäjänmäen urheilukenttä. 
 

Rakennettu ympäristö 
 
Suunnittelualueella on 1940- ja 1970-luvuilta peräisin olevaa rakennus-
kantaa.  
 
Korttelin 46117 etelälaidalla on kolme tonttia, joilla kaikilla on ollut 
asuinrakennus. Näistä Sulkapolun varressa oleva tontti on vuokrattu 
Asunto Oy Syreenille ja keskimmäinen tontti Asunto Oy Pitäjälle. Kel-
taiseksi rapatut asuinrakennukset on rakennettu 1940-luvulla. Pitäjän-
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mäentien ja Turkismiehentien kulmassa olevalta tontilta on vanhat ra-
kennukset purettu, ja tontti on nyt tyhjillään.  
 
Osoitteessa Sulkapolku 3 oleva liike- ja toimistorakennus vuodelta 
1973 on betonielementtirakenteinen. Rakennus on osittain tyhjillään. 
Siinä toimii nyt mm. ravintola Wossikka, urheilusaliyritys sekä kirpputo-
rimyymälä. Rakennuksen edustalla oleva Sulkatori kuuluu tonttiin, mut-
ta torilta on julkinen jalankulkuyhteys Sulkapolulle ja Viinenkujalle por-
taan kautta. Tontin autopaikat sijaitsevat pääasiassa Sulkatorin piha-
kannen alla, lisäksi 27 autopaikkaa sijoittuvat rasitepaikkoina naapuri-
tontille (Sulkapolku 6).  
 
Pitäjänmäentien ja Sulkapolun kulmassa on kioskirakennus, jonka 
vuokrasopimus päättyy vuonna 2019. 
 

Palvelut 
 
Alue sijaitsee keskeisesti Pitäjänmäen peruspiirin palveluverkostossa. 
Kävelyetäisyydellä ovat kaupunginosan ylä- ja ala-aste sekä ruotsinkie-
linen ala-aste, kunnalliset ja yksityiset päiväkodit, ruokakauppa, ter-
veyskeskus, kirjasto, nuorisotilat, kirkko ja urheilukenttä. Kortteli on hy-
vien julkisten liikenneyhteyksien äärellä. Runkolinjabussi 550:n pysäkki 
sijaitsee kaava-alueella Pitäjänmäentien varressa, ja Pitäjänmäen juna-
asemalle on noin 200 metriä. 
 

Luonnonympäristö 
 
Alueen pohjoispuolella sijaitsee Kolkkapojanpuiston leikki- ja virkistys-
alueet. Pitäjänmäentien eteläpuolella on junaradan varren metsäaluet-
ta, jossa kulkee itä-länsisuuntainen ulkoilutie edelleen asemapuiston 
suuntaan. Muutosalueella on nuorta lehtipuustoa Pitäjänmäentien var-
ressa sekä joitakin isompia puita piha-alueilla. 
 

Suojelukohteet 
 
Asunto Oy Pitäjän (Pitäjänmäentie 23) ja Asunto Oy Syreenin (Sulka-
polku 1) on molemmat rakennuttanut väritehtailija Otto Syreeni ja ne 
ovat valmistuneet 1940-luvun alussa. Asunto Oy Pitäjän rapattu kaksi-
kerroksinen asuintalo on hirsirakenteinen, ja siinä on kaksi porras-
huonetta. Asunto Oy Syreeni on myös rapattu ja kaksikerroksinen, mut-
ta leveärunkoisempi ja tiilirakenteinen. Kellarikerroksessa on aputilojen 
lisäksi talonmiehen asunto, ja rakennuksessa on betonitiilikatto. 
 
Kaupunginmuseo pitää lausunnossaan 20.1.2015 kyseisiä asuintaloja 
säilytettävänä osana Pitäjänmäen asemanseudun rakennettua ympä-
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ristöä. Rakennuksilla on kulttuurihistoriallista arvoa osana Pitäjänmäen-
tien varren ja asemanseudun rakentumista. Rakennusten arkkitehtuurin 
ominaispiirteet ovat säilyneet hyvin ja niiden kunnossapidosta on huo-
lehdittu. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto  
 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Tontin 
46117/11 länsireunassa vesihuollon runkojohdot kulkevat nykyisen lii-
kerakennuksen kellarikerroksen lattian alla. 
 

Maaperän rakennettavuus ja pilaantuneisuus  
 
Kaava-alue sijoittuu osin kitkamaa-alueelle ja osin kallioalueelle, missä 
esiintyy paikoin kalliopaljastumia. Kitkamaa-alueen maalaji on moree-
nia tai hiekkaa, maakerroksen paksuus tällä alueella on yli 1 m. Maan-
pinnan korkeusasema vaihtelee n. +23 ja +27 välillä. 

 
Kaavan laadinnan yhteydessä tehdyn käyttöhistoriaselvityksen mukaan 
alueella ei ole sijainnut toimintaa, josta olisi voinut aiheutua maaperän 
pilaantumista.  
 

Ympäristöhäiriöt  
 
Pitäjänmäentien liikenne aiheuttaa katujen lähiympäristöön melua sekä 
pakokaasu- ja hiukkaspäästöjä. 

 
Pitäjänmäentie on pääkatu, jonka liikennemäärä on noin 18 000 ajo-
neuvoa vuorokaudessa. Sulkapolku ja Turkismiehentie ovat päättyviä 
tonttikatuja. Sulkapolun liikennemäärä on noin 350 ja Turkismiehentien 
800 ajonneuvoa vuorokaudessa. 
 
Pitäjänmäen aseman eteläpuolella toimii maalitehdas. Tehdas on käyt-
tämiensä kemikaalien perusteella luokiteltu vaarallisten kemikaalien 
laajamittaista varastointia harjoittavaksi laitokseksi. Laitoksen käyttä-
mistä kemikaaleista merkittävimpiä ovat liuottimet. Laitoksen kemikaa-
liviranomainen on kemikaaliturvallisuusvirasto Tukes.  
 
Maankäytön suunnittelua laitosalueen läheisyyteen koskevat nk. Seve-
so -direktiivin määräykset. Laitokselle on määritelty konsultointivyöhy-
ke, jolla on kiinnitettävä erityistä huomiota riittäviin suojaetäisyyksiin 
suunnitellun maankäytön ja vaaraa aiheuttavan toiminnon välillä. Suo-
jaetäisyyksillä tarkoitetaan mahdollisten poikkeustilanteiden seurausten 
edellyttämiä riittäviä etäisyyksiä laitoksen ulkopuoliseen toimintaan. 
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Maankäytön suunnittelua koskee myös lausuntomenettely, jossa suun-
nitelmista on pyydettävä lausuntoa Tukesilta ja pelastusviranomaiselta. 
 
Pitäjänmäen laitoksen konsultointivyöhyke on yhden kilometrin laajui-
nen. Sulkapolun asemakaava-alue sijaitsee lähimmillään noin reilun 
sadan metrin etäisyydellä laitosalueesta. Pienin etäisyys tuotantora-
kennuksiin on noin 200 metriä ja ulkona sijaitseviin varastosäiliöihin ja 
putkistoihin noin 250–300 metriä. 
 
Laitoksen normaalitoimintojen vaikutukset laitoksen ulkopuoliseen ym-
päristöön ovat vähäisiä. Tuotannossa syntyvistä luotinpäästöistä valta-
osa kerätään ja käsitellään erillisessä yksikössä. Ilmaan pääsee haih-
tuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC-yhdisteitä) vähäisiä määriä. Orgaani-
silla liuottimilla on tyypillistä pienenäkin pitoisuutena tuntuva ominainen 
haju. Hajun esiintyminen satunnaisesti on mahdollista erityisesti teh-
taan alueella ja sen välittömässä läheisyydessä. 
 

3 
TAVOITTEET 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on täydennysrakentaa asuntoja 
Pitäjänmäen aluekeskuksen palvelujen ja rautatieaseman välittömään 
läheisyyteen. Lisäksi suojellaan omaleimaisen asemanseudun raken-
nuskantaa ja vahvistetaan Pitäjänmäentien kaupunkimaista katutilaa 
sekä palvelutarjontaa asemasillan kohdalla. 
 
Liikenteellisenä tavoitteena on parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta 
ja sujuvuutta Pitäjänmäentiellä aseman kohdalla. Pyöräilymahdolli-
suuksia on tavoitteena parantaa Sulkapolun ja Viinenkujan välillä ja Pi-
täjänmäentien pohjoisreunalla. 

 
4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Pohjola Rakennus Oy Uusimaa on hakenut asemakaavan muutosta 
Helsingin kaupungin omistaman tontin 46117/11 asemakaavan muut-
tamiseksi liikerakennusten korttelialueesta (AL) asuinrakennusten kort-
telialueeksi (AK). Tontilla sijaitsee nykyisin 1970-luvun liikerakennus, 
joka on osittain tyhjillään liiketilojen vähäisestä kysynnästä johtuen. 
Kiinteistön omistaja hakee käyttötarkoituksen muutosta, jonka myötä 
nykyinen liikerakennus purettaisiin ja alueelle rakennettaisiin kerrosta-
loasuntoja. 
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Korttelin 46117 etelälaidalla on ollut kolme tonttia, joilla kaikilla on si-
jainnut asuinrakennus. Vanhojen asuintalojen kohdalle 1970-luvulla 
kaavoitettu 3-kerroksinen asuinkerrostalo ei ole toteutunut. Pitäjänmä-
entien ja Turkismiehentien kulmassa olevalta tontilta on vanhat raken-
nukset purettu, ja tontti on nyt tyhjillään. Alue on väljästi rakennettu, sil-
lä on nyt kaksi kaksikerroksista asuinrakennusta ja kioskirakennus. Ky-
seiset asuinrakennukset on rakennettu 1940-luvulla, ja ne esitetään 
suojeltavaksi merkinnällä sr-2 omilla, nykyistä pienemmillä tonteillaan. 
Näiden eteläpuolelle Pitäjänmäentien varteen osittain puistokaistaleelle 
on suunniteltu uusi asuntotontti 46117/18, jolla on rakennusalat kahdel-
le 4–5-kerroksiselle asuinkerrostalolle sekä 2-kerroksiselle pientalolle. 
 
Tontin 46117/11 osalta kaavaratkaisu perustuu hakijan teettämään vii-
tesuunnitelmaan, jonka on laatinut L-arkkitehdit Oy.  

 
Mitoitus 

 
Muutosalueen pinta-ala on 16 711 m2, josta asuntotonttien pinta-ala on 
yhteensä 8 421 m2. Asuinkerrosalaa uudisrakennuksille tulee 12 310 k-
m2, lisäksi suojeltavien rakennusten kerrosala on yhteensä 1 000 k-m2. 
Kerrostalotonttien (AK) tonttitehokkuus on keskimäärin e = 1,79 ja suo-
jeltavien talojen asuntotonttien (A) on e = 0,65. Alueelta poistuu liikera-
kennuksen kerrosalaa 4 000 k-m2 ja toteutumatonta asuntokerrosalaa 
3 600 k-m2. Poistuvan puistokaistaleen pinta-ala on 949 m2. Uusia 
asukkaita kortteliin tulee noin 300. 
 

Asuinrakennusten korttelialue (AK) 
 
Tontti 46117/11 (Sulkapolku 3) 
 
Nykyinen liikerakennustontti (KL) 46117/11 muutetaan asuinrakennus-
ten korttelialueeksi (AK). Tontin pinta-ala on 3 661 m2. Asuntokerrosala 
tontilla on yhteensä 7 880 k-m2, mikä merkitsee tonttitehokkuutta e = 
2,15. Tontilla on kaksi kahdeksankerroksisen uudisrakennuksen raken-
nusalaa. Rakennukset nousevat pihakannelta, jonka alle sijoittuvat py-
säköintilaitos sekä kellaritilat. Pysäköintilaitokseen ajetaan Sulkapolun 
pohjoispäässä olevan, nykyisen ajorampin kautta. Pihakannelle on 
merkitty aukiomaiseksi rakennettava osa-alue sekä pihakannelta Vii-
nenkujalle johtava jalankulku- ja polkupyöräyhteys. Pihakannelle saa li-
säksi rakentaa enintään 50 k-m2 kokoisen yksikerroksisen piharaken-
nuksen.  
 
Uudisrakennuksissa tulee asuntojen huoneistoalasta vähintään 40 % 
toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuin-
huonetta tai enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vä-
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hintään 70 h-m². Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa tontille 
myös rakentaa asuntojen aputiloja ja muita yhteistiloja.  
 
Eteläisemmän rakennuksen kerrosalasta tulee 5 % (196 k-m2) käyttää 
liike- työ ja toimistotiloja varten. Tilat on sijoitettava rakennuksen auki-
onpuoleisen julkisivun katutasoon. 
 
Asuntojen autopaikat sijoitetaan pihakannen alle, LPA-alueelle sekä 
rasitepaikkoina naapuritontille 46117/12. Voimassa olevan asemakaa-
van mukaan rasitepaikkoja naapuritontilla saa olla enintään 40, kaava-
ehdotuksessa rasitepaikkojen enimmäismäärä on vähennetty 27 auto-
paikkaan.  
 
Tontit 46117/16, 17 ja 18 
 
Korttelin 46117 tontista 14 ja siihen liittyvästä puistokaistaleesta on 
muodostettu kolme asuintonttia sekä tonttien 46117/11, 16 ja 17 yhtei-
nen korttelialue autopaikoille ja jätekatoksille (LPA-tontti 46117/15). 
Asemakaavan muutoksessa on säilytetty korttelin kaksikerroksiset 
1940-luvun asuinrakennukset siten, että niille muodostetaan omat, ny-
kyistä pienemmät tontit ja yhteinen ajoyhteys Sulkapolun päässä ole-
van LPA-alueen kautta. Asuinrakennukset on suojeltu merkinnällä sr-2. 
 
Tontin 46117/16 pinta-ala on 744 m2. Asunto Oy Syreenin rakennuk-
sessa on 7 asuntoa. Rakennuksen länsipäädyssä on kellarin maan-
päällisessä osassa asuintilaa. Rakennuksessa on rekisteritietojen mu-
kaan 552 k-m2. Tontille 46117/16 on merkitty asuntokerrosalaksi 700 k-
m2, mikä mahdollistaa nykyisten asuintilojen laajentamista parvitiloilla 
ja/tai kellarikerroksessa rakennusrungon sisällä. Tontille on varattu 5 
autopaikkaa LPA-alueelta. 
 
Tontin 46117/17 pinta-ala on 787 m2. Asunto Oy Pitäjän rakennukses-
sa on 8 pientä asuntoa. Tontin kerrosalaksi on merkitty 300 k-m2, joka 
vastaa nykyistä toteutettua kerrosalaa. Tontille on varattu 5 autopaik-
kaa LPA-alueelta. 
 
Tontti 46117/18 muodostuu osoitteessa Turkismiehentie 2 olevasta tyh-
jästä tontista, osasta Asunto Oy Pitäjän hallitsemasta vuokra-alasta ja 
Pitäjänmäentien viereisestä puistokaistaleesta. Tontin pinta-ala on 3 
229 m2 ja rakennusoikeus 4 430 k-m2. Pitäjänmäentien ja Turkismie-
hentien varteen on merkitty kahden kerrostalon rakennusalat (1 250 k-
m2 ja 2 950 k-m2) ja tontin pohjoisreunaan pihan puolelle lisäksi kaksi-
kerroksisen asuinrakennuksen rakennusala (230 k-m2). Kerrostalot 
ovat nelikerroksiset Pitäjänmäentien puolella, ja Turkismiehentien puo-
leinen rakennussiipi on viisikerroksinen. Rakennusten kerrosalasta tu-
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lee 10 % (yht. 420 k-m2) käyttää liike-, työ- ja toimistotiloja varten. Tilat 
on sijoitettava rakennuksen kadunpuoleisen julkisivun katutasoon. Ton-
tin autopaikat sijoitetaan pääasiassa maanalaiseen pysäköintitilaan, 
jonka sisäänajo on Turkismiehentien puolelta. Tontin rakennuksissa on 
pääosin oltava loiva harjakatto avoräystäällä. 
 
Korttelin uudisrakentamista ohjaavat määräykset julkisivumateriaaleista 
(rapattuja tai paikalla muurattuja ja slammattuja) sekä parvekkeiden 
kannatuksesta ja lasittamisesta. Pitäjänmäentien puoleisilla osilla on 
melusuojausmääräys. Pitäjänmäentien varren asuntojen tulee avautua 
vähintään kahteen suuntaan. 
 

Liikenne ja pysäköinti  
 
Autopaikkojen vähimmäisvaatimus on asunnoille suurempi luvuista 
1 ap/120 k-m2 tai 0,6 ap/asunto. Määrät perustuvat kaupunkisuunnit-
telulautakunnan 7.2.2012 hyväksymään autopaikkojen laskentaohjee-
seen. Liike-, toimisto- ja työtiloille vähimmäisvaatimus on 1 ap/ tila. Vie-
raspaikkoja on varattava vähintään 1 ap/1 000 k-m2. Autopaikat sijoite-
taan pääasiassa pihakannen alle tai kellaritiloihin, LPA-alueelle mahtuu 
noin 13 autopaikkaa. 
 
Tontille sijoittavien polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä on 1 pp/30 
m2 asuntokerrosalaa. Näistä vähintään 75 % on sijoitettava rakennuk-
siin tai pihakannen alle.  
 

Pelastusturvallisuus  
 

Korttelin 46117 pelastusajokaavio on selostuksen liitteenä. Pelastus-
ajoneuvot pääsevät etelästä pihakannelle Sulkapolun päästä ja lisäksi 
Viinenkujan puolelta Kolkkapojanpolulle. Tontin 46117/18 pihanpuolei-
nen pelastusreitti kulkee Turkismiehentien ja Sulkapolun kautta. Ra-
kennuksen eteläpuolella pelastautuminen tapahtuu Pitäjänmäentien 
puolelta. Tikasauton nostopaikat sijaitsevat ajoradalla. Pelastusajokaa-
vio on selostuksen liitteenä. 

 
Palvelut 

 
Kaava-alueelle on varattu kerrosalaa liike-, työ- ja toimistotiloille yh-
teensä 616 k-m2. Liiketilat sijoittuvat uudisrakennusten katutasoon Pitä-
jänmäentiellä ja Sulkapolku 3 tonttiaukion laidalla. 
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Esteettömyys  
 

Tontilla 46117/11 tulee kiinnittää erityistä huomiota esteettömien yh-
teyksien järjestämiseen pihakansitasolta katualueille. Muilta osin ase-
makaava-alue on esteettömyyden kannalta perustason aluetta. 
 

Luonnonympäristö 
 
Sulkapolku 3 tontin luoteiskulma on merkitty istutettavaksi puin ja pen-
sain. Alueen osalle ei saa rakentaa pysäköintikellaria, vaan tavoitteena 
on muodostaa Kolkkapojanpuiston suuntaan avautuva maanvarainen 
alue, jolla on mahdollisuus istuttaa myös isoksi kasvavia puita. 
 

Suojelukohteet 
 
Kaava-alueella on kaksi sr-2-merkinnällä suojeltua asuinrakennusta 
1940-luvulta, jotka ovat kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaita. Rakennukset on kuvattu luvussa 2 (Lähtökohdat/ Suojelu-
kohteet).  
 
Sr-2-merkinnällä merkittyä rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä 
siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka 
heikentävät rakennuksen rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupun-
kikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.  
  
Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin tehty tällaisia toimenpiteitä, tulee 
ne kyseisiin rakennuksen osiin kohdistuvien korjaus-, muutos- ja lisära-
kentamistöiden yhteydessä palauttaa alkuperäistoteutuksen mukaisiksi.  
   
Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai nii-
hin verrattavien rakenteiden, rakennusosien (julkisivujen, vesikaton, ik-
kunoiden ja ulko-ovien) ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien 
säilyttäminen. Sisäänkäyntiovien suojaksi saa julkisivuihin lisätä raken-
nustyyliin soveltuvat sadekatokset. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto  
 
Alueelle rakennettavat uudet rakennukset ovat liitettävissä nykyisiin 
yhdyskuntahuollon verkostoihin. Tontin 46117/11 länsireunassa nykyi-
sen rakennuksen kellarikerroksen lattian alla olevat vesihuollon runko-
johdot säilyvät käytössä. Tontilla 46117/18 on kunnallistekniset johdot 
Pitäjänmäentien ja tontilla 46117/17 olevan kiinteistön (Asunto Oy Pitä-
jän) välillä. Johdoille on merkitty johtokujat kaavaehdotukseen. 
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Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden  
kunnostaminen 
 

Maaperä on rakennettavuudeltaan hyvää. Kaava-alueelta ei ole tuorei-
ta pohjaveden korkeustietoja, mutta alueen lähimmissä mittauspisteis-
sä pohjaveden korkeus on vaihdellut +17 ja +19 välillä (havainnot vuo-
silta 1976–1992). 
 
Asemakaava-alueella ei ole tiedossa sellaista toimintaa, josta olisi syy-
tä epäillä aiheutuneen maaperän pilaantumista. Pitkään käytössä olleil-
la alueilla on rakennusten purkamisen ja maanrakentamisen yhteydes-
sä aina syytä tarkkailla maaperän laatua. Pilaantuneisuuteen viittaavis-
ta jätejakeista, poikkeavasta hajusta tai ulkonäöstä on viipymättä oltava 
yhteydessä Helsingin kaupungin ympäristökeskukseen.  
 

Ympäristöhäiriöt  
 
Kaavamuutosalueelle kohdistuvan liikenteen ja naapurikiinteistöjen ai-
heuttaman melun arviointi on kuvattu tarkemmin erillisessä selvitykses-
sä. Arviointi on tehty mallintamalla.  
 
Selvityksen perusteella piha-alueet saadaan sijoitettua alueille, joilla 
melutason ohjearvot ulkona alittuvat. Kaavassa on annettu äänita-
soerovaatimukset siten, että varmistetaan ohjearvoihin nähden hyvä 
asuinviihtyvyys sisällä asuinhuoneissa. Kaavassa on vilkkaasti liiken-
nöidyn Pitäjänmäentien varren rakennuksiin annettu myös viherhuo-
neiden käyttöä ja parvekkeiden lasitusta koskevia määräyksiä niiden 
viihtyisyyden parantamiseksi ja melutason alentamiseksi. Pitäjänmäen-
tien varressa asuntojen on avauduttava vähintään kahteen suuntaan. 
 
Ajoneuvoliikenteen pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen vuoksi kaavassa 
on kielletty ottamasta rakennusten korvausilmaa Pitäjänmäentien puo-
lelta. Asuinrakennukset on Pitäjänmäentien varressa sijoitettu siten, et-
tä minimietäisyys 7 metriä tien reunasta ylittyy. Lisäksi kaavassa mää-
rätään, että Pitäjänmäentien kadunpuoleisen julkisivun katutasossa on 
rakennettava pääosin liike- ja toimistotilaa, eikä siihen saa sijoittaa 
asuntoja. 
 
Maalitehtaan toiminnoista on tehty ympäristövaikutusten arviointi vuon-
na 2000. Toiminta on pääosin säilynyt ennallaan arvioinnin tilanteeseen 
verrattuna. Liuottimien käyttömäärät eivät ole kasvaneet, vaan selvästi 
vähentyneet arvioinnin aikaisesta tilanteesta. Haihtuvien hiilivetyjen 
(VOC) päästöt ilmaan on arvioitu vähäisiksi. VOC-yhdisteiden aiheut-
tamat hajuhaitat ovat vähäisiä, ja esiintyvät etupäässä laitoksen välit-
tömässä läheisyydessä. Laitokselle ei ole nykyisen VOC-yhdisteiden 
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talteenottojärjestelmän aikana tullut naapurustosta yhteydenottoja ha-
juhaittojen takia. 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto on teettänyt ulkopuolisella asiantuntijakon-
sultilla laitoksesta onnettomuusvaarojen kartoituksen ja vaikutusten ar-
vioinnin. Selvitys on pyritty laatimaan Tukesin oppaan "Tuotantolaitos-
ten sijoittaminen " periaatteiden mukaisesti.  
 
Tunnistetuista mahdollisista vaaratilanteista on arvioitu mallintamalla 
ne, joiden vaikutukset saattaisivat ulottua laitosalueen ulkopuolelle. 
Merkittävimmät mahdolliset vaaratilanteet tämän kaltaisilla laitoksilla 
liittyvät palavien nesteiden käsittelyyn. Onnettomuustyyppejä voivat olla 
kemikaalin vuotaminen ulkona ja höyrystyneen aineen leviäminen il-
massa, vuotaneen kemikaalihöyryn räjähtäminen tai kemikaalin sytty-
minen sekä tulipalot tuotannossa ja varastoinnissa. Seurausvaikutuksi-
na tarkasteltiin tulipalojen lämpösäteilyä ja savukaasuja, räjähdysten 
ylipaineen vaikutuksia, sekä höyrystyneiden aineiden pitoisuusvaiku-
tuksia. Mallinnuksissa käytettiin kahta erilaista Tukesin oppaan mukais-
ta säätilannetta. 
 
Tapauksina tarkasteltiin ulkona sijaitsevan liuotinsäiliön vuotoa ja tuli-
paloa, kemikaalien ulkona kulkevien siirtoputkistojen vuotoa ja höyryn 
räjähdystä, maanalaisten ja ulkosäiliöiden säiliöiden täytön yhteydessä 
tapahtuvia vuotoja, nestekaasusäiliön täytön yhteydessä vuotavan 
kaasun paloa ja räjähdystä sekä tulipaloa tuotantotiloissa tai varastora-
kennuksessa. 
 
Tarkasteltujen skenaarioiden perusteella ei todettu Sulkapolun asema-
kaava-alueelle ulottuvia vaaraa aiheuttavia lämpösäteilyvaikutuksia, rä-
jähdyspainevaikutuksia tai kaasumaisten yhdisteiden pitoisuuksia.  
 

5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön ja  
kaupunkikuvaan 

 
Uudisrakentaminen eheyttää Pitäjänmäentien varren katukuvaa. Kaava 
edistää paikallishistoriallisesti merkittävien asuinrakennuksien säilymis-
tä alueella ja rikastaa siten myös kaupunkikuvaa. Yhdyskuntarakenteen 
kannalta kaavan mahdollistama asuntorakentaminen valmiin kaupunki-
rakenteen ja kunnallisten verkostojen piirissä edesauttaa monipuolisten 
palvelujen säilymistä alueella.  
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Sulkatori tyhjentyvine liikkeineen muodostaa nykyisellään rappeutuvan 
kohdan kaupunkirakenteessa. Rakentamisen myötä asukkaiden lähi-
ympäristö siistiytyy ja elävöityy. 
 
Nykyisen R-kioskin paikalle on suunniteltu asuinkerrostalo, jonka katu-
tasoon tulee liiketiloja. Ratkaisu tarjoaa mahdollisuuden siirtää kioskin 
tilat uuteen rakennukseen. 
 

Vaikutukset liikenteen järjestämiseen  
 
Maankäytön muutos lisää jonkin verran ajoneuvoliikennettä alueella, 
mutta lisäys ei ole merkittävä suhteessa nykyisiin liikennemääriin. Uu-
disrakentamisen arvioidaan lisäävän liikennettä ympäröivään katuverk-
koon keskimäärin 220 ajoneuvolla vuorokaudessa. Liikenne lisääntyy 
Sulkapolulla 140 ja Turkismiehentiellä 80 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Myös jalankulku- ja polkupyöräliikenteen olosuhteet paranevat, kun 
Sulkapolun ja Viinenkujan väliin rakennetaan esteetön yhteys. 

 
Vaikutukset ihmisten asuinoloihin, terveellisyyteen ja turvallisuuteen  

 
Entisen liikerakennustontin piha-alueen viherrakentaminen uudisraken-
tamisen yhteydessä lisää alueen vehreyttä aikaisempaan tilanteeseen 
verrattuna. Uudisrakentaminen varjostaa naapurikiinteistöjen piha-
alueita ja rakennuksia, kuitenkin vain kohtuullisessa määrin varjostus-
selvityksen perusteella. Uudisrakennukset tonteilla 46117/11 ja 18 
muuttavat lähinnä tontin 46117/16 asuntojen näköaloja. Uudisraken-
nusten ja nykyisen 2-kerroksisen asuinrakennuksen väliin on suunnitel-
tu istutettavaksi puita, joka pehmentää muutosta. Lisäksi uudisraken-
nus suojaa nykyistä rakennusta jonkin verran myös Pitäjänmäentien 
melulta.  
 
Maalitehtaan poikkeustilanteilla ei mallinnettujen skenaarioiden perus-
teella todettu Sulkapolun asemakaava-alueelle ulottuvia vaikutuksia. 
Suurten tulipalojen savukaasuvaikutukset voivat tunnetusti levitä hyvin 
pitkälle palopaikalta. Myös Sulkapolun alueella saattaisi suuri tulipalo 
aiheuttaa suojautumistarpeen. Riittävä etäisyys mahdollistaa turvallisen 
siirtymisen pois alueelta tai suojautumisen sisätiloihin. Uudet raken-
nukset on Rakentamismääräyskokoelman D2 määräyksen mukaisesti 
varustettava siten, että ilmanvaihto voidaan hälytystilanteessa pysäyt-
tää kokonaisuudessaan porrashuoneeseen tai muuhun saavutettavaan 
paikkaan sijoitettavasta kytkimestä.  
 
Kaava luo terveellisyydelle ja turvallisuudelle riittävät edellytykset. 
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Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset  
 
Kaupungille kohdistuvat kustannukset ovat Sulkapolun ja Viinenkujan 
katurakennustöiden osalta arviolta 73 000 euroa ja Pitäjänmäentien 
muutostöiden osalta arviolta 400 000 euroa. Kustannusarvio ei sisällä 
katuvalaistuksen tai vesihuollon kustannuksia. 

 
6 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS  
 

Rakentamisaikataulu 
 

Alueen toteuttaminen edellyttää yksityisen kiinteistön omistajan toi-
menpiteitä. 

 
7 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Pohjola Rakennus 
Oy Uusimaa (valtakirjalla tontin 46117/11 haltijalta) on 28.11.2014 ha-
kenut liikerakennustontille käyttötarkoituksen muuttamista asuinkerros-
talojen korttelialueeksi (AK). Asunto Oy Pitäjä on 31.3.2008 tehnyt 
aloitteen asemakaavan muuttamiseksi siten, että yhtiön asuinrakennus 
säilyy.  
 
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 5.1.2015) sekä neljä suunnitelmavaihtoeh-
toa, jotka lähetettiin osallisten kommentoitaviksi. Vireilletulosta ilmoitet-
tiin myös vuoden 2015 kaavoituskatsauksessa. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökoh-
tia ja tavoitteita esiteltiin kaavapäivystyksessä 21.1.2015. 
 
Osallisille lähetettiin asemakaavan muutosluonnos (kirje päivätty 
27.4.2015). Muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävänä 
Pitäjänmäen kirjastossa, kaupungin ilmoitustaululla, info- ja näyttelytila 
Laiturilla sekä kaupunkisuunnitteluvirastossa 11.5.–29.5.2015. Luon-
nosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 21.5.2015 klo 18–20 Pitäjänmä-
en kirjastossa. 
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Viranomaisyhteistyö  
 

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteis-
työtä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen, kaupunginmuseon, ra-
kennusviraston, rakennusvalvontaviraston, liikuntaviraston, kiinteistövi-
raston tonttiosaston ja tilakeskuksen, pelastuslaitoksen, varhaiskasva-
tusviraston, Turvatekniikan keskuksen, Helsingin Energia -liikelaitoksen 
ja Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun liikenteen (HSL), Helsin-
gin seudun ympäristöpalvelut/ vesihuollon (HSY) sekä Uudenmaan 
elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. 
 
Viranomaisten lausunnot/kannanotot kohdistuivat rakennussuojeluun, 
meluntorjuntamääräyksiin, kevyen liikenteen ja teknisten johtojen kaa-
vamerkintöihin sekä läheisen maalitehtaan onnettomuusriskiselvityksen 
tarpeeseen. Lausunnot ja kannanotot on otettu huomioon kaavamuu-
toksen valmistelussa. 

 
Esitetyt mielipiteet 

 
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse 20 mielipidettä, joista 13 koski osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa ja 7 asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi suullisia 
mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.  

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet kohdistuivat 
liikekeskustontin suunnitelmavaihtoehtoihin ja niissä esitettyjen uudis-
rakennusten liian suuriksi koettuihin kerroslukuihin ja häiritsevään lä-
heisyyteen suhteessa naapurirakennuksiin. Suunnitelmassa esitetty 
kevytliikenneluiska toivottiin siirrettävän kauemmaksi naapurirakennuk-
sen seinän vierestä. Vanhojen rakennusten säilyttämistä ja lähiympä-
ristön kehittämistä siistimpään suuntaan kannatettiin useissa kirjeissä. 
Asunto Oy Syreeni ilmoitti vastustavansa yhtiön rakennuksen suojelua. 
 
Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet kohdistuivat suojelu-
kysymyksiin. Asunto Oy Pitäjä ilmoitti kannattavansa kaavaluonnok-
sessa esitettyä suojelua rakennuksensa osalta, ja Asunto oy Syreeni 
pysyi vastustavassa kannassaan. Lisäksi Asunto Oy Sulkapolku 6 esit-
ti, että naapuritontin autopaikkarasite poistettaisiin heidän tontiltaan 
kaavamuutoksen yhteydessä, ja että naapuritontin uudisrakennusten 
korkeuksia ja julkisivujen suuntia muutettaisiin niin, että niiden vaiku-
tukset yhtiön asuntojen näkymiin olisivat mahdollisimman vähäiset. 
 
Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että Sulkapolku 3 
tontin uudisrakennusten korkeudet on sovitettu naapurirakennusten 
mukaan ja rajoitettu 8 kerrokseen. Uudisrakennusten sijoitus tontilla 
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sekä niiden muodot ja suuntaukset on sovitettu olemassa oleva raken-
nuskanta huomioiden. Kevyen liikenteen raitin luiska on määrätty sijoi-
tettavaksi vähintään kaksi metriä irti naapuritalon seinästä, ja luiskan 
molemmin puolin on määrätty puin ja pensain istutettavat vyöhykkeet. 
Autopaikkarasitetta tontilla 46117/12 on pienennetty nykyiseen asema-
kaavaan verrattuna. Kahden 1940-luvun pienkerrostalon suojelumää-
räykseen on lisätty tarkentava määräys, joka mahdollistaa sisäänkäyn-
tikatosten lisäämisen julkisivuun. 
 

8 
KÄSITTELYVAIHEET 

 
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 3.11.2015. Lautakunta jätti asian pöydälle ja se päätti 10.11.2015 
esittää kaupunginhallitukselle asemakaavan muutosehdotuksen hyväk-
symistä ja asettamista nähtäville. 
 
 
Helsingissä 10.11.2015 
 
 
 
 
Olavi Veltheim 
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PITÄJÄNMÄKI, SULKAPOLUN YMPÄRISTÖ 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

 
 
Suunnittelualue 
 
Alue sijaitsee Pitäjänmäentien varressa rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Ympäris-
tössä on perinteisten asuin- ja liikerakennusten lisäksi Pitäjänmäen peruskoulu, kirjasto, kirkko, 
kaksi lasten päiväkotia, nuorisotalo, Kolkkapojanpuisto sekä Pitäjänmäen urheilukenttä. Radan 
eteläpuolella on työpaikka-alue, jolla toimii mm. maalitehdas. 
 
Suunnittelualueeseen kuuluu asuinkerrostalotontit ja liikerakennuksen tontti korttelissa nro 
46117 sekä asuinkerrostalotontit korttelissa 46118. Lisäksi alueeseen kuuluu puistoaluetta Pitä-
jänmäentien varressa sekä Pitäjänmäentien, Sulkapolun, Kolkkapojanpolun, Pitäjänmäenpolun 
ja Turkismiehentien katualuetta.  
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Mitä suunnitellaan? 
 
Kortteliin 46117 suunnitellaan 1970-luvun 
liikerakennuksen korvaamista uusilla 
asuinkerrostaloilla sekä asuntojen ja liike-
tilojen täydennysrakentamista Pitäjänmä-
entien ja Turkismiehentien varteen.  
Asemakaavan muutoksessa tutkitaan 
korttelin kahden 1940-luvulla rakennetun 
asuinrakennusten säilymisedellytykset 
siten, että niille muodostettaan omat, ny-
kyistä pienemmät tontit ja yhteinen ajoyh-
teys Sulkapolun kautta. 
 
Nykytilanne 
 

 
 
Suunnittelualueella on 1940- ja 1970-
luvuilta peräisin olevaa rakennuskantaa.  
 
Osoitteessa Sulkapolku 3 olevassa liike- 
ja toimistorakennuksessa toimii mm. ra-
vintola Wossikka, urheilusaliyritys sekä 
kirpputorimyymälä. Rakennus on osittain 
tyhjillään. Tontin autopaikat sijoittuvat se-

kä 1970-luvulta peräisin olevan torikan-
nen alle, että naapuritontille (Sulkapolku 
6).  
 
Korttelin 46117 etelälaidalla on kolme 
tonttia, joilla kaikilla on sijainnut asuinra-
kennus. Näistä Sulkapolun varressa ole-
va tontti on vuokrattu Asunto Oy Syreenil-
le ja keskimmäinen tontti Asunto Oy Pitä-
jälle. Kyseiset asuinrakennukset on ra-
kennettu 1940-luvulla. Asuntoyhtiöt ovat 
aikaisemmin ilmoittaneet haluavansa pi-
dentää vuokrasopimuksiaan kaupungin 
kanssa. Lisäksi Asunto Oy Pitäjä on 
vuonna 2008 hakenut tontilleen asema-
kaavan muutosta siten, että yhtiön asuin-
rakennus säilyisi. Pitäjänmäentien ja Tur-
kismiehentien kulmassa olevalta tontilta 
on vanhat rakennukset purettu, ja tontti 
on nyt tyhjillään.  
 
Pitäjänmäentien ja Sulkapolun kulmassa 
on katualueelle sijoittuva kioskirakennus. 
 
Aloite 
 
Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta sekä tontin 
46117/11 (Sulkapolku 3) haltijan hake-
muksesta. Hakija on teettänyt tontilleen 
neljä suunnitelmavaihtoehtoa, jotka on 
lähetetty osallisten kommentoitaviksi tä-
män osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
lisäksi. 
 
Maanomistus 
 
Tontti 46117/12 (Sulkapolku 6) on yksi-
tyisomistuksessa. Muut alueet ovat Hel-
singin kaupungin omistuksessa. Yksityi-
set kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt vuok-
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raavat suunnittelualueen tontteja ja maa-
alueita kaupungilta. 
 
Kaavatilanne  
 
Alueella on voimassa asemakaavat vuo-
silta 1971 ja 1974.  
 
Osoitteessa Sulkapolku 3 oleva tontti on 
liikerakennusten korttelialuetta. Tontin ra-
kennusoikeus on 4 000 k-m2. Tontin au-
topaikat on määrätty sekä pihakannen 
alle että osittain naapuritontille. Naapuri-
tontti Sulkapolku 6 on asuntokerrostalojen 
korttelialuetta. Tälle tontille on merkitty 
kolmen 8 -kerroksisen kerrostalon raken-
nusalat, jossa jokaisen talon kerrosala on 
3 350 k-m2.  
 
Korttelin 46117 etelälaidalla on kolme 
tonttia. Nämä tontit on voimassa olevassa 
asemakaavassa suunniteltu yhdistettä-
väksi kerrostalotontiksi 46117/14, jolla on 
varattu rakennusala korttelin pituiselle, 3-
kerroksiselle asuinkerrostalolle. Kaavan 
mukainen rakentaminen edellyttäisi ny-
kyisten asuinrakennusten purkamisen.  
 
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty ker-
rostalovaltaiseksi alueeksi, jota kehite-
tään asumisen, palvelujen ja virkistyksen 
käyttöön sekä ympäristöhäiriötä aiheut-
tamattomaan toimitilakäyttöön. 
 
Muut suunnitelmat ja päätökset 
 
Uuden yleiskaavan luonnos on joulu-
kuussa 2014 hyväksytty asetettavaksi 
nähtäville, ja siinä esitetään Pitäjänmäen 
aseman ympäristöön tiivistä keskusta- ja 
asuntorakentamista. 
 
Vaikutusten arviointi 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa 
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-

tamisen vaikutuksia yhdyskuntarakentee-
seen, asuinoloihin, terveellisyyteen ja tur-
vallisuuteen, rakennettuun ympäristöön ja 
kaupunkikuvaan, liikenteeseen, teknisen 
huollon järjestämiseen ja yhdyskuntata-
louteen kaavan valmistelun yhteydessä. 
 
Kaavan valmisteluun osallistuminen 
 
Aloitusvaihe 
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista, 
suunnittelmavaihtoehdoista liikeraken-
nuksen tontilla ja osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta tulee esittää viimeistään 
9.2.2015.  
 
Kaavan valmistelija ja muut suunnittelijat 
ovat tavattavissa Pitäjänmäen kirjaston 
monitoimitilassa keskiviikkona 21.1. klo 
15–18, Jousipolku 1 ja kaupunkisuunnit-
teluvirastossa sopimuksen mukaan. 
 
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
sekä uudisrakentamisen suunnitteluvaih-
toehdot ovat esillä 19.1.–6.2.:  

 Pitäjänmäen kirjastossa, Jousipolku 1 

 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-
sakoulukatu 3, 1. krs  

 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupun-
gintalo, Pohjoisesplanadi 11–13 

 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä 
nyt").   

 
Valmisteluvaihe 
Asemakaavaluonnos laaditaan keväällä  
2015. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoi-
tetaan kirjeillä, lehti-ilmoituksella sekä vi-
raston verkkosivuilla ja siitä on mahdolli-
suus esittää mielipiteensä. Viranomais- ja 
muu asiantuntijayhteistyö järjestetään 
erillisin neuvotteluin. 
 
Ehdotusvaihe  
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen 
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
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punkisuunnittelulautakunnalle syksyllä 
2015. 
 
Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään 
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuk-
sesta voi tehdä muistutuksen nähtävillä-
oloaikana.  
 
Tavoitteena on, että kaavaehdotus on 
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston käsiteltävänä syksyllä vuonna 
2015 tai alkuvuonna 2016. 
 
Ketkä ovat osallisia 
 
Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, 
asukkaat ja yritykset  

 Pitäjänmäki Seura ry  

 Pitäjänmäen Teollisuusyhdistys ry 

 Helsingin Yrittäjät 

 kaupungin asiantuntijaviranomaiset: 
kiinteistöviraston tonttiosasto ja tila-
keskus, kaupunginmuseo, rakennusvi-
rasto, rakennusvalvontavirasto, pelas-
tuslaitos, ympäristökeskus, liikuntavi-
rasto, varhaiskasvatusvirasto  

 muut asiantuntijaviranomaiset: Tukes, 
Uudenmaan ELY-keskus, Helsingin 
seudun liikenne (HSL), Helsingin seu-
dun ympäristöpalvelut/ vesihuolto, He-
len Oy. 
 

Mistä saa tietoa  
 
Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston verkkopalvelus-
ta: www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat 
kartalla. 
 
Suunnittelusta tiedotetaan 

 kirjeillä osallisille (asunto-
osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään 
isännöitsijöille, joiden toivotaan toimit-
tavan tiedon osakkaille ja asukkaille)  

 Helsingin Uutiset - lehdessä  

 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä 
nyt") 

 
Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka 
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston 
Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv). 
 
Kaavaa valmistelee 
 
arkkitehti Siv Nordström 
puhelin 310 37322 
sähköposti siv.nordstrom(a)hel.fi 
 
liikennesuunnittelija Pirjo Koivunen 
puhelin 310 37280 
sähköposti pirjo.koivunen(a)hel.fi 
 
insinööri Jarkko Nyman 
puhelin 310 37254 
sähköposti jarkko.nyman(a)hel.fi 
 
  
 
 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 091 Helsinki Täyttämispvm 12.11.2015
Kaavan nimi Pitäjänmäen Sulkapolun ympäristö
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm 03.11.2015
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 05.01.2015
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 09112349
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,6711 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]1,6711
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 1,6711 100,0 13310 0,80 0,0000 5710
A yhteensä 0,8421 50,4 13310 1,58 0,0531 5710
P yhteensä     -0,0949  
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 0,8290 49,6   0,0418  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä 2 1000 2 1000



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 1,6711 100,0 13310 0,80 0,0000 5710
A yhteensä 0,8421 50,4 13310 1,58 0,0531 5710
A 0,1531 18,2 1000 0,65 0,1531 1000
AK 0,6890 81,8 12310 1,79 0,2661 8710
AL     -0,3661 -4000
P yhteensä     -0,0949  
P     -0,0949  
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 0,8290 49,6   0,0418  
Kadut 0,7543 91,0   -0,0329  
LPA 0,0747 9,0   0,0747  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä 2 1000 2 1000
Asemakaava 2 1000 2 1000
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Tavara-asema

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA 

-MÄÄRÄYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuinrakennusten korttelialue.

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH 

-BESTÄMMELSER

Kvartersområde för flervåningshus

Kvartersområde för bostadshus.

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdel- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Riktgivande gräns för område eller del av område.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Kvartersnummer.

Nummer på riktgivande tomt.

Namn på gata.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Beteckningen anger hur många procent av den på 
byggnadsytan tillåtna våningsytan som ska användas 

för affärs- , arbets- och kontorsutrymmen. På 

byggnadsytan ska i huvudsak byggas affärs- och 

kontorsutrymmen i gatuplan längs fasad mot gata eller 
öppen plats och bostäder får inte placeras här. 

Romersk siffra anger största tillåtna antalet 

våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del 
därav.

X X

Ohjeellinen tontin raja. Riktgivande tomtgräns.

Autopaikkojen korttelialue, jolle saa sijoittaa tonttien

Kvartersområde för bilplatser där tomternas 46117/11, 

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia raken- 

liike-, työ- ja toimistotiloja varten. Rakennusalan

kadun- tai aukionpuoleisen julkisivun katutasossa

on rakennettava pääosin liike- ja toimistotilaa,

eikä siihen saa sijoittaa asuntoja. 

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, ra- 

kennuksen tai sen osan suurimman sallitun ker-
rosluvun.

L10%

nusalalle sallitusta kerrosalasta tulee käyttää

46117/11,16 ja 17 autopaikkoja. Sulkapolulle rajoit-
tuva alueen osa varataan yleiselle jalankululle ja

polkupyöräilylle. Lisäksi alueelle saa sijoittaa kaksi-

16 och 17 bilplatser får placeras. Den del av området

som gränsar mot Fjäderstigen, reserveras för allmän 

gång- och cykeltrafik. Därtill får på området placeras

Ungefärlig gräns för byggnadsyta.

18
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VIII

PITÄJÄNMÄEN

Likimääräinen rakennusalan raja.

tasoisen ajoyhteyden tonteille 46117/11, 12, 16 ja 17  
sekä pelastustien ja tonttien 46117/16 ja 17 jäte-
katokset.

körförbindelse i två nivåer till tomterna 46117/11, 12,
16 och 17 samt en räddningsväg och avfallsskärmtak  
för tomterna 46117/16 och 17.

A

AK

LPA

46117



223

46164

428-3-1

230

236

223

223

227

4

224

6

3

1

2
5

237

17

241

2

238

235
25

229

230

25

242

227

225

8

229

224

230

240

243

3152

230

5

3027

233

223

242

9

234

247

428-2-61

428-2-28

217

428-2-35

428-2-29

230

280

40

P
itä
jä
n
ku
ja 5

T
u
rk
is

m
ie
h
e
n
p
o
lk
u

T
u
rk
is

m
ie
h
e
n
tie

46110

7

233

5

285

226

Paikoitus

277

27

28

3186

46K

46K

10

5

6

tr

tr

 

ar

III

ar

II

Pukus

 

ar

II

tr

 

Kirkko
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Rakennusala.

Maanalainen pysäköintitila, jonka saa rakentaa 

väestönsuojatiloja sekä asumista palvelevia 

varastotiloja. Autopaikkoja saa rakentaa kahteen 

tasoon. Pysäköintitilojen poistoilmaa ei saa johtaa 

pihamaalle. Pihakansi on pääosin rakennettava ja 

istutettava leikki- ja oleskelualueeksi eikä sille 

saa sijoittaa autopaikkoja.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

Istutettava alueen osa, jolla on oltava puita ja 

pensaita.

Istutettava puurivi

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla 

Alueen sisäiselle jalankululle tonteille 46117/17 ja 

18 varattu alueen osa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jolta ei saa järjestää 

ajoneuvoliittymää.

Byggnadsyta.

Underjordiskt utrymme för bilparkering som får byggas 

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden 

ska tangera.

Körramp till underjordiskt utrymme.

Del av område som ska planteras med träd och buskar.

Del av område som ska byggas som öppen plats med 

får byggas ramper, terrasser och trappor som lämpar 

sig för offentligt bruk. Stödmurarnas yta ska vara i 

natursten.

Trädrad som ska planteras.

Längs områdets västra gräns ska byggas en minst  

För gång- och cykeltrafik reserverad gata där 

För områdets interna gångtrafik till tomterna 
46117/17 och 18 reserverad del av område.

För underjordisk ledning reserverad del av område.

Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är 
förbjuden.

2 meter bred planteringszon med buskar och träd.

asemakaavassa merkityn kerrosalan lisäksi.   

Tilaan tai sen alapuolelle saa sijoittaa teknisiä ja 

2 metriä leveä, puin ja pensain istutettava vyöhyke.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus  

on rakennettava kiinni.

utöver den i detaljplanen angivna våningsytan. I utrym- 

met eller under det får placeras tekniska utrymmen och

parkeringsutrymmena får inte ledas ut på gården. Gårds-

däcket ska huvudsakligen byggas och planteras till 

område för lek och utevistelse och bilplatser får inte

placeras på det.

boendet. Bilplatser får byggas i två plan. Evakueringsluft

pelastus- ja huoltoajo on sallittu. Alue tulee

Viinenkujan päässä toteuttaa aukiomaisena.

räddnings- och servicetrafik är tillåten. Området

ska byggas som en öppen plats i ändan av

Kogergränden.

Katu. Gata.

pp

skyddsrum samt förrådsutrymmen som betjänar 

Istutettava alueen osa, joka on varattava leikki-

ja oleskelualueeksi.

Del av område, som ska planteras och reserveras
för lek och utevistelse.

Alueen osa, joka tulee rakentaa aukiomaiseksi ki-

veyksin, laatoituksin sekä istutuksin. Alue varataan  
serveras för allmän gång- och cykeltrafik. På områdetyleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle. Alueelle saa

rakentaa julkiseen käyttöön soveltuvia luiskia, teras-

seja ja portaita. Tukimuurien on oltava luonnonkivi- 

pintaisia.

sten- och plattläggning samt planteringar. Området re-

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen  

osa. Alueen länsireunaan on rakennettava vähintään  

För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område. 
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Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti 

arvokas rakennus. 

 

Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin tehty tällaisia 

toimenpiteitä, tulee ne kyseisiin rakennuksen osiin 

  

Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen 

alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden, 

AK- ja A-korttelialueella:

- saa asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia 

harraste-, kokoontumis- tai vastaavia yhteistiloja 

rakentaa maanpäällisinä asemakaavaan merkityn 

kerrosalan lisäksi.

- saa suojeltavissa rakennuksissa asuntojen 

- tulee asuintonteilla asukkaiden käyttöön rakentaa 

riittävät varastotilat sekä vähintään:

- 1 talopesula

- 1 talosauna/tontin 20 saunatonta asuntoa

- 1 % tontin asemakaavaan merkitystä kerrosalasta 

harraste-, kokoontumis- tai vastaavia yhteistiloja.

asemakaavaan merkityn kerrosluvun tai kerrosalan 

estämättä.

tilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän. 

byggnad. 

Byggnaden eller en del av den får inte rivas och i 

den får inte heller utföras sådana reparations-, 

ändrings-  eller tillbyggnadsarbeten som försvagar 

byggnadens arkitektoniska, historiska eller 

stadsbildsmässiga värde eller ändrar arkitekturens 

särdrag. 

Ifall sådana ingrepp tidigare har gjorts i byggnaden, 

ändrings- eller tillbyggnadsarbeten. 

Utgångspunkten för reparationsarbeten ska vara 

- får för invånarna avsedda och utanför bostaden 

belägna förråd, bastur, tvättstugor, tork- och 

soprum, tekniska utrymmen, skyddsrum samt hobby-, 

samlings- eller motsvarande gemensamma utrymmen 

byggas ovan jord utöver den i detaljplanen angivna 

våningsytan.

- får i de skyddade byggnaderna byggas loft i 

bostäderna utöver den i detaljplanen angivna 

våningsytan. 

- ska på bostadstomten för invånarnas bruk byggas 

tillräckliga förvaringsutrymmen och minst: 

- 1 tvättstuga

- 1 gemensam bastu/20 bostäder utan bastu 

- 1 % av den i detaljplanen angivna våningsytan 

hobby-, samlings- eller motsvarande gemensamma 

utrymmen.

- ska minst 40 % av de nya bostädernas sammanlagda 

lägenhetsyta utgöras av bostäder som förutom 

kök/kokutrymme har minst tre bostadsrum. 

Genomsnittsytan för dessa bostäder ska vara minst  

70 m2 ly.

parvitiloja rakentaa asemakaavaan merkityn kerros- 

alan lisäksi.

varastoja ja saunoja sekä talopesuloita, kuivaus-  

ja jätehuoneita, teknisiä tiloja, väestönsuojia, 

- tulee uusien asuntojen huoneistoalasta vähintään  

- får på tomterna 46117/11 på nybyggnads tak täckas  
och får utrymmen för invånarnas gemensamma bruk  

placeras i översta våningen eller i vindsvåningen utan 
hinder av i detaljplanen angivet våningstal eller  

våningsyta.

ska de ifrågavarande byggnadsdelarna återställas  

i sitt ursprungliga skick i samband med reparations-, 

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä  

saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisä-

rakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen 

rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunki-

kuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin

ominaispiirteitä.  

kohdistuvien korjaus-, muutos- ja lisärakentamis-

töiden yhteydessä palauttaa alkuperäistoteutuksen

mukaisiksi. 

bevarandet av byggnadens ursprungliga eller med  
dessa jämförbara konstruktioner och byggnadsdelar  

(fasader, vattentak, fönster och ytterdörrar) samt  

- saa tontin 46117/11 uudisrakennuksen katolla  

olevan terassin kattaa ja asukkaiden yhteistiloja  

sijoittaa ylimpään kerrokseen tai ullakkokerrokseen 

rakennusosien (julkisivujen, vesikaton, ikkunoiden  

ja ulko-ovien) ja niiden yksityiskohtien, materiaalien 

40 % toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keitto- 

Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähin-  

tään 70 h-m2.

Stadsbildsmässigt och kulturhistoriskt värdefull 

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puo-
leisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden

Beteckningen anger att helhetsljudisoleringen mot 

ja muiden rakenteiden kokonaisääneneristävyyden 
liikennemelua vastaan on oltava vähintään 34 dB. 
Tälle rakennusalan sivulle saa rakentaa viherhuo-

Rakennuksen päätyihin tai Turkismiehentien puolel- 

trafikbuller i byggnadens ytterväggar samt fönster 

och andra konstruktioner ska vara minst 34 dB mot
denna sida av byggnadsytan. På denna sida av
byggnadsytan får grönrum byggas, men inte

På AK- och A-kvartersområden:

sr-2

34dB

neita, mutta ei parvekkeita eikä terasseja. Asunto-
jen tulee avautua vähintään kahteen suuntaan. 

le rakennettavat parvekkeet tulee lasittaa liikenne-
melua vastaan.

balkonger eller terrasser. Bostäderna ska öppna 
sig i minst två riktningar. Byggnadens balkonger 
som byggs i gavlarna eller mot Skinnhandlarvägen
ska inglasas mot trafikbuller.

sekä värien säilyttäminen. Julkisivuihin saa rakentaa
tyyliin soveltuvia sadekatoksia sisäänkäyntiovien
suojaksi.

deras detaljer, material och färger. I fasaderna får  
byggas stilanpassade skärmtak som skyddar ingångs-
dörrarna.



- on uuden rakennuksen julkisivujen oltava pääosin 
rapattuja tai paikalla muurattuja ja slammattuja.

- on tontin 46117/18 rakennuksissa pääosin oltava 

- on julkisivusta ulostyöntyvien parvekkeiden 

Pihat

46117/11 ja 18.

- on rakentamatta jäävät tontinosat istutettava ja 

niillä oleva elinvoimainen puusto säilytettävä.

- saa tontin 46117/11 pihakannelle rakentaa enintään 

50 k-m2 kokoisen talousrakennuksen.

- on piha rajattava Sulkapolulle ja Pitäjänmäentielle 

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

- suurempi luvuista 1 ap/120 k-m2 tai 0,6 ap/asunto

- liike-, toimisto- ja työtilat 1 ap/tila

- vieraspaikat 1 ap/1000 k-m2

Tällä kaava-alueella korttelialueelle on laadittava 

erillinen tonttijako.

maximalt vara 1:3.

- ska uppbärningen av från fasaden utskjutande 

balkonger göras med utskiftsplattor som ej har 

stödkonstruktioner som sträcker sig till marken eller 

mellan balkongerna. Balkongerna får på gårdssidan 
sträcka sig 2 meter och på gatsidan 1 meter utanför 

Gårdar

46117/11 och 18.

- ska obebyggda tomtdelar planteras och livskraftigt 

trädbestånd på dessa ska bevaras.

- får på tomt 46117/11 på gårdsdäcket byggas en 

ekonomibyggnad på högst 50 m2 vy.

Minimiantal bilplatser:

- det större antalet av 1 bp/120 m2 vy eller 0,6 

bp/bostad

- placeras bilplatser för rörelsehindrade nära 

Minimiantal cykelplatser som ska placeras på tomt är 

1 cp/30 m2 bostadsvåningsyta. Minst 75 % av dem ska 

placeras i byggnaderna och/eller under gårdsdäck.

På detta detaljplaneområde ska för kvartersområdet 
utarbetas en separat tomtindelning.

byggnadsytan.

- tulee jätehuoneet sijoittaa rakennukseen tonteilla - ska avfallsrum placeras i en byggnad på tomterna 

- saadaan tontin 46117/11 autopaikoista enintään

27 sijoittaa tontille 46117/12.
- får högst 27 av bilplatserna på tomten 46117/11
förläggas på tomten 46117/12.

loiva harjakatto avoräystäällä. Katon enimmäis-

kaltevuus on 1:3.

kannatuksen perustuttava ulokelaattaan ilman  

maahan asti tai parvekkeesta toiseen ulottuvia  

rakenteita. Parvekkeet saavat pihan puolella  

ulottua 2 metriä ja kadun puolella 1 metriä ra- 
kennusalan ulkopuolelle.

- ska byggnaderna på tomt 46117/18 huvudsakligen  
ha flackt åstak med öppen takfot. Taklutningen får 

- sijoitetaan liikuntavammaisten autopaikat porras-

Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähimmäis-

määrä on 1 pp/30 m2 asuntokerrosalaa. Näistä vähin-

tään 75 % on sijoitettava rakennuksiin ja/tai pihakan- 

nen alle.

käytävien läheisyyteen. trappuppgångarna.  

pensasaidalla tonteilla 46117/16 ja 18 sekä   

LPA-alueella.

- ska gården avgränsas mot Fjäderstigen och 
Sockenbackavägen med buskhäck på tomterna 

46117/16 och 18 samt på LPA-området. 

- ska vid Sockenbackavägen belägna byggnaders   
gatufasader i första våningen ha stora fönster. 

- on tontilla 46117/18 tuloilman sisäänotto järjestet-

tävä rakennusten katolta tai pihan puolelta.
- ska på tomt 46117/18 tilluftsintaget anordnas från
byggnadernas tak eller från gårdssidan.

- tulee Pitäjänmäentien varrella olevien raken-

nusten kadunpuoleisten julkisivujen ensimmäi- 

sessä kerroksessa olla suuria ikkunoita.

- ska nybyggnaders fasader huvudsakligen rappas  
eller muras på platsen och slammas.

- gästplatser 1 ap/1000 m2 vy
- affärs-, kontors- och arbetsutrymmen 1 bp/utrymme

































ajo tontille

Pitäjänmäenpolku

Turkismiehenkuja

T
u
rk
is

m
ie
h
e
n
tie

V
iin
e
n
ku
ja

K
o
lkka

p
o
ja
n
p
o
lku

S
u
lk
a
p
o
lk
u

Pitäjänmäentie

Kolkkapojanpolku

Pitäjänmäentie

VIII

VIII

II

V

IV

IV

46117

Uusi rakennus, kerrosten

lukumäärä

Kaava-alueen raja

IV

Nykyinen rakennus

II

II

Viitteelinen nostopaikka

Viitteellinen pelastustie

0 10 20 30 40 50 m

SELITE

Suunnitelma-alueen raja

LAATINUT

PIIRTÄNYT

TARKISTANUT

LIIKENNESUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ

KAUPUNGINOSA

MITTAKAAVA

ETRS-GK25

N2000Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

PIIRUSTUS

PÄIVÄYS

LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO

HELSINGIN  KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

HYVÄKSYTTY

NNNN-N

3.11.2015

Pirjo Koivunen

Pirjo Koivunen

PELASTUSAJOKAAVIO

KORTTELIN 46117

46, Pitäjänmäki

1:nnnn






















	Sulkapolun_seurantalomake.pdf
	Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

	Asemakaavan_seurantalomake.pdf
	Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto


