












Helsingin kaupunki Kannanotto 1 (2)
Ympäristökeskus

7.2.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2a +358 9 310 1635 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00790 Faksi Alv.nro
ymk@hel.fi www.hel.fi/www/ymk +358 9 310 31633 FI02012566

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Ympäristökeskuksen kannanotto Pohjois-Pasilan Eteläisen Posti-
puiston suunnitteluperiaatteista

HEL 2014-000497 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ympäristökeskuksen kannanottoa 
Pohjois-Pasilan Eteläisen Postipuiston suunnitteluperiaatteista 
9.2.2017 mennessä. 

Ilmalan asemanseudulle Eteläiseen Postipuistoon suunnitellaan asun-
toja, toimistoja ja palveluita. Asuinrakentamisen kerrosalatavoite 130 
000 k-m2 ja uuden toimitilan kerrosalatavoite 40 000 k-m2.

Suunnitteluperiaatteilla ohjataan mm. alueen eri toimintojen sijoittumis-
ta ja volyymia, katuverkon rakennetta, palveluiden sijoittumista, pysä-
köinnin perusratkaisuja, alueen suhdetta Keskuspuistoon sekä alueen 
liittymistä ympäröivään kaupunkirakenteeseen.  

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen tu-
lee kokonaisvaltaisesti ohjata alueen jatkosuunnittelua esim. uusiutu-
van energian tuotannon ja hulevesien käsittelyn osalta. Tiiviin rakenta-
misen vastapainoksi korttelialueiden vehreyteen ja viihtyisyyteen tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. Hulevesien luonnonmukainen viivyttämi-
nen, vettäläpäisevät pinnat, viherkatot, puut ja muu viherrakentaminen 
lisäävät viihtyisyyttä ja terveellisyyttä. Samalla edistetään mm. huleve-
sien hallintaa rankkasateiden aikana, hillitään lämpösaarekeilmiötä ja 
voidaan edistää kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Viherkertoimen 
käyttöä on syytä harkita. 

Alueen hulevedet on tarkoitus johtaa Haaganpuroon Keskuspuistossa 
kulkevan uoman kautta. Suunnitteluperiaatteiden mukaan Keskuspuis-
ton maisemaan sovitetaan viivyttävä kosteikkorakenne.  Ensisijaisesti 
suunnittelualueen vesiä tulee pyrkiä maksimaalisesti käsittelemään ja 
viivyttämään kaava-alueen kortteli-, katu-, ja yleisillä alueilla. Ympäris-
tökeskus suhtautuu varauksella viivyttävän kosteikkorakenteen sijoitta-
miseen Keskuspuistoon, etenkin ennen sulan maan aikaan tehtävää 
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maastotarkastelua. Kosteikkorakenne kunnossapitoon liittyvine tilava-
rauksiin muuttaisi merkittävästi Keskuspuiston metsäistä reuna-aluetta. 
Jatkosuunnittelussa tulee huolellisesti arvioida kosteikkorakenteen si-
joittamisedellytyksiä metsäiseen Keskuspuistoon ja tarvittaessa hakea 
vaihtoehtoisia sijainteja.

Koko Pohjois-Pasilan maankäytön muutoksilla on epäsuoria vaikutuk-
sia Keskuspuistoon luontoarvoihin ja ekosysteemipalveluihin mm. li-
sääntyvän virkistyskäytön kautta. Myös näitä vaikutuksia tulee jatko-
suunnittelussa arvioida ja etsiä haittoja lieventäviä ratkaisuja. Keskus-
puiston ja Pohjois-Pasilan asuinalueiden välisiä yhteyksiä tulee tarkas-
tella ja suunnitella kokonaisuutena. Luontovaikutuksia arvioitaessa on 
syytä ottaa huomioon luontodirektiivin ja luonnonsuojelulain mukaan 
erityisesti suojeltavan lahokaviosammalen esiintymispaikka Keskus-
puiston laidalla postinlajittelukeskuksen kohdalla. Luontotietojärjestel-
mää ollaan täydentämässä vuonna 2017 lahokaviosammalen kartoitus-
tiedoilla. 

Suunnitteluperiaatteiden mukaan asuminen painottuu Keskuspuiston 
laitaan ja Kustinpolun varrelle ja toimitilarakentamisen paikka on alueen 
eteläosassa. Yleiskaavan toteuttamisohjelman tarkastelu saattaa ai-
heuttaa tarkistuksia asumisen ja toimitilojen määrien suhteeseen alu-
een jatkosuunnittelussa. Suunnitelmien tarkentuessa tulee kuitenkin pi-
tää kiinni siitä lähtökohdasta, että toimitilat sijoitetaan liikenteen haitto-
jen kannalta haastavimpiin osiin. 

Suunnittelualueen melu-, tärinä-, runkoääni- ja häiriövaloselvitykset se-
kä niiden torjuntatoimet tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Melutilanne 
alueen itäosissa ratapiha-alueen läheisyydessä on haastava etenkin 
yöaikaan. Jatkosuunnittelussa tulee varmistaa hiljaisten asuintilojen 
muodostuminen kaikkiin asuintoihin unen ja levon mahdollistamiseksi. 
Reunaman asunnot eivät voine avautua vain ratapihalle päin

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

anu.haahla(a)hel.fi

HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUS

Päivi Kippo-Edlund
ympäristönsuojelupäällikkö

.
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Sosiaali- ja terveysviraston lausunto Postipuiston kaavaluonnok-
sesta

HEL 2014-000497 T 10 03 03

Kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymään vuokra- ja osakeohjel-
maan sisältyy kehitysvammaisten asuntoryhmä B ja ruotsinkielinen 
asuntoryhmä, jotka on tarkoitus sijoittaa Postipuiston alueelle tuleviin 
Hekan kerrostalokohteisiin. Molempien laajuus on 1400 brm2. Asunto-
ryhmä muodostuu 20 pienestä asunnosta (36 m2) ja niihin liittyvästä 
yhteistilasta rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Asuntoryhmille 
soveltuu parhaiten rakennuksen päätyporras eli ns. omaporras, johon 
on mahdollista sijoittaa useita pieniä asuntoja sekä samaan kerrokseen 
että päällekkäin. Asuntotuotantotoimisto vastaa kohteiden toteuttami-
sesta. 

Kehitysvammaisten asuntojen lähiympäristön esteettömyyteen tulee 
kiinnittää huomiota.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Pirkko Suppanen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 43895

pirkko.suppanen(a)hel.fi

Juha Jolkkonen Ann-Marie Turtiainen
va. virastopäällikkö va. osastopäällikkö

.
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Maankäyttö ja kaupunkirakenne
Asemakaavoitus

Ympäristönsuojeluyksikön kannanotto Postipuiston kaavaluonnok-
sesta
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt ympäristökeskuksen kannanot-
toa Eteläisen Postipuiston asemakaavaluonnoksesta 19.6.2017 men-
nessä. 

Kaavaselostuksen luonnoksessa todetaan, että ilmastonmuutokseen 
hillintään ja sopeutumiseen sekä hulevesien hallintaan, ympäristöhäi-
riöihin kuten meluun, tärinään, runkoääneen ja häiriövaloon, joukkolii-
kenneyhteyksiin ja pysäköintiin liittyviä asioita selvitetään ja kaavamää-
räyksiä täsmennetään kaavatyön edetessä. Tämä onkin tarpeen, vaik-
ka kaavaluonnoksessa on jo nostettu esiin tärkeitä seikkoja ja siinä 
määrätään mm. viherkertoimen käytöstä. 

Ympäristökeskus on antanut kannanoton Eteläisen Postipuiston suun-
nitteluperiaatteista (7.2.2017). Kannanotossa esitetyt jatkosuunnittelus-
sa huomioon otettavat asiat ja selvitystarpeet ovat edelleen ajankohtai-
sia. 

Kaava-alueeseen ei sisälly Keskuspuistoon ulottuvia huleveden viivyty-
salueita, mutta selostusluonnoksessa todetaan, että viivytystä on pai-
neita kohdistaa myös Keskuspuiston puolelle. Mikäli päädytään viivy-
tysmahdollisuuksien hakemiseen Keskuspuistosta, tulisi selvittää alu-
een metsäiseen luonteeseen sopivia ratkaisuja. Tässä yhteydessä tulisi 
tutkia myös, voisiko Pohjois-Pasilan veden vähyydestä kärsivää läh-
teikköä hyödyntää hulevesien viivyttämiseen.  

Ympäristönsuojeluyksikkö tekee mielellään yhteistyötä asemakaavan 
jatkovalmistelussa.

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

anu.haahla(a)hel.fi
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Ympäristönsuojeluyksikkö

Päivi Kippo-Edlund Eeva Pitkänen
yksikön päällikkö tiimipäällikkö

.
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KANNANOTTO ETELÄISEN POSTIPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SEKÄ KAAVALUONNOKSESTA 

 

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta 
Eteläisen postipuiston alueelle. 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää kannanottonaan asiasta 
seuraavaa: 

Kiitokset yhteydenotostanne, 

Kaavamuutos aiheuttaa alueella vesihuollon lisärakentamista. Alustava Vesihuollon 
yleissuunnitelma kustannusarvioineen tulee laatia kaavoituksen yhteydessä ja esittää 
kaavaselostuksen osana. 

Vesihuollon osalta HSY:n yhteyshenkilönä asiassa toimii alueinsinööri Tarmo 
Hyvärinen, puh. (09) 1561 3312. 

 

 

Jukka Saarijärvi 
osastonjohtajan sijainen 

 

Tiedoksi  kirjaamo 
 
 

 

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kannanottoa Postipuiston
kaavaluonnoksesta ja asemakaavan muutoksesta 19.6.2017
mennessä.

Muutosalue sijaitsee Hakamäentien ja rantaradan pohjoispuoleisella
alueella, joka rajoittuu pohjoisessa postinlajittelukeskukseen, lännessä
Keskuspuistoon ja idässä ratapihaan.

Alueelle on suunnitteilla asumista, toimistoja sekä kaupallisia ja julkisia
palveluita. Asuminen painottuu alueen länsiosaan, lähelle Keskuspuistoa.
Uudet toimisto- ja liiketilat sijoitetaan lähelle Ilmalan asemaa. Alueen
keskelle suunnitellaan puisto- ja aukiosarjaa, joka johtaa Ilmalan
asemalta Keskuspuistoon. Tavoitteena on, että alue muodostaa yhdessä
maaliikennekeskuksen alueelle ja myöhemmin postinlajittelukeskuksen
alueelle suunniteltavien osien kanssa yhtenäisen nauhakaupungin.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa Eteläisen Postipuiston suunnitteluperiaatteista
(31.1.2017) on tuotu esille jatkosuunnittelussa yleisillä alueilla huomioitava asiat.
Kaupunkitila ja maisemasuunnittelu –palvelulla ei ole asiaan mitään uutta huomautettavaa.

Petri ArponenAluesuunnittelija**********************************Kaupunkiympäristön toimialaMaankäyttö ja kaupunkirakenneKaupunkitila- ja maisemasuunnitteluKansakoulukatu 3, PL 2100, 00099 Helsingin kaupunkiPuh. 310 38955, gsm 040 336 2478




