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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee vajaakäyttöistä
yleisten pysäköintilaitosten korttelialuetta, jolle saa rakentaa
moottoriajoneuvojen huoltoa palvelevia rakennuksia sekä rauta-
tie- ja katualueita Pukinmäen juna-aseman yhteydessä. Kaavarat-
kaisu mahdollistaa uuden päivittäistavarakaupan sekä liike- ja va-
rastotilojen rakentamisen hyvälle liikepaikalle.

Tavoitteena on asemanseudun täydennysrakentaminen.

Uutta liiketilakerrosalaa on 11 000 k-m².

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Pu-
kinmäen asemanseudun palvelut paranevat. Alueella tulee lisää
työpaikkoja. Paikalliskeskuksen hajanainen kaupunkirakenne
eheytyy. Lisääntyvän liikenteen järjestelyjä parannetaan.

Helsingin kaupunki omistaa kaavamuutosalueen. Kaavaratkaisu
on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neu-
voteltu hakijan kanssa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on Pukinmäen asemanseudun kehit-
täminen sekä uuden päivittäistavarakaupan ja uusien liiketilojen
rakentamisen mahdollistaminen. Tarkoituksena on tiivistää kau-
punkirakennetta sekä tehostaa pääradan ja Kehä I risteyskoh-
dassa sijaitsevan paikalliskeskuksen maankäyttöä.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että Helsinkiä kehitetään raideliikenteen verkos-
tokaupunkina.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 0,8 ha.

Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 2 200 k-m².

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on nykyisin kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennus,
jossa toimii pikaruokala. Tontilla toimi aikaisemmin pitkään Pukin-
mäen Essona tunnettu huoltoasema. Lisäksi alueella on rautatie-
ja katualuetta.
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Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan
suuryksikön (KM-1)

Kortteliin tulee sijoittaa päivittäistavarakupan tiloja tai muita liike-
ja palvelutiloja. Ylimpiin kerroksiin saa sijoittaa varastotiloja. Auto-
paikat tulee sijoittaa pääosin ensimmäiseen kerrokseen ja pie-
neltä osin piha-alueelle.

Rautatiealue (LR) ja katualueet

Eskolantien ja Malminkaaren välinen katu nimetään Eskolankaa-
reksi, Eskosbågen. Rautatie- ja katualueet on mukana osin kaa-
vateknisistä syistä.

Liikenne

Lähtökohdat

Suunnittelualue sijaitsee vilkkaan auto- ja joukkoliikenteen välittö-
mässä läheisyydessä Kehä I:n kupeessa. Kohteen etäisyys Pu-
kinmäen aseman laiturille on noin 50 metriä ja etäisyys lähimpään
bussipysäkkiin on 100 metriä. Suunnittelualue sivuaa ruuhka-ai-
kaisin vilkasta Eskolantien jatketta (paikallinen kokoojakatu) ja
Malminkaaren (pääkatu) valo-ohjattua risteystä. Eskolantiellä kul-
kee noin 9 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Malminkaarella ris-
teyksen eteläpuolella kulkee noin 19 000 ja pohjoispuolella noin
14 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Malminkaaren ja Eskolantien
nopeusrajoitus suunnittelualueen kohdalla on 50 km/h. Tontin lä-
hellä sijaitsee bussipysäkit linjoille 61, 69, 70, 71, 552, 553, 603 ja
702.

Suunnittelualueen kohdalla pyöräilyn pääreitti kulkee Eskolantien
eteläreunassa Pukinmäen aseman tunneliin. Muut pyöräilyn pää-
reitit kulkevat Kehä I:n varressa ja Malminkaaren itäreunassa.
Pyöräilyn laatuväylän (baanan) tavoitelinjaus sijaitsee radan itä-
reunassa rautatiealueen puolella. Jos Liikennevirasto tarvitsee li-
säradan radan itäreunaan, baanalle ei jää enää tilaa rautatiealu-
eella. Tämän takia on varmistuttava siitä, että baana voidaan to-
teuttaa tässä kohdassa radan varteen, vaikka lisäraide joskus ra-
kennettaisiinkin. Kaavoitettavan tontin nykyinen tonttiliittymä sijait-
see Eskolantien jatkeella lähellä tunnelin suuta, mikä on näke-
mien kannalta hankala sijainti.
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Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisussa toteutettavat liikenteelliset muutokset ovat vä-
häisiä. Eskolankaareksi nimettävällä kadulla tehdään reunakivi-
muutoksia, joiden tarkoituksena on parantaa kääntymiskaistojen
kapasiteettia. Suunnitelmassa on tilallisesti varauduttu uutta kään-
tymiskaistaa varten, jos sellainen todetaan joskus myöhemmin
tarpeelliseksi. Tällä voidaan parantaa Kehälle päin kääntyvien ka-
pasiteettia jonkin verran. Uutta kääntymiskaistaa ei kuitenkaan
olla toteuttamassa vielä tässä vaiheessa.

Tontin pohjoisreunan edustan nykyinen yhdistetty jalkakäytävä ja
pyörätie rakennetaan tontin kanssa yhteiseksi tilaksi, jossa kävely
ja pyöräily on eroteltu. Järjestely parantaa jalankulun ja pyöräilyn
ohjautuvuutta, sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.

Tonttiliittymä on päätetty sijoittaa nykyiseen kohtaan, sillä ympä-
ristön liikennejärjestely ei mahdollista muuta sijaintia. Suunnitel-
massa on pyritty korostamaan turvallisen tonttiliittymän suunnitte-
lua, koska tunneli aiheuttaa näkemäongelmia pyöräilyn pääreitille.
Lisäksi tonttiliittymän kohdalta on odotettavissa aikaisempaa vilk-
kaampaa jalankulkua.

Suunnitelmassa on tilallisesti varauduttu baanaa varten. Baana
on tarkoitus sijoittaa radan varteen rautatiealueelle, mutta jos Lii-
kennevirasto joskus tarvitsee radan varren rautatiealueen tällä
kohtaa lisäraidetta varten, on baanan sijoittaminen mahdollistettu
myös tontin puolelle.

Liikennesuunnitelman kustannuksiksi on alustavasti arvioitu noin
140 000 euroa. Jos lisäkaista todetaan joskus tarpeelliseksi lisät-
täväksi, on sen arvioitu kustannus noin 50 000 euroa.

Palvelut

Lähtökohdat

Pukinmäen aseman ympäristö on alueen tärkeä paikalliskeskus,
jossa on hyvät palvelut.

Kaavaratkaisu

Pukinmäen asemanseutua tiivistetään nykyistä tiiviimmäksi kes-
kustaksi, jonka palveluita täydennetään.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
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Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Kaava-alue sijaitsee Longinojan valuma-alueella, alun perin mai-
semallisesti alavalla alueella. Nykyisellään aluetta hallitsee täyttö-
maakerrokselle rakennettu liikenneympäristö, jossa ei ole luon-
nonympäristöä jäljellä. Kaava-alue on huoltoaseman tontti, joka
on lähes kokonaan asfaltoitua pintaa. Tontin itä- ja lounaiskul-
missa on kapeilla reuna-alueilla vähäisessä määrin istutettua kas-
villisuutta ja nurmea.

Kaavaratkaisu

KM-1-kortteli on kokonaan rakennusalaa tai sisäiselle huoltoliiken-
teelle ja yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattua alueen
osaa. Muu kaava-alue on katualuetta ja rautatiealuetta.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Helsingin kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus ovat asettaneet
seuraavat koko kaupunkia koskevat ilmastotavoitteet:
- Helsinki tavoittelee hiilineutraalia tulevaisuutta vuoteen 2050

mennessä
- Kasvihuonekaasupäästöt ovat alentuneet vähintään 30 pro-

senttia vuoteen 2020 mennessä. Mittarina käytetään kulutus-
peräisesti laskettuja kasvihuonekaasupäästöjä ja vertailuvuo-
tena on 1990.

- Energiatehokkuus on parantunut vähintään 20 prosenttia vuo-
teen 2020 mennessä. Mittarina käytetään asukaskohtaista
energiankulutusta ja vertailuvuotena on 2005.

Rakentamisen kasvihuonekaasupäästöjen osalta ratkaisevassa
asemassa ovat rakennusaikaiset päästöt eli ns. hiilipiikki. Fossiili-
silla polttoaineilla tuotetun energian kulutusta voidaan vähentää
myös paikallisella energiantuotannolla.

Helsingin kaupunki on laatinut hulevesistrategian vuonna 2008.
Suuri osa kaava-alueesta on nykyisin kuivatettu sadevesiviemäri-
verkostoon.

Kaupunki on hyväksynyt viherkattolinjauksen vuonna 2016.
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Kaavaratkaisu

Kaavamääräyksissä esitetään kattorakenteiden toteuttamista en-
sisijaisesti viherkattoina. Kaavaratkaisu edellyttää selvitystä hule-
vesien viivytys- ja imeyttämismahdollisuuksista ennen rakennuslu-
paa. Korttelialueella on suositeltavaa hyödyntää uusiutuvaa ener-
giaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa aurinkopaneelien ja muiden
vastaavien energiakeräimien sijoittamisen rakennusten katolle tai
julkisivuun.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Tontilla sijaitsee hulevesiviemäri, joka on merkitty johtokujalla voi-
massa olevaan asemakaavaan.

Kaavaratkaisu

Olemassa olevaa hulevesiviemäriä varten on kaavaan merkitty
johtokuja, jonka kohdalle ei ilman johdon omistajan kanssa tehtä-
vää sopimusta saa rakentaa huoltopihan tukimuuria eikä muita ra-
kenteita, joista on johtoalueella sijaitsevalle hulevesiviemärille
haittaa.

Kaupungin hulevesistrategian periaatteiden mukaisesti tontin hu-
levesiä tulee ensisijaisesti pyrkiä imeyttämään tai viivyttämään
tontilla. Kaavassa on annettu hulevesien hallintaa koskeva mää-
räys.

Päivittäistavarakaupan ja liiketilan sähkönjakelu tulee vaatimaan
oman muuntamotilan. Kaavamääräyksellä edellytetään rakennuk-
sesta varattavan tilan sähkömuuntamolle. Uusi keskijännitekaape-
lireitti voidaan rakentaa tontille Lupiininpolun ja Säterientien liitty-
män kohdalta.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Suunnittelualueen maaperäolosuhteita ja rakennettavuutta on tar-
kemmin kuvattu erillisessä lausunnossa tontin rakennettavuu-
desta. Lausunnon mukaan suunnittelualue sijaitsee savialueella,
jonka pinnassa on alle kolmen metrin täytekerros. Pohjaveden
pinta on lähellä nykyistä maanpintaa. Aluetta sivuava junarata on
perustettu paalulaatalle, jonka vinopaalut ulottuvat lähelle tontin
rajaa.
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Kiinteistöllä on toiminut huoltoasema, jossa on ollut moottoriajo-
neuvojen huoltoa ja pesua sekä polttonesteiden varastointia ja ja-
kelua. Jakeluaseman maaperää on osin puhdistettu 2000-luvun
alussa, jolloin jakeluaseman mittarikenttä ja jäteöljysäiliön alue
uudistettiin. Öljyyntynyttä maata jäi kohteeseen jäteöljysäiliön kai-
vannon alueelle ja rakennuksen alle.

Kaavaratkaisu

Suunnitellut rakennukset perustetaan arviolta 10 25 metrin pitui-
silla paaluilla tiiviin maakerroksen varaan. Tontin suunnitellun ra-
kentamisen edellyttämien paalutuksen, kaivantojen ja tukiseinien
suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota junaradan lähei-
syyteen siten, ettei siitä ole haittaa junaradan paaluille.

Kaavassa on esitetty Baanalle tilavaraus. Uudet rakennukset ja
niihin liittyvät toiminnot eivät saa estää tulevan baanavarauksen
toteuttamista.

Kohteen asemakaavan mukainen toteuttaminen edellyttää huolto-
asemarakennusten purkua ja maa-ainesten kaivua. Alueelle
aiemman toiminnan ja kunnostusten jälkeen jääneiden pilaantu-
neiden maa-ainesten vuoksi alueella on tarve täydentää maape-
rän pilaantuneisuustietoja ja tarvittaessa puhdistaa pilaantunut
maaperä ennen rakentamiseen ryhtymistä. Pilaantuneen maan
puhdistaminen ja pilaantuneen maa-aineksen toimittaminen käsi-
teltäväksi tai loppusijoittavaksi edellyttävät viranomaisen pää-
töstä. Asemakaavassa on annettu määräys pilaantuneiden maa-
alueiden selvittämisestä ja kunnostamisesta.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Kaava-alueelle kohdistuu voimakasta liikennemelua Kehä I:n tielii-
kenteestä ja pääradan junaliikenteestä. Helsingin meluselvityksen
2017 perusteella voidaan arvioida, että nykyisin päiväajan kes-
kiäänitaso ylittää alueella kauttaaltaan 65 dB. Pehmeiköllä raidelii-
kenteestä kohdistuu maaperään tärinää. Pääradan toiselta puo-
lelta v. 2015 tehdyistä tärinämittauksista ei ilmennyt junaliikenteen
aiheuttamaa liiallista tärinää nyt suunniteltuun maankäyttöön ver-
raten.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueelle ei sijoiteta melulle herkkiä toimintoja. Viitesuunni-
telman mukaan voimakkaimman tieliikennemelun suuntaan sijoit-
tuu ainoastaan pysäköintiä ja päivittäistavarakauppa.
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Pelastusturvallisuus

Kaavaratkaisu

Pelastusturvallisuuteen liittyvät ratkaisut tarkentuvat toteutussuun-
nitteluvaiheessa.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 20.9.2017 esittää Eko-
lantien jatkeeksi kaava-alueella nimeä Eskolankaari, Eskosbågen.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Kaavaratkaisu pohjautuu hakijan teettämään asemakaavoituksen
ohjaamaan viitesuunnitelmaan.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia ilman arvonlisäveroa noin 140 000 200 000 euroa. Kustan-
nukset aiheutuvat liikennesuunnitelman mukaisista kadunrakenta-
misen toimenpiteistä.

Baanan mahdollisen tontille sijoittumisen kustannuksia ei ole ase-
makaavoituksen yhteydessä arvioitu, vaan nämä selvitetään, mi-
käli hankkeen suunnittelua jatketaan.

Kustannuksia aiheutuu myös tontin maaperän kunnostamisesta.
Kunnostamisesta ja siihen liittyvistä kustannuksista vastaa lähtö-
kohtaisesti pilaantumisen aiheuttanut toiminnanharjoittaja.

Kaupungille kohdistuu tuloja tontin myymisestä tai vuokraami-
sesta.

Seudulliset vaikutukset

Kaavaratkaisun seudullinen vaikutus ei ole merkittävää. Pukin-
mäen juna-aseman paikalliset palvelut paranevat.

Vaikutukset ihmisten elinoloihin, elinympäristöön ja virkistykseen

Kaavaratkaisun toteuttaminen lisää palveluita ja työpaikkoja alu-
eella. Junaradan estevaikutus lievenee. Aseman ympäristön kä-
vely-ympäristöstä kohenee ja virkistyskäytön lisääntymiseen on
edellytyksiä mahdollisen ravintoja- tai kahvilatoiminnan myötä ka-
tutasossa torimaisella pääsisäänkäyntipuolella.
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Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavaratkaisu lisää liikennettä Eskolankaaren jatkeen ja Malmin-
kaaren risteyksessä sekä sen välittömässä läheisyydessä. Arvioi-
den mukaan kohteeseen ajaa noin 100 ajoneuvoa sisään ja ulos
huipputunnin aikana. Kohde luo lisää liikennettä kohtaan, joka on
jo valmiiksi altis ruuhkautumiselle. Kevyen liikennemallinnuksen
mukaan hanke ei kuitenkaan aiheuta kohtuuttomia ongelmia lii-
kenteelle risteyksen läheisyydessä. Liikennesuunnitelmassa on
pyritty lisäämään kääntymiskaistojen kapasiteettia ja paranta-
maan liikenneturvallisuutta tonttiliittymän läheisyydessä. Katu- ja
tonttiliikennejärjestelyt toteutetaan yhtenäisellä suunnitelmalla,
jotta varmistetaan asemanseudun sujuva turvallinen ja viihtyisä
liikenne.

Tulevaisuudessa liikenteen kasvaessa on mahdollista toteuttaa
lisäkaista katualueelle ja pääradan suuntainen kevyen liikenteen
reitti sekä kulkuyhteys siihen liiketiloista.

Alueella ja tontilla on HSY:n jätevesiputki, jonka kohdalla rakenta-
minen edellyttää neuvottelu ja sopimusmenettelyä putken omista-
jan kanssa.

Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan ja kulttuuriperintöön

Kaupunkikuva ja maisema muuttuvat kortteliin rakentuvan liikera-
kennuksen ja ratatasoon nousevan baanan osalta suljetummaksi
ja urbaanimmaksi. Ympäröivät liikennealueet, rata ja Kehä I säily-
vät ennallaan. Eskolankaaren katusuunnitelma parantaa kadun
ilmettä nykyisestään. 1980-luvun arkkitehtuuria edustava alue ja
purettavat rakennukset tulee dokumentoida.

Vaikutukset luontoon, ilmastonmuutoksen hillintään ja
sopeutumiseen

Kattorakenteiden ensisijainen toteuttamistapa viherkattona ja en-
nen rakennuslupaa laadittava selvitys hulevesien hallinnasta ja
pilaantuneiden maiden kunnostusvelvoite pyrkivät tasaamaan ra-
kentamisen luontovaikutuksia ja sopeuttamaan ja hillitsemään il-
mastonmuutosta.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Lähiympäristö kehittyy viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi kä-
vely-ympäristöksi, alueen pyöräily-yhteydet selkenevät ja autolii-
kenne- ja pysäköintijärjestelyt paranevat. Asemanseutu elävöityy
palvelutarjonnan parantuessa ja lisääntyessä. Turvallisuuden
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tunne paranee lisääntyvän sosiaalisen kontrollin myötä. Liikera-
kennuksen edustalle tontille pääsisäänkäynnin puolelle varataan
yleiselle jalankululle varattua aluetta, joka toteutetaan yhtenäisellä
suunnitelmalla viereisen katualueen kanssa. Se yhdessä laaduk-
kaiden ja riittävien pyöräpaikkojen kanssa edistää kestävää ja ter-
veellistä liikkumiskulttuuria. Liiketilat toteutetaan esteettöminä ja
reitit turvallisina palvelemaan eri väestöryhmiä. Alueen maaperä
puhdistetaan, eikä pilaantunut maaperä aiheuta terveysvaaraa
asemakaavan mukaisessa käytössä.

TOTEUTUS

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen

Pilaantunut maaperä tulee selvittää ja kunnostaa ennen rakenta-
miseen ryhtymistä.

Rakentamisaikataulu

Alueen toteuttaminen voi käynnistyä kaavamuutoksen saatua lain-
voiman. Mahdollisen baanan rakentaminen on mahdollista tulevai-
suudessa.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisua koskee kolme erityistavoitetta: jalankulun ja pyö-
räilyn verkostojen jatkuvuuden edistäminen, varautuminen lisään-
tyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin sekä pilaantu-
neen maa-alueen puhdistustarpeen selvittäminen ennen ryhty-
mistä kaavan toteuttamistoimiin.

Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu ja-
lankulun ja pyöräilyn verkostojen jatkuvuuden edistämistä. Tavoit-
teiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin kohdassa vai-
kutukset.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta jota
sivuavat merkinnät moottoriväylä, päärata, viheryhteystarve ja jä-
tevesitunneli.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettävää aluetta
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Yleiskaava

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alueella risteää moottorikatu,
metro tai rautatie asemineen ja pääkatu -merkinnät. (tullut koko-
naisuudessaan voimaan 19.1.2007 lukuun ottamatta Malmin len-
tokentän aluetta). Nyt laadittu kaavaratkaisu on voimassa olevan
yleiskaavan mukainen siten, että liikenneväylät huomioidaan ja
mahdollistetaan liiketoimintaa ja palveluita Pukinmäen aseman-
seudun palveluita juna-aseman yhteydessä.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on lähikeskusta C3 -aluetta, jonka kautta kulkee
rautatie. Aluetta reunalla on merkinnät valtakunnallisesti/seudulli-
sesti tärkeä tie/katu sekä baanaverkko. Nyt laadittu kaavaratkaisu
on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.
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Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa nro 11830 (tullut voimaan
kokonaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alueen koillis- ja itäpuo-
lella on tilavarauksia nykyisille ja suunnitelluille maanalaisille ti-
loille sekä merkintä esikaupungin pintakallioalueet. Nyt laadittu
kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.
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Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 10195 (vahvistettu
12.6.1998). Kaavan mukaan tontti on yleisten pysäköintilaitosten
korttelialuetta (LPY-1). Tontille saa rakentaa myös moottoriajo-
neuvojen huoltoa palvelevia rakennuksia, joiden yhteinen kerros-
ala saa olla enintään 500 m2. Tontilla on varattu osa maanalaista
johtoa varten. Muutoin alue on katua ja rautatiealuetta. (LR). Ju-
naradan alikulkutunnelin kohdalla on liikennealueen alittava katu
tai jalankulkukatu -merkintä.

Alueella on vähäisin osin voimassa asemakaavat 5656 (vahvis-
tettu 31.10.1968) ja 7129 (vahvistettu 11.6.1975). Kaavojen mu-
kaan alue on katua.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
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Rakennuskiellot

Alueen tontteja ei ole merkitty kiinteistörekisteriin, joten alueella
on voimassa rakennuskielto maankäyttö- ja rakennuslain 81 §:n
nojalla.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa korttelialueet. Rautatiealueen omistaa
Suomen valtio.

Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 tontin vuokralaisen hake-
muksesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-
raavien viranomaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Liikennevirasto
 Museovirasto
 Uudenmaan ELY-keskus
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (ent. opetusvirasto, ent.

varhaiskasvatusvirasto)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo, ent. liikun-

tavirasto, ent. nuorisoasiainkeskus)
 Liikenneliikelaitos (HKL)
 pelastuslaitos
 sosiaali- ja terveystoimiala (ent. sosiaali- ja terveysvirasto)
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 kaupunkiympäristötoimiala (ent. asuntotuotantotoimisto, ent.
kiinteistöviraston geotekninen osasto, ent. kiinteistöviraston
tilakeskus, ent. kiinteistöviraston tonttiosasto, ent. rakennus-
valvontavirasto, ent. rakennusvirasto, ent. ympäristökeskus).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä
lehti-ilmoituksella Koillis-Helsingin Lähitieto -lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 2.1. 23.1.2017 seuraavissa paikoissa:
 Pukinmäen kirjastossa,
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 9.1.2017 Pukinmäen nuorisotalolla.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat

- asemanseudun tehokaan rakentamisen tärkeyteen
- kulttuuriympäristön vaalimiseen
- arkeologiseen kulttuuriperintöön
- Pukinmäen aseman ympäristön esteellisyyteen paikoitellen
- juna-aseman ja lähiympäristön bussipysäkkien välisten yhteyk-

sien sujuvuuden parantamiseen
- joukkoliikenteen odotustilojen ja asemanseudun viihtyisyyden

ja turvallisuudentunteen ja opasteiden parantamiseen
- bussipysäkkien toimimattomuuteen useassa kohtaa
- ympäristöhäiriöihin
- vesihuollon järjestelyihin
- lähellä maanpintaa olevaan pohjavedenpinnan tasoon
- rakentamisen mahdolliseen vaikutukseen pohjaveden pinnan

tasoon
- Yhteistyön tärkeyteen alueen toimijoiden kanssa
- Sosiaali- ja terveystoimialan toimintatiloihin
- nuorten toimintamahdollisuuksien säilyttämiseen asemanseu-

dulla
- nuorisotoiminnan luonteeseen kansalaistoiminnan osana
- uuteen yleiskaavaan merkityn viheryhteyden huomioimiseen
- ilmastonmuutokseen sopeutumiseen
- uusiutuvan energian hyödyntämiseen

http://www.hel.fi/ksv
http://www.hel.fi/suunnitelmat.
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- maaperän pilaantuneisuuteen entisen huoltoaseman alueella
- Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 2015 tavoit-

teisiin
- nopeiden ja sujuvien pyöräily-yhteyksien tärkeyteen
- polkupyörien ja autojen liityntäpysäköintipaikkojen järjestelyi-

hin ja kasvattamistarpeeseen
- pysäköintijärjestelyihin Pukinmäen aseman eteläpäädyssä.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon soveltuvin osin
kaavoitustyössä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyä
aluetta suppeammalle kaavaratkaisualueelle on laadittu tarpeelli-
set asemakaavamerkinnät ja -määräykset.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat

- suunnittelualueen kokoon
- kaupunginosan kulttuuriympäristön, vehreyden ja avoimien nä-

kymien säilyttämiseen
- Uudisrakennusten kokoon, muotoon, määrään ja sijaintiin suh-

teessa olemassa olevaan ja purettavaan rakennuskantaan ja
maisemaan

- palveluiden turvaamiseen monipuolisesti eri toimijoiden tarpei-
den huomioimiseen

- liikennejärjestelyiden ja pysäköinnin turvallisuuteen ja sujuvuu-
teen ja pysäköintipaikkojen määrään

- viihtyisyyden parantamiseen
- liikenteen häiriöihin
- nuorten viihtyisiin ja toimiviin toimintamadollisuuksiin
- pääpyöräreitin olosuhteiden parantamiseen
- laadukkaiden pyöräteiden  baanojen  verkkosuunnitelman

toteuttamiseen Kehä I yli pyöräpysäköintimahdollisuuksin liike-
rakennuksen toteuttamisen yhteydessä.

- Kehä I estevaikutuksen vähentämiseen
- toimistorakennusten muuttamisen asuinkäyttöön.

Mielipiteet on otettu huomioon soveltuvin osin kaavoitustyössä
huomioon. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyä alu-
etta suppeammalle kaavaratkaisualueelle on laadittu tarpeelliset
asemakaavamerkinnät ja -määräykset. Kirjallisia mielipiteitä saa-
pui 13 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
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Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Esitelty lautakunnalle
Helsingissä, 21.11.2017

Marja Piimies
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus
etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään
tarvittaessa kaavaprosessin edetessä.

PUKINMÄEN ASEMANSEUTU, ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Pukinmäen aseman ympäristöä tiivistetään. Suunnitteilla on asun-
tojen täydennysrakentamista sekä uusia palvelu-, liikenne- ja py-
säköintiratkaisuja. Keskustelutilaisuus on Pukinmäen nuorisota-
lolla 9.1.2017.

Suunnittelualue ja tavoitteet

Suunnittelualueeseen kuuluu Pukinmäen juna-aseman ympäristöä ra-
dan molemmin puolin. Mukana on Pukinmäen aukion viereiset tontit,
Säterintien varrella oleva pysäköintitalo viereisine pysäköintialueineen,
Eskolantien 1,3 ja 5 tontit sekä rautatie-, pysäköinti-, katu- ja tiealueita.
Suunnittelualue on kooltaan noin kahdeksan hehtaaria.



2 (6)

Pukinmäen aseman ympäristö on alueen tärkeä paikalliskeskus. Suun-
nittelun tavoitteena on luoda edellytykset nykyistä tiiviimmälle keskusta-
alueelle, jossa on palveluiden ja työpaikkojen lisäksi myös asuntoja uu-
sille asukkaille erittäin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä.

Alueen lähiympäristön suunnittelun tavoitteena on luoda viihtyisiä ja
turvallisia kävely-ympäristöjä ja -reittejä, selkeyttää alueen pyöräyh-
teyksiä sekä parantaa liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä.

Junaradan itäpuolelle (nykyisen pikaruokalan tontille) on suunnitteilla
päivittäistavarakauppa, jonka yhteyteen tulee myös muuta liiketilaa.

Uusilla asuinrakennuksilla sekä vahvistetaan alueen identiteettiä pai-
kallisena keskuksena, että lisätään keskusta-alueen väestöpohjaa. Uu-
sien asuinrakennusten ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan liiketilaa.
Uutta asuinrakentamista on suunnitteilla osoitteissa Säterintie 2 ja 4
sekä Eskolantie 1, 3 ja 5.

Junaradan ja Eskolantien kulmauksessa sijaitsevalle nykyiselle
pysäköimisalueelle tutkitaan pysäköintitalon sijoittamista asiointi-,
liityntä- ja asukaspysäköintiä varten.

Säterintien varren pysäköintijärjestelyjä selvitetään osana alueen
kokonaissuunnitelmaa.

Osallistuminen ja aineistot

Asukastilaisuus pidetään Pukinmäen nuorisotalolla, Säterintie 2
9.1.2017 klo 17–19.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muu valmisteluaineisto on
esillä 2.1.–23.1.2017 seuraavissa paikoissa:
∂ Pukinmäen kirjastossa, Kenttäkuja 12
∂ info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
∂ verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun
kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet pyydetään esittämään viimeistään 23.1.2017. Niille, jotka
ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoit-
teensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksistä.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN
KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai
sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

mailto:postillahelsinki.kirjaamo@hel.fi
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Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään
erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-
vattu viimeisellä sivulla.

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
∂ alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
∂ seurat ja yhdistykset

, Pukinmäki-Seura, Savela-Seura
, MLL Pukinmäki-Savela
, Mopoilevat nuoret ry
, Helsingin Yrittäjät
, Helsingin Yrittäjät - Koillis-Helsinki ry

∂ asiantuntijaviranomaiset
, Helen Oy
, Helen Sähköverkko Oy
, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
, Liikennevirasto
, Museovirasto
, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus)
, asuntotuotantotoimisto (ATT)
, Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
, kaupunginmuseo
, kiinteistöviraston geotekninen osasto
, kiinteistöviraston tilakeskus
, kiinteistöviraston tonttiosasto
, nuorisoasiainkeskus
, pelastuslaitos
, rakennusvalvontavirasto
, rakennusvirasto
, sosiaali- ja terveysvirasto
, varhaiskasvatusvirasto
, ympäristökeskus.
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Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkiku-
vaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan, kulttuuriperintöön ja liiken-
teeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien
vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan val-
misteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut
viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Eskolantie 1:ssä, 3:ssa ja 5:ssä sekä Säterintie 2:ssa, 4:ssä ja 14:ssä
sijaitsevat tontit ovat yksityisomistuksessa. Rautatiealueet ja Kehä I:n
omistaa Suomen valtio / Liikennevirasto. Muun suunnittelualueen omis-
taa Helsingin kaupunki. Kaavoitus on tullut vireille kaupunkisuunnittelu-
viraston aloitteesta.

Alueella on voimassa asemakaavoja vuosilta 1968–2007. Vanhimmat
kaavat ovat voimassa Eskolantie ja Säterintien katualueilla. Säterintie
2:ssa, 4:ssä ja 14:ssä on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K)
sekä autopaikkojen korttelialuetta (LPA). Näiden länsipuolella on ylei-
nen pysäköintialue. Eskolantie 1 on liikerakennusten korttelialuetta
(AL), Eskolantie 3 autopaikkojen korttelialuetta (AP) ja Eskolantie 5
asuntokerrostalojen korttelialuetta (AK). Eskolantien ja junaradan kul-
mauksessa on pysäköimisalue (LP). Junaradan itäpuolella on liikera-
kennusten korttelialue (KL) ja sen eteläpuolella yleisten pysäköintilai-
tosten korttelialue (LPY-1). Suunnittelualueeseen kuuluu myös Ruotu-
torpantien päässä oleva erillispientalojen tontti (AO/s).

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalo-
valtaiseksi alueeksi, asuminen/toimitila ja Ruotutorpan päässä oleva
tontti pientalovaltaisen asumisen alueeksi.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
alue on merkitty pääosin lähikeskustaksi. Radan itäpuolelle on merkitty
pyöräliikenteen nopea runkoverkko eli baanaverkko. Ruotutorpan
päässä oleva alue on merkitty asuntovaltaisiksi alueiksi A2 ja A3.

Suunnittelualueen itäreunaan sijoittuu kiinteä muinaisjäännös Tykkipat-
teri 77 (Pukinmäki).
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Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia ja selvityksiä:
∂ Esikaupunkien asemanseutujen kehittämisen edellytykset (Helsin-

gin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä
2013:3)

∂ Pukinmäen asemanseudun täydennysrakentamisen viitesuunni-
telma (Arkkitehtitoimisto AJAK Oy, 2015)

∂ Pt-kaupan viitesuunnitelma (Arkkitehtitoimisto CJN Oy, 2016)

Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella
mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen tontinomista-
jan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Joakim Kettunen, arkkitehti, p. (09) 310 37289, joakim.kettunen@hel.fi

Liikenne
Juha Ruonala, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37416,
juha.ruonala@hel.fi

Heidi Hellgren-Suomalainen, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37118,
heidi.hellgrensuomalainen@hel.fi

Jari Rantsi, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37409,
jari.rantsi@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37311,
matti.neuvonen@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Anu Lämsä, maisema-arkkitehti p. (09) 310 37479, anu.lamsa@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaa-
lisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twit-
ter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).

mailto:joakim.kettunen@hel.fi
mailto:juha.ruonala@hel.fi
mailto:heidi.hellgrensuomalainen@hel.fi
mailto:jari.rantsi@hel.fi
mailto:matti.neuvonen@hel.fi
mailto:anu.lamsa@hel.fi
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti).
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 kaupungin aloitteesta
•suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2015 kaavoituskatsauksessa

OAS

•OAS ja muuta aineistoa on nähtävillä 2.1.–23.1.2017 , asukastilaisuus 9.1.2017 Pukinmäen
nuorisotalolla.

•nähtävänä oleva aineisto on kokonaissuunnitelman osalta alustava ja kehittäminen vaatii
tonttien omistajilta kaavamuutoshakemuksia

•osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä 23.1. mennessä
•asiasta tiedotetaan osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä Koillis-Helsingin
Lähitiedossa

Luonnos

• aineisto on nähtävillä vuonna 2017
• nähtävilläolosta tiedotetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/ksv ja Koillis-Helsingin
Lähitiedossa

• osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja järjestetään tarvittaessa asukastilaisuus
• tarvittaessa suunnitelualueen osa-alue voidaan esitellä suoraan ehdotuksena
kaupunkisuunnittelulautakunnalle ilman luonnosvaihetta.

Ehdotus

•kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta vuonna 2017
•mielipiteisiin ja muistutuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka löytyy karttapalvelusta
kartta.hel.fi

•lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen
yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa

•kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa,
Hufvudstadsbladetissa, Metro-lehdessä, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset sekä
Helsingin kaupungin kirjaamon ilmoitustaululla

•viranomaisilta pyydetään lausunnot ja kaavaehdotuksesta on mahdollisuus tehdä muistutus
•lausunnot ja muistutukset käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Hyväksy-
minen

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
•tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjallisesti
pyytäneet julkisen nähtävilläolon aikana

•kaava tulee voimaan.

http://www.hel.fi/ksv
http://www.hel.fi/ksv
http://www.hel.fi/kaavakuulutukset



































