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TIIVISTELMÄ

Pakilantien ympäristöä kehitetään yhteistyössä tonttien omistajien
kanssa Länsi-Pakilan eläväksi keskuskaduksi, jonka varrella on
ympäristöä tiiviimpää rakentamista, palveluita ja asumista.

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee kolmea tonttia,
jotka sijaitsevat Länsi-Pakilassa Pakilantien varrella, Kehä I:n
etelä- ja pohjoispuolella. Kaavaratkaisu mahdollistaa enintään ne-
likerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen Pakilantien var-
teen. Kaikilla tonteilla nostetaan tonttitehokkuutta. Autopaikoitus
järjestetään tonttiratkaisusta riippuen joko pääosin rakenteellisesti
tai maantasopaikoituksena. Pakilantien varren asuinkerrostalojen
maantasokerrokseen tulee sijoittaa Pakilantielle avautuvia liike-,
toimisto- tai työtiloja. Asemakaavamuutos mahdollistaa nykyisen
Elisa Oyj:n puhelinkeskuksen toiminnan jatkumisen.

Asemakaavamuutoksessa muodostuu yhteensä kerrosalaa 3 310
k-m2. Asuinkerrosalaa on 3 120 k-m2 ja liike-, toimisto- ja ympäris-
töhäiriötä aiheuttamatonta työtilaa on 190 k-m2. Asuinkerrosalasta
on mahdollista osoittaa 320 k-m2 yhdyskuntateknistä huoltoa pal-
veleviksi tiloiksi. Kokonaiskerrosala kasvaa suhteessa voimassa
olevan asemakaavan mahdollistamaan kerrosalaan 1 678 k-m2.
Asukasmäärän lisäys on noin 50.

Asemakaavamuutos on laadittu kaupunkisuunnittelulautakunnan
11.11.2014 hyväksymien Pakilantien varren maankäytön suunnit-
teluperiaatteiden mukaisesti.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty
hakemusten johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-
kijoiden kanssa.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta ei
tehty muistutuksia. Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui yksi
kirje. Kirjeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat kerrostalojen
rakentamisen vastustamiseen ja lisäksi uusien kerrostalojen ikku-
noiden ja parvekkeiden näköyhteyttä ympäröiville tonteille pidettiin
huonona. Kaavaehdotuksesta saatiin kaksi lausuntoa sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaava-
ehdotuksesta. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisu on Pakilantien varren maankäytön suunnitteluperi-
aatteiden mukainen. Suunnitteluperiaatteet mahdollistavat Paki-
lantien varren tehostamisen kerrostalorakentamisella.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, asuntotuotantoa edistetään ja yrityksille mahdol-
listetaan monipuolisia sijaintipaikkoja. Alueelle on mahdollista to-
teuttaa uusia asuntoja ja monipuolistaa alueellista asuntotyyppi-
tarjontaa. Keskeisen alueellisen keskuskadun varrelle rakennus-
ten sisääntulokerrokseen on toteutettavissa tilaa erilaisille yrityk-
sille.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 4 272 m2.

Kaavaratkaisun myötä kaavamuutosalueen kerrosala kasvaa
1 678 k-m2. Laskennallinen tehokkuus asuinrakennusten kortteli-
alueella, tontilla 34163/19, on e = 0,6. Asuinkerrostalojen kortteli-
alue koostuu kahdesta tontista. Tontilla 34163/28 laskennallinen
tehokkuus on e = 1,0 ja tontilla 34089/25 laskennallinen tehok-
kuus on e = 0,77.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Länsi-Pakila on pientalovaltaista asuinaluetta. Alueen tonttien te-
hokkuus on lähes poikkeuksetta e = 0,25. Pakilantien varren
asuin- ja liiketilatonttien tehokkuus on pääosin e = 0.25 0,5. Alue
on yleisilmeeltään vehreä, koska pientalotonttien rajat on aidattu
pensasaidoin tai vehreät piha-alueet näkyvät asuntokaduille. Alu-
een kadut ovat pitkiä ja suoria, muodostaen usean tontin suureh-
koja pientalokortteleita. Pakilantien varsi on muuttumassa muuta
aluetta tehokkaammin rakennetuksi.

Tontilla 34163/28 sijaitsee tällä hetkellä vuonna 1956 valmistunut
kaksikerroksinen asuinrakennus sekä vuonna 1989 valmistunut
liikerakennus, jossa on toiminut mm. kahvila. Tontilla 34163/19
sijaitsee vuonna 1960 valmistunut yksikerroksinen asuinrakennus.
Tontilla 34089/25 sijaitsee tällä hetkellä vuonna 1955 valmistunut
kaksikerroksinen puhelinkeskusrakennus, jossa on myös toimisto-
tilaa. Alkuperäisen rakennusluvan mukaan rakennuksessa on si-
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jainnut puhelinkeskustilojen lisäksi myös asuintiloja. Puhelinkes-
kuksen tekninen tila on yksikerroksien hallimainen rakennus,
jonka rakennuslupa on vuodelta 1976. Tontin keskiosassa sijait-
see olemassa oleva telemasto.

Tontin 34163/28 rakennusoikeus on pääosin rakentunut voimassa
olevan asemakaavan mahdollistamalla tavalla. Tontilla 34163/19
kaavan mahdollistamasta kerrosalasta on toteutunut noin puolet.
Tontilla 34089/25 voimassa olevan asemakaavan mahdollista-
masta puhelinkeskuksen kerrosalasta on toteutunut noin 80%.

Kaavaratkaisu

Kaavamuutosalueeseen sisältyy pelkästään korttelialueita.

Asuinrakennusten korttelialue (A)

Tontti 34163/19 on asuinrakennusten korttelialuetta. Tontin kes-
kelle on rakennusala, jolle on osoitettu kerrosalaa 670 k-m2. Kor-
kein sallittu kerrosluku on kolme. Istutettava alueen osa sijaitsee
tontin kadun puoleisella rajalla. Autonsäilytystiloja ja talousraken-
nuksia saa rakentaa kerrosalan ja rakennusalan estämättä. Ko.
rakennukset tulee varustaa viherkatoin ja ne saavat olla enintään
50 k-m2 kokoisia.

Tonttien 34163/19 ja 34163/28 tulee järjestää yhteinen leikkialue
tonttien yhteisen rajan kummallekin puolelle. Rajaa ei saa aidata.
Leikkialue tulee sijaitsemaan tontin 34163/28 maanalaisten auto-
paikkojen katolla/kannella. Kummaltakin tontilta tulee mahdollis-
taa kulku leikki- ja oleskelualueelle. Jatkosuunnittelussa tulee
huomioida, että pihasuunnitelma pitää tehdä yhteistyössä. Lisäksi
jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota leikki- ja
oleskelualueiden sijoittamiseen ja tarvittaessa suojaamiseen lii-
kennemelulta.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Tontit 34163/28 ja 34089/25 ovat asuinkerrostalojen korttelialu-
etta. Tontilla 34163/28 rakennusala sijaitsee tontilla Pakilantien
puolella. Korkein sallittu kerrosluku on neljä. Kerrosalaa on osoi-
tettu asuinrakentamiseen 810 k-m2 ja 90 k-m2 liike-, toimisto- ja/tai
ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle työtilalle. Tontin autopaikat
on sijoitettava pääosin rakenteellisiin pysäköintitiloihin.

Tonttien 34163/19 ja 34163/28 tulee järjestää yhteinen leikkialue
tonttien yhteisen rajan kummallekin puolelle. Rajaa ei saa aidata.
Leikkialue tulee sijaitsemaan tontin 34163/28 maanalaisten auto-
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paikkojen katolla/kannella. Kummaltakin tontilta tulee mahdollis-
taa kulku leikki- ja oleskelualueelle. Jatkosuunnittelussa tulee
huomioida, että pihasuunnitelma pitää tehdä yhteistyössä. Lisäksi
jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota leikki- ja
oleskelualueiden sijoittamiseen ja tarvittaessa suojaamiseen me-
lulta.

Tontin 34089/25 rakennusala sijoittuu tontin sisäpiha-alueen ym-
pärille. Tontilla säilyvät olemassa olevat rakennukset ja kaavassa
on esitetty rakennusalat ja kerrosluvut sen mukaisesti. Kaavarat-
kaisu mahdollistaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien raken-
nusten ja laitosten sijoittumisen nykyisen puhelinkeskuksen koh-
dalle. Tontille on osoitettu kerrosalaa 1 640 k-m2 asuntorakenta-
miseen ja vähintään 100 k-m2 liike-, toimisto- ja/tai ympäristöhäi-
riötä aiheuttamattomalle työtilalle. Asuntokerrosalasta saa et-
merkityllä rakennusalalla käyttää 320 k-m2 yhdyskuntateknistä
huoltoa palvelevia rakennuksia varten. Keskukselle on varattu
kerrosalaa nykyisen tarpeen mukaan 320 k-m2. Olemassa olevat
Elisa Oyj:n toimistotilat on mahdollista muuttaa asuinkäyttöön. Yh-
dyskuntateknisen huollon tilojen kerrosala on myös mahdollista
osoittaa asumiseen, jos puhelinkeskuksen tiloista halutaan joskus
luopua. Uudisrakennusta varten osoitettu rakennusala sijaitsee
tontin eteläosassa. Uudisrakennuksen korkein mahdollinen ker-
rosluku neljä sijoittuu tontin Pakilantien varteen, muuten rakennus
on mahdollista rakentaa enintään kolmikerroksisena. Pakilantien
puoleisiin rakennuksiin tulee osoittaa suora uloskäynti porrashuo-
neeseen kadulta.

Liikenne

Lähtökohdat

Pakilantie on alueellinen kokoojakatu, jonka keskimääräinen arki-
vuorokauden liikennemäärä on Lepolantien risteyksen kohdalla
noin 13 500 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Ripusuontien risteyksen
kohdalla noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Keskimääräinen
arkivuorokauden liikennemäärä on Lepolantiellä Pakilantien itä-
puolella noin 1 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Ripusuontiellä
Pakilantien itäpuolella noin 700 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisuun ei sisälly katualuetta.
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Palvelut

Lähtökohdat

Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa tontille 34163/28
asuin-, liike- ja toimistorakentamista. Tontilla 34089/25 sijaitsee
Elisa Oyj:n puhelinkeskus.

Kaavaratkaisu

Tontille 34163/28 tulee varata liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä
aiheuttamatonta työtilaa varten 90 k-m2. Tontille 34089/25 tulee
vastaavia tiloja varata 100 k-m2, ja lisäksi tontilla mahdollistetaan
asuinkerrosalaan laskettavasta kerrosalasta yhdyskuntateknistä
huoltoa palvelevia tiloja varten 320 k-m2.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Pakilantie 59, tontti 34089/25

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Lepolantiellä osittain aivan tontin pohjoisrajalla sijaitsee 400 mm
hulevesiviemäri. Tontilla sijaitsee puhelinkeskus, jonka vuoksi ton-
tilla sekä reunustavilla katualueilla sijaitsee runsaasti tietoliikenne-
kaapeleita ja niihin liittyviä maanalaisia rakenteita. Tontilla on
myös telemasto.

Pakilantie 81a, Ripusuontie 59, tontit 34163/28 ja 34163/19

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Kaavaratkaisu

Pakilantie 59, tontti 34089/25

Kaavaratkaisu ei edellytä yhdyskuntateknisen huollon verkostojen
uudisrakentamista.
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Kaavakartalle on merkitty tontin pohjoisosaan johtokuja hulevesi-
viemärin sekä tietoliikennekaapeleiden ja niihin liittyvien maan-
alaisten rakenteiden vuoksi. Olemassa oleva telemasto siirretään
Lepolantien varteen.

Pakilantie 81a, Ripusuontie 59, tontit 34163/28 ja 34163/19

Kaavaratkaisu ei edellytä yhdyskuntateknisen huollon verkostojen
muutoksia tai niiden uudisrakentamista.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Pakilantie 59, tontti 34089/25

Maanpinta laskee alueella idästä Lepolantieltä kohti Pakilantien
risteystä ja Pakilantietä etelään, missä on alueen alin kohta.

Tontti sijoittuu kitkamaa-alueelle, jossa kallion päällä olevan maa-
kerroksen paksuuden arvioidaan olevan yli metrin. Pohjaveden-
pinnan tasosta ei ole mittaustietoja.

Ei ole tiedossa toimintaa, joka olisi aiheuttanut maaperän pilaan-
tumista alueella.

Pakilantie 81a, Ripusuontie 59, tontit 34163/28 ja 34163/19

Maanpinta laskee alueella pohjoisesta ja idästä kohti Pakilantien
ja Ripusuontien risteystä, missä on alueen alin kohta. Maanpin-

Tontit sijoittuvat kitkamaa-alueelle, jossa kallion päällä olevan
maakerroksen paksuuden arvioidaan olevan yli metrin. Pohjave-
denpinnan tasosta ei ole mittaustietoja.

Ei ole tiedossa toimintaa, joka olisi aiheuttanut maaperän pilaan-
tumista alueella.

Kaavaratkaisu

Pakilantie 59, tontti 34089/25

Maaperä on rakennettavuudeltaan hyvää. Rakennukset voidaan
perustaa tiiviin pohjamaan tai kallion varaan.
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Pakilantie 81a, Ripusuontie 59, tontit 34163/28 ja 34163/19

Maaperä on rakennettavuudeltaan hyvää. Rakennukset voidaan
perustaa tiiviin pohjamaan tai kallion varaan.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Katujen, lähinnä Pakilantien liikenteestä aiheutuu kaavamuutos-
alueelle melua ja ilman epäpuhtauksia. Nykytilanteessa meluta-
son ohjearvot ulkona ylittyvät noin 30-40 m etäisyydellä Pakilan-
tiestä.

Kaavaratkaisu

Kaavan viitesuunnitelmien perusteella alueelta on laadittu liiken-
nemeluselvitykset (Sitowise Oy 1.8.2018 ja Akukon Oy,
30.8.2018).

Selvityksen mukaan Pakilantie 81 ja Ripusuontien 59 suunnittelu-
alueella osalla leikki- ja oleskelualueesta saavutetaan Vnp
993/1992 mukaiset melutason ohjearvot. Ylemmällä pihatasolla
ohjearvot hienokseltaan ylittyvät, päiväajan keskiäänitason ol-
lessa ilman meluntorjuntaa 56 57 dB. Meluselvitys osoittaa yhden
mahdollisen suunnitteluratkaisun, jolla melutason ohjearvot piha-
alueella alitetaan kauttaaltaan. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää
erityistä huomiota leikki- ja oleskelualueiden sijoittamiseen ja tar-
vittaessa suojaamiseen melulta siten, että ohjearvot alittuvat aina-
kin pääosin. Pakilantie 59 piha-alueet ovat melulta suojassa, kun
rakennusmassojen välinen kulkuaukko on suljettu kuten viitesuun-
nitelmassa ja meluselvityksessä. Mikäli oleskeluparvekkeita sijoi-
tetaan Pakilantien suuntaan, tulee niiden meluntorjuntaan kiinnit-
tää erityistä huomiota, jotta melutason ohjearvot on mahdollista
saavuttaa.

Pakilantien ja Lepolantien varteen on annettu erikseen 30 dB
äänitasoerovaatimus, koska näillä suunnilla on haluttu varmistaa
tavanomainen uudisrakentamisen perustaso ääneneristävyydelle
liikenteen ja jakeluliikenteen mahdollisten meluhaittojen vuoksi.

Ilmanlaadun ohje-arvojen ylittyminen kaava-alueella on melko
epätodennäköistä. Hyvän sisäilman laadun varmistamiseksi on
kuitenkin annettu määräys, jonka mukaan tuloilman sisäänottoa ei
saa järjestää Pakilantien puolelta.
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Vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa yksityi-
sessä omistuksessa olevien tonttien osalta mahdollisesti maan-
käyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomista-
jan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa. Neuvottelut
tulee käydä tontin 34089/25 osalta.

Vaikutukset liikenteeseen

Uuden asuntorakentamisen arvioidaan tuottavan lisää henkilöau-
toliikennettä Pakilantielle yhteensä noin 60 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Liiketilojen arvioidaan lisäävän liikennettä melko vähän,
mutta syntyvän liikenteen määrä riippuu liiketoiminnan luonteesta.

Vaikutukset kaupunkikuvaan

Pakilantien varren ympäristöä pyritään tulevaisuudessa kehittä-
mään yhteistyössä tonttien omistajien kanssa Länsi-Pakilan elä-
väksi keskuskaduksi, jonka varrella on ympäristöä tiiviimpää ra-
kentamista, palveluita ja asumista. Pakilantie 59 ja 81a ja Ripu-
suontie 59:n asemakaavamuutos on toinen Pakilantien suunnitte-
luperiaatteiden mukaan laadittu asemakaavamuutos. Kadunvar-
ren kaupunkikuva eheytyy ja muuttuu kaupunkimaisemmaksi ajan
saatossa, sitä mukaa kun asemakaavat muuttuvat ja toteutuvat
Pakilantien varressa.

Vaikutukset ympäristöhäiriöihin

Kaavaratkaisussa uudisrakentaminen sijoittuu Pakilantien ja ole-
massa olevan pientaloalueen väliin. Meluselvityksen mukaan kaa-
varatkaisun mukainen rakentaminen vähentää jonkin verran me-
lun leviämistä ympäristöön.

Vaikutukset liike-elämän toimintaedellytyksiin

Kaavaratkaisussa mahdollistetaan monipuolisia sijaintipaikkoja
erilaisille yrityksille. Kaavassa määrätään, että asuntokerrosalan
lisäksi Pakilantien puolelle sisääntulokerrokseen tulee osoittaa
liike-, toimisto ja/tai ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta työtilaa.
Liike-elämän toimintaedellytykset paranevat kaavamuutoksen
myötä.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on asuntovaltaista aluetta A3. Aluetta kehitetään pääasiassa
asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalve-
lujen käyttöön. Korttelitehokkuus on pääasiassa 0,4 1,2. Perus-
tellusti korttelikohtainen tehokkuus voi olla tätä suurempikin. Alu-
een pinta-alasta keskimäärin 60 % tai enemmän on korttelimaata.
Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan (2016) mukai-
nen.

Ote yleiskaavasta (2016)
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Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pin-
takallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleis-
kaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa useita asemakaavoja.

Tonteilla 34163/19 ja 34163/28 on voimassa asemakaava nro
8456 (vahvistettu 13.10.1981). Asemakaavan mukaan tontti
34163/19 on asuinpientalojen korttelialuetta (AP). Tontin tehok-
kuusluku on e = 0,25 ja suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Tontille
saa rakentaa yhden asunnon kutakin tontin täyttä 400 m2 kohti.
Tontille on merkitty istutettava alue kadunpuoleiselle tontin rajalle.
Tontti 34163/28 on asemakaavan mukaan asuin-, liike- ja toimis-
torakennusten korttelialuetta (AL). Tontin tehokkuusluku on e =
0,25 ja suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Tontille on merkitty istu-
tettava alue Ripusuontien vastaiselle rajalle. Tonttiliittymää ei saa
osoittaa Pakilantie puoleiselle rajalle.

Ote ajantasa-asemakaavasta (tontit 34163/19 ja 28)
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Tontilla 34089/25 on voimassa asemakaava nro 5612 (vahvistettu
12.3.1965). Asemakaavan mukaan tontti on yleisten rakennusten
korttelialuetta, jolle saa rakentaa puhelinkeskuksen (YT). Tontin
tehokkuusluku on e = 0,50 ja suurin sallittu kerrosluku on kaksi.
Tontin kadunpuoleisille rajoille on merkitty istutettava alueen osa.

Ote ajantasa-asemakaavasta (tontti 34089/25)

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan
muuttamisen periaatteet 11.11.2014.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa.
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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 2012 Pakilantie 59 tontin omis-
tajan hakemuksesta. Pakilantie 59 tontin osalta kaavaa valmistel-
tiin kaavaluonnokseksi asti. Hankkeeseen on yhdistetty tontit Pa-
kilantie 81a ja Ripusuontie 59, joiden kaavoitus on tullut vireille
vuonna 2017 tontin omistajien hakemuksesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 (2013) Rakennusvirasto
 (2013) Ympäristökeskus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan valmistelu-
aineistoa (kaavaluonnos) oli nähtävillä 21.10 8.11.2013. Tuolloin
kaavamuutosalue käsitti tontin 34089/25. Kaavamuutoksen tavoit-
teena oli puhelinkeskuksen ja -maston säilyminen tontilla ja tontin
eteläosan muuttaminen asuintontiksi, jonka tonttitehokkuus olisi
e = 0,4.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeellä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa
(kaavaluonnos) oli nähtävillä 21.10. 8.11.2013 seuraavissa pai-
koissa:
 Kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1.krs
 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi

11 13



17 (20)

.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmisteluaineistosta
(2013) saatiin kannanotto Helsingin kaupungin ympäristökeskuk-
selta, jossa ilmoitettiin, että kaavavalmistelussa tulee huomioida
Pakilantien liikenteen melu- ja ilmanlaatuhaitat suunnitellulle asu-
miselle. Kannanottoja saatiin yhteensä 3, muissa kannanotoissa
ei ollut huomautettavaa.

Yhteenveto mielipiteistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta
(2013) saatiin kaksi mielipidettä. Pakilan kiinteistöomistajain yh-
distys ilmoitti, ettei asemakaavamuutokseen ole huomauttamista.
Pakila-Seura ry esitti mielipiteessään, että Pakilantien varren te-
hostaminen vaatii yhteiset pelisäännöt ja periaatteet.

Jatkotoimenpiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
saatujen mielipiteiden johdosta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatujen (2013) mielipitei-
den johdosta kaupunkisuunnitteluvirasto käynnisti Pakilantien var-
ren maankäytön suunnitteluperiaatteiden laatimisen. Kaupunki-
suunnittelulautakunta hyväksyi Pakilantien varren maankäytön
suunnitteluperiaatteet 11.11.2014.

Täydennetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluai-
neiston nähtävilläolo

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

Vireilletulosta ja täydennetyn OAS:n sekä valmisteluaineiston
nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi ja Helsingin Uutiset-lehdessä. Pa-
kilantien varren asemakaavamuutoksista laajemmin oli esittely
Pakila-Oulunkylä-lehdessä.

Täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmistelu-
aineistoa oli nähtävillä 29.10. 16.11.2018 seuraavissa paikoissa:
 Paloheinän kirjastossa, osoite Paloheinäntie 22
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Kaavapäivystys pidettiin 31.10.2018 Paloheinän kirjastossa.

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Kaavapäivystys
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Kaavapäivystys
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisen kannanotto täydennetystä osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistui Lepolantien
varrella sijaitseviin hule- ja jätevesilinjoihin. Kannanotoissa esite-
tyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että hule- ja
jätevesilinjoille on merkitty johtokujamerkintä kaavakarttaan ton-
tille 34089/25.

Kannanotto täydennetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta saatiin seuraavalta asiantuntijaviran-
omaiselta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

Vastine kannanottoon on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet täydennetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat pääosin esitetyn kaavarat-
kaisun sopimattomuuteen alueelle sekä viitesuunnitelmissa esitet-
tyihin ratkaisuihin. Mielipiteissä katsottiin, että Pakilan alue on
pientaloaluetta, eikä tehokkaampi rakentaminen sovi alueelle.
Suunnitellut rakennukset koettiin liian korkeiksi, varjostaviksi sekä
sijoittuvan liian lähelle naapuritonttien rajoja heikentäen niiden yk-
sityisyyttä.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että Pakilan-
tie 59:n tontin autopaikkoja ei edellytetä ratkaistavaksi niin, että
ne sijoittuisivat tontin etelärajalle.

Kirjallisia mielipiteitä saapui täydennetystä osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta 10 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 14.3. 12.4.2019

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset ja kirje

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. Nähtävilläoloajan ulko-
puolella saapui yksi kirje. Kirjeessä esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat kerrostalojen rakentamisen vastustamiseen ja lisäksi uusien
kerrostalojen ikkunoiden ja parvekkeiden näköyhteyttä ympäröi-
ville tonteille pidettiin huonona.
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Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin kaksi viranomaisten lausuntoa sen ol-
lessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa
asemakaavaehdotukseen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenveto kaavaehdotuk-
sesta saadusta kirjeestä ja vastine siinä esitettyihin huomautuk-
siin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoi-
tuksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitet-
tyjen huomautusten johdosta.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden
osalta. Selostusta on täydennetty kaavamuutoskohteiden tonttinu-
meroiden osalta kohdassa

 sekä osoitettu-

. Lisäksi selostuksen
 Vaikutukset liike-elämän

toimintaedellytyksiin. Kaavaratkaisussa mahdollistetaan monipuoli-
sia sijaintipaikkoja erilaisille yrityksille. Kaavassa määrätään, että
asuntokerrosalan lisäksi Pakilantien puolelle sisääntulokerrok-
seen tulee osoittaa liike-, toimisto ja/tai ympäristöhäiriötä aiheutta-
matonta työtilaa. Liike-elämän toimintaedellytykset paranevat kaa-
vamuutoksen myötä.

 kaavakartan nimiö on päivitetty
 kirjoitusvirheitä on korjattu kaavaselostuksesta.
 Kaavakarttaan on tehty merkintöjen selityksiin ja määräyksiin

yhdyssanavirheiden korjauksia, lisäksi määräyksen ruotsinnos

kvadratmeter våningsyta. Det första talet anger bostadsvå-
ningsytan i kvadratmeter och det andra talet den minimi-
våningsyta i kvadratmeter som ska reserveras för affärs-, kon-
tors- och icke miljöstörande arbetsutrymmen. Siffran inom pa-
rentesen anger hur stor del av bostadsvåningsytan som får
användas för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk
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rien anger byggnadsrätten i kvadratmeter våningsyta. Det
första talet anger bostadsvåningsytan i kvadratmeter och det
andra talet den minimivåningsyta i kvadratmeter som ska re-
serveras för affärs-, kontors- och/eller icke miljöstörande ar-
betsutrymmen. Siffran inom parentesen anger hur stor del av
bostadsvåningsytan som får användas för byggnader och an-
läggningar för samhällsteknis

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
4.6.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12233
hyväksymistä.

Helsingissä 4.6.2019

Marja Piimies
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