


Lausunto 

21.03.2019 MV/42/05.02.00/2019 1 (3)

PL 913, 00101 Helsinki, kirjaamo@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6000, faksi 0295 33 6999, www.museovirasto.fi

Helsingin kaupunki / Kaupunkiympäristön toimiala
PL 10
00099 Helsingin kaupunki

Viite HEL 2016-009018 T 10 03 03

Asia HELSINKI, Pitäjänmäki, asemanseudun asemakaavan muutos

Museovirasto on perehtynyt asemakaavamuutoksen 25.2.–25.3.2019 nähtävillä oleviin 
aineistoihin (OAS 6.2.2019, asemapuiston alustava kaavaluonnos 25.1.2019, 
viitesuunnitelma 18.2.2019 sekä ympäristöhistoriallinen selvitys ja kehitystavoitteet 2018) ja 
antaa lausuntonaan seuraavan.

KAAVAMUUTOKSEN LÄHTÖKOHDAT

Asemakaavamuutos koskee Pitäjänmäen asemapuistoa vanhoine rakennuksineen sekä 
radan pohjoispuolen rakentamatonta aluetta aseman jalankulkusillan kohdalta Espoon 
rajalle asti.

Asemapuisto rakennuksineen on tarkoitus säilyttää puistomaisena aseman 
jalankulkusillasta itään. Puisto rakennuksineen suojellaan. Sillan länsipuolella 
Pitäjänmäentien varsi sen sijaan suunnitellaan urbaaniksi paikalliskeskukseksi, jonne tulisi
4-8 krs korkuisia (OAS:n mukaan, viitesuunnitelmassa kerroskorkeuksina esitetään 5-9 krs) 
asuinkerrostaloja sekä liiketiloja. Korkein kalliokohta jalankulku- ja pyöräilysiltoineen on 
tarkoitus säilyttää rakentamattomana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on asianmukaisesti mainittu, että Pitäjänmäen 
asema on valtakunnallisesti merkittävistä asema-alueista solmitun rautatiesopimuksen 
tarkoittama kohde (YM:n päätös 9.12.1998). Päätös koskee asemapuiston lisäksi 
asemarakennusta, asuinkasarmia, kaksoisvahtitupaa, kahta kellaria, kahta liiteriä sekä 
saunaa. Pitäjänmäen rautatieasema kuuluu lisäksi Museoviraston inventointiin 
valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä RKY 2009.

MUSEOVIRASTON KANTA

Museovirasto ottaa kaavahankkeeseen kantaa erityisesti asemapuiston suojelun sekä 
siihen kohdistuvien vaikutusten kannalta. Muilta osin Museovirasto viittaa Helsingin 
kaupunginmuseon antamaan lausuntoon.

On hyvä, että asemapuisto käsitellään osana uudisrakentamiseen tähtäävää 
kaavamuutosta, jotta voidaan turvata puistoon ja rakennuksiin liittyvät suojelutavoitteet 
asemakaavassa.
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Alustava kaavaluonnos on laadittu vasta asemapuiston osalta eikä kaavamerkinnöille ole 
esitetty vielä määräyksiä. Korttelin eri osa-alueille on annettu ympäristön suojelutavoitteita 
indikoivina merkintöinä A/s sekä VP/s. Jatkossa on määriteltävä myös rakennuskohtainen 
suojelutarve sr-merkinnöin. Lehmuskujalle sekä muille merkittäville puutarhataiteellisille 
elementeille ja rakenteille tulee harkittavaksi omat merkintänsä tai maininnat ympäristöä 
koskevassa suojelumääräyksessä. Jalankulku- ja pyöräilyreittien avaaminen 
asemapuistoon edellyttää, että ne soveltuvat mittasuhteiltaan, pinnoiltaan, rakenteiltaan ja 
kalusteiltaan historialliseen puistoon.

Kaavatyön edetessä on huolella suunniteltava uudisrakentamisen liittyminen
asemapuistoon. Kaavaluonnoksessa välittävänä tekijänä on sillalle asti ulottuva VP-alue, 
mutta viitesuunnitelmassa paikalle on esitetty nähtävästi kivettyä aukiota ja laajahkoa, 
joskin yksikerroksista kioskirakennusta. Suunnitelmien tarkentuessa ratkaisua on hyvä 
havainnollistaa keskeisten näkymien osalta. Tärkeää on myös historiallisen puistomiljöön 
toiminnallinen kytkeytyminen uudisrakennuksin kehittyvään alueeseen. On myös otettava 
huomioon, että asemapuiston rajaus sekä RKY 2009 alue jatkuu vielä ylikulkusillan 
länsipuolen metsäisellä alueella, jolla on säilynyt vanhan Turun maantien linjaus. 
Viitesuunnitelman mukaan paikalle on kaavailtu uudisrakennuksista korkeimmat.

Pitäjänmäen ympäristöhistoriallinen selvitys ja kehittämistavoitteet (Kaupunkiympäristön 
julkaisuja 2018/17, Helsingin kaupunki / Näkymä Oy) antaa hyvät lähtötiedot ympäristön 
ominaispiirteistä sekä maisemallisista kehittämistavoitteista. Rakennuskohtaisten 
suojelutavoitteiden määrittely vaatii kuitenkin vielä selvittämistä.

Museovirasto on antanut 2013 Senaatti-kiinteistöjen pyytämän lausunnon (001/601/2013) 
aseman suojelutavoitteista liittyen aseman myynnin valmisteluun. Asemakaava on todettu 
luontevaksi tavaksi ratkaista suojelutavoitteet, jolloin tulee samalla tutkittavaksi alueen 
kehitystarpeiden sovittaminen rakennetun kulttuuriympäristön arvoihin, ellei ilmene erityistä 
tarvetta soveltaa rakennusperintölakia.

Alustavina suojelutavoitteina Museovirasto esitti, että aluetta rakennuksineen käytetään, 
hoidetaan ja kunnostetaan siten, että kokonaisuuden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. 
Rakennusten ulkoasu säilytetään. Asema- ja asuinrakennuksissa myös sisätilojen 
alkuperäisenä säilynyt huonejako ja kiinteä sisustus säilytetään. Korjaustoimenpiteissä 
lähtökohtana on alkuperäisten tai niitä vastaavien rakennusosien korjaaminen. 
Asemapuistoa hoidetaan sen kulttuurihistoriallista ominaisluonnetta vaalien. Julkisen 
luonteen mukainen avoimuus säilytetään välttämällä mm. osa-alueiden rajaamista aidoin. 
Korjaus- ja muutostöitä koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen 
lausunto.

Asema-alueen ja rakennusten suojelutavoitteita tarkennettaessa on hyvä ottaa huomioon 
myös Museoviraston laatimat korjausohjeet rautatierakennuksille.
Ks. https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/julkaisut/korjauskortit

Yli-intendentti Helena Taskinen

Intendentti Elisa El Harouny
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Helsingin kaupunki   
Kirjaamo  
helsinki.kirjaamo@hel.fi  
      
 
 
Viite  
Lausuntopyyntönne 6.2.2019  

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTO PITÄJÄNMÄEN ASEMAN 
SEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA (HEL 
2016-009018, HANKENUMERO 0563_7)  
 

Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu on pyytänyt HSL:ltä lausunnon 
Pitäjänmäen aseman seudun ympäristön kaavaehdotuksesta.  
  
Asemakaavan muutos koskee Pitäjänmäen asemapuistoa vanhoine raken-
nuksineen sekä radan pohjoispuolen rakentamatonta aluetta aseman jalan-
kulkusillan kohdalta Espoon rajalle asti. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu 
Pitäjänmäentien katualue Espoon rajan ja Pitäjänmäentien ylittävän rauta-
tiesillan välillä.  
  
Aseman jalankulkusillan länsipuolella Pitäjänmäentien varsi suunnitellaan 
urbaanisti kerrostaloin. Tavoitteena on luoda selkeä paikalliskeskus liike-
tiloineen ja kerrostaloasuntoineen Pitäjänmäen rautatieaseman viereen. 
Suunnittelussa tavoitellaan mielenkiintoista kaupunkiympäristöä, jossa on 
huomioitu myös alueen maisemalliset arvot ja kevyen liikenteen yhteydet. 
Korkein kalliokohta jalankulku- ja pyöräilysiltoineen on tarkoitus säilyttää 
rakentamattomana. Ajoliittymä uudelle alueelle on suunniteltu sijoitettavaksi 
Sulkapolun ja Pitäjänmäentien valo-ohjatun risteyksen kohdalle.  
  
Asemapuisto rakennuksineen on tarkoitus säilyttää puistomaisena aseman 
jalankulkusillasta itään. Tavoitteena on, että asemaan kuuluneet rakennukset 
suojellaan asemakaavalla ja niille muodostetaan tontit kuitenkin siten, että 
asemalaiturin saavutettavuus ja puistoalueen historialliset ja kaupunkikuval-
liset arvot eivät heikkene. Radan reunaan suunnitellaan pääpyöräreitille uusi 
linjaus asemarakennuksen itäpuolella.  
  
Kaupungin rajalla on tarkoitus suunnitella lisäksi asuntorakentamista yhteis-
työssä Espoon kaupungin kanssa. Kaupungin rajan molemmin puolin muo-
dostuvasta korttelista tehdään erillinen kaavamuutos osapuolten sovittua 
tarkemmin suunnitelmasta ja sen aikataulusta.  
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Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä lausuu kannanottonaan seuraavaa:  
  
Kaava-alueen saavutettavuus on joukkoliikenteen näkökulmasta erinomainen 
Pitäjänmäen aseman läheisyyden vuoksi. Alueen täydennysrakentaminen on 
joukkoliikennejärjestelmän ja yhdyskuntarakenteen kannalta erittäin kan-
natettavaa. Lähijunaliikenteen lisäksi aluetta palvelee tiheävuoroinen bussi-
liikenne, jonka käyttämät Henrikintie- ja Pitäjänmäen asema -nimiset pysäkit 
sijaitsevat kaava-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä. HSL edellyttää, 
että pysäkit ovat esteettömästi ja turvallisesti saavutettavissa koko raken-
tamisen ajan sekä lopputilanteessa.  
  
Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman mukaisesti Elielin-
aukion, Leppävaaran ja Espoon keskuksen välille perustetaan uusi runkolinja 
200. Linja korvaa nykyiset seutulinjat 217, 218 ja 235. Tämän kevään aikana 
HSL:ssä valmistuu konsulttivetoinen runkolinjan 200 toteuttamissuunnitelma, 
jossa esitetään muun muassa tarvittavat infratoimenpiteet linjan reitin varrelle 
sekä pysäkit, joita runkolinja 200 tulevaisuudessa käyttää. Pitäjänmäen 
alueella runkolinja 200 käyttää lähtökohtaisesti samoja pysäkkejä runkolinjan 
550 kanssa. Tästä kuitenkin poiketen runkolinjan 200 toteuttamis-
suunnitelmassa esitetään Henrikintien pysäkkien käyttöönottoa runkolinjalle 
200 ja sitä kautta niiden lisäämistä myös runkolinjalle 550. Jos Henrikintien 
pysäkkejä ei oteta käyttöön, kävelymatkat Mäkkylän suunnalta lähimmälle 
pysäkille kasvaisivat paikoin liian pitkiksi, jos käytössä olisivat vain Mäkkylän 
aseman ja Pitäjänmäen aseman pysäkit. Näin ollen HSL pitää tärkeänä, että 
Henrikintien pysäkit (nykyiset H1801 ja H1986) ovat käytössä myös jatkossa. 
HSL katsoo, että Henrikintien pysäkit voisivat olla ajoratapysäkkejä, mikäli 
paikalla on bussikaistat.  
  
HSL katsoo, että Pitäjänmäen aseman pysäkit olisi hyvä sijoittaa pysäkki-
syvennyksiin. Tällöin pysäkeillä olisi mahdollista tasata tarvittaessa aikaa. 
Vaikka Raide-Jokerin myötä runkolinja 550 poistuu, pysäkin kautta kulkee 
kuitenkin useita linjoja. Runkolinjan 200 lisäksi pysäkin kautta kulkee Helsin-
gin poikittaisyhteyksien kehittäminen -luonnoksen mukaan mm. linjat 53 ja 59. 
Näistä varsinkin 59:llä, joka luonnoksessa on esitetty kulkevaksi ruuhka-
aikaan 6 minuutin välein, voisi olla tarvetta olla ajantasaus aseman kohdalla 
molempiin suuntiin.  
  
Kaava-alueen kautta kulkee tärkeä pyöräily-yhteys, muodostaa samalla osan 
kaupunkiradan laatukäytävästä. Aseman yhteydessä tulee kiinnittää erityistä 
huomiota pyöräyhteyden sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Lisäksi Pitäjänmäen 
asema on tunnistettu seudullisesti merkittäväksi liityntäpysäköintipaikaksi.  
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HSL on mielellään mukana jatkosuunnittelussa. 
  
Lisätietoja kaavalausunnon osalta antaa joukkoliikennesuunnittelija Petteri 
Kantokari ja jatkosuunnittelun osalta liikennesuunnittelija Hanna Pund. 
Sähköpostiosoitteet muotoa, etunimi.sukunimi@hsl.fi. 

 
 
Suvi Rihtniemi 
toimitusjohtaja 
 
 
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä 20.3.2019. 
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa HSL:n kirjaamosta.








