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Tavoitteet
1. Yhteensovitetaan yleiskaavan tavoite tehostaa alueen maan-
käyttöä ja kulttuuriympäristön arvot. 

2. Luodaan yleiskaavan pohjalta linjaukset Länsi-Pakilan ase-
makaavamuutoksille.  

3. Lisätään kaupunkimaisen pientalorakentamisen tarjontaa 
Helsingissä. 

4. Mahdollistetaan tontinomistajien tavoitteet lisärakentami-
seen.
 

Alueen luonne ja maankäytön tehosta-
minen 
Aluekokonaisuuden omaleimaisuus, kaupunkikuvan ominaispiir-
teet sekä rakennus- ja kulttuurihistorialliset ominaispiirteet ovat 
lähtökohtina kaikissa tehostamiseen tähtäävissä asemakaava-
muutoksissa. Alueen tunnistettuja kaupunkikuvallisia ominais-
piirteitä ovat vehreys, alueen kehityshistoriasta juontuva selkeä 
aluerakenne ja katuverkosto sekä eri aikakausien rakennusten 
muodostama ajallinen kerroksellisuus.
 
Täydennysrakentamisen tulee olla laadukasta ja alueelle luonte-
vaa. Tarkempi kaupunkikuvallinen ja ympäristöön sovittamisen 
ohjaus tehdään asemakaavamuutoksen yhteydessä. Kaupunki-
kuvallista tarkastelua tehdään esim. osa-alue-, korttelialue- tai 
katukokonaisuustasoisesti. Länsi-Pakila tulee säilymään ja 
kehittymään pääosin pientaloalueena. Uusi tehokkaampi raken-
taminen pitää sovittaa yhteen olemassa olevan rakennuskannan 
kanssa. Kaupunkibulevardin vaikutusalueella kaupunkirakenne 
voi tehostua ja kaupunkikuva muuttua voimakkaammin.

Länsi-Pakilan aluetta kehitetään yleiskaavan linjausten mukaises-
ti. Pientalotonttien tehostamista on mahdollista tutkia enintään 
tonttitehokkuudella e = 0,4. 

Pakilantien varren tontit kehittyvät Pakilantien varren maankäy-
tön suunnitteluperiaatteiden (11.11.2014) linjausten mukaisesti. Pa-
kilantien suunnitteluperiaatteiden aluerajauksen vaikutusalueella 
olevia tontteja on mahdollista tutkia tonttitehokkuudella e = 0,5. 

Jakokunnantien ja kaupunkibulevardin välisellä alueella kaupunki-
rakenne muuttuu pientaloalueesta sekoittuneeksi aluerakenteek-
si, jossa voi olla pientaloja ja kerrostaloja. Alueen tehostaminen 
edellyttää rakentamispäätöstä Tuusulanväylän muuttumisesta 
kaduksi Kehä I:lle asti. Aluetta on mahdollista kehittää niin, että 
bulevardin puoleisia tonttiratkaisuja voi tutkia e = 1,2 tonttitehok-
kuudella ja Jakokunnantien puoleisia tontteja tonttitehokkuudella 
e = 0,5.
  
Tuusulanväylän varren tehokkaampaan, kerrostalojakin mahdol-
listavaan rakentamiseen Kehä I:n pohjoispuolella edellytetään 
rakentamispäätöstä raideverkoston jatkamisesta Kehä I:n 
pohjoispuolelle sekä alueen hyvää saavutettavuutta raidelinjan 
pysäkiltä. 

Ympäristöhäiriöt sekä kehitettävien tonttien muoto, koko ja ton-
tilla säilytettävät olemassa olevat rakennukset ja muut kaupunki-
kuvallisesti merkittävät seikat saattavat asettaa ehtoja ja esteitä 
tontin tehostamismahdollisuuksille. 

Suunnitteluperiaatteissa keskitytään olemassa olevien kortte-
lialueiden kehittymisen mahdollisuuksiin. Pakilanpuiston aluee-
seen ei oteta tässä vaiheessa kantaa. 

Kaupalliset palvelut on jatkossa mahdollista keskittää Pakilantien 
ja kaupunkibulevardin varteen. Bulevardin viereisten tonttien 
maantasokerrokseen tulee tutkia liiketilojen sijoittumista.
 
Julkisten palveluiden tilojen, kuten koulujen ja päiväkotien, riittä-
vyydestä huolehditaan asukasmäärän vähitellen kasvaessa.
 

Ilmastoviisaus
 
Laajemmista rakennushankkeista tulee esittää hiilijalanjälkitar-
kastelu sekä arvio rakentamisen ja rakennuksen käytön aikaisista 
ilmastovaikutuksista. Asuinrakennusten energiatehokkuudelle 
tullaan esittämään tarkempia vaatimuksia asemakaavamuutok-
sissa.

Länsi-Pakilan kaupunkirakenteen vahvana osana säilytetään ja ra-
kennetaan kasvipeitteisiä alueita ja vihreää infrastruktuuria, mikä 
parantaa alueen resilienssiä muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. 
Kaikissa asemakaavahankkeissa käytetään Helsingin viherkerroin-
menetelmää riittävän tonttikohtaisen viherrakenteen varmistami-
seksi. Kylmissä talousrakennuksissa ja katoksissa tulee kaupungin 
viherkattolinjauksen mukaisesti ensisijaisesti olla viherkatto. 

Täydennysrakentamisessa tulee tutkia mahdollisuudet säästää 
mahdollisimman paljon olemassa olevaa maaperää ja kasvilli-
suutta. Maanvaraisia istutuksia tulee suosia. Piharatkaisuissa 
pyritään minimoimaan vettä läpäisemättömiä pintoja. Kansi-

rakenteissa tulee olla riittävä istutusvara puuistutuksille, ja niiden 
suunnittelussa tulee minimoida kasvillisuuden uusimissykli. Suun-
nittelussa varataan tilaa hulevesien viivyttämiselle ja suositaan 
hulevesien käsittelyn luonnonmukaisia ratkaisuja. 

Täydennysrakennushankkeissa kannustetaan olemassa olevan 
rakennuskannan energiaremontteihin. 

Maalämmön toteuttamismahdollisuuksissa otetaan huomioon 
myös maanalaisen yleiskaavan mukaiset tilavaraukset.
 

Luonto ja kaupunkivihreä 
Tonttien vehreys on tärkeä alueen arvo ja ominaispiirre, joka on 
otettava huomioon alueen asemakaavojen muutoksissa. Lähtö-
kohtaisesti olemassa oleva kookas ja hyväkuntoinen kasvillisuus 
säilytetään. Maisemallisesti merkittävien puiden säilyminen 
tutkitaan. Kadunpuoleinen tontin sivu säilyy vehreänä tai se mää-
rätään istutettavaksi. 

Tonteille tutkittava uusi viherrakenne tulee yhteensovittaa ole-
massa olevaan viherympäristöön. Useamman tontin yhteisissä 
aluetta tehostavissa suunnitelmissa tavoitellaan yhteispiharatkai-
suja, jotka mahdollistavat laajempia luonnonmukaisia huleveden 
viivytysratkaisuja, kuten sadepuutarhoja. Kasvivalintojen tulee 
olla alueelle luontevia ja luonnon monimuotoisuutta lisääviä. 

Tavoitteellisen viher- ja virkistysverkoston yhteydet huomioidaan 
katujen jatkosuunnittelussa. Esitettyjen yhteyksien vehreyteen 
tulee kiinnittää huomiota. 

Yleiset julkiset viheralueet sijoittuvat suunnittelualueen ulko-
puolelle. Näiden saavutettavuus tulee säilyttää katuverkostoa 
suunniteltaessa. Korttelialueiden ulkopuoliset merkitykselliset ja 
vaalittavat viherpalveluverkostot tulee huomioida korttelialueita 
kehitettäessä. 
 

Kulttuuriperintö 
Alueen kerroksellisuutta vaalitaan ja vahvistetaan. Alueen histo-
riasta juontuvan korttelirakenteen säilyminen on tavoitteellista. 
Kulttuuri- ja rakennushistorian sekä kaupunkikuvan kannalta 
merkityksellisten ja huomionarvoisten kohteiden säilyminen ja 
vaaliminen on lähtökohta asemakaavamuutoksille. 

Voimassa olevan asemakaavan suojelluiksi esitetyt aluekoko-
naisuudet säilytetään nykyisellään. Tonttien kehittämisessä 
kannustetaan erityisesti tutkimaan yli 40-vuotiaiden rakennusten 
arvo, ja säilyttämään tärkeät rakennukset ja/ tai rakennelmat. 
Luoteis-Pakilan pienipiirteistä rakeisuutta ja kaupunkikuvaa 
vaalitaan. Kulttuuriympäristön vaalittavat yksittäiset rakennukset 
tulee paikantaa ja arvottaa tarkemman inventointityön pohjalta.

Alueen arkeologinen kulttuuriperintö otetaan suunnittelussa 
huomioon. Alueen asemakaavamuutoksissa sekä maankäyttö-
hankkeissa tulee huomioida alueella sijaitsevat kiinteät muinais-
jäännökset.
 

Liikkuminen 
Alueen saavutettavuus julkisella liikenteellä monipuolistuu, kun 
alueen kaakkoisosa kytkeytyy laajalta osalta raideverkoston saa-
vutettavuuspiiriin. Kaupallisten lähipalveluiden saavutettavuus 
myös ympäristöystävällisillä liikkumismuodoilla mahdollistetaan. 

Katualueiden käyttötarkoitusmuutokset tai uusien kävelyteiden 
rakentaminen parantavat jalankulkumahdollisuuksia ja lisäävät 
turvallisuutta.

Jakokunnantien status alueellisena kokoojakatuna muuttuu, kun 
se yhdistyy Mäkelänkadun bulevardiin. Liikennevirtojen muutos 
mahdollistetaan. 
 

Asemakaavojen muutokset
Suunnitteluperiaatteiden hyväksymisen jälkeen on mahdollista 
aloittaa alueen varsinainen asemakaavoitus sellaisilla alueilla, 
joilla voimassa olevien asemakaavojen tarkistaminen katsotaan 
tarpeelliseksi. Asemakaavoja muutetaan lähtökohtaisesti vain, jos 
maanomistaja sitä hakee. Joidenkin pienempien muutosten mah-
dollistamista poikkeamismenettelyn kautta on mahdollista tutkia. 

Asemakaavoja voidaan resurssisyistä laatia vain suurempina 
kokonaisuuksina. Uusi kaavahanke aloitetaan todennäköisesti 
kolmen vuoden välein ja siihen voidaan sisällyttää kaavamuutosta 
kulloinkin hakeneet tontit ja tarvittavat katu- ja muut yleiset 
alueet.

Asemakaavamuutosta hakeva teettää muutoksen edellyttämät 
suunnitelmat ja selvitykset pätevällä suunnittelijalla.

Karttamerkintöjen selitteet

Korttelialueiden käyttötarkoitus

  Pientaloalue

Pientaloalueen luonne säilytetään. Tonttien tehosta-
mista on mahdollista tutkia enintään e = 0,4 tontti-
tehokkuudella. Kerrosluku on pääosin kaksi.

  Kaupunkibulevardin vaikutusalue 

Alueella on mahdollista tutkia tehokkaampaa 
rakentamista, jos Tuusulanväylän muuttamisesta 
kaduksi Kehä I:lle asti on tehty rakentamispäätös. 
Tonttitehokkuus Jakokunnantien varressa on 
pääosin enintään e = 0,5 ja kaupunkibulevardin 
vieressä pääosin enintään e = 1,2. Kerrosluku 
alueen länsireunalla on 2-3 ja alueen itäosassa 5-7. 
Tehokkaat tonttiratkaisut vaatinevat rakenteellisia 
pysäköintiratkaisuja.

  Raideverkostokaupungin laajentumisalue

Alueella on mahdollista tutkia kerrostalorakenta-
mista, jos raideverkoston jatkamisesta Kehä I:n 
pohjoispuolelle on rakentamispäätös ja alueelle on 
hyvä saavutettavuus raidelinjan pysäkiltä. Tällöin 
rakentamista alueelle on mahdollista tutkia tontti-
tehokkuudella e = 0,4-1,2. Korkein kerrosluku 5-7. 
Tehokkaat tonttiratkaisut vaatinevat rakenteellisia
pysäköintiratkaisuja

  Pakilantien suunnitteluperiaatteiden 
  vaikutusalue

Tehostuvan Pakilantien varren läheisyydessä ole-
ville tonteille on mahdollista tutkia tehokkaampaa 
rakentamista pääosin enintään e = 0,5 tonttitehok-
kuudella. Tehostaminen edellyttää, että Pakilantien 
varren tontti on tehostunut Pakilantien suunnittelu-
periaatteiden mahdollistamalla tavalla. Kerrosluku 
on pääosin enintään 3. 

 
Pakilantien suunnitteluperiaatealue  

Hyväksytty Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
11.11.2014.

Vehreys kaupunkikuvassa 

Ympäristöhistoriallisesti  
arvokkaat kohteet 

 
Asemakaavassa suojeltu aluekokonaisuus.  
Tonteilla olevat asuinrakennukset on suojeltu.   
Tonttien tehostaminen ei ole mahdollista.

Asemakaavassa suojeltu rakennus

Olemassa olevalla rakennuksella/ rakennuksilla 
merkittäviä kulttuuri- ja rakennushistoriallisia sekä 
kaupunkikuvallisia arvoja. Rakennuksen/ rakennuk-
sien säilyminen asemakaavamuutoksen lähtökohta-
na.

Olemassa oleva kulttuuriympäristön kannalta 
huomionarvoinen rakennus/ rakennukset. Raken-
nuksen/ rakennuksien vaaliminen asemakaavamuu-
toksen lähtökohtana. 

Alueen osa, jolla vaalittavia yhtenäisiä kaupunkiku-
vallisia arvoja.

Alueen osa, jossa täydennysrakentamista tulee 
tutkia pääosin kytkemättömin erillistaloratkaisuin. 
Uudisrakennuksien maksimikoosta tai julkisivujen 
enimmäispituuksista voidaan määrätä asemakaa-
vassa.

Arvokas kaupunkikuvan kannalta merkittävä katuti-
la/katurakenne. 

Ympäristöhäiriöalue
 
Rajaus ohjeellinen. Asemakaavamuutosvaiheessa 
tarkennetaan, tuleeko asemakaavamuutoksen 
laatimiseksi selvittää tontilta ympäristöhäiriöitä ja 
niiden vaikutuksia. Ympäristöhäiriöalueen rajaus on 
myös muuttuva. Väylien ja teiden varsien melu- ja 
ilmanlaatuolosuhteet ovat riippuvaisia liikennemää-
rien kehityksestä, kulkuneuvoteknologian kehittymi-
sestä sekä varsien melusuojien muutoksista. Myös 
alueen rakentuminen itsessään vaikuttaa liikenteen 
ympäristöhäiriöiltä suojautumisen edellytyksiin.

Hulevesien hallinta

Aluevaraus hulevesien viivyttämiselle. 

Liikkuminen  
ja liikennejärjestelmä 

  Katualueen toiminnallisuuden ja liikenne-   
  turvallisuuden parantamista tutkitaan

Asemakaavoituksen yhteydessä tulee tutkia, miten 
katualueen toiminnallisuutta ja liikenneturvallisuut-
ta on mahdollista parantaa.

  Katualueen toiminnallisuuden parantamista  
  tutkitaan

Kaikkia tavoitteellisia liikennejärjestelyjä ei voida 
toteuttaa voimassa olevan asemakaavassa määri-
tellyn katutilan puitteissa. Asemakaavamuutoksissa 
tutkitaan, miten liikennejärjestelyitä on mahdollista 
parantaa kaupunkikuvalliset tavoitteet huomioiden.

  Kokoojakatu

Ajoneuvoliikenteen paikallinen pääreitti. Asemakaa-
voituksen yhteydessä tulee tutkia, onko mahdollista 
karsia tonttiliittymien lukumäärää.

  Yhteystarve 

Yhteystarve Jakokunnantieltä Mäkelänkadun bule-
vardille.

  Pyöräliikenteen pääyhteys

Pyöräliikenteen tavoiteverkon mukainen reitti.
Katuverkon ulkopuolella kaksisuuntainen pyörätie. 
Kokoojakaduilla yksisuuntaiset pyöräliikenteen 
järjestelyt. Muilla kaduilla tulee tutkia pyöräkadun 
mahdollisuus.

  Virkistyskäyttöä palveleva jalankulkuyhteys

Tavoitteellisen viher- ja virkistysverkoston (VISTRA) 
mukainen täydentävä yhteys. Katutilan vehrey-
teen tulee kiinnittää huomiota.

Saavutettavuus pikaraitiotien pysäkil-
tä/ Pikaraitiotien vaikutusalue.

 

Korttelialueiden tehostaminen tähtää asunto- 
ja asukasmäärän kasvuun. Asuntomäärää ja 
perheasuntovaatimusta ohjataan tarvittaessa 
asemakaavamuutoksissa. Tavoitteena alueellises-
ti monipuolinen asuntojakauma. Tehokkuusluku 
osoittaa tontin rakennusoikeuden. Asemakaava-
muutoksissa rakennusoikeuteen lasketaan kaikki 
tontilla oleva rakennusoikeudellinen rakentami-
nen. Autonsäilytykseen varattavasta kerrosalasta 
määrätään tarvittaessa asemakaavamuutokses-
sa.  Mahdollistetaan päällekkäisten asuntojen 
tutkiminen pientalomaisissa ratkaisuissa. Varmis-
tetaan täydennysrakentamisen yhteensovittami-
nen niin uusien rakennusten sijoittumisen, tyylien, 
materiaalien kuin värien osalta olemassa olevaan 
rakennuskantaan. Tonttitehokkuuden täysmää-
räinen nostaminen (enintään e = 0,4) edellyttää 
tehostettavalta tontilta optimaalista muotoa ja 
laajuutta. Pienillä ja hankalan muotoisilla tonteilla 
ei välttämättä ole mahdollisuutta tontin täysmää-
räiseen tehostamiseen.

Liike- ja toimitilat keskittyvät Pakilantien ja kau-
punkibulevardin varteen. Muilla korttelialueilla on 
mahdollista luopua ko. tilojen järjestämisestä. 

Korttelialueilla kadunpuoleiselle tontin osuudelle 
tulee jättää vähintään 3 m leveä istutettava alue, 
johon ei voi osoittaa rakennuksia eikä autopaik-
koja. Täydennysrakentamisen yhteydessä var-
mistetaan, että olevaa kookasta, hyväkuntoista, 
monilajista puustoa ja pensaslajistoa säilytetään 
ja tarvittaessa uudistetaan. Myös täydennysis-
tutusten tulee olla monilajista, alueen ominaispiir-
teisiin sopivaa puutarhakasvillisuutta. Kadunpuo-
leiselle tontin osalle sekä katualueella tulee tutkia 
olemassa olevien alueellisten maisemapuiden 
säilyttämistä ja tarvittaessa uudistamista.

Korttelialueilla olevien rakennusten suojelukysy-
mykset sekä rakennusten säilyminen ratkaistaan 
asemakaavamuutoksissa.

Jos korttelialueella ei voida osoittaa ratkaisuja 
ympäristöhäiriöiden torjumiseksi, on mahdollista, 
ettei tontille voida laatia korttelialueita tehostavaa 
asema kaavaamuutosta nykyisten ohjeiden ja ole-
massa olevien melu- ja ilmanlaatuolosuhteiden takia.

Korttelialueilla pyritään minimoimaan piharat-
kaisuissa vettä läpäisemätön pinta. Hulevesiä 
viivytetään tonteilla.

Katualueen toiminannallisuuden ja liikenneturval-
lisuuden parantamiseksi tutkitaan toimenpiteitä, 
jotka huomioivat alueen liikennemäärät, katujen 
käyttöasteen,  alueellisen katuhierarkian, alueen 
luonteen ja katujen kaupunkikuvalliset erityispiir-
teet. Suunnittelussa ei voida välttämättä käyttää 
uusille alueille ja niiden katujen suunnitteluun 
luotuja ohjeistuksia. Lähtökohtana muutokselle 
on se, ettei katualuetta tarvitse leventää.




