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Helsingin kaupunki, kirjaamo
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HEL 2020-013721

Lausunto Pajamäentie 10 ja 12 OAS

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä ei ole lausuttavaa Pajamäentie 10 
ja 12 asemakaavan muutosehdotuksen (HEL 2020-013721, Hankenro 
0740_74, Oas 1553-00/21) osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Petteri Kantokari
joukkoliikennesuunnittelija

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä   
14.10.2021. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa HSL:n kirjaamosta.



  1 (1) 

  
    

   
   

Helsingin kaupunki   
Kirjaamo 
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11–13) 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
 
 

Kannanotto 
03.11.2021 
 
1465/00.02.022.0220/2021 

HEL 2020-013721, Hankenumero 0740_74     
 
 
Pajamäki, Pajamäentie 10 JA 12:n asemakaavan muutos, HSY:n kannanotto 
asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 

Asemakaavan muutos koskee kahta liiketonttia (Pajamäentie 10 ja 12) Pajamäen 
keskustassa. Nykyinen yksikerroksinen apteekkirakennus osoitteessa Pajamäentie 
12 on tarkoitus purkaa ja tilalle on suunniteltu uusi 2-kerroksinen rakennus, jonka 
maantasokerrokseen tulisi liiketilaa päivittäistavarakaupalle ja sen 2. kerrokseen 
asuntoja. Liikerakennus osoitteessa Pajamäentie 10 säilyy  

ja sen 1. kerrokseen sijoittuisi apteekki, jonka asiakkaiden sisäänkäynti järjestetään 
puiston puolelle. Apteekin saattoliikennejärjestelyjä tutkitaan. Rakennuksen toiseen 
kerrokseen on suunniteltu asuntoja jo myönnetyn poikkeamisluvan mukaisesti. Pihan 
puolelle maantasoon on suunniteltu pieni asunto ja kiinteistön aputiloja. 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää kannanottonaan 
asiasta seuraavaa: 

Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. 
Muutosehdotus ei edellytä vesihuollon lisärakentamista. 

Alueella sijaitsee käytössä olevia vesihuoltolinjoja, jotka tulee ottaa huomioon alueen 
maankäytön suunnittelussa. Poutapuiston nykyisellä vp-alueella sijaitsee käytössä 
oleva DN150 vesijohto, sekä DN 300 jäte- ja hulevesiviemärit. Jotta yleisten 
vesihuoltolinjojen kunnossapito onnistuu asianmukaisesti, tulee vesihuoltolinjoille 
varata 8 m johtokuja. Kaavamääräyksenä tulee lisäksi mainita, että johtokuja-alueelle 
ei saa sijoittaa kiinteitä eikä raskaita rakenteita eikä istuttaa puita tai pensaita. 

Yhteyshenkilönä toimii alueinsinööri Roosa Silaste, etunimi.sukunimi@hsy.fi.   

 
Saara Neiramo 
ma. yksikön päällikkö 
 

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu 
 
 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä  
PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9, www.hsy.fi 
 
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster 
PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 1561 2110, FO-2274241-9, www.hsy.fi 

mailto:etunimi.sukunimi@hsy.fi
http://www.hsy.fi/
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Helsingin kaupunki
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Viite
Lausuntopyyntönne 24.8.2022
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HSL lausunto asemakaavasta Pajamäentie 10-12 lähialueineen

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä ei ole lausuttavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta Pajamäentie 10-12 lähialueineen (Kymp/HEL 2020-
013721, hankenumero 0740_74). 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Petteri Kantokari
joukkoliikennesuunnittelija

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä   6.9.2022. 
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa HSL:n kirjaamosta.
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Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta Pajamäentie 10 ja 12 lähialueineen (nro 12793)

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on pyytänyt lausuntoa 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12793, Pitäjänmäki, Pajamäki, Pajamäentie 10 ja 12 
lähialueineen. Asemakaavan muutos koskee 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Pajamäki) 
korttelin 46045 tontteja 1 ja 2 sekä katu- ja puistoalueita.

Asemakaavaselostuksessa todetaan asemakaavan muutosehdotuksesta mm. seuraavaa:

”Asemakaavan muutos koskee kahta liiketonttia (Pajamäentie 10 ja 12) sekä niiden vieressä 
olevaa katu- ja puistoaluetta Pajamäen keskustassa. Kaavamuutoksessa nämä tontit 
yhdistetään yhdeksi tontiksi merkinnällä AL (asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue). 
Nykyinen yksikerroksinen liikerakennus osoitteessa Pajamäentie 12 on tarkoitus purkaa ja 
tilalle mahdollistetaan kaavamuutoksella uusi 2-kerroksinen rakennus, jonka 
maantasokerrokseen tulisi liiketilaa päivittäistavarakaupalle ja sen 2. kerrokseen asuntoja. 
Liikerakennus osoitteessa Pajamäentie 10 on tarkoitus säilyttää, ja sen toiseen kerrokseen 
mahdollistetaan kaavamuutoksella asuntojen rakentaminen jo myönnetyn poikkeamisluvan 
mukaisesti. Säilytettävän rakennuksen maantasokerrokseen sijoittuisi apteekki, jonka 
asiakkaiden sisäänkäynti järjestetään puiston puolelle. Liiketilojen huolto ja asukkaiden 
autopaikat sijoittuisivat pihan puolelle maantasoon. Liiketonttien vieressä ja nyt puistoalueella 
sijaitseva paikoitusalue muutetaan kaavassa LP-alueeksi auto- ja pyöräpaikoitukselle ja 
liiketilojen edustalle muodostetaan riittävät aluevaraukset jalankululle ja pyöräilylle.”

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää lausuntonaan seuraavaa: 

Aluetta palvelevat yleiset vesihuoltolinjat on rakennettu valmiiksi. Asemakaavan muutos ei 
edellytä vesihuollon lisärakentamista eikä johtosiirtoja.

Lisätietoja antaa alueinsinööri Juha Palviainen, etunimi.sukunimi@hsy.fi.

Jarno Köykkä
osastonjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9, www.hsy.fi

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 1561 2110, FO-2274241-9, www.hsy.fi

http://www.hsy.fi/
http://www.hsy.fi/
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UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 0295 021 000
http://www.ely-keskus.fi/uusimaa

PL 36
00521 HELSINKI

helsinki.kirjaamo(a)hel.fi

Viite: Kymp/HEL 2020-013721

Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta, Helsinki, Pajamäki, Pajamäentie 
10 ja 12, nro 12793

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on 
pyytänyt Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntoa Pajamäentie 10 ja 12 
asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12793).

Uudenmaan ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta.

Asian on esitellyt ylitarkastaja Tuomas Autere ja ratkaissut 
alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin. Merkintä sähköisestä 
hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

TIEDOKSI UUDELY, valmisteluun osallistuneet: Henrik Wager



Tämä asiakirja UUDELY/10474/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUDELY/10474/2021  har 
godkänts elektroniskt

Esittelijä Autere Tuomas 22.09.2022 13:21

Ratkaisija Dahlqvist-Solin Brita 22.09.2022 13:29






