
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2020 1 (7)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/8
09.06.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

§ 350
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Pitä-
jänmäen Kutomotie 1 ja 9 lähiympäristöineen, tarkistettu asemakaa-
van muutosehdotus (nro 12516)

HEL 2015-011149 T 10 03 03

Hankenumero 0567_6, 0567_9

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 3.12.2019 päivätyn ja 9.6.2020 muutetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12516 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 
30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Munkkivuori) urheilu- ja virkistys-
palvelujen aluetta sekä 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Pitäjän-
mäen yritysalue) korttelin 46004 tonttia 9, korttelin 46006 tonttia 2 
sekä katualueita ja kaupunginosan rajaa. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Sörnäistenkatu 1 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Pää-
töksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Siv Nordström. Asiantuntija pois-
tui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322

siv.nordstrom(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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eeva.vaisto(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
Tiina Uusitalo, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 20764

tiina.uusitalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12516 kartta, päivätty 3.12.2019, 

muutettu 9.6.2020
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12516 selostus, päivätty 

3.12.2019, muutettu 9.6.2020, päivitetty Kylk:n 9.6.2020 päätöksen 
mukaiseksi (korjattu 7.7.2020)

5 Havainnekuva, 3.12.2019
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6938)
7 Tehdyt muutokset
8 Vuorovaikutusraportti 3.12.2019, täydennetty 9.6.2020  ja asukastilai-

suuksien (10.5.2017 ja 17.4.2019) muistiot
9 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 7

Ne muistutuksen esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 8

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee kahta työpaikkatonttia (KTY ja T) osoit-
teissa Kutomotie 1 ja 9 sekä niiden läheisyydessä olevia liikenne- ja 
urheilupuistoalueita. Kaava-alue sijaitsee Pitäjänmäessä keskeisellä 
paikalla alueen pääkadun (Pitäjänmäentien) varressa tulevan Raide-
Jokerin pysäkin yhteydessä. Työpaikkatontit muutetaan pääosin asun-
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tokäyttöön kuitenkin siten, että Pitäjänmäentien varren uudisrakennuk-
siin sekä säilytettäviin rakennuksiin varataan tiloja myös liike- ja toimiti-
loille.

Tontilla Kutomotie 1 Pitäjänmäentien varsi suunnitellaan kerrostaloin 
urbaanisti. Pitäjänmäentien ja Kutomotien risteyksen kohdalle on suun-
niteltu uusi liiketiloin reunustettu aukio. Alueen eteläosan rakennusten 
korkeudet on sopeutettu nykyiseen korttelirakenteeseen Kutomotien 
varressa. Tontilla Kutomotie 9 nykyiset 1990-luvun toimitilarakennukset 
on esitetty muutettaviksi pääosin asuinkäyttöön. Pitäjänmäentien var-
teen sijoitetaan myös tälle tontille liike- ja toimistotiloja.

AL-tonteilla (Kutomotie 1 ja 9) uutta asuntokerrosalaa on yhteensä 
49 050 k-m2 ja liike-, toimitila- sekä julkisen palvelutilan kerrosalaa on 
yhteensä vähintään 7 950 k-m2. Tonttien kokonaiskerrosala on 57 000 
k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 1 200 henkilöä. AL-tonttien tehok-
kuudet vaihtelevat välillä e=1,56 – e=1,61.

Talin liikuntapuiston alueella olevan paikoitusalueen kohdalle on lisäksi 
kaavoitettu tontti uudelle 240 lapsen päiväkodille Kutomokujan päähän. 
Autopaikat olivat aikaisemmin alueelta jo pois muuttaneen Stockmann 
Oy:n henkilökunnan käytössä. YL-tontin rakennusoikeus on 2 400 k-m2 
ja sen tonttitehokkuus on e=0,38.

Osa nykyisestä rakennuskannasta on tarkoitus säilyttää. Entiselle 
Stockmann Oy:n ja Oy Veho Ab:n tontille (Kutomotie 1) on tehty raken-
nushistoriallinen selvitys ja rakennusten kuntokartoituksia. Selvitysten 
perusteella entinen huoltoasemarakennus ja siihen liittyvä mainostorni 
sekä nk. ateljeerakennus asuntosiipineen suojellaan. Myös lämpökes-
kuksen tiilinen savupiippu suojellaan kaupunkikuvallisena maamerkkinä 
ja muistona alueen historiasta. 

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, jonka mu-
kaan Kutomotien varteen on suunniteltu jalkakäytävät, kadunvarsipai-
kat ja katupuuistutukset. Kutomokujan risteyksen kohdalle on suunnitel-
tu korotettu suojatie. Kutomokujan päähän on suunniteltu uusi kääntö-
paikka ja sen läntiseen reunaan päiväkotitontille johtava jalkakäytävä. 
Stockmannintie on muutettu jalankululle varatuksi kaduksi, jolla huolto- 
ja pelastusajo sallitaan.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista siten, että kaupunginosia kehitetään monipuolisina ja täydennys-
rakentamista edistetään. Kaavaratkaisu on yleiskaavan tavoitteiden 
mukainen. Alueelle sijoittuvan päiväkotitontin, suojeltavien rakennusten 
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ja katuaukioiden vuoksi kaava-alue on kokonaistehokkuudeltaan hie-
man yleiskaavan A1-määräystä väljempi. 

Pitäjänmäen yritysalueen maankäytön muutosperiaatteet hyväksyttiin 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 17.6.2014. Periaatteiden mukaan 
tontit Kutomotie 1 ja 9 ovat toiminnoiltaan monipuolisesti sekoittunutta 
aluetta. Kaavaratkaisu on muutosperiaatteiden mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alun perin teollisuusalueena toiminut Kutomotien alue on vähitellen 
muuttunut asuntovaltaisemmaksi. Historiallinen kerroksellisuus on otet-
tu huomioon suunnittelussa. Aiemmissa asemakaavoissa alueella on 
suojeltu viisi entistä teollisuusrakennusta, jotka on muutettu pääasiassa 
asuinrakennuksiksi.

Stockmannin ja Oy Veho Ab:n toiminnot ovat siirtyneet pois Kutomotie 
1:n tontilta kesällä 2016. Tontilla sijaitsee 1950–1980-luvulta peräisin 
olevia autohuollon ja -myynnin hallitiloja sekä tavaratalotoimintaan liit-
tyviä rakennuksia. Tontilla Kutomotie 9 on kaksi 1990-luvun tuotanto- ja 
toimistorakennusta. Rakennuksissa on sittemmin toiminut mm. Sibe-
lius-Akatemia ja majoitustoimintaa. Rakennukset ovat nyt pääosin tyh-
jillään.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1978–2008.

Tontit ovat yksityisomistuksessa. Helsingin kaupunki omistaa katu- ja 
virkistysalueet. Kaavaratkaisu on tehty kahden tontin omistajien hake-
musten johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden 
kanssa. Päiväkotitontin osalta kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloit-
teesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaupungille asemakaavan toteuttamisesta on arvioitu aiheutuvan kus-
tannuksia seuraavasti:

Johtosiirro 0,2 milj. euroa
Kadut 1,1 milj. euroa
Julkiset rakennukset 9 milj. euroa
YHT. n. 10–11 milj. euroa

Kaavaratkaisun toteuttaminen edellyttää lisäksi johtosiirtoja nykyisin 
yksityisessä omistuksessa oleville johdoille sekä kaapelikaivolle. Näi-
den johtosiirtojen kustannuksiksi on arvioitu yhteensä noin 0,45 milj. 
euroa, eivätkä ne sisälly yllä esitettyihin kustannuksiin. Tarkemmat kus-
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tannukset arvioidaan jatkosuunnittelun yhteydessä ja kustannusten 
mahdollisesta jakautumisesta kaupungin ja tonttien omistajien kesken 
sovitaan erillisissä neuvotteluissa. Raide-jokerin toteuttamisen yhtey-
dessä toteutettavia Pitäjänmäentien muutoksen ja johtosiirtojen kus-
tannukset eivät sisälly arvioon. Kutomotien katupoikkileikkauksen muu-
toksen ja päiväkotitontin rakennettavuuden edellyttämät vesihuollon 
johtosiirtojen kustannukset ovat arviolta 170 000 euroa.

Asemakaavamuutoksen edellyttämien vesihuoltoverkoston lisäraken-
tamisen kustannuksiksi Kutomotiellä ja Kutomokujalla on arvioitu noin 
70 000 euroa ja kustannuksista vastaa verkon omistaja. 

Asemakaavamuutos nostaa tonttien arvoa, tuottaen maanomistajalle 
merkittävää hyötyä. Kaupungille maksettavista maankäyttökorvauksista 
sovitaan maanomistajien kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotte-
luissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 7.1.–5.2.2020

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 3.12.2019 ja 
lautakunta päätti 3.12.2019 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus. Muistutuksessa esitetty huo-
mautus kohdistui säilytettävän savupiipun länsipuolelle suunniteltuun 
rakennukseen tontilla Kutomotie 1. Rakennusta pidettiin liian korkeana 
ja sen sijoittamisen vastapäätä kadun toisella puolella olevaa asuinra-
kennusta koettiin vähentävän tämän rakennuksen asumisviihtyvyyttä ja 
rajoittavan osoitteessa Kutomotie 14 B asuntojen ikkunoiden ja parvek-
keiden avoimia näkymiä. Muistutuksessa esitettiin, että kyseisen ker-
rostalon korkeutta rajattaisiin enintään 3-4 kerrokseen ja että rakennus-
ta lyhennettäisiin kadun varressa. 

Kaavaehdotuksesta saatiin kaksi viranomaisten lausuntoa sen ollessa 
julkisesti nähtävillä. HSY:n lausunnossa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat päiväkotitontin uuden vesijohdon ja muiden vesi- ja viemärijohto-
jen siirtojen kustannuksiin, ja esitettiin kaavaselostuksen kustannusar-
vion tarkentamista näiden osalta. Kaupunginmuseo hyväksyi aikaisem-
paan lausuntoonsa annetussa vastineessa olleet perustelut kaavapro-
sessin aikana korotettuihin kerroskorkeuksiin ja ilmoitti, ettei sillä tässä 
vaiheessa ole muutosehdotuksesta huomautettavaa.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)
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Lisäksi varhaiskasvatusvirastosta ilmoitettiin, että kaavaehdotukseen ei 
ole huomautettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saadusta muistutuksesta ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin.  

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu 
Tehdyt muutokset -liitteeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322

siv.nordstrom(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
Tiina Uusitalo, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 20764

tiina.uusitalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12516 kartta, päivätty 3.12.2019, 

muutettu 9.6.2020
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12516 selostus, päivätty 

3.12.2019, muutettu 9.6.2020, päivitetty Kylk:n 9.6.2020 päätöksen 
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mukaiseksi (korjattu 7.7.2020)
5 Havainnekuva, 3.12.2019
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6938)
7 Tehdyt muutokset
8 Vuorovaikutusraportti 3.12.2019, täydennetty 9.6.2020  ja asukastilai-

suuksien (10.5.2017 ja 17.4.2019) muistiot
9 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Muistutus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 7

Ne muistutuksen esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 8

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Sippola-Alho, Lindén, Hakola

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 3.1.2020


