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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Pukinmäki, Eskolantie 1, 3 ja 5, Säterintie 2 ja 4, asemakaavan muutos 

Kaupunkiympäristön toimiala Diaarinumero HEL 2019-013470 
Asemakaavoituspalvelu Hankenumero 0742_62 
Päivätty 16.11.2021 Oas1566-00/21 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään miksi 
asemakaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vai-
heessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin edetessä, jolloin 
OAS:n päivitetty versio löytyy Helsingin karttapalvelusta 
https://kartta.hel.fi/suunnitelmat. 

  
Kuva 1. Karttakuva suunnittelualueesta. 

 

https://kartta.hel.fi/suunnitelmat
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Tiivistelmä 

Eskolantien ja Säterintien varteen suunnitellaan asuinkerrostaloja. 
Liike- ja palvelutilojen sijoittumista alimpiin kerroksiin selvitetään. 
Suunnitelmissa uudet rakennukset sijoittuvat nykyisten toimitilara-
kennusten kohdille aseman äärelle ja olemassa olevan asunto-
osakeyhtiön piha-alueelle. 

Suunnittelun tavoitteet ja alue 

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Pukinmäen ase-
man lähikortteleita. Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien asuntojen 
sekä palvelu- ja liiketilojen rakentamisen lähikeskustaan Aseman-
seutuja tiivistetään kaupungin strategian mukaisesti. Tavoitteena 
on mahdollistaa tehokkaampaa maankäyttöä ja palvelutilojen uu-
distumista Pukinmäen asemanseudulla.  

Osallistuminen ja aineistot 

Esittely- ja keskustelutilaisuus järjestetään verkossa keskiviikkona 
8.12.2021 klo 17.00–18.30. 

Pääset liittymään kokoukseen klo 16.50 alkaen klikkaamalla liitty-
mislinkkiä tai kirjoittamalla sen verkkoselaimen osoitekenttään: 
https://bit.ly/3c2c4MK  

Samassa kokouksessa esitellään Pukinmäen täydennysrakenta-
misen suunnitteluperiaatteita ja kokous jatkuu samalla liittymislin-
killä Puistolan aseman lähialueiden suunnitteluun liittyvällä esit-
tely- ja keskustelutilaisuudella klo 18.30 eteenpäin klo 19.30 asti. 

Kokousohjelma Teamsia ei tarvitse ladata omalle laitteelle, vaan 
kokoukseen voi osallistua verkkoselaimen kautta.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa 
(uusien rakennusten viitesuunitelmia ja havainnekuvia) on esillä 
29.11.– 20.12.2021 seuraavassa paikassa: 
 

 verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat 

 

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee puhelimitse nume-
rossa 09 310 22111 ja verkossa  
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot. Asiakaspal-
velun käyntiosoite on Työpajankatu 8, tarkistathan poikkeustilan-
teen aikana asiakaspalvelupisteen aukiolon. Myös suunnittelijaan 
voi olla yhteydessä. 

Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalve-
luun https://kartta.hel.fi/suunnitelmat. 

https://bit.ly/3c2c4MK
https://www.hel.fi/suunnitelmat
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot
https://kartta.hel.fi/?link=8CGzk1
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Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta pyydetään esittämään viimeistään 20.12.2021. Kirjal-

liset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kau-
pungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, puhelinnumero: 09 310 
13700, verkko-osoite:  
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/kirjaamo) 
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi. 

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika 
tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille jär-
jestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lau-
sunnot. 

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaeh-
dotus. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdolli-
suudet on kuvattu viimeisellä sivulla. 

Osalliset 

Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 
 

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset 

 seurat ja yhdistykset  

 Pukinmäki-Seura 

 Savela-Seura 

 Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy 

 Helsingin seudun kauppakamari 

 Invalidiliitto ry 

 Kynnys ry 

 Helsingin luonnonsuojeluyhdistys 

 Telia Finland Oyj : 

 Elisa Oyj 

 DNA Oyj 

 Helsingin Yrittäjät 

 

 asiantuntijaviranomaiset 

 Helen Oy  

 Helen Sähköverkko Oy 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 Helsingin vanhusneuvosto 

 Helsingin vammaisneuvosto 

 Helsingin nuorisoneuvosto 

 Väylävirasto 

 Senaatti-kiinteistöt  

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/kirjaamo
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus) 

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

 sosiaali- ja terveystoimiala 

 

Vaikutusten arviointi 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen 
vaikutuksia muun muassa kaupunkikuvaan sekä liikenteeseen ja 
laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaiku-
tusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan val-
misteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa 
muut viranomaiset ja osalliset.  

Suunnittelun taustatietoa 

Asuin- ja toimitilakorttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Helsin-
gin kaupunki ja valtio omistaa muut alueet. Kaavoitus on tullut vi-
reille tontin omistajien hakemuksista.  Kaupunki valmistelee ase-
makaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tule-
van maankäyttösopimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotte-
luissa. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 
1968,1974,1975, 1978, 1984, 1985, 1999 ja 2019. Niissä alue on 
merkitty liikerakennusten -, liike- ja toimistorakennusten -, asuin-
kerrostalojen ja autopaikkojen korttelialueiksi sekä yleiseksi pysä-
köintialueeksi ja katualueiksi. 

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on osoitettu lähikeskusta-alu-
eeksi ja reuna-alueeltaan Asuntovaltaiseksi alueeksi A2. Rautatie 
asemineen ja sijainniltaan ohjeellinen viheryhteys sivuavat alu-
etta. 

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia / selvityksiä / rakennus-
kielto: 
 

 Tekeillä: Pukinmäki, täydennysrakentamisen suunnitteluperi-

aatteet, (Helsingin kaupunki, Asemakaavoitus, Pohjoinen 

alueyksikkö) 

 Pukinmäen asemanseudun täydennysrakentamisen viitesuun-

nitelma, (Arkkitehtitoimisto AJAK Oy, 2015) 

 Pukinmäen keskustan kehittäminen, Pukinmäen keskustan 

kaupunkikuvallinen selvitys- ja ideointityö, (Arkkitehdit Sar-

lin+Sopanen Oy sekä VIREARC, WSP Finland Oy ja Tuomas 

Santasalo Ky, 2006) 
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Eskolantie 1 tontilla sijaitsee toimistorakennus ja Eskolantie 5 ton-
tilla sijaitsee asuinkerrostaloja. Näiden pysäköintiä on järjestetty 
yhteisesti maantasoon Eskolantie 3 tontille. Toimistorakennuksen 
pihalla myös autopaikkoja. 

Säterintie 2 tontilla aivan Pukinmäen aseman äärellä on matala 
toimitila- ja palvelurakennus, jota on käytetty mm. päivittäistavara-
kaupan, terveydenhoidon ja nuorison tilojen tarpeisiin. 

Lisätiedot suunnittelijoilta 

Maankäyttö  

Joakim Kettunen, arkkitehti,  
p. (09) 310 37289, joakim.kettunen@hel.fi 

Antti Varkemaa, yksikön päällikkö 
p. (09) 310 37053, antti.varkemaa@hel.fi 

Liikenne 
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, 
p. (09) 310 37132, kari.tenkanen@hel.fi 

  

Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla 
(https://www.hel.fi/suunnitelmavahti) sekä sosiaalisen median kana-
vissa (facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinki-
kymp). 

Helsingissä 16.11.2021 

Antti Varkemaa 
yksikön päällikkö 

mailto:joakim.kettunen@hel.fi
mailto:antti.varkemaa@hel.fi
mailto:kari.tenkanen@hel.fi
https://www.hel.fi/suunnitelmavahti
http://www.facebook.com/helsinkisuunnittelee
https://twitter.com/ksvhelsinki
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Kaavoituksen eteneminen 

Vireilletulo 

• kaavoitus on tullut vireille vuonna 2019 tontin omistajien hakemuksesta 
 

▼ 
OAS 

• OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 29.11.– 20.12.2021, esittely- ja keskustelutilaisuus 
8.12.2021 verkossa 

• nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Koillis-Helsin-
gin Lähitieto -lehdessä 

• mahdollisuus esittää mielipiteitä 
• kaupunkiympäristölautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille mielipiteen jättäneille, 

jotka ovat mielipiteen yhteydessä erikseen ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa 
 

▼ 
Ehdotus 

• kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville 
• julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset 
• mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot  
• kaavaehdotus, jota on tarvittaessa tarkistettu julkisen nähtävilläolon jälkeen, esitellään 

lautakunnalle arviolta vuonna 2022  
• kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, 

joka löytyy karttapalvelusta https://kartta.hel.fi/suunnitelmat 
• lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen 

yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa 
 

▼ 
Hyväksyminen 

• kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen  
• kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan 
• tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjalli-

sesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana 
• hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan 

• kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty.  
 

 

http://www.hel.fi/suunnitelmat
https://www.hel.fi/kaavakuulutukset
https://kartta.hel.fi/suunnitelmat

