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1
TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutoksen sisältö
Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden 5–6-kerroksisen toimitilarakennuksen rakentamisen täydentämään työpaikka-aluetta Pitäjänmäen
rautatieaseman läheisyydessä. Uutta kerrosalaa tulee noin 4 750 k-m2.
Tavoitteena on alueen ominaispiirteitä kunnioittava ratkaisu, jossa kaupunkikuvallisesti ja paikallishistoriallisesti arvokas tiilirakennus säilytetään osana muuten modernia rakennuskokonaisuutta. Samalla tontilla
olevaa puurakennusta ei suojella. Asemakaavan muutos mahdollistaa
lisäksi olemassa olevan toimistorakennuksen joustavamman käytön
muuttuviin tarpeisiin.
Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet
Kaavoitustyö on käynnistetty yksityisen Kiinteistö Oy Helsingin Hiilloskujan (Hiilloskuja 5) aloitteesta.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Asemakaavan muutosluonnos
on pidetty nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa kaupungintalolla ja
Pitäjänmäen kirjastossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja
muutosluonnoksesta on esitetty 2 mielipidettä. Näistä toisessa hanketta
vastustettiin ja toisessa kannatettiin.
Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä, jolloin siitä tehtiin
yksi muistutus. Saaduissa lausunnoissa ei ollut kaavaehdotuksesta
huomautettavaa. Muistutuksen johdosta asemakaavan selostusta on
täydennetty asemakaavan vaikutuksia koskevilta osin. Asemakaavan
muutosehdotukseen ei tehty muutoksia.
Vuodesta 2011 hakijan kanssa on käyty maankäyttöneuvotteluja, jotka
eivät johtaneet sopimukseen. Vuoden 2019 aikana on uuden maanomistajan kanssa käyty maankäyttöneuvottelut, ja maankäyttösopimus
on allekirjoitettu joulukuussa 2019. Asemakaavaselostusta on päivitetty
kohdassa 2 ”Lähtökohdat” valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden,
maakuntakaavan, yleiskaavan sekä Pitäjänmäen maankäytön muutosperiaatteiden taustatietojen osalta.
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Asemakaavan muutoksen toteutus
Toteuttaminen tapahtuu kiinteistön omistajan toimesta.
2
LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvoston
päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti
painotettu seuraavia:
- edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä
- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle
- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen
- edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää
saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta
Kaavahanke mahdollistaa tiivistä työpaikkarakentamista rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Olemassa oleva ja kaupunkikuvallisesti arvokas tiilirakennus suojellaan kaavassa osana uutta rakennushanketta.
Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Maakuntakaava
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajama-aluetta.
Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettävää aluetta. Kaavamuutosalueen ja radan pohjoispuolella oleva Pitäjänmäen asemapuisto
on 2. vaihemaakuntakaavassa merkitty Kulttuuriympäristön vaalimisen
kannalta tärkeäksi alueeksi, valtakunnallisesti merkittävä (RKY 2009).
Laadittu asemakaavan muutos on maakuntakaavan ja 2. vaihemaakuntakaavan mukainen.

3

Yleiskaava

Yleiskaava 2002

Korkein hallinto-oikeus pysytti hallinto-oikeuden päätöksen, jolla kumottiin Helsingin yleiskaavassa (2016) alueelle osoitettu liike- ja palvelukeskusta-alue C1-merkintä. Alueella on voimassa yleiskaava 2002.
Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on osoitettu kerrostalovaltaiseksi
alueeksi (asuminen/toimitilat). Asemakaavan muutos on yleiskaavan
mukainen.

Helsingin Yleiskaava (2016), kumoutunut alue vinoviivoitettu
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Asemakaavat
Alueella on voimassa asemakaava nro 9317 (vahvistettu 15.12.1987).
Kaavan mukaan korttelin 46028 tontit ovat toimistorakennusten korttelialuetta (KT). Tonteille on osoitettu rakennusalat 3–4-kerroksisille toimistorakennuksille, ja niiden rakennusoikeus on merkitty tonttitehokkuusluvulla e = 1,2. Pitäjänmäentien ja Takkatien varteen on tonteille
merkitty istutettavat kaistat. Autopaikkojen määrät ovat toimistotiloille
1 ap/60 k-m2.
Maankäytön muutosperiaatteet
Pitäjänmäen yritysalueen muutosperiaatteet hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 17.6.2014. Periaatteiden mukaan Hiilloskujan
tontit ovat työpaikka-aluetta, toimitilaa ja teollisuutta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maankäytön muutosperiaatteiden mukainen.

Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Kiinteistörekisteri
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin.
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Pohjakartta
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laatinut pohjakartan, joka on tarkistettu 3.8.2011.
Maanomistus
Tontit ovat yksityisomistuksessa.
Rakennettu ympäristö
Kortteli sijaitsee Pitäjänmäen rautatieasema-alueen ja radan eteläpuolella ja vilkkaasti liikennöidyn Pitäjänmäentien länsipuolella.
Tontilla 46028/3 (Hiilloskuja 5) on kolmikerroksinen vuonna 1930 rakennettu tiilirakennus ja yksikerroksinen lautaverhoiltu rakennus. Tontti
rajautuu Pitäjänmäentielle betonisella tukimuurilla. Tontin 46028/3 pohjoisosa on avokalliota rata-alueen vieressä.
Tontilla 46028/4 (Hiilloskuja 1/Takkatie 1) on Martela Oyj:n 3–4-kerroksinen toimitalo aidattuine pysäköintialueineen. Tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta 1 511 k-m2. Tontilla on yhteensä noin 120 autopaikkaa kellarissa ja pihalla.
Naapurikortteleissa on mm. Teknoksen maalitehdas ja muuta yritystoimintaa. Kaavamuutosaluetta lähimpänä oleva asuinkerrostalokiinteistö
on Pitäjänmäentien ja Strömbergintien risteyksessä.
Suojelukohde
Punatiilinen rakennus osoitteessa Hiilloskuja 5 on kaupunginmuseon
lausunnon mukaan (21.9.2009) suunniteltu Tielaitoksen talli- ja korjaamorakennukseksi vuonna 1927. Rakennus edustaa alueen varhaista
säilynyttä teollisuusrakennuskantaa ja sillä on paikallishistoriallista arvoa. Museo arvioi rakennusta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja toteaa lausunnossaan, että rakennusta ei tule purkaa ja sen
säilyminen tulee turvata asemakaavamerkinnällä.
Rakennuksesta on tehty rakennustekninen kuntokartoitus (Pöyry Building Services Oy, 9.11.2009), jonka mukaan rakennuksen peruskorjaus vaatii laajoja korjaustoimenpiteitä sekä vesikaton, taloteknisten järjestelmien että julkisivujen osalta.
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Yhdyskuntatekninen huolto
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Pitäjänmäentien rajalla sijaitsee maanalainen yhteiskäyttötunneli.
Maaperä

Olemassa olevan tiedon mukaan alueen maaperä on kitkamaata, jossa
kallio on paikoin lähellä maanpintaa.

Ympäristöhäiriöt
Tontilla 46028/3 on harjoitettu mm. ajoneuvojen korjaus- ja huoltotoimintoja aina 1920-luvulta lähtien. Tontin pilaantuneen maan puhdistuksen yleissuunnitelma on laadittu (Pöyry Environment Oy 5.12.2008).
3
TAVOITTEET
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa korttelin 46028
kehittäminen tehokkaan työpaikkatoiminnan käyttöön. Asemakaavan
muutoksella halutaan edesauttaa käyttämättömän rakennusoikeuden
toteuttamismahdollisuuksia ja lisätä olemassa olevan rakennuskannan
käyttövaihtoehtoja.
Lisäksi asemakaavan muutoksen tavoitteena on edistää olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä ja säilymistä sekä luoda edellytykset hyvälle kaupunkikuvalle.
4
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS
Yleisperustelu ja -kuvaus
Asemakaavan muutoksessa muutetaan kaksi nykyistä toimistorakennusten tonttia (KT) toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Jalankulkijoiden yhteyksiä alueella on parannettu suunnittelemalla tonttien
väliselle rajalle jalankulkuyhteys Pitäjänmäentieltä Hiilloskujalle.
Tontille Hiilloskuja 5 suunnitellaan uutta 5–6-kerroksista toimitilarakennusta täydentämään työpaikka-aluetta Pitäjänmäen rautatieaseman läheisyydessä. Tavoitteena on alueen ominaispiirteitä kunnioittava ratkaisu, jossa kaupunkikuvallisesti ja paikallishistoriallisesti arvokas tiilirakennus säilytetään osana muuten modernia rakennuskokonaisuutta.
Autopaikat sijoitetaan maanalaisiin kellarikerroksiin. Ajoyhteys pysäköintitiloihin on Hiilloskujalta.
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Asemakaavan muutos perustuu tontin 46028/3 osalta omistajan teettämään viitesuunnitelmaan, jonka on laatinut Arkkitehtitoimisto Sarc Oy.
Mitoitus

Muutosalueen pinta-ala on 8 623 m2. Korttelin 46028 nykyinen rakennusoikeus on yhteensä10 347 k-m2 toimistorakennusten kerrosalaa, ja
kaavaehdotuksessa korttelin rakennusoikeus on yhteensä 15 100 k-m2
toimitilakerrosalaa.

Toimitilarakennusten korttelialue (KTY)
Toimistorakennusten tontit (KT) 46028/3 ja 4 muutetaan toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Tonteilla saa rakennuksiin sijoittaa toimisto-, tutkimus-, näyttely-, koulutus-, ravintola- ja vastaavia tiloja, ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastotiloja sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja.
Tontin 46028/3 (Hiilloskuja 5) luoteiskulmaan mahdollistetaan 5–6-kerroksisen toimitilarakennuksen rakentaminen tarvittavine paikoituskellareineen. Rakennusoikeutta nostetaan viitesuunnitelman pohjalta noin
4 750 k-m2:llä siten, että tontin enimmäiskerrosala on muutetussa asemakaavassa 8 460 k-m2. Tämä vastaa tonttitehokkuutta e = 2,74.
Tontilla sijaitseva 1930-luvulta peräisin oleva tiilirakennus suojellaan
merkinnällä sr-2. Suojeltavan rakennuksen Pitäjänmäentielle aukeavaan maantasokerrokseen saa edellä mainittujen KTY-toimintojen lisäksi sijoittaa kerrosalaan laskettavaa liiketilaa korkeintaan 210 k-m2.
Tontilla 46028/4 (Hiilloskuja 1) on tontin pohjoisrajalla lisätty jalankulkuyhteys ja muutettu rakennusalan rajoja. Tontin rakennusalan osat,
jossa oli määrätty suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi kolme (III), on
muutettu siten, että enimmäiskerrosluku tontin rakennusalalla on nyt
kauttaaltaan neljä (IV). Tontin rakennusoikeus 6 640 k-m2 vastaa nykyisen kaavan mukaista tonttitehokkuutta e = 1,2.
KTY-tonteille saa autojen pysäköintitiloja, väestönsuojia ja teknisiä
tiloja sijoittaa kolmeen maanalaiseen kellarikerrokseen, pysäköintitiloihin johtavan ajorampin maantasokerrokseen sekä teknisiä tiloja
ylimpään kerrokseen asemakaavassa merkityn kerrosalan
estämättä.
Autopaikkamääräys muutetaan yritysalueen muiden tonttien uusien
asemakaavojen mukaiseksi: toimitilat vähintään 1 ap/100 k-m2 ja
enintään 1 ap/75 k-m2. Liiketilojen autopaikkamääräys on 1 ap/50
k-m2.
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Liikenne

Pitäjänmäentie on alueen pääkatu, jonka liikennemäärät ovat Takkatien
pohjoispuolella 20 700 ajon/vrk ja eteläpuolella 17 300 ajon/vrk. Takkatie on teollisuusalueen kokoojakatu, jonka liikennemäärä on 6 000
ajon/vrk. Takkatiellä on tällä hetkellä huomattavan paljon Espoon
suunnasta tulevaa läpiajoliikennettä. Hiilloskuja on tonttikatu, jonka liikennemäärä on tällä hetkellä noin 250 ajon/vrk.
Ajoyhteys tonteille on Hiilloskujan kautta. Asemakaavan muutos ei
olennaisesti vaikuta katuverkon toimivuuteen.

Suojelukohteet
Tontilla sijaitseva 1930-luvulta peräisin oleva tiilirakennus suojellaan
merkinnällä sr-2. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka tärvelevät rakennuksen julkisivujen tai
vesikaton kaupunkikuvallista arvoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla. Rakennuksen vanhat ikkunat itäjulkisivun toisessa, kolmannessa ja ylimmässä kerroksessa sekä eteläjulkisivun toisessa kerroksessa on korjattava ja säilytettävä. Tarvittaessa erittäin huonokuntoiset vanhat ikkunat voidaan korvata tarkkaan vanhan mallin mukaisesti valmistetuilla, tiivispuisilla uusilla ikkunoilla.
Yhdyskuntatekninen huolto
Pitäjänmäentien ja korttelialueen rajalla kulkee maanalainen yhteiskäyttötunneli. Tunnelivaraus on merkitty asemakaavan muutokseen.
Maaperän rakennettavuus ja puhtaus
Rakennukset perustetaan anturoilla maan tai kallion varaan. Asemakaavassa määrätään, että rakentaminen ja louhinta tulee suorittaa siten, ettei se aiheuta tunnelille haittaa. Tunnelin tarkka sijainti tulee selvittää ennen rakennusluvan myöntämistä.
Tontilla 46028/3 on todettu maaperän pilaantuneisuutta kahdessa mittauspisteessä. Asemakaavassa on määrätty, että maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaantuneet alueet kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.
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Ympäristöhäiriöt
Alueesta on laadittu Tie- ja raideliikennemeluselvitys, Promethor Oy,
31.5.2011. Asemakaavassa on määräys rakennuksen ulkovaipan kokonaisääneneristävyys tie- ja raideliikennemelua vastaan.
5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET
Asemakaavan muutos monipuolistaa ja lisää työpaikkoja sekä toimintoja Pitäjänmäen aseman läheisyydessä. Kaupunkikuvalliselta kannalta
kaavamuutos mahdollistaa hankkeen, joka tiivistää kaupunkirakennetta
Pitäjänmäen pääkadun varressa ja edistää alueella hyvin näkyvän ja
paikallishistoriallisesti merkittävän rakennuksen säilymistä.
Tontille 46028/3 suunniteltu uudisrakennus muuttaa useiden asuntojen
näkymiä lähinnä korttelissa 46021 (Strömbergintie 8-14) Pitäjänmäen
aseman suuntaan, joskin vähäisessä määrin, koska uudisrakennus sijaitsee vähimmillään noin 150 metriä korttelin 46021 asuinrakennuksista.
Uudisrakennuksen toteuttaminen edellyttää vanhan puuvaraston purkamista sekä tontin pohjoisosan avokallion louhintaa.
Kaavamuutosehdotuksen mukainen kerrosalamäärä lisää Hiilloskujan
nykyistä liikennemäärää (250 ajon/vrk) noin 320 ajoneuvolla vuorokaudessa. Hiilloskujan kokonaisliikennemääräksi tulee noin 570 ajon/vrk.
Lisärakentaminen yli kaksinkertaistaa Hiilloskujan liikennemäärät,
mutta liikenteen lisäys ympäröivään katuverkkoon ei ole merkittävä.
Uusi jalankulkuyhteys Hiilloskujan ja Pitäjänmäentien välillä parantaa
alueen toimivuutta kevyen liikenteen kannalta.
Kaavamuutoksen toteuttamisen ei arvioida aiheuttavan merkittävää
meluhäiriötä tai muita häiritseviä muutoksia ympäröivien rakennusten
olosuhteisiin. Kaavamuutos ei myöskään aiheuta merkittäviä muutostöitä nykyisiin yhdyskuntateknisiin verkostoihin.
6
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS
Rakentamisaikataulu
Alueen toteuttaminen edellyttää yksityisen kiinteistön omistajan toimenpiteitä.
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7
SUUNNITTELUN VAIHEET
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus
Kaavoitustyö on tullut vireille Kiinteistö Oy Helsingin Hiilloskujan (tontin
46028/3 omistaja) hakemuksen johdosta (saapunut 5.5.2010).
Tontti 46028/4 on sisällytetty kaavamuutokseen kaupungin aloitteesta,
koska Hiilloskujan ja Pitäjänmäentien väliin suunniteltu jalankulkuyhteys edellyttää muutoksia tontin pohjoisrajalla.
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 19.4.2011) sekä asemakaavan muutosluonnos ja havainnekuva.
Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2011 kaavoituskatsauksessa.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Asemakaavan muutosluonnos
ja selostusluonnos ovat olleet nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa, Pitäjänmäen kirjastossa sekä kaupungintalolla 2.5.–20.5.2011.
Viranomaisyhteistyö
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyötä kiinteistöviraston tonttiosaston, rakennusviraston katu- ja puistoosaston, kaupunginmuseon, rakennusvalvontaviraston, ympäristökeskuksen, Helsingin Energian sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut/
vesihuollon kanssa.
Esitetyt mielipiteet
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut kirjeitse 2 mielipidettä, joista toisessa kannatettiin kaavamuutosta ja
toisessa vastustettiin kaavaluonnoksen mahdollistamaa uudisrakentamista vetoamalla mm. hankkeen massiivisuuteen, liikenteen ja melun
lisääntymiseen sekä asuntojen ikkunanäkymien peittymiseen vanhan
Pitäjänmäen asemaympäristön suuntaan.
Vaikka ikkunanäkymät osin muuttuvatkin, vastustava mielipide ei ole
antanut aihetta kaavaehdotuksen muutoksiin. Suunniteltu uudisrakennus sijaitsee vähintään noin 150 metriä lähimmästä asuinrakennuksesta. Liikenteen lisäys ympäröivään katuverkkoon ei ole merkittävä.
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Kaavamuutoksen toteuttaminen ei aiheuta meluhäiriötä eikä kohtuuttomasti häiritseviä muutoksia ympäröivien rakennusten olosuhteisiin.
Muistutus ja lausunnot ja tehdyt muutokset
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.10.–
7.11.2011.
Ehdotuksesta on tehty yksi muistutus. Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistövirasto, kaupunginmuseo, pelastuslaitos, ympäristökeskus, Helsingin Energia ja Helsingin Sähköverkko Oy sekä Helsingin
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä vesihuolto. Rakennusvirastosta on ilmoitettu, ettei ole lausuttavaa OAS-vaiheessa esitetyn mielipiteen lisäksi.
Asunto Oy Helsingin Pitäjänpuisto vastustaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä ja esittää nykyisen asemakaavan voimaan jättämistä. Muistutuksessa katsotaan, että suunniteltu uudisrakennus
massiivisena ja liian korkeana olennaisesti heikentää asuinkorttelin
46021 kerrostalojen asumisympäristön viihtyvyyttä ja näkymiä Pitäjänmäen kirkonmäen ja asemanseudun suuntaan. Näkymien muutos kohdistuu useisiin kymmeniin asuntoihin. Kaupunkisuunnitteluvirasto on
vuorovaikutusraportissa tarkoitushakuisesti väheksynyt rakentamisen
vaikutusta asuinkerrostalojen huoneistoihin, kun on myönnetty vaikutuksen ulottuvan vain muutaman asunnon länsipuolen ikkunoihin. Muistutuksessa pidetään uusien toimistotilojen rakentamista tarpeettomana
viitaten alueella olevaan vanhojen toimistotilojen ylitarjontaan ja siihen
ettei toimistotiloille löydy alueelta lähipalveluja. Tontilla olevan kallion
louhimista pidetään myös kyseenalaisena. Lisäksi muistutuksessa esitettiin selvityspyyntö kaavaluonnosvaiheessa puoltavan mielipiteensä
lähettäneen asukkaan tarkoitusperistä, koska tämä henkilö toimii virkamiehenä kaupunkisuunnitteluvirastossa.
Muistutuksen johdosta asemakaavan selostuksen kohtaa 5 "Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset" on täydennetty.
Asemakaavan muutosehdotusta ei ole muistutuksen johdosta muutettu.
Kaavaratkaisu on kaupunkirakenteellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukainen eikä sen voi katsoa olennaisesti heikentävän asuinympäristön viihtyisyyttä tai aiheuttavan asumisolosuhteisiin kohtuutonta haittaa. Asemakaavan muutosehdotuksen tavoitteena on edesauttaa uusien tilojen ja työpaikkojen rakentamista näkyvälle paikalle Pitäjänmäen
aseman läheisyyteen, mikä omalta osaltaan tuo positiivisen nosteen
alueelle. Kaavamuutos mahdollistaa myös uusien lähipalvelujen syntymisen alueelle, koska kaava sallii pienehkön liiketilan rakentamisen
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suojeltavan tiilirakennuksen maantasokerrokseen. Kallion louhiminen
uudisrakennuksen vieressä tuo katutilaan lisää valoa.
Muistutuksessa esitetty selvityspyyntö on käsitelty asemakaavan muutosehdotuksesta erillisenä asiana. Muistuttajalle on toimitettu sitä koskeva kaupunkisuunnitteluviraston vastaus.
Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksen sisältöön. Kaupunginmuseo totesi, että Hiilloskuja 5:ssä sijaitseva
punatiilinen rakennus edustaa alueen varhaista säilynyttä rakennuskantaa ja sillä on paikallishistoriallista arvoa. Pitäjänmäen rautatieasema-alue on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö
eikä kaavamuutos uhkaa sen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä.
Asemakaavan muutosehdotuksen selostusta on muistutuksen johdosta
muutettu seuraavasti:
-

asemakaavaselostuksen luvun 5 "Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset" toinen kappale
"Tontille 46028/3 suunniteltu uudisrakennus muuttaa lähinnä tontin 46021/17 (Strömbergintie 14) luoteiskulman
asuntojen näkymiä Pitäjänmäen aseman suuntaan, joskin
vähäisessä määrin, koska uudisrakennus sijaitsee vähimmillään noin 150 metriä korttelin 46021 asuinrakennuksista."
on muutettu kuulumaan seuraavasti:
"Tontille 46028/3 suunniteltu uudisrakennus muuttaa useiden asuntojen näkymiä Pitäjänmäen aseman suuntaan lähinnä korttelissa 46021 (Strömbergintie 8-14), joskin vähäisessä määrin, koska uudisrakennus sijaitsee vähimmillään
noin 150 metriä korttelin 46021 asuinrakennuksista."

Kaavaselostuksen liitteeksi on lisätty ote 2. vaihemaakuntakaavasta ja
selostuksen tekstiä on täydennetty sitä koskevilta osin.
Asemakaavan muutosehdotusta ei ole muutettu.
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KÄSITTELYVAIHEET
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 30.8.2011, ja se päätti puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen
hyväksymistä.
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 10.9.2013, ettei tehty muistutus ja
annetut lausunnot anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta.
Maankäyttösopimusneuvotteluissa päästiin sopimukseen 2019 ja tästä
syystä asemakaavan muutosehdotus ja asemakaavaselostus on katsottu läpi asemakaavoituspalvelussa. Asemakaavaselostusta on päivitetty kohdan 2 ”Lähtökohdat” valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavan, yleiskaavan sekä Pitäjänmäen maankäytön
muutosperiaatteiden taustatietojen osalta. Kaavakarttaan ei ollut tarpeen tehdä päivityksiä.
Helsingissä 16.1.2020
Marja Piimies

19.4.2011
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PITÄJÄNMÄKI, HIILLOSKUJA 1 JA 5
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Suunnittelualue
Asemakaavan muutos koskee
Hiilloskujan, Takkatien ja Pitäjänmäentien rajaamaa korttelia
46028, jossa on kaksi tonttia
46028/3 (osoitteessa Hiilloskuja 5) ja 46028/4 (osoitteessa
Hiilloskuja 1).
Nykytilanne
Tontilla Hiilloskuja 5 on kolmikerroksinen vuonna 1930 rakennettu tiilirakennus ja yksikerroksinen lautaverhoiltu rakennus. Osoitteessa Hiilloskuja 1/Takkatie 1 on Martela
Oyj:n 3–4 -kerroksinen toimitalo aidattuine pysäköintialueineen. Naapurikortteleissa on
yritystoimintaa ja alueen pohjoispuolella on Pitäjänmäen
aseman rata-aluetta.
Mitä alueelle suunnitellaan
Tontille Hiilloskuja 5 suunnitellaan uutta 5–6 -kerroksista
toimitilarakennusta täydentämään työpaikka-aluetta Pitäjänmäen rautatieaseman läheisyydessä. Tavoitteena on
alueen ominaispiirteitä kunnioittava ratkaisu, jossa kaupunkikuvallisesti ja paikallishistoriallisesti arvokas tiilirakennus
säilytetään osana muuten modernia rakennuskokonaisuutta.
Autopaikat sijoitetaan maan

Näkymä suunnitelmasta Pitäjänmäentieltä
(laatinut arkkitehtitoimisto SARC Oy)

19.4.2011
alaisiin kellarikerroksiin. Ajoyhteys pysäköintitiloihin on Hiilloskujalta. Tonttien
46028/3 ja 4 väliselle rajalle suunnitellaan
uutta jalankulkuyhteyttä Pitäjänmäentieltä
Hiilloskujalle.
Aloite
Kaavamuutos on tullut vireille osoitteessa
Hiilloskuja 5 olevan tontin omistajan hakemuksesta. Hakija on teettänyt kaavamuutoksen pohjaksi uuden toimistotalon
viitesuunnitelman. Tontille haetaan rakennusoikeuden nostamista noin 4 750
kerrosalaneliömetrillä (k-m2) siten, että
tontin enimmäiskerrosala olisi muutetussa
asemakaavassa 8 460 k-m2. Samalla
haetaan tontin käyttötarkoituksen muuttamista toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY), mikä mahdollistaa rakennuksen tilojen monipuolisemman käytön.
Maanomistus
Molemmat tontit ovat yksityisomistuksessa.
Kaavatilanne
Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1987 korttelin 46028 tontit ovat toimistorakennusten korttelialuetta (KT).
Tonteille on osoitettu rakennusalat
3–4 -kerroksisille rakennuksille, ja niiden
rakennusoikeus on merkitty tonttitehokkuusluvulla e = 1,2.
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi, joka mahdollistaa sekä toimitila- että asumiskäytön.
Tehdyt selvitykset
Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
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Tiilirakennuksen rakennustekninen
kuntokartoitus (Pöyry Building Services Oy 2009)
Pilaantuneen maan puhdistuksen
yleissuunnitelma, Hiilloskuja 5 (Pöyry
Environment Oy 2008)
Maankäyttösopimus
Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti
kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Vaikutusten arviointi
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja muut tarvittavat asiantuntijat arvioivat kaavan toteuttamisen toiminnallisia, liikenteellisiä, teknisiä ja kaupunkikuvallisia vaikutuksia
kaavan valmistelun yhteydessä.
Kaavan valmisteluun osallistuminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
lähetetty osallisille. Kaavaluonnos ja muu
valmisteluaineisto on esillä 2.5.–20.5:
kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
Pitäjänmäen kirjastossa, Jousipolku 1
kaupungin ilmoitustaululla, Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13
www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä
nyt").
Kaavan valmistelija on tavattavissa kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen
mukaan.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteen viimeistään 23.5.2011 kirjallisesti
osoitteeseen:

19.4.2011
Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto,
PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13)
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö
järjestetään erillisin neuvotteluin.
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoitteena on, että ehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle syys-lokakuussa 2011.
Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.
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Energia, Helsingin seudun ympäristöpalvelut / vesihuolto.
Mistä saa tietoa
Suunnittelun etenemistä voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston internetpalvelusta: www.hel.fi/ksv kohdassa
Suunnitelmat kartalla.
Suunnittelusta tiedotetaan
kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään isännöitsijöille,
joiden toivotaan toimittavan tiedon
osakkaille ja asukkaille). Kiinteistöyhtiön omistajaa ja isännöitsijää pyydetään toimittamaan tieto kaavoituksesta
osakkaille ja kiinteistössä toimiville yrityksille.
www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä
nyt)
Helsingin kaavoituskatsauksessa
2011.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltävänä alkuvuodesta 2012.

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Ketkä ovat osallisia

Kaavaa valmistelee

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
alueen ja lähialueiden maanomistajat,
asukkaat ja yritykset
Pitäjänmäki-Seura ry, Pitäjänmäen
Teollisuusyhdistys, Pitäjänmäen pientaloyhdistys, Pajamäki-Seura ja Marttilan kylätoimikunta
Helsingin Yrittäjät
kaupungin asiantuntijaviranomaiset:
kiinteistöviraston tonttiosasto, rakennusviraston katu- ja puisto-osasto,
kaupunginmuseo, rakennusvalvontavirasto, ympäristökeskus, Helsingin

arkkitehti Siv Nordström
puhelin 310 37322
sähköposti siv.nordstrom(a)hel.fi
insinööri Peik Salonen
puhelin 310 37248
sähköposti peik.salonen(a)hel.fi
liikennesuunnittelija Pirjo Koivunen
puhelin 310 37128
sähköposti pirjo.koivunen(a)hel.fi
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PITÄJÄNMÄKI, kortteli 46028 (Hiilloskuja)
Liite kaavaan nro 12066

Maakuntakaava
PITÄJÄNMÄKI, kortteli 46028 (Hiilloskuja)
Liite kaavaan nro 12066

Maakuntakaava, merkinnät
PITÄJÄNMÄKI, kortteli 46028 (Hiilloskuja)
Liite kaavaan nro 12066

Ote 2. vaihemaakuntakaavasta
PITÄJÄNMÄKI, kortteli 46028 (Hiilloskuja)
Liite kaavaan nro 12066

Ote 2. vaihemaakuntakaavasta, merkinnät
PITÄJÄNMÄKI, kortteli 46028 (Hiilloskuja)
Liite kaavaan nro 12066

Ote yleiskaava 2002:sta
PITÄJÄNMÄKI, kortteli 46028 (Hiilloskuja)
Liite kaavaan nro 12066

Ote ajantasa-asemakaavasta
PITÄJÄNMÄKI, kortteli 46028 (Hiilloskuja)
Liite kaavaan nro 12066

Havainnekuva viitesuunnitelmasta (laatinut arkkitehtitoimisto SARC Oy)
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