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PIHLAJAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (NRO 11520) 
 
Kslk 2004-843, Aarnikan Lämpö Oy , Graniittitie 6-7 Asunto Oy 8.3.2006, 
Greggas Aune s-posti 22.3.2005, Kiilletie 5 Asunto Oy 14.2.2006, 
Liusketie 2 As Oy , Maasälväntie 10 Asunto Oy 5.4.2005, Maasälväntie 10 
Asunto-osakeyhtiö 9.3.2006, Maasälväntie 14 As Oy 16.3.2006, 
Maasälväntie 16 Asunto-Oy Hallitus 9.3.2006, MV 117/303/2005 
5.4.2005, Pihlajamäen Ostoskeskus Oy 27.2.2006, Pihlajamäki-Seura ry 
johtokunta 1.3.2006, Rapakivenkuja 2 Asunto Oy ym. 9.3.2006, 
SATOkoti Oy 23.3.2006, Sosv 18.3.2005, Vuolukiventie 12-14 Asunto-Oy 
Hallitus 9.3.2006, Ymk 8.4.2005, Isännöitsijäkonttori Oy faksi 7.4.2005, 
Pihlajamäen Ostoskeskus Oy 4.4.2005 
Karttaruutu H6/T1-3, J6/P1-3, hankenro 567 
 

38. kaupunginosan (Malmi, Pihlajamäki) kortteleita 38001–38005, 
korttelin 38006 tonttia 3, kortteleita 38007, 38011, 38012, 38014, 
korttelin 38015 tontteja 1–3 ja 6–10 , korttelin 38016 tontteja 8 ja 9, 
korttelin 38017 tonttia 3, kortteleita 38019–38022, 38024, 38025 ja 
38027 sekä katu-, puisto-, lähivirkistys- ja urheilualueita koskeva 
asemakaavan muutosehdotus. 
 

Tiivistelmä Pihlajamäki on ensimmäinen 1960-luvun lähiö Helsingissä, jonka 
muodostama kokonaisuus suojellaan asemakaavalla. Asemakaavan 
muutosehdotuksessa esitetään suojeltavaksi 1960-luvun rakennuskanta 
sekä muut ympäristön olennaiset osat. Asuinrakennusten ohella 
suojellaan alueen alkuperäistä rakennuskantaa edustava 
ostoskeskusrakennus. Ehdotuksessa annetaan määräyksiä myös 
alueen maiseman keskeisten osien, puistojen, metsäpihojen ja 
tärkeiden vihervyöhykkeiden ja näkymäalojen suojelusta, kehittämisestä 
ja hoidosta.  
 
Asemakaavan muutosehdotukseen sisältyy täydennysrakentamista 
Kiilletien alueella entisillä pysäköinti- ja liikerakennuksen tonteilla 
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(38020/4 ja 38001/2): pihatalotyypin avulla halutaan korostaa 
täydennysrakentamisen riippuvuutta paikasta, sen omasta historiasta ja 
60-lukulaisesta identiteetistä. Kiilletien kohteen lisäksi on osoitettu 
rakennusoikeutta pientä kolmekerroksista asuntolarakennusta varten 
tontilla 38006/3. Asemakaavan tavoitteena on turvata alueen 
säilyminen elinvoimaisena asuinalueena jatkossakin. 
Asemakaavamääräysten soveltamisen tueksi rakennuslautakunta tulee 
antamaan Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen 2 §:n mukaisen 
asuinkiinteistöjen korjaustapaohjeen.  
 
Asemakaavan muutosehdotus koskee Pihlajamäen 1960-luvulla 
rakennettua osaa. Uudemmat korttelialueet ja ostoskeskuksen 
uudempi osa eivät sisälly asemakaavan muutosehdotukseen. 
Pihlajamäen alkuperäiseen kokonaisuuteen kuuluneet kaksi 1960-luvun 
koulua on suojeltu aikaisemmassa asemakaavan muutosehdotuksessa 
(kaupunkisuunnittelulautakunta 29.9.2005, asemakaava nro 11445) 
eivätkä ne kuulu asemakaavan muutosehdotuksen alueeseen. 
 

Aloite Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 19.12.2002 esittää 
kaupunginhallitukselle, että Pihlajamäen kerrostaloalueen 
asemakaavaa muutetaan siten, että rakennuskannan ja maiseman 
suojelutarve tulee huomioon otetuksi, ja että alue määrätään 
rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi.  
 
Kaupunginhallitus päätti 3.2.2003 määrätä alueen rakennuskieltoon ja 
13.1.2005 jatkaa alueen rakennuskieltoa kahdella vuodella 3.2.2007 
saakka. 
 

Lähtökohdat 
 

Yleiskaava 
 
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on kerrostalovaltaista aluetta 
(asuminen/toimitila/virkistysalue), joka on osoitettu 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 
kannalta arvokkaaksi alueeksi. Aluetta tulee yleiskaavan mukaan 
kehittää siten, että alueen ominaispiirteet säilyvät.   
 

Asemakaavat 
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Alueella on voimassa 35 asemakaavaa ja asemakaavan muutosta 
vuosilta 1961–2002. Asemakaavan muutoksissa Pihlajamäen alueelle 
on tehty täydennysrakentamista, parannusta liikennejärjestelyihin, uusia 
palveluja ja muutoksia pysäköintijärjestelyihin. Merkittävimmät 
asemakaavan muutoksista ovat olleet Rapakiventien 
täydennysrakennuskorttelit 1970-luvulla, sekä nuorisotalon ja sosiaali- 
ja terveysaseman rakentaminen Pihlajamäen keskustaan.  
 
Voimassa olevat asemakaavat ovat vanhentuneita rakennussuojelun 
osalta.  
 

Rakennuskiellot 
 
Alueella on voimassa rakennuskielto suojelukaavan laatimista varten. 
Kieltoa on viimeksi jatkettu 3.2.2007 saakka.  
 

Muut suunnitelmat ja päätökset 
 
Asemakaavan muutosta on edeltänyt laaja inventointi- ja arvottamistyö; 
edeltäjiä 1960-luvun betonilähiön suojelulle ja arvojen tulkinnalle ei ole 
ollut.  Pihlajamäen suojeltavan aluekokonaisuuden arvoja on selvitetty 
mm. seuraavissa kolmessa kaupunkisuunnitteluviraston teettämässä 
inventoinnissa: 
 
Pihlajamäen arvot ja aatteet, toim. Riitta Salastie, 
kaupunkisuunnitteluviraston julkaisu 2003:5, Pihlajamäen inventoinnit 
osa I. 
 
Pihlajamäen rakennusinventointi 2000, Aedes/Hilkka Högström, 
Pihlajamäen inventoinnit, osa II. 
 
Pihlajamäen maisemaselvitys, Molino Oy, kaupunkisuunnitteluviraston 
julkaisu 2003:6, Pihlajamäen inventoinnit, osa III 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 6.5.2004 merkitä tiedoksi 
Pihlajamäen inventointiraportit ja selvitykset.  
 
Pihlajamäen ostoskeskusrakennukset on arvotettu Helsingin 
kaupunginmuseon selvityksessä Lähiön sydän ostari (Sari Saresto, 
Anne Salminen, Mira Vierto), Helsingin kaupunginmuseon tutkimuksia 
ja raportteja 2/2004.  
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Maanomistus 

 
Tontit 38001/1, 38002/3, 38004/5, 38019/1 ja 38021/2 ovat yksityisten 
omistamia. Helsingin kaupunki omistaa muut tontit sekä katu- ja 
puistoalueet.  
 

 Alueen yleiskuvaus 
 
Pihlajamäki on Helsingin koillisen alueen lähiö, joka on suunniteltu ja 
rakennettu pääosin 1960-luvulla. Alueen ensimmäisen asemakaavan 
laati arkkitehti professori Olli Kivinen vuonna 1961. Alue oli 
aluerakentamisen edellä kävijöitä, jossa sovellettiin teollista 
rakentamista suuressa mittakaavassa ja johon liittyi korkea 
asemakaavallinen ja rakennustaiteellinen laatu.   
 
Pihlajamäen rakentaminen jaettiin kahden rakennuttajaorganisaation 
kesken. Helsingin Asuntokeskuskunta Haka sai rakennettavaksi alueen 
koillisosan ja Sosiaalinen asuntotuotanto Oy (Sato) alueen 
lounaisosan. Hakan alueen kaavoitus tapahtui yhteistyössä 
Kulutusosuuskuntien keskusliiton asunto-osaston arkkitehtien Esko 
Korhosen ja Sulo Savolaisen kanssa. Saton alueen suunnittelusta 
järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voitti arkkitehti Lauri Silvennoinen 
vuonna 1960.  
 
Suurin osa alueen kerrostaloista on yksityisiä asuntoyhtiöitä. Sen lisäksi 
alueella on muutama yksityinen vuokratalo sekä Tiedepuiston Asunnot 
Oy:n omistama opiskelija-asuntola.  
 
Koko Pihlajamäen alueella on asukkaita 7 200 henkeä.  
 

 Rakennettu ympäristö 
 
Pihlajamäen rakennettu ympäristö muodostuu asuinsoluista, joilla 
kullakin on omat lähipalvelut. Rakennettu ympäristö on hienosti sovitettu 
alueen kallioiseen maisemaan.   
 
Asuinrakennuksia on kahta perustyyppiä: 3–4-kerroksinen lamellitalo ja 
maiseman korosteeksi sijoitettu tornitalo. Saton puolella asuntotyypit 
ratkaistiin suunnittelukilpailussa, jonka voitti arkkitehti Lauri 
Silvennoinen. Kuudessa neljäkerroksisessa lamellissa ja kymmenessä 
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kahdeksankerroksisessa tornitalossa on 1 152 asuntoa, joiden 

keskipinta-ala ylittää 60 k-m2.  
 
Hakan puolella yleisin tyyppi on pitkä, U:n muotoinen ns. kaitiotalo, 
joissa on perheasunnot. Viidessä kahdeksankerroksisessa pistetalossa 
on pienet asunnot. Erikoisuus on terassitalo, jossa on kaksi 
kaksikerroksista asuntoa päällekkäin. Arkkitehteina olivat Esko 
Korhonen ja Sulo Savolainen. 
 
Pohjoisosan viuhkamaisesti sijoitetut lamellit valmistuivat 1964. Viisi 
lyhyttä lamellitaloa on Hakan tuotantoa, suunnittelijana arkkitehti Esko 
Korhonen. Kolme pidempää lamellia on suunnitellut arkkitehti Lauri 
Silvennoinen.  
 

Palvelut Pihlajamäen alkuperäisen asemakaavallisen idean mukaisesti alueen 
ostoskeskus sijaitsee keskeisellä paikalla aluetta jakavan laakson 
eteläpäässä. Ostoskeskus muodostuu kahdesta rakennusosasta:  
 
Tontilla 38017/1, Meripihkatie 3, sijaitsee Pihlajamäen ostoskeskuksen 
vanhempi osa, jonka on suunnitellut arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki 
Siren vuonna 1968. Liikerakennus on korkeatasoinen esimerkki 1960-
luvun ostoskeskusarkkitehtuurista. Se on perusmuodoltaan kuin 
lasilyhty: ohut ja tyylikkäästi detaljoitu teräsrunko, joka on lähes lattiasta 
kattoon lasia. Rakennuksen ulkonäköä on kuitenkin muutettu useaan 
kertaan, eikä se ole enää alkuperäisessä asussa. Ostoskeskuksessa 
toimii yksi elintarvikemyymälä, apteekki, kukkakauppa ja kaksi 
kampaamoa.  
 
Ostoskeskuksen myöhemmin rakennettu, arkkitehti Eino Tuompon 
vuonna 1970 suunnittelema osa, Meripihkatie 1, on rajattu käsillä 
olevan asemakaavan muutosehdotuksen ulkopuolelle, koska kiinteistön 
täydennysrakentamista koskevat neuvottelut ovat kesken. 
 
Pihlajamäen alkuperäisen solukaavan ajatuksen mukaisesti jokaisessa 
solussa oli lähikauppa. Nämä yksikerroksiset pienet 
solumyymälärakennukset ovat vieläkin olemassa, mutta ne eivät toimi 
enää alkuperäisessä käytössään elintarvikeliikkeinä. Pihlajamäessä on 
kaksi koulua, joista Helsingin Uuden Yhteiskoulun (Lucina Hagmanin 
polku 5) on suunnitellut arkkitehti Osmo Sipari vuonna 1967 ja 
Pihlajamäen ala-asteen (Rapakiventie 20) arkkitehti Lauri Silvennoinen 
vuonna 1965. Molemmat koulurakennukset sisältyvät Helsingin 
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koulurakennuksia käsittelevään inventointiraporttiin ”Opintiellä – 
helsinkiläisiä koulurakennuksia 1880–1980 (kaupunkisuunnitteluvirasto 
2004/12).  
 
Korttelialueilla sijaitsee kaksi päiväkotia ja leikkipuistoa. Tontilla 
38014/2 sijaitsee Maasälvän päiväkoti. Leikkipuisto Maasälpä sijaitsee 
viereisessä puistossa. Päiväkodin rakennuksen on suunnitellut 
arkkitehtitoimisto Pentti Ahola ja se on rakennettu 1967. Tontilla 
38020/3 sijaitsee vuonna 1973 rakennettu päiväkoti Louhikko, jonka on 
suunnitellut arkkitehti Ingrid Hansson.  
 
Pihlajamäessä toimii kirkko, terveyskeskus ja nuorisotalo. 
 

Luonnonympäristö 
 
Pihlajamäki on osa pitkää lounais-koillissuuntaista harjannejaksoa, jota 
ympäröivät savitasangot. Pihlajamäen lähiö rakennettiin pääosin 
kallioiselle, havupuuvaltaiselle alueelle, jonka jyrkät rinteet hahmottuvat 
selkeästi maisemassa. Kalliolaet kohoavat ympäröiviä laaksoalueita 
jopa 35 metriä korkeammalle. Kapea murroslaakso jakaa selänteen 
kahtia. Rinteet, laaksot, laet, kurut ja kanjonit vuorottelevat, avokalliota 
on näkyvillä paljon, eheinä pintoina, porrasmaisina pahtoina ja 
pyöristyneinä ”valaanselkinä”. 
 
Luonnonkasvillisuus on runsasta ja puusto on havupuuvaltaista 
sekapuustoa. Mänty on kallioiden valtapuu, mutta seassa kasvaa usein 
myös pihlajaa. Vaikka rakentamattomia alueita leimaa 
luonnonläheisyys, maastoa on muokattu paikoin voimakkaasti. 
Rikkoutunut maasto on muokattu loivasti kumpuilevaksi nurmipinnaksi. 
Istutettua kasvillisuutta on vähän ja sekin on selvästi alisteista 
luonnonkasvillisuudelle. Pihlajamäen pohjoisosan alavimmilla alueilla 
on käytetty enemmän istutettua kasvillisuutta tilaa rajaavina 
massaistutuksina.  
 

Rakennettu maisema 
 
Pihlajamäelle on luonteenomaista rakennusten ja maiseman 
veistoksellinen vastakohtaisuus sekä vivahteikkaat asetelmat luonnon 
ja arkkitehtuurin kohdatessa. Pihlajamäen rakennettu maisema koostuu 
erilaisista rakennettujen ja luonnonelementtien yhdistelmistä, nk. 
miljöötyypeistä, joiden sisältöä on seikkaperäisesti selvitetty alueen 
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maisemainventoinnissa.  
 

Suojelukohteet 
 
Pihlajamäki on Suomen modernin arkkitehtuurin kiistaton merkkikohde. 
Pihlajamäki sisältyy Museoviraston ”Rakennettu kulttuuriympäristö, 
valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt” – valmisteilla olevaan 
luetteloon (Lausunto Museovirastolle valtakunnallisesti merkittäviä 
kulttuuriympäristöjä koskevan luettelon tarkistamisesta, 
kaupunginhallitus 6.2.2006).  
 
Pihlajamäki on yksi neljästä nk. docomomo-aluekokonaisuudesta 
Helsingissä Maunulan Sahanmäen, Olympiakylän ja Taka-Töölön ohella 
ja ainoa 1960-luvun rakentamista valikoimassa edustava 
aluekokonaisuus.  
 
 Alueella 1970-luvulla ja sen jälkeen tapahtuneesta 
täydennysrakentamisesta huolimatta alkuperäinen 1960-luvun 
Pihlajamäki on vielä selkeästi hahmotettavissa ja sen asemakaavallinen 
perusasetelma hyvin säilynyt. Tämän asetelman säilyttäminen ja 
vaaliminen tuleville sukupolville on yksi asemakaavan 
muutosehdotuksen keskeisiä tehtäviä. Rakennuskannan ohella tärkeä 
suojelukohde alueella on rakennettu maisema.  
 
Helsingin kaupunginmuseo on Helsingin esikaupunkien ostoskeskuksia 
koskevassa inventoinnissaan (2002) arvottanut Pihlajamäen 
ostoskeskuksen vanhimman osan arvoluokkaan 1, joka sisältää 
arkkitehtuuriltaan erittäin harkittuja ja viimeisteltyjä, hyvin säilyneitä tai 
ympäristöarvoiltaan erittäin merkittäviä ostoskeskuksia.  
 
Rakennetun kulttuuriympäristön ohella Pihlajamäessä on ensimmäisen 
maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita. Pihlajamäen 
luonnonsuojelukohteisiin kuuluu Suomen merkittävimpiin kuuluva 
hiidenkirnu.  
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Kaava-
alueella Rapakivenkujan kautta kulkee korkeapaineinen kaasujohto. 
 

Maaperä  Kaavamuutosalue on pääosin kitkamaa-aluetta, jossa kallio on monin 
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paikoin avokalliota tai lähellä maanpintaa. Alueen pohjoisosa on 
savialuetta, jossa saven paksuus on suurimmillaan noin 18 metriä. 
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Ajoneuvoliikenne aiheuttaa paikoin alueelle meluhäiriötä. Liikennemäärä 
Kehä I:llä on noin 78 000 ajon./vrk ja Pihlajamäentiellä noin 23 000 
ajon./vrk. 
 

Tavoitteet Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suojella Pihlajamäen 
muodostaman aluekokonaisuuden maiseman ja rakennuskannan arvot. 
Näitä ovat vielä hahmotettavissa oleva solukaava-ajatus, veistoksellinen 
vastakohta rakennetun alueen ja maiseman välillä sekä aikanaan uutta 
ja edistyksellistä suunnittelua edustanut rakennuskanta. Suojelun 
ohella tavoitteena on ollut löytää ratkaisu alueen kaupunkikuvallisiin 
ongelmiin alueen historiaa ja 1960-lukulaista luonnetta kunnioittavalla 
tavalla. Kaupunkikuvallisesti vaativin kohde on ollut Saton alueen 
puolella sijaitseva ympäristöltään hoitamaton pysäköintialue, jonka 
viimeistely on alunperinkin jäänyt keskeneräiseksi.    
 
Asemakaavan muutoksen tueksi tehtyjen korjaustapaohjeiden 
tavoitteena on ohjata alueella tapahtuvien betonijulkisivujen korjausta 
suojelua tukevaan suuntaan.   
 

Asemakaavan muutosehdotus 
 

 Yleisperusteluja -kuvaus 
 
Asemakaavan muutosehdotus käsittää Pihlajamäen 1960-luvulla 
rakennetun osan. Ehdotuksessa on turvattu alueen asemakaavallisen 
hahmon, 1960-luvun rakennuskannan ja maiseman suojelu ja 
säilyminen. Korttelialueilla on esitetty käyttötarkoitus, rakennuksen 
suojelumääräys ja rakennettu rakennusoikeus.  
 
Asemakaavan muutosehdotukseen sisältyy täydennysrakentamista 
Kiilletien alueella entisillä pysäköinti- ja liikerakennuksen tonteilla 
(38020/4 ja 38001/2): pihatalotyypin avulla halutaan korostaa 
täydennysrakentamisen riippuvuutta paikasta, sen omasta historiasta ja 
60-lukulaisesta identiteetistä. Kiilletien kohteen lisäksi on osoitettu 
rakennusoikeutta pientä kolmekerroksista asuntolarakennusta varten 
tontilla 38006/3. 
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Alueen maiseman suojelusta on annettu määräykset, jotka perustuvat 
maisemainventoinnissa käytettyihin miljöötyyppiluokituksiin. 
Rakennusten suojelua koskevia määräyksiä täydentävät 
asemakaavamääräyksiä tarkemmat korjaustapaohjeet. 
Asuinrakennusten ohella asemakaavan muutosehdotuksessa on 
säilytetty ja suojeltu olemassa olevat lähimyymälärakennukset kahta 
liikerakennusta lukuun ottamatta, alueen ostoskeskuksen 1960-luvulla 
rakennettu osa sekä Pihlajamäen kirkko.  
 

Mitoitus Muutosalueen pinta-ala on 59,0 ha. Tästä asuinkerrostalojen 
korttelialuetta on 27,0 ha, asuntolarakennusten korttelialuetta 1,1 ha, 
asuinpientalojen korttelialuetta 0,7 ha, julkisten lähipalvelurakennusten 
korttelialuetta 1,0 ha, kirkkojen ja muiden seurakunnallisten 
rakennusten korttelialuetta 0,4 ha, liike- ja toimistorakennusten 
korttelialuetta 0,8 ha, puistoa 4,6 ha, lähivirkistysaluetta 19,5 ha, 
urheilu- ja virkistyspalvelujen 1,6 ha, yleistä pysäköintialuetta 0,4 ha ja 
autopaikkojen korttelialuetta 1,9 ha. 
 

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 
 
Asemakaavaan on sisällytetty asuinkerrostalojen tontti 38016/3, joka ei 
kuulu suojeltavaan kokonaisuuteen, mutta on mukana siksi, että kirkon 
portaat on aikanaan osittain rakennettu tälle tontille. Asemakaavan 
muutosehdotuksessa on tonttien välistä rajaa tältä osin muutettu. Tontin 

rakennusoikeus on 10 900 k-m2.  
 

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK/s) 
 
Pääosa alueesta on asuinkerrostalojen korttelialuetta. Korttelialueille on 
merkitty nykyinen rakennettu kerrosala. Voimassa olevassa 
asemakaavassa Hakan alueen metsäpihoille merkityt LPA-alueet on 
liitetty AK-korttelialueen osaksi sekä osittain puistoksi (VL).  
 
Kaikki alueen 1960-lukua edustavat asuinrakennukset on suojeltu 
asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti 
merkittävän aluekokonaisuuden osana.  
 

Asuntolarakennusten korttelialue (AS/s) 
 
Asuntolatoiminnan tontille 38006/3 (Vuolukiventie 1 b) on merkitty 
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kerrosalaa 10 300 k-m2. Tämä mahdollistaa pienen, 900 k-m2:n 
suuruisen asuntolatoimintaa palvelevan uudisrakennuksen 
sijoittamisen tontin kadun puoleiseen kaakkoispäähän.  
 

Korttelin maanalaiselle autokannelle on merkitty kerrosala 2 400 k-m2 
ja sille on sallittu sijoittaa pysäköinnin lisäksi asuntolarakennusta tai 
aluetta palvelevia toimintoja.  
 
Asuntolarakennusten korttelialue on suojeltu 
asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti 
merkittävän aluekokonaisuuden osana.  
 

Asuinpientalojen korttelialue (AP) 
 
Kiilletien – Kiillekujan alueelle on osoitettu täydennysrakentamista. 
Kyseessä on kaupunkikuvallisesti keskeneräinen alue, jossa tyhjät tai 
vajaasti rakennetut tontit ja huonosti hoidetut vajaakäyttöiset 
pysäköintialueet antavat alueelle keskeneräisen ja kuluneen leiman. 
Alue on toinen Saton puolen viiden tornin ja kolmen lamellin 
muodostamasta solusta, joiden keskiöön aikanaan suunniteltiin 
lähipalvelut: kauppa, pesula, päiväkoti ja Saton puolella myös pysäköinti. 
 
Pysäköintitontille 38020/4 ja liiketontille 38001/2 on esitetty 
atriumtyyppisten pihatalojen korttelialueet, joiden rakennusoikeus on 

2 200 k-m2. Tämä noudattaa sitä periaatetta, että Pihlajamäen 
alkuperäisessä asemakaavassa solujen keskellä rakentaminen oli 
matalaa ja paviljonkityyppistä. Atrium-pihatalo on eräs 1960-luvun 
innovatiivinen pientalotyyppi. Tavoitteena on suurehkot asunnot, jonka 
vuoksi asuntojen lukumäärä on merkitty asemakaavaan. Rakennusten 
ulkonäöstä ja pihamuureista on annettu määräyksiä, joiden tarkoituksena 
on uudisrakentamisen sopeuttaminen asemakaavan suojelutavoitteisiin 
ja alueen 1960-lukulaisiin arvoihin. 
 

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL) 
 
Tontilla 38014/1 (Maasälväntie 3) sijaitsee päiväkoti Pihlajamäki. 
Asemakaavan muutosehdotuksessa on tontin kokoa suurennettu jonkin 
verran, jotta päiväkodin vaatimat autopaikat mahtuvat tontille. Päiväkoti 
Pihlajamäen pohjoispuolella olevalla puistoalueella on olemassa oleva 
leikkipuisto Maasälpä (Maasälväntie 3a) rakennuksineen. 
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Leikkipuistorakennukselle on osoitettu rakennusala, jolle saa sijoittaa 
leikkikenttärakennuksen ja kaavaan on merkitty myös likimääräinen 
leikkikenttäalue.  
 
Tontilla 38020/3 (Kiilletie 6) sijaitsee päiväkoti Louhikko.  Asemakaavan 
muutosehdotuksessa tontin merkintä on muutettu YS:stä YL:ksi, joka on 
joustavampi merkintä.  
 

Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK/s) 
 
Tontilla 38016/10 sijaitsee Pihlajamäen kirkko, jonka on suunnitellut 
arkkitehti Esko Korhonen vuonna 1976. Kirkko on säilynyt hyvin 
alkuperäisessä asussaan. Kirkolle johtaa betoniportaat Moreenitieltä, 
jotka on aikanaan rakennettu puoliksi viereisen asuinrakennuksen 
tontille. Asemakaavan muutosehdotuksessa on kirkon tonttia 
laajennettu portaiden vaatimalla alueella. 
 
Pihlajamäen kirkko tontteineen on suojeltu asemakaavahistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävän 
aluekokonaisuuden osana. Rakennusoikeus on merkitty voimassa 
olevan kaavan mukaisena ja se mahdollistaa pienen laajennuksen.  
 

Liike- ja toimistorakennusten korttelialueet (K) 
 
Tontti 38015/7 (Liusketie 10) on osoitettu liike- ja toimistorakennusten 
korttelialueeksi ja rakennusoikeus merkitty nykyisen mukaisena 450 

k-m2. Rakennusta ei ole suojeltu, koska sen ulkoasu on huomattavasti 
muuttunut alkuperäisestä.  
 

Liike- ja toimistorakennusten korttelialueet (K/s) 
 
Ostoskeskuksen vanhin, arkkitehti Kaija ja Heikki Sirenin suunnittelema 
osa 38017/3 (Meripihkatie 3) sekä tontit 38004/6 (Vuolukiventie 7), 
38012/4 (Maasälväntie 11) ja 38025/6 (Rapakivenkuja 9) on osoitettu 
liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi ja rakennusoikeus merkitty 
nykyisen mukaisena.  
 
Tontit on suojeltu asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
kaupunkikuvallisesti merkittävän aluekokonaisuuden osana. Kaija ja 
Heikki Sirenin suunnittelema ostoskeskusrakennus on suojeltu sr-1-
merkinnällä ja pienemmät lähimyymälärakennukset sr-2a-merkinnällä. 
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Nykyinen liikerakennuksen tontti 38001/2 (Graniittitie 9) on merkitty 
asuinpientalojen korttelialueeksi (AP).   
 

Puistot (VP/s) 
 
Alueella on kaksi alkuperäiseen 1960-luvun aluekokonaisuuteen 
kuuluvaa puistoa, Kiillepuisto ja Maasälvänpuisto, jotka on suojeltu 
asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti 
merkittävän aluekokonaisuuden osana.  
 
Kiillepuisto on vuonna 2005 kunnostettu asemakaavan 
suojelutavoitteiden mukaisesti.  
 

Lähivirkistysalueet (VL/s)  
 
Alueen lähivirkistysalueista merkittävin on alueen pohjoisosassa 
sijaitseva korkea mäki, jossa sijaitsevat mm. maalinnoituslaitteet sekä 
yksi Suomen suurimpia hiidenkirnuja. Suurin osa lähivirkistysalueista 
muodostuu alueen rinnemetsistä sekä alueen pohjoisosassa 
sijaitsevasta laajahkosta kalliometsäalueesta. Nykyisen tontin 38015/2 
eteläosa on muutettu lähivirkistysalueeksi asuntoyhtiön toivomuksesta.  
 
Alueen lähivirkistysalueet on suojeltu asemakaavahistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävän 
aluekokonaisuuden osana. Lisäksi on tarkentavia suojelumääräyksiä 
alueiden kehittämisestä ja hoidosta maisemaselvityksen miljöötyyppi- ja 
typologia- luokitteluun perustuen:  
 
s-1 Kaupunkikuvan ja suurmaiseman kannalta tärkeä 

rinnemetsä/kalliorinne/näkymäala, jota on hoidettava ja 
kehitettävä siten, että rinnemetsät/kalliorinteet säilyvät 
monipuolisina, moni-ilmeisinä ja elinvoimaisina 
luonnonympäristöinä. Alueille on laadittava 
luonnonhoitosuunnitelmaa tarkentava metsämaiseman 
kehittämissuunnitelma. Erityistavoitteena on lisätä männyn 
määrää alueella.  

 
s-2 Kaupunkikuvallisesti/maisemallisesti tärkeä metsäinen 

suojavyöhyke/taustametsä, jota on hoidettava ja kehitettävä 
siten, että metsä säilyttää monipuolisen ja moni-ilmeisen 
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luonteensa.  
 
s-3 Suojeltava kalliometsä/avokalliorinne.  
 

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU) 
 
Alueen luoteisosassa pohjoisten koulujen vieressä sijaitsee urheilu- ja 
virkistystoimintojen alue, jolla sijaitsee urheilukenttä 
pukusuojarakennuksineen. Alueelle ei esitetä muutoksia voimassa 
olevaan kaavaan.  
 

Pysäköinti (LP), (LPA) 
 

Asuntokortteleiden autopaikkojen vähimmäismäärä on 1 ap/95 k-m2 
kaupunkisuunnittelulautakunnan 19.5.1994 hyväksymän laskentaohjeen 
mukaisesti. Olemassa olevilla asuinkortteleilla on kuitenkin säilytetty 
nykyisen rakennusluvan mukaiset autopaikat.  
 
Ehdotuksessa on määräys: ”Olemassa olevalle rakennukselle voidaan 
myöntää muutos- ja korjaustöiden rakennuslupa sen estämättä, mitä 
asemakaavassa on määrätty tontin autopaikkojen vähimmäismäärästä.” 
Alueen autopaikat sijaitsevat autopaikkojen korttelialueilla tai tonteilla. 
Vieraspaikoitus on joko yleisillä pysäköintialueilla tai kadulla. 
 
Nykyisen asemakaavan mukaisesta AH-alueesta 38020/4 on osa 
muutettu asuinpientalojen korttelialueeksi sekä LPA-tontit 38012/3, 
38012/6, 38015/2 ja 38015/8 on muutettu asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi. LPA-tontteja ei ole koskaan rakennettu 
pysäköintialueiksi ja alueet ovat HAKAn alueen hienoja metsäpiha-
alueita. 
 

Liikenne Pihlajamäen katuverkko on rakennettu 60- ja 70-luvuilla. Katujen 
mitoitus on tonttikatuverkon osalta mahdollistanut 
kadunvarsipysäköinnin. Meripihkatie, Rapakiventie, Rapakivenkuja ja 
Rapakivenkaari muodostavat alueen läpi kulkevan 
kokoojakatuyhteyden. Tätä yhteyttä pitkin kulkee alueen käytetyin 
joukkoliikennereitti mm. Pukinmäen asemalle. Katuyhteyden kautta 
kulkee myös merkittävä määrä Pihlajamäen läpi kulkevaa liikennettä, joka 
on koettu ongelmalliseksi.  
 
Kevyen liikenteen verkosto on katuverkon osalta rakentunut. Sen sijaan 
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katuverkkoa täydentävä kevyen liikenteen verkosto esimerkiksi 
virkistysalueilla on osittain rakentamatta korkeuseroista johtuen ja osa 
vaikeimmin toteutettavista on asemakaavan muutosehdotuksessa 
osittain poistettu ja korvattu toisilla. 
 
Asemakaavan muutosehdotuksessa on otettu huomioon 
joukkoliikenteen kehittämisnäkymät tulevaisuudessa. Kaavassa 
varaudutaan pääsääntöisesti nykyistä reitistöä hyödyntävän 
joukkoliikenneyhteyden tehostamiseen siten, että asemakaavaan 
merkitään joukkoliikenteelle varattu katuyhteys tonttien 38023/3 (ala-
aste) ja 38024/1 välistä. Näin kierretään Rapakivenkujan ja 
Rapakivenkaaren hankala katuosuus ja mahdollistetaan samalla myös 
raitiotien rakentamismahdollisuus alueen läpi tulevaisuudessa. 
Asemakaavan muutosehdotuksessa on lisäksi jo pitkään tarpeelliseksi 
koettu Pihlajamäen ostokeskuksen pohjoispään liikennealueen 
uudelleen rakentaminen ja pysäkkialueiden parantaminen. Liikenteen 
aluevaraukset on tehty alueen luonnonarvoja ja 1960-lukulaisen 
katumiljöön arvoja kunnioittaen.  
 

Suojelukohteet 
 
 Koko Pihlajamäen 1960-luvun aluekokonaisuus on merkitty 
asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti 
merkittäväksi aluekokonaisuudeksi (/s).  
 
 Suojelua koskevat asemakaavamääräykset kattavat Pihlajamäessä 
useita eri suojelun ja kehittämisen tasoja rakennuskannan ja maiseman 
suojelusta alkuperäisen 1960-luvun viheraluesuunnitelman 
palauttamisen tai jälkitoteutuksen mahdollistaviin määräyksiin. 
Asemakaavallinen suojelu kohdistuu sekä alueen 1960-luvun 
rakennuskantaan että alueen maisemaan ja lähiympäristöön. 
Rakennuskannan osalta on käytetty sekä sr-2- että sr-1-tasoisia 
suojelumääräyksiä. 
 
Kaikki 1960-luvun asuinrakennukset on merkitty suojelumerkinnällä 
sr-2: rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja 
asemakaavahistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa 
purkaa. Rakennuksissa tehtävät korjaus- ja muutostyöt on tehtävä 
ensisijaisesti säilyneet, alkuperäiset rakennusosat korjaten. Julkisivuja 
ei saa levyttää ja julkisivujen korjaus- ja muutostyöt on pyrittävä 
tekemään siten, että ikkuna-aukotuksen ja parvekekaiteiden asema 
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suhteessa julkisivupintaan säilyy alkuperäisenä tai alkuperäisen 
kaltaisena. Tonteilla 38012/8 ja 10 sekä 38015/12 ja 13 porrashuone on 
säilytettävä.  
 
Ostoskeskuksen vanha osa, Meripihkatie 3 ja alueen kirkko on esitetty 
suojeltavaksi merkinnällä sr-1: Rakennustaiteellisesti, 
kaupunkikuvallisesti ja asemakaavahistoriallisesti arvokas rakennus. 
Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- ja 
muutostöitä, jotka tärvelevät rakennuksen, sen julkisivujen, vesikaton 
ja/tai sisätilojen rakennustaiteellista arvoa. Mikäli rakennuksessa on 
aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja 
muutostöiden yhteydessä pyrittävä palauttamaan alkuperäiseen 
asuunsa. Tontilla 38017/3 suojeltavaan kokonaisuuteen kuuluvat 
ostoskeskusrakennuksen ulkokäytävä kattolyhtyineen, rakennuksen 
länsisiiven tilajako väliseinineen sekä näyteikkunaseinät pintajaon 
suhteineen. Rakennuksen palautettaviin rakennusosiin kuuluu 
kuparista tehty otsalippa. Näyteikkunoita ei saa peittää mainosteipein ja 
rakennuksen mainoskyltit tulisi sijoittaa alkuperäistä sijoitteluideaa 
noudattaen. Tontilla 38016/10 rakennuksen sisätilat on säilytettävä 
siten, että niiden rakennustaiteellista arvoa ei turmella. 
 
Alueen alkuperäisistä lähimyymälärakennuksista kolme alkuperäisessä 
asussaan säilynyttä sekä asuinrakennusten tontti 38015/13 on merkitty 
suojeltaviksi merkinnällä sr-2a: Rakennustaiteellisesti, 
kaupunkikuvallisesti ja asemakaavahistoriallisesti arvokas rakennus. 
Julkisivuiltaan alkuperäisenä säilynyt rakennus, jota ei saa purkaa ja 
jonka julkisivujen korjaaminen tulee tehdä alkuperäinen seinärakenne ja 
julkisivut säilyttäen, kuitenkin siten, että tontilla 38015/13 päädyissä 
sallitaan eristekorjaus.   
 
Asuinrakennusten suojelun ohella on annettu määräyksiä joidenkin 
alkuperäisten autotallien sekä muuntamorakennusten suojelusta.   
 
Ehdotuksessa on useita maisemaa tai sen osaa koskevia 
suojelumääräyksiä, jotka kohdistuvat maiseman ominaispiirteiden 
suojeluun, kehittämiseen ja vahvistamiseen. Maisemaa koskevia 
määräyksiä täydentävät eräiden piha-alueiden tai puistoalueiden 
suunnittelusta annetut tarkemmat suojelumääräykset, joka perustuvat 
maisemaselvitykseen ja alkuperäisten suunnitteluaineiston analyysiin:  
 
s-4 Kaupunkikuvallisesti, maisemallisesti ja 
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asemakaavahistoriallisesti tärkeä metsäpiha-alue. 
Metsäinen pihanosa säilytetään ja pyritään kunnostamaan 
yleisilmeeltään alkuperäistä tilannetta mahdollisimman 
pitkälle vastaavaksi. Laaditaan kasvillisuuden 
hoitosuunnitelma, jossa kiinnitetään huomiota nykyisen 
puuston, erityisesti mäntyjen, elinvoimaisuuden 
säilyttämiseen sekä vaiheittaiseen uudistamiseen  

 
s-5 Kaupunkikuvallisesti ja maisemarakenteen kannalta tärkeä 

puistopiha-alue. Alueen avoin ja puistomainen ilme tulee 
säilyttää.   

 
s-6 Säilytettävä ja suojeltava puisto/julkisen rakennuksen piha 

tai sen osa, joka on toteutunut 1960-luvulla laadittujen 
suunnitelmien mukaan.  

 
s-7 1960-luvulla suunniteltu puisto, joka tulee ottaa huomioon 

kunnostussuunnitelmaa tehtäessä. Suunnitelma on jäänyt 
toteutumatta, toteutunut osittain tai paikalla on tehty 
myöhemmin huomattavia muutoksia. Alkuperäistä 
suunnitelmaa voi käyttää idealuontoisesti, puistoa 
kehitettäessä myös jälkitoteutusta voi harkita.  

 
Suojelumääräysten lisäksi alueelta on osoitettu suojeltavan alueen halki 
kulkeva 1960-luvun arkkitehtuurin kulttuuripolku (okp), jonka varrelle 
sijoitettujen opastetaulujen avulla kerrotaan alueen suojelluista 
rakennuksista ja muista avainkohteista.   
 
Alueen linnoituslaitteet mukaan lukien ns. Tsaarin tallit on suojeltu 
muinaismuistolain mukaisena muinaismuistoalueena.  Alueella oleva 
hiidenkirnu on suojeltu luonnonmuistomerkkinä, joka on rauhoitettu 
ympäristölautakunnan päätöksellä.  
 
Korjaustapaohje 
 
 Asemakaavan soveltamisen tueksi on laadittu Helsingin kaupungin 
rakennusjärjestyksen 2 §:n mukainen korjaustapaohje, jonka 
rakennuslautakunta hyväksyy. Ohjeet on laatinut 
rakennusvalvontaviraston lähiöarkkitehti yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusvalvontaviraston työryhmän 
kanssa. Korjaustapaohjeita on esitelty yhtiöille lähiöasemalla. Yhtiöiltä 
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on saatu palautetta korjausohjeisiin liittyen.  
 
Ohjeiden laatimisen taustalla on ollut tarve ohjata 
betonielementtijulkisivujen korjausta kestävään ja suojelukaavan 
tavoitteita tukevaan suuntaan. Ohjeiden laatimisessa on yhtenä 
keskeisenä lähtökohtana ollut suojelun ohella kohtuullisuuden vaatimus. 
Ohjeet palvelevat sekä yksityisiä asuntoyhtiöitä että rakennusvalvontaa. 
 
Nyt laaditut ohjeet ovat ensimmäiset, jotka koskevat 1960-luvun 
betonijulkisivuja. Ohjeet on laadittu kaikille Pihlajamäen 1960-luvun 
asuinrakennuksille ja ne koskevat kaikkia alueella esiintyviä 
seinärakenteita. Korjausvaihtoehdot, joita on annettu jokaisen 
seinärakenteen osalta 1–3, on arvotettu sen mukaan miten ne 
palvelevat rakennusten suojelutavoitteita. Yhtenä korjausvaihtoehtona 
betonikorjaamisen rinnalla on eristekorjaus.  
 
Rakennusten ulkovaipan lisäksi esitetään ohjeet parvekkeiden, ulko-
ovien, vesikatteen ja räystäspellityksen sekä porrashuoneiden korjausta 
varten. Lisäksi laaditaan korjausohjeen liitteeksi alueen alkuperäisiin 
1960-luvun väreihin perustuva väriopas.  
 
Jälkiasennushissit  
 
 Asemakaavan muutoksen valmistelun aikana on Saton alueen 
kahteen pitkään nauhajulkisivuun rakennettu rungon ulkopuolelle 
jälkiasennushissien vaatimat uudet porrashuonetornit. Ratkaisujen 
lähtökohtana on ollut sadan prosentin esteettömyys. Lisäykset 
katkaisevat rakennusten pitkän linjan voimakkaasti, toinen vanhoista 
porrassyöksyistä on jouduttu purkamaan ja porrashuone menettänyt 
alkuperäisen luonteensa. Ratkaisu oli kustannuksiltaan ylivoimaisesti 
kallein muihin ratkaisuihin verrattuna ja edellytti sekä uutta porrasta että 
vanhan portaan osittaista purkamista. Alueelle toteutetun toisen 
hissiratkaisun pyöreä sylinterimuoto on alueen arkkitehtuurille vieras ja 
rakennuksen rakennustaiteelliseen arvoon sopimaton.  
 
Asemakaavan muutosehdotuksessa jälkiasennushissejä koskee 
seuraava asemakaavamääräys:  
  

Tonteilla 38001/3, 38003/2, 38004/4, 8 ja 9, 38007/1 ja 2, 
38024/1 ja 5 sekä 38025/1, 2 ja 4 rakennusalan osoittaman 
alueen ulkopuolella ei saa rakentaa hissejä tai 
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porrastorneja. Tonteilla 38012/8 ja 10 sekä 38015/12 ja 13 
hissi tulee rakentaa asuntojen parvekkeiden yhteyteen. 
Näillä tonteilla hissin saa rakentaa kerrosalan estämättä.  

 
Saton lamellitaloissa porrashuoneen leveys mahdollistaa tilan 
ottamisen hissiä varten rungon sisäpuolelta. Pihlajamäen pohjoisosassa 
kolmekerroksisissa rakennuksissa (kahdeksan rakennusta) hissin 
sijoittaminen porrashuoneen sisäpuolelle ei kuitenkaan ole mahdollista 
porrashuoneen ahtauden vuoksi.  
 
Hakan kaitiotaloissa jälkiasennushissille on tila rungon ulkopuolella 
asuntojen parvekkeen yhteydessä siten, että ratkaisu ei juurikaan 
vaikuta julkisivuun. Suojeltava julkisivu säilyy käytännössä 
entisenlaisena. Ratkaisulla ei kuitenkaan päästä täyteen 
esteettömyyteen, vaan ratkaisu edellyttää puolen kerroksen nousua.  
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Uusien asuinpientalojen korttelialueet ovat liitettävissä olemassa 
olevaan yhdyskuntateknisen huollon verkostoon. Korttelin 38001 
uudella AP-korttelialueella tulee tehdä vähäisiä sähköverkon 
kaapeleiden ja kaappien siirtoja. 
 
Kaava-alueella on merkittynä tärkeimmät yhdyskuntateknisen huollon 
johdot ja tunnelit. 
 

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 
 
Uudet asuinpientalojen korttelialueet sijaitsevat moreenialueella, jossa 
kallio on lähellä maanpintaa ollen paikoin avokalliota. Rakennukset 
voidaan perustaa kallion- tai maanvaraisesti. Alueella ei tiedetä olleen 
maaperää pilannutta toimintaa. 
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Liikenteen aiheuttamaa meluhäiriötä on arvioitu pistelaskennan ja 
melumallin avulla. Mitoittavassa ennustetilanteessa vuonna 2025 
liikennemäärän Kehä I:llä on arvioitu olevan enimmillään noin 85 000 
ajon./vrk ja Pihlajamäentiellä 25 000 ajon./vrk. 
 
Kaava-alueen uusilla asuinpientalojen korttelialueilla saavutetaan 
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valtioneuvoston päätöksen nro 993/1992 mukaiset ohjearvot ulkona. 
Olemassa olevilla alueilla ohjearvot ylittyvät paikoin vilkkaimpien 
liikenneväylien läheisyydessä. 
 
Kaavassa on annettu määräys asuinrakennusten ääneneristävyyksistä 
siten, että melutason ohjearvot sisällä täyttyvät.  
 

Asemakaavan muutoksen toteuttamisen vaikutukset 
 
Asemakaavan muutoksen toteuttamisen myötä suojellaan Pihlajamäen 
1960-lukua edustava aluekokonaisuus.  Suojelu nostaa esiin sellaisia 
arvoja, jotka voimistavat alueen identiteettiä ja nostavat alueen imagoa. 
Ehdotus vaikuttaa sekä rakennuskannan että maiseman suojeluun 
suotuisasti. Rakennuskannan ohella on suojelun kohteeksi nostettu 
alueen lähiympäristö ja maisema.  
 
Ehdotus turvaa eräiden aikakaudelle tyypillisten puistojen tai piha-
alueiden palauttamisen alkuperäisiin vihersuunnitelmiin nojaten sekä 
luo edellytykset alkuperäisen ostoskeskusrakennuksen restauroinnille. 
Asemakaavan muutos ohjaa rakennusten korjaamiseen niiden arvon 
mukaisella tavalla. Asemakaavamääräysten ohella asuinrakennusten 
korjausta ohjataan konkreettisin korjaustapaohjein. Hakan alueella 
ehdotus vaikuttaa esteettömyyttä parantavasti siten, että 
jälkiasennushissi voidaan sijoittaa asuntojen parvekkeiden yhteyteen 
rakennusoikeuden estämättä.   
 
Ehdotus turvaa Pihlajamäen muinaismuistojen ja luontokohteiden 
säilymisen. Asemakaavan muutos luo edellytykset pienimuotoiselle 
täydennysrakentamiselle paikan erityispiirteet huomioon ottaen.  
 
Asemakaavan muutosehdotus parantaa joukkoliikenteen yhteyksiä 
raitiotielinjan varauksen avulla, joka kulkee alueen läpi. Ehdotuksella ei 
ole merkittävää vaikutusta liikennemääriin, koska uudisrakentaminen on 
olemassa olevaan rakennuskantaan nähden vähäistä. Joukkoliikenteen 
palvelukyky paranee merkittävästi asemakaavan muutoksen 
mahdollistamien uusien joukkoliikennereitistöjen toteutuessa. 
Joukkoliikenteen erottaminen osin omalle, muusta ajoneuvoliikenteestä 
erotetulle reitilleen mahdollistaa läpiajosta koettujen haittojen 
vähentämisen ja sitä kautta myös liikenneturvallisuuden odotetaan 
pysyvän edelleen hyvällä tasolla. Ostoskeskuksen pohjoispään 
liikennejärjestelyiden selkeyttäminen parantaa omalta osaltaan 
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liikenteen turvallista sujumista. Kevyen liikenteen palvelukyky paranee 
ostoskeskuksen pohjoispäässä ja Meripihkatien varressa.  
 

Suunnittelun vaiheet 
 

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 
 
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (päivätty 1.3.2005).  
 
Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2005 kaavoituskatsauksessa. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti.  
 
Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos sekä 
korjaustapaohjeluonnos ovat olleet nähtävänä 
kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Pihlajamäen lähiöasemalla 13.2.–
3.3.2006. Luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin Helsingin Uudella 
yhteiskoululla 15.2.2006.  
 
Tiedepuiston Asunnot Oy:n pyynnöstä AS-korttelin 38006/3 ratkaisua 
on nähtävillä olon jälkeen tarkistettu siten, että kortteliin on osoitettu 900 

m2 lisää kerrosalaa kadun varteen sijoittuvaa asuntolarakennusta 
varten. Asemakaavan muutosluonnos on tämän korttelin osalta asetettu 
uudelleen nähtäville 3.–7.4 2006 naapureille. 
 

Viranomaisyhteistyö 
 
Asemakaavan muutoksen yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyötä 
kaupunginmuseon, Museoviraston, rakennusvalvontaviraston, 
rakennusviraston, asuntotuotantotoimiston, Helsingin 
ympäristökeskuksen, Helsingin Veden, Helsingin Energian, 
kiinteistöviraston tonttiosaston ja geoteknisen osaston, liikuntaviraston, 
sosiaaliviraston ja opetusviraston kanssa. Yhteistyö on ollut innostavaa 
ja luovaa, josta esimerkkinä ovat esimerkiksi korjaustapaohjeet.   
 

 Esitetyt mielipiteet 
 
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle 
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saapunut kirjeitse 18 mielipidettä, joista 6 koski osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa ja 12 asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi 
suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat kirjeet: 
 
Sosiaalivirasto on ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 
 
Museovirasto esittää, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on 
syytä ottaa huomioon, että Rapakiventien pohjoispuolella sijaitsevassa 
puistossa on muinaismuistolain rauhoittama historiallisen ajan kiinteä 
muinaisjäännös. Se on iso ja hyvin säilynyt rakenteellisesti 
ainutlaatuinen ensimmäisen maailmansodan aikainen linnoite tukikohta 
X asema 5. Kaavassa linnoitteet tulee suojella (sm) ja linnoitusalueen 
hoitoa varten laatia suunnitelma, joka noudattaa Helsingin kaupungin 
rakennusviraston viherosaston julkaisussa Sirkku Laine: Ensimmäisen 
maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä. Hoito-ohje. HKR 
julkaisuja 1994:4 määriteltyjä periaatteita. Hoitosuunnitelma tulee esittää 
Museovirastolle hyväksyttäväksi. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta: Linnoite tukikohta on merkitty 
alueen osana, jolla sijaitsee muinaismuistolain mukainen 
muinaismuistoalue (sm). Rakennusviraston kanssa on neuvoteltu 
alueen kunnostamisesta ja rakennusvirasto esittää hoitosuunnitelman 
Museoviraston hyväksyttäväksi. 
 
Helsingin kaupungin ympäristökeskusesittää, että suojelukaavan 
alueella on useita luonnonarvoiltaan arvokkaita kohteita. 
 
Alueen pohjoisosassa on linnustollisesti arvokas kohde, Pihlajamäen 
pohjoismetsä, jonka itäreunassa sijaitsevat luonnonmuistomerkkinä 
vuonna 1995 rauhoitetut kaksi hiidenkirnua. Toinen kirnuista on 
Helsingin suurin ja ilmeisesti Suomenkin suurimpia. Kirnut ovat iältään 
Suomen vanhimmat ja ilmeisesti ennen viimeistä jääkautta syntyneet. 
 
Alueen eteläosassa Pihlajamäentien varressa on vanha graniittilouhos 
ja arvokas kallioalue. Johtokivenkujan asuintontilla on myös 
hiidenkirnu. Suojelukaavan lounaisrajalla kasvaa 
luonnonmuistomerkkinä rauhoitettu vaahtera. 
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Yleiskaava 2002:n mukaan aluetta kehitetään siten, että alueen arvot ja 
ominaisuudet säilyvät. Ympäristökeskus pitää tärkeänä, että 
luontotietojärjestelmän tiedot luontokohteista kirjataan alueen 
suunnittelun lähtökohtatiedoiksi ja kaavoituksen yhteydessä arvioidaan 
myös vaikutukset näihin kohteisiin. Alueen luonnonarvot ovat 
ominaispiirteitä, jotka tulee pyrkiä säilyttämään. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta:Luontotietojärjestelmän tiedot 
luontokohteista on huomioitu alueen suunnittelun lähtökohtatietoina. 
Hiidenkirnut on osoitettu merkinnällä lm; luonnonmuistomerkki, 
rauhoitettu ympäristölautakunnan päätöksellä. Pihlajamäentien varressa 
oleva arvokas kallioalue ei sisälly kaava-alueeseen eikä myöskään 
luonnonmuistomerkkinä rauhoitettu vaahtera. 
 
Aune Greggas esittää kirjeessään (22.3.2005), että Pihlajamäen 
suojelukaava-ajatus on otettu vastaan hyvillä mielin. Suojelukaavaa on 
pidetty positiivisena ajatuksena, vaikka se rajoittaisikin vapauksia. 
 
Pihlajamäen Ostoskeskus Oy esittää, että ostoskeskus on vanha 
kiinteistö, joka on pakko lähivuosina korjata ja saattaa nykyisen ja 
tulevan kilpailun vaatimaan tasoon. Varsinkin Viikin läheisyys edellyttää 
saavutettavuuteen, paikoitukseen, toimivuuteen ja viihtyisyyteen liittyviä 
muutoksia ja parannuksia, jotta paikalliskeskus voi menestyä 
kilpailussa. Tässä yhteydessä ostoskeskukselle tulee varata 
mahdollisuus parantaa tarjontaansa, joka saattaa edellyttää vähäistä 
lisärakentamista. Autopaikkoja on ostoskeskuksen tuntumaan saatava 
lisää. 
 
Yhtiö on teettänyt ostoskeskuksen kehittämissuunnitelman, jonka myös 
Helsingin kaupunki on hyväksynyt. Suunnitelma tulee huomioida 
tulevassa kaavassa. 
 
Pysäköinti- ja liikennejärjestelyt tulee hoitaa siten, että asiointi 
ostoskeskuksessa ja sen ympäristössä on helppoa ja juohevaa ja tukee 
liiketoimintaa. Lisäksi mielipiteessä esitetään seuraavaa:  
 
– Kiertoliittymien edessä Meripihkatiellä oleva suojatien 

paikka tulee tutkia; voisiko suojatie sijaita hieman 
kauempana kiertoliittymästä. 

  
– Bussipysäkin paikka; tukkeutuuko liikenne bussipysäkin 
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takia. 
 
– Meripihkatien varressa olevan pysäköinnin tutkiminen 

vinopysäköintinä 
 
– Moreenitie voisi olla kaksisuuntainen, poisajo 

Pihlajamäentien liiketalon päädyn kautta olla uutena reittinä, 
jota jakeluautot todennäköisesti käyttäisivät. 

 
Kaupunkisuunnittelulautakunta: Meripihkatien ylittävät suojatiet ovat 
tarkoituksenmukaisilla paikoillaan. Bussipysäkkien on tarkoitus toimia 
samalla hidastinpysäkkeinä. Ostoskeskuksen tonttia käsittävän, 
myöhemmin tehtävän, asemakaavan muutoksen yhteydessä tutkitaan 
myös sellaista vaihtoehtoa, jossa yleinen ajoneuvoliikenne voisi kulkea 
ostoskeskuksen nykyisen takapihan kautta, Moreenitien suuntaisesti 
Pihlajamäentielle ja nykyinen kaikelle liikenteelle tarkoitettu 
Meripihkatien kautta kulkeva katuyhteys voitaisiin samalla varata 
joukkoliikenteelle. Tällainen vaihtoehto mahdollistaisi ostoskeskuksen 
paremman saavutettavuuden ja katutasossa olevien 
pysäköintipaikkojen tasapuolisen sijoittelun ostoskeskuksen eri puolille. 
Näin myös Moreenitien varresta muodostuisi houkuttelevampaa 
kaupunkiympäristöä. 
 
Ostoskeskuksen vanhin osa on suojeluarvoiltaan arvioitu 
rakennustaiteellisesti korkeimpaan arvoluokkaan ja esitetty 
suojeltavaksi sr-1-merkinnällä. Ostoskeskuksen yhteydessä oleva kallio, 
johon on voimassa olevassa asemakaavassa esitetty lisärakentamista, 
on esitetty suojeltavaksi sak-merkinnällä. Tontilla on voimassa olevassa 
asemakaavassa lisärakennusoikeutta olemassa olevan rakennuksen 

lisäksi 1 100 k-m2.  
  
Pihlajamäen Liiketalo Oy esittää, että liiketalon omistama rakennus ei 
edusta sellaisia rakennushistoriallisia arvoja, että sitä olisi tarpeen 
suojella. Pihlajamäen Liiketalo Oy:n kannalta olisi suotavaa, että sen 
tontilla Meripihkatien puolella säilyisi pysäköintimahdollisuus. Yhtiö ei 
myöskään pidä suotavana sitä, että tontin rakennusoikeutta alennetaan, 
eikä myöskään ympäristönsuojelu saa estää liiketoiminnan kaupallista 
kehittämistä. 
 
 Kaupunkisuunnittelulautakunta:Pihlajamäen Liiketalo Oy:n tontti ei 
kuulu nyt esilläolevaan asemakaavan muutokseen, joten yhtiön 
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esittämät mielipiteet käsitellään tulevan, sitä koskevan asemakaavan 
muutoksen yhteydessä. Neuvotteluja ja suunnittelua sen osalta 
jatketaan. Rakennusoikeuden kompensoiminen riippuu tulevasta 
maankäyttösopimuksesta, jonka osalta neuvottelut ovat kesken. Alueen 
kehittämistä tullaan tarkastelemaan kokonaisuutena, jossa on mukana 
koko ostoskeskuksen alue.  
 
Asunto Oy Maasälväntie 10 pitää tärkeänä, että Pihlajamäen 
asuntoaluetta lähdetään suojelemaan ja kehittämään 
asemakaavoituksen kautta. Samalla on pyrittävä kehittämään 
ostoskeskuksen ympäristöä, katuympäristöä ja muita yleisiä alueita, 
jotka ovat jääneet rempalleen. Yhtiö kiinnittää myös huomiota siihen, että 
kaava ei saa liiaksi sitoa käytettäviä korjausmenetelmiä ja materiaaleja. 
Taloudellisuus on otettava huomioon, koska asukkaiden maksukyky on 
tiukalla mm. lähestyvien putkiremonttien vuoksi. Materiaalit ja 
työmenetelmät kehittyvät ajan kuluessa, se pitää hyväksyä. On myös 
mahdollistettava asuntojen asumisolosuhteiden parantaminen 
nykypäivän vaatimustasoon, kuten esimerkiksi parvekkeiden lasitus ja 
kattaminen.  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta: Aluetta koskevassa 
maisemaselvityksessä (kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2003:6) 
annetaan ohjeita maiseman ja lähiympäristön suojelua ja kehittämistä 
varten. Rakennusvirasto on laatinut alueelle virkistys- ja puistoalueita 
koskevan luonnonhoitosuunnitelman, jossa em. selvityksen tavoitteet 
on otettu huomioon. Alueella on toteutettu Kiillepuiston kunnostus 
2005. Katuympäristön parantamista on tutkittu ostoskeskuksen 
ympäristössä, tavoitteena on kohentaa ostoskeskukseen liittyviä julkisia 
alueita ja toteuttaa ostoskeskuksen pohjoispäähän pieni toriaukio. 
Lisäksi lähiöprojekti on teettänyt Hakan alueen yhdessä suurkorttelissa, 
Maasälväntie 5–9, suojelukaavan tavoitteiden mukaisen 
pihasuunnitelman. 
 
Korjaustapaohjeissa yhtiöille annetaan useampia korjausvaihtoehtoja. 
Betonikorjauksen ohella myös eristekorjaaminen on mahdollista, juuri 
taloudellisuussyistä. Sen sijaan asemakaavan voimaan astumisen 
jälkeen arkkitehtuurin arvoa vähentävät levytykset eivät ole enää 
mahdollisia, koska ne ovat ristiriidassa alueen arvojen suojelua 
koskevan tavoitteen kanssa. Korjausohjeissa on varauduttu siihen, että 
materiaalit ja työmenetelmät saattavat kehittyä ajan kuluessa ja että 
löydetään nykyistä parempia ja kestävämpiä korjausmenetelmiä. 
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Asemakaavan muutosehdotuksessa ei kielletä parvekkeiden lasitusta. 
Sen sijaan asemakaava kieltää Maasälväntie 10:n osalta terassin 
kattamisen rakennustaiteellisin ja kulttuurihistoriallisin perustein.  
 
Asemakaavan muutosluonnosta koskevat kirjeet:  
 
Asunto Oy Kiilletie 5 esittää, että pihalla ei tultaisi lisäämään 
autopaikkojen määrää ja että muutoksen yhteydessä poistuisivat 
entisetkin autopaikat pihalta. Yhtiö ehdottaa, että Kiilletie 5:n 
paikoitusalueet siirretään kokonaisuudessaan talon toiselle puolelle, 
jossa on käyttämätön kävelytie ilman talvikunnossapitoa ja että 
käyttämättömän kävelytien paikalle tehtäisiin paikoitusalue, joka jatkuisi 
tontin mukaisesti pitkittäin tontin päästä päähän. Yhtiö ehdottaa 
nykyisen jätekatoksen siirtämistä Graniittitie 7:n roskakatoksen 
läheisyyteen.  
 
 Kaupunkisuunnittelulautakunta: Esitetty pysäköintiratkaisu 
kävelytien varteen ei ole mahdollinen, koska kyseessä on Pihlajamäen 
länsiosan läpi kulkeva keskeinen jalankulku- ja polkupyörätie, joka 
ehdotuksessa on merkitty talvella kunnossapidettävänä 
jalankulkukatuna. Kiilletie 5:n asuinrakennuksen länsisivu on myös 
pihan paras, valoisaan ilmansuuntaan oleva osa, johon aukeavat 
asuinhuoneiden ikkunat ja parvekkeet. Asemakaavan muutosehdotus 
ei edellytä rakennuksen sisääntulojulkisivulla autopaikkojen lisäämistä 
eikä myöskään estä roskakatoksen sijoittamista. 
 
Pihlajamäki-Seura ryesittää kirjeessään mm. seuraavaa: 
 
Pihlajamäki-Seura arvostaa sitä, että Helsingin kaupunki esittää 
professori Olli Kivisen suuntalinjojen mukaisesti rakennetun 
Pihlajamäen suojelemista suojelukaavalla. Seuran mielestä 
suojelukaavan olisi pitänyt sisältää myös rakennuskiellon 
jatkamispäätöksessä 1.3.2005 mukana olleet Pihlajamäentien 
eteläpuolella olevat alueet: alkuperäiseen Pihlajamäkeen kuuluneet 
kerrostalot sekä ns. Porraskalliot. Seura muistuttaa, että Porraskalliot 
ovat osa Pihlajamäen arvokkainta luontoa ja ne ovat myös 
maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaat. 
 
Myös Pihlajiston koulu ympäristöineen oli mukana alkuperäisessä 
suojelukaavasuunnitelmassa. Vaikka koulu ei kuulu professori Kivisen 
alkuperäiseen Pihlajamäki-suunnitelmaan, sen mukaan ottaminen 
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suojelukaavaan olisi perusteltua. Koulun alueella on mm. rauhoitettu 
vaahtera ja Pihlajamäki-Seura painottaa, että alueen alkuperäisessä 
asemakaavassa koulun pohjoispuolella oli uimahalli, josta on jo 
olemassa arkkitehti Sulo Savolaisen luonnospiirustukset. 
 
Kaavaan sisältyy myös taloyhtiökohtaisia korjausohjeita, jotka ovat 
herättäneet huolestumista. Ohjeissa on kuitenkin seuran mielestä 
annettu tarpeeksi vaihtoehtoja valittavaksi. Seuran mukaan jo tällä 
hetkellä monet taloyhtiöt ovat korjauksissa noudattaneet vastaavia 
ohjeita. Kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehdit ovat varanneet aikaa 
keskusteluille taloyhtiöiden edustajien kanssa suojelukaavan 
vaikutuksista. Yhtiön mukaan tämä on ollut erinomaista asukkaiden ja 
virkamiesten välistä yhteistyötä. 
 
Kiilletien alueelle on lisätty kuusi atrium-tyyppistä 2-kerroksista 
asuinrakennusta. Pihlajamäki-Seuralla ei ole mitään asuinrakennuksia 
vastaan, koska ne suurelta osin on rakennettu hoitamatta jätetylle 
tonttialueelle. Pihlajamäki-Seura kuitenkin edellyttää, että jos ko. talot 
alueelle rakennetaan, niistä rakennetaan sellaisia, että ne tyyliltään 
sopivat jo olemassa oleviin rakennuksiin. Lisäksi on varmistettava, että 
kaikilla niillä taloyhtiöillä, joiden asukkailla on ollut oikeus pitää autonsa 
ko. tonteilla, tulee saada nykyisten säännösten edellyttämä määrä 
autopaikkoja. 
 
Arkkitehtuurin kulttuuripolku on mielenkiintoinen lisä suojelukaavaan. 
Kulttuuripolkuun liitettävistä vanhemmista kulttuurikohteista sekä 
luontokohteista pitäisi neuvotella Pihlajamäki-Seuran kanssa, koska 
alueella on erittäin runsas vanha kulttuurihistoriallinen, maisemiin ja 
luontoon liittyvä perintö. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta: Pihlajamäentien eteläpuolella 
sijaitsevat alkuperäiseen Pihlajamäkeen kuuluneet kerrostalot eivät 
rakennustaiteelliselta laadultaan nouse suojeltujen asuinrakennusten 
tasolle, jonka vuoksi niitä ei ole sisällytetty ehdotukseen. Porraskalliot 
eivät kuulu alkuperäisen Pihlajamäen 1960-luvun 
kokonaissommitelmaan. Samasta syystä Pihlajiston ala-astetta 
(rakennettu vuonna 1978) ei ole sisällytetty asemakaavan 
muutosehdotukseen.   
 
Kiilletien alueen täydennysrakentamiskohteen osalta on annettu 
määräyksiä kohteen sopeuttamiseksi paikkaan ja olemassa oleviin 



HELSINGIN KAUPUNKI  84 27  
KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA   
   
TTy/RiS/MaA/MNe/RRS/mlau 4.5.2006  
   
  
  
 

 
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Tilinumero Y-tunnus 
PL 2100 Kansakoulukatu 3 +358 9 1691 +358 9 169 4484 800012-62637 0201256-6 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 10    Alv. nro 
kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi http://www.hel.fi/ksv    FI02012566 
  

 

suojeltaviin rakennuksiin. Täydennysrakentamisen sopeuttaminen 
alueen 1960-lukulaisiin arvoihin on ollut suunnitelman laatimisen 
keskeinen lähtökohta. Tontilta poistetut autopaikat on korvattu uusilla 
paikoilla ja asiasta on neuvoteltu asianosaisten kanssa. Kaavan laatijat 
ottavat mielellään vastaan ehdotuksia kulttuuripolun sisällöstä.   
 
Pihlajamäen Ostoskeskus Oy toteaa, että suojelukaava saattaa 
vierekkäisillä tonteilla sijaitsevat ostoskeskuskiinteistöt eriarvoiseen 
asemaan ja että kaava saattaa tuoda Pihlajamäen Ostoskeskus Oy:lle 
sellaisia rasitteita, joita naapurikiinteistöllä ei ole. Suojelumääräykset 
eivät saa sisältää sellaisia vaatimuksia, jotka muodostuvat 
osakkeenomistajille ja ostoskeskuksen yrittäjille kalliiksi. Suojelukaava 
ei saisi estää kiinteistön uudistamista sen kilpailukyvyn säilyttämiseksi 
kiristyvän kilpailun puristuksessa. Viikin läheisyys edellyttää 
saavutettavuuteen, paikoitukseen, toimivuuteen ja viihtyisyyteen liittyviä 
muutoksia ja parannuksia, jotta paikalliskeskus voisi menestyä 
kilpailussa. Tällaisia pikaisesti tarvittavia toimenpiteitä ovat mm. 
autopaikkojen lisääminen. 
 
Lisäksi yhtiö toivoo, että se saisi käyttöönsä kohdekohtaisen 
korjaustapaohjeistuksen. Sen perusteella olisi mahdollista arvioida 
kiinteistölle tulevia taloudellisia rasitteita. Näiden arviointien perusteella 
pitäisi yhtiön ja kaupungin välillä neuvotella kompensaatioista, joihin 
kaupunki on valmis mm. tontinvuokraan liittyen. Yhtiö on teettänyt 
yhdessä kaupungin kanssa ostoskeskuksen kehittämissuunnitelman, 
jonka myös Helsingin kaupunki on hyväksynyt. Tämä suunnitelma tulee 
huomioida kaavassa eikä sitoa kehittymismahdollisuuksia tiukkojen 
suojelumääräysten taakse. Yhtiö haluaa viitata osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta 17.6.2004 lähettämäänsä kirjeeseen, koska siinä 
esitetyt ongelmat esimerkiksi alueen liikennejärjestelyjen suhteen ovat 
edelleen ratkaisematta.  
 
 Kaupunkisuunnittelulautakunta: Yhteistyössä kiinteistöviraston, 
kaupunkisuunnitteluviraston ja ostoskeskusyhtiöiden kanssa tehty 
kehittämissuunnitelma oli vuokrasopimuksen ehtona, jonka 
kiinteistölautakunta on hyväksynyt 21.1.2004. Suunnitelman jälkeen 
ostoskeskuksen tilanne on muuttunut mm. elintarvikekaupan osalta, 
joten kehittämissuunnitelma ei enää ole ajan tasalla. Ostoskeskuksen 
osalta viitataan vastaukseen, joka on annettu edellä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mielipiteen vastineessa. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää tärkeänä, että ostoskeskus säilyy 
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kilpailukykyisenä jatkossakin uusien palvelukeskusten ja kiristyvän 
kilpailun puristuksessa. Kaupunkisuunnitteluvirasto on teettänyt 
ostoskeskusalueen lähiympäristön kehittämissuunnitelman 2004. 
Ostoskeskuksen eteläosa ei kuitenkaan kuulu tämän asemakaavan 
muutosehdotukseen alueeseen, vaan asia ratkaistaan myöhemmässä 
asemakaavan muutoksessa.  
 
Kiinteistön suojeleminen sr-1-merkinnällä ja sen korjaaminen 
rakennuksen arkkitehtuurin arvon edellyttämällä tavalla ei ole 
ristiriidassa ostoskeskuksen kehittämisen kanssa, vaan voi olla 
tulevaisuudessa yksi ostoskeskusalueen identiteettiä ja vetovoimaa 
lisäävä tekijä. Korjaustapaohjeet koskevat asuntoyhtiöitä eikä 
ostoskeskusrakennus ole niissä mukana. Suojelumääräyksessä on 
yksityiskohtaisesti osoitettu mitkä osat kiinteistöstä kuuluvat suojelun 
piiriin. Asemakaavan muutostyön aikana käyttöön on saatu alkuperäiset, 
arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki Sirenin laatimat rakennepiirustukset, 
jotka palvelevat yhtiötä rakennuksen tulevia korjaustöitä 
suunniteltaessa.  
 
Asunto Oy Vuolukiventie 12–14 esittää, että julkisivun ikkunoiden 
materiaalimääräys puusta on kohtuuton, vaihtoehtona tulee olla 
nykyiset puu-alumiini-ikkunat. Puuikkunavaatimus voidaan säilyttää 
porrashuoneiden ikkunoita koskien. Ikkunoiden asemaa (suhteessa 
julkisivupintaan) koskevaa asemamääräystä tulee lieventää. Tonttia 
koskevat autopaikoitusalueita rajaavat kaavamerkinnät on korjattava 
vastaamaan nykyistä tilannetta eli erityisesti talon 12 päädyn paikat on 
merkittävä rakennuksen lyhyen sivun suuntaisiksi. Yhteisalueella 
olevaa autotallirakennusta ei tule suojella, vaan sen purkaminen tai 
kokonaan uusiminen tulee olla myös mahdollista. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta: Ehdotuksessa ei ole määräystä 
ikkunoiden materiaalista. Ikkunoita koskevaa määräystä on lievennetty 
siten, että ikkuna-aukotuksen ja parvekekaiteiden asema suhteessa 
julkisivupintaan pyritään (sana lisätty) säilyttämään alkuperäisenä tai 
alkuperäisen kaltaisena. Talon 12 päädyssä olevat paikat on merkitty 
kirjeessä esitetyllä tavalla ja autotallirakennukselta poistettu 
suojelumerkintä.  
 
Asunto Oy Maasälväntie 16 esittää, että kaavamääräyksessä sr-2a 
tulee huomioida se, että kiinteistön päädyt on lämpörapattu ja tämän 
vaihtoehdon käyttö tulee olla mahdollista.  
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Kaupunkisuunnittelulautakunta: Asemakaavamääräystä on 
täydennetty päätyseinien osalta siten, että seinät voivat olla 
lämpörapatut. 
 
Asunto Oy Maasälväntie 10 pitää tärkeänä sitä, että kaupunki pyrkii 
suojelemaan Pihlajamäen 1960-luvun rakennuskannan ja 
maisemallisesti keskeiset alueet. Yhtiö toivoo kirjeessään, että samalla 
pyrittäisiin kehittämään ostoskeskuksen tienoota, katuympäristöä ja 
muita yleisiä alueita. Palvelujen turvaamiseksi tarvittaisiin myös uusien 
asuntojen rakentamista. Kiilletien ohella toinen sopiva paikka 
maltilliseen asuntorakentamiseen olisi ostoskeskuksen uudempi osa 
ympäristöineen. Lisäksi kirjeessä kiinnitetään huomiota suojelukaavan 
sitovuuteen ja taloudellisuuteen.    
 
Yhtiö esittää, että tontilta poistetaan lisämääräys "terassia ei saa kattaa, 
eikä rungon ulkopuolelle rakentaa ulokkeita kuten viherhuoneita". 
Kattamattomat terassit soveltuvat Suomen ilmastossa huonosti 
asunnon ulkotiloiksi ja niistä on aiheutunut paljon vesivuotoja 
alapuolisiin asuntoihin monista korjauksista huolimatta. Pihakatoksiin 
liittyvät pienet viherhuoneet voisivat parantaa alempien asuntojen 
käyttökelpoisuutta. 
 
Suojelukaava tulee rajoittamaan merkittävästi yksityisen 
rakennusomaisuuden käyttöä ja alueen kehittämistä. Kaavaa 
laadittaessa tulisi selvittää maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaisesti 
suunnitelman toteuttamisen pitkäaikaiset vaikutukset mm. alueen 
palvelujen ja omaisuuden arvon kehitykseen. Samoin tulisi laatia arvio 
korjaustapaohjeiden kustannusvaikutuksista kiinteistön elinkaaren 
aikana. Kaupungin tulisi myös selvittää asuntoyhtiöiden mahdollisuudet 
saada ulkopuolista rahoitusta kaupungilta, valtiolta tai EU:Ita 
suojelumääräyksistä aiheutuviin ylimääräisiin korjauskustannuksiin. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta: Ostoskeskuksen ja palvelujen 
kehittämistä, korjaustapaohjeen taloudellisia vaikutuksia ja 
kohtuullisuutta ja ulkoalueiden parantamista koskeviin mielipiteisiin on 
vastattu edellä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevaan 
mielipiteeseen annetussa vastineessa. Tonttia koskeva määräys 
"terassia ei saa kattaa, eikä rungon ulkopuolelle rakentaa ulokkeita 
kuten viherhuoneita" on kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksellä 
poistettu. 
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Suojelumääräykset on laadittu 1960-luvun betonilähiön korjauksen 
erityispiirteet ja ongelmat huomioon ottaen. Alkuperäisten 
betonirakenteiden palauttamista ei edellytetä ja suojelumääräykset ovat 
tältä osin lievemmät kuin yleensä suojelukaavoissa käytetyt. 
Asemakaavan muutosehdotus kuitenkin kieltää rakennusten levytykset. 
Määräyksellä turvataan suojelukaavan tavoitteiden toteutumisen 
kannalta tärkeä julkisivujen rakennustaiteellisen arvon säilyminen.  
 
 Alueen korjaustapaohjeet on laadittu huolella niiden 
kustannusvaikutukset ja taloudellisuus huomioon ottaen. 
Korjaustapaohjeissa on erityisesti otettu huomioon rakennustapojen 
kestävyys ja rakenteiden elinkaari. Kohtuullisuussyistä 
korjaustapaohjeissa sallitaan eristekorjaaminen (lisälämmöneristys ja 
eristerappaus) sekä mahdollistetaan useampia korjausvaihtoehtoja. 
Lisälämmöneristys ja eristerappauson yksi yleisimpiä betonijulkisivujen 
korjausmuotoja, joka on kustannuksiltaan kilpailukykyinen esimerkiksi 
asemakaavassa kielletyn levytyksen kanssa. Eristerappausta 
lisälämmöneristeineen ei tarvita niin kauan kuin julkisivut voidaan 
(betoni)korjata ja uudelleen pinnoittaa tai maalata. Betonin teknisestä 
kunnosta riippuen tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista, jolloin on 
turvauduttava eristekorjauksen kaltaisiin ratkaisuihin tai julkisivun 
betonisen ulkokuoren vaihtamiseen. 
 
Eristekorjauksen ohella korjaustapaohjeissa on tapauskohtaisesti 
suositeltu betonijulkisivujen vaurioituneen ulkokuoren korvaamista 
uudella betonisella kuorielementillä, joka suojelunäkökulmasta on 
eristekorjausta tyylikkäämpi ja teknisesti kestävämpi vaihtoehto. 
Käytännössä jää kuitenkin taloyhtiöiden itsensä päätettäväksi, lähtevätkö 
ne kalliimpiin, elinkaareltaan kestävämpiin ja pitkäaikaisempiin 
ratkaisuihin vai tyydytäänkö halvempaan eristekorjaukseen. 
 
Suojelukaava ei rajoita merkittävästi yksityisen rakennusomaisuuden 
käyttöä ja alueen kehittämistä eikä Pihlajamäen suojelumääräyksistä 
aiheudu asuinrakennusten osalta yhtiöille ylimääräisiä 
korjauskustannuksia. Rakennukset ovat korjausiässä, ne tulee korjata 
joka tapauksessa hyvän huolto- ja korjaustavan mukaisesti eivätkä 
korjaustapaohjeet aiheuta ylimääräisiä tai liiallisia vaatimuksia 
korjaustavan suhteen.  Asemakaavan muutosehdotus ei ota kantaa 
konkreettiseen korjaustapaan rakennusten julkisivujen levytystä lukuun 
ottamatta, joka on kielletty. Lisäksi useat yhtiöt, kuten myös Asunto Oy 
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Maasälväntie 10, ovat jo korjanneet rakennuksensa 
korjaustapaohjeiden ja asemakaavan muutosehdotuksen mukaisesti.   
 
 Suojelukaavan pitkäaikaisvaikutuksista alueiden arvoon tai 
arvostukseen ei ole olemassa tutkimustietoa. Suojelukaavan alueen 
arvoa alentavaa vaikutusta koskevien väitteiden osalta voidaan todeta, 
että suojelun voidaan myös nähdä nostavan esiin arvoja, jotka 
voimistavat alueen identiteettiä ja arvostusta. Ehdotusta laadittaessa on 
selvitetty kaavan yhdyskuntataloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia 
vaikutuksia mm. rakennushistoriallisten ja rakennusteknisten 
inventointien ja selvitysten avulla maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n 
edellyttämällä tavalla. Myös ostoskeskuksen kaupallisia 
kehittämisedellytyksiä on selvitetty. Helsingin tietokeskus seuraa alueen 
sosiaalisen tilan kehitystä jatkuvasti. Viimeisin selvitys on vuodelta 
2005. Tehdyt selvitykset ovat olleet Pihlajamäen osalta 
poikkeuksellisen kattavat.  
 
Lähiöprojektin toiminnassa 1990-luvulla painopisteenä oli 
asuinrakennusten korjausten edistäminen, joka nähtiin 
valtakunnallisestikin tärkeänä asiana. Lähiöprojektialueina Pihlajisto ja 
Pihlajamäki saivat nauttia valtion korjausavustuksesta vielä 2000-
luvullakin. Alueiden asunto-osakeyhtiöt ovat saaneet yli 1,5 milj. euroa 
suoraa valtion tukea korjauskustannuksiin, josta Pihlajamäen asunto-
osakeyhtiöiden osuus oli 700 000 euroa vuosina 2000–2005.  
 
Tällä hetkellä valtio avustaa vain energiataloudellisia korjauksia. Tämän 
lisäksi Uudenmaan ympäristökeskuksen kautta on mahdollisuus hakea 
korjausavustusta asemakaavalla suojeltuihin rakennuksiin. 
Jälkiasennushissejä varten saa valtiolta hissiavustusta 50 % Valtion 
asuntorahaston kautta hissin rakentamiskustannuksista, ja kaupunki 
tukee hissin rakentamista tämän lisäksi vielä 10 %:lla. Tällä hetkellä ei 
ole olemassa sellaista EU-tukea, joka olisi tarkoitettu rakennusten 
korjausavustuksiin.  
 
Asunto Oy Liusketie 2 on tyytyväinen siihen, että Helsingin kaupunki 
esittää jo 1960-luvulla kansainvälistäkin kiitosta saaneen Pihlajamäen 
arkkitehtuurin ja asukkaita miellyttävän korttelirakenteen suojelemista 
suojelukaavalla. 
 
Yhtiö esittää huolensa ja toiveita mm. seuraavista seikoista:   
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– kaavan taloudelliset vaikutukset 
– ostoskeskuksen tulevaisuus 
– kaavamääräysten sitovuus tulisi selvästi ilmetä  
– tontinvuokrasopimukset ja kompensaatioitten 

rahoittamismahdollisuudet tulisi selvittää  
– uimahallin rakentaminen ostoskeskuksen yhteyteen 
– selvitys periaatteista, joilla kaupunki hankkii Pihlajamäestä 

vuokra-asuntoja 
– sr-2:n levytysmääräyksen lieventäminen, tukitoimia tai 

kompensaatioita suojelusta. 
 
Yhtiö esittää, että laadittaisiin selvitys asemakaavan muutoksen 
vaikutuksista alueen taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen sekä 
ainakin esimerkinomaisesti laadittaisiin vertailulaskelmat joidenkin 
taloyhtiöiden julkisivukorjausten toteuttamisesta suojelumääräysten ja 
korjaustapaohjeiden mukaisesti ja ilman niiden asettamia reunaehtoja. 
 
Yhtiö esittää lisäksi seuraavat tonttia koskevat muutospyynnöt: 
 
– betoniportaan rakentaminen rakennuksen päätyyn ja 

Maasälväntien päästä tontille johtavan ajotien leventäminen 
– talon pohjoispuolella olevan puistoalueen s-1-merkinnän 

muuttaminen s-7-merkinnäksi.  
– tontin 38015/13 rajojen tarkistaminen 
– pysäköintipaikkojen osoittaminen sulkumerkeillä kaavassa 
– Liusketie 8:n tontilla olevan metsikön varaaminen 

pysäköintiin 
– rakennusoikeuden säilyttäminen entisellään. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta: Kaavan taloudellisia vaikutuksia, 
ostoskeskuksen tulevaisuutta sekä asemakaavan muutosehdotuksen 
yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin on vastattu Asunto Oy 
Maasälväntie 10:lle annetussa vastineessa. Julkisivujen arvon 
turvaava, sr-2-asemakaavamääräykseen sisältyvä julkisivujen 
levytyksen kieltävä määräys on olennainen suojelukaavan tavoitteen 
toteutumisen kannalta eikä sen lieventäminen ole perusteltua. 
Tontinvuokrasopimuksista samoin kuin periaatteista, joilla kaupunki 
hankkii Pihlajamäestä vuokra-asuntoja, vastaa kiinteistövirasto. 
Ostoskeskuksen lähistöllä toimiva uimahalli olisi vetovoimatekijä, mutta 
kaupungin taholta ei ole uimahallivarausta Pihlajamäkeen. 
Asemakaavamääräykset ovat sitovat. Korjaustapaohjeista päättää 
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rakennuslautakunta.  
 
Betoniportaan rakentamiselle ei ole estettä. Maasälväntien päästä 
tontille johtavalle ajotielle on asemakaavan muutosehdotukseen lisätty 
ajo-merkintä. Viher- ja puistoalueiden s-merkinnät puistoalueilla on 
huolella tutkittu, ja ne perustuvat maisemainventointiin, eikä niitä ole 
siten syytä muuttaa. Rakennuksen pohjoispuolella oleva s-1-alue on 
osa puistoa, eikä kuulu tonttiin.   
 
Tontin 38015/13 tontin rajoja on tarkistettu siten, että eteläinen hieno 
kallio on merkitty lähivirkistysalueeksi ja pohjoisempi osa liitetty tonttiin 
38015/1. Tonttijaot vahvistuvat tonttijakotoimituksessa. Pysäköintipaikat 
on merkitty sulkumerkeillä kirjeessä esitetyllä tavalla. Liusketie 8:n 
tontilla olevan metsikön varaaminen pysäköintiin ei kuitenkaan ole 
perusteltua. Alue on yksi Hakan alueen metsäpihoista, jotka ovat 
olennainen osa alueen muodostamaa kokonaisuutta. Tontin 
rakennusoikeus on muutettu nykyisen kaavan mukaiseksi. 
Asemakaavan muutosehdotus ei estä ullakkorakentamista, jos se 
tapahtuu nykyisten rakenteiden sisällä. 
 
Asunto Oy Graniittitie 6–7 suhtautuu myönteisesti 
suojelukaavaehdotukseen, mutta pyytää ottamaan jatkosuunnittelussa 
huomioon, että Kiilletiellä oleva autotalli puretaan ja korvataan 
maisemaan sopivalla autokatoksella. Lisäksi atriumtalojen 
rakentaminen ei saa rajoittaa Graniittitie 7 asukkaiden oleskelua 
parvekkeilla tai näiden tilojen käyttöä. 
 
 Kaupunkisuunnittelulautakunta:Autotallia koskeva suojelumääräys 
on poistettu. Uudet atriumpihatalot on suunniteltu siten, että 
rakennusten toiset kerrokset avautuvat vaihdellen eri suuntiin, jolloin 
vain muutama asunto aukeaa suoraan Graniittitie 6–7:n suuntaan. 
Ratkaisu ei estä parvekkeiden käyttöä.  
 
Asunto Oy Rapakivenkuja 2 ja Asunto Oy Rapakivenkuja 3–4–5 
esittävät kirjeessään mm. seuraavaa:  
 
Yhtiöt tulee ensisijaisesti jättää suojelukaavan ulkopuolelle. Mikäli erittäin 
painavat syyt vaativat yhtiöt sisällytettäväksi suojelukaavaan, sr-2-
määräykseksi tulee merkitä: "Rakennuksien tulee sopeutua 
ulkoasultaan, materiaaliltaan ja väriltään ympäristöön." Mikäli edellä 
olevat vaatimukset hyväksytään, yhtiöt eivät vastusta suojelukaava-
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alueelle sijoitettua uutta asuntotuotantoa.  
 
Asemakaava sitoo asuntoyhtiöt yksityiskohtaisilla kaavamääräyksillä 60-
luvun rakennustekniikkaan. Lisäksi yhtiöt ovat huolestuneet 
Pihlajamäen suojelukaavan vaikutuksesta alueen asuntojen hintoihin. 
Mahdollisten aiheutuneiden korvausten hakemisen tukena ei 
osakkeenomistajilla ole vielä Suomessa käytettävänä ryhmäkannetta. 
Yksityiskohtaisilla kaavamääräyksillä murretaan taloyhtiöiden 
oikeussuoja. 
 
Rakennuslautakunta teki 25.3.1993 kielteisen päätöksen Asunto Oy 
Rapakivenkuja 2 lisälämpöeristyksen asentamisesta ja steni-levyjen 
(polymeeribetoni) sijoittamiseksi villaeristeen suojaksi. Perusteluna oli 
muun muassa kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittävä suojeltava 
aluekokonaisuus. Lääninoikeuden ratkaisulla rakennuslautakunta joutui 
myöntämään luvan ja rakennusvalvontavirasto toimitti kiinteistössä 
loppukatselmuksen 10.10.1995. Lääninoikeuden päätös on otettava 
huomioon kaavaluonnosta koskevassa korjaus- ja 
muutostyömääräyksessä, mikäli ko. aluetta ei poisteta 
kaavaluonnoksesta. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta:Rapakiventie 2 ja Rapakiventie 3–4–
5 ovat osa Pihlajamäen alkuperäistä asemakaavallista kokonaisuutta, 
ja niiden sisällyttäminen asemakaavan muutokseen on siten 
perusteltua.   
 
 Rakennusten seinärakenteiden osalta Pihlajamäessä esiintyy useita 
erilaisia betoniseinärakenteita eikä Rapakivenkuja 3–4–5:n 
seinärakenne ole tässä suhteessa poikkeus. Mineraalivilla ja steni-levy 
on lisätty yhtiön rakennusten julkisivuihin myöhemmin eivätkä ne kuulu 
alkuperäiseen seinärakenteeseen. Pihlajamäki on rakennettu 
aluerakentamiskohteena eikä kyse ole hartiapankkikohteesta, johon 
kirjeessä viitataan. Asemakaavamääräykset eivät estä 
lisälämmöneristyksien asentamista julkisivuihin. Rakennusten 
suojelumääräyksen muuttaminen tämän kohteen osalta muusta 
Pihlajamäen alueesta poikkeavaksi ei siten ole perusteltua. 
Asemakaavamääräykset noudattavat suojelukaavoissa yleisesti 
käytettyjä määräyksiä eivätkä ne ole erityisen poikkeavat tai 
yksityiskohtaiset.  
 
Suojelumääräykset on laadittu betonijulkisivujen korjaamisen tekniset 
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ongelmat tiedostaen. Korjaustapaohjeita laadittaessa on konsulttina 
ollut alan johtava rakennetekninen asiantuntija. Korjaustapaohjeiden 
ajanmukaisuuden ja teknisen tietämyksen varmistamiseksi työryhmään 
on kuulunut myös edustajia rakennusvalvontaviraston 
rakennustekniseltä osastolta.   
 
 Asemakaavat laaditaan aina ajankohtansa teknisen ja muun 
tietämyksen perusteella ja ne ajanmukaistetaan tarpeen mukaan 
olosuhteiden muuttuessa. Asemakaavamääräykset eivät sido 
asuntoyhtiöitä toteuttamaan 60-luvun rakennustekniikkaa, eivätkä ne 
myöskään edellytä julkisivujen palauttamista alkuperäiseen asuunsa. 
Tätä ei edellytetä myöskään alueelle laadituissa korjaustapaohjeissa. 
Korjaustapaohjeet on laadittu huolella niiden kustannusvaikutukset ja 
taloudellisuus huomioiden. Korjaustapaohjeissa on erityisesti otettu 
huomioon rakennustapojen kestävyys ja rakenteiden elinkaari. 
Kohtuullisuussyistä korjaustapaohjeissa esitetään yhtiöille yleensä 
myös aina useampia betonijulkisivujen korjausvaihtoehtoja. 
 
Suojelukaavan alueen arvoa alentavaa vaikutusta koskevien väitteiden 
osalta voidaan todeta, että rakennuksen suojeleminen koetaan 
monessa tapauksessa rakennuksen arvoa lisäävänä tekijänä, jolla voi 
olla suoraan myönteinen vaikutus myös asunnon myyntihintaan. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 57 §:n 2 momentin mukaan 
asemakaavassa voidaan antaa tarpeellisia, maanomistajalle 
kohtuullisia suojelumääräyksiä mm. rakennetun ympäristön 
suojelemiseksi. Rakennusten suojelua koskeva ratkaisu tehdään aina 
rakennusten suojeluarvon perusteella. Pihlajamäen rakennustaiteelliset 
arvot tunnustettiin jo alueen rakentamisaikana ja rakennusten 
suojeluarvo on kiistaton. 
 
Kirjelmässä viitattu steni-levyä koskeva lääninoikeuden 1990-luvulla 
tekemä päätös on tehty voimassa olevan asemakaavan perusteella 
myönnetyn rakennusluvan johdosta. Sillä ei ole merkitystä 
suojelukaavan laatimiseen tai määräyksiin. Maankäyttö- ja rakennuslain 
118 §:n mukaan rakentamisessa, rakennuksen korjaus- ja 
muutostyössä ja muita toimenpiteitä suoritettaessa samoin kuin 
rakennuksen tai sen osan purkamisessa on huolehdittava siitä, ettei 
historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai 
kaupunkikuvaa turmella. Levytyksen kieltämisen perusteluna on ollut 
juuri niiden kielteinen vaikutus julkisivujen rakennustaiteelliseen 
arvoon.  
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Kaupunkisuunnittelulautakunnan toimivaltaan ei kuulu päättää 
tontinvuokrasopimuksia koskevista asioista. Tältä osin asiassa tulee 
kääntyä kiinteistöviraston puoleen. 
 
Asunto Oy Maasälväntie 14 esittää, että kiinteistön sisäpuoliset 
korjaus- ja tilojen muutostyöt tulisi sallia. Muutos- ja korjaustöillä yhtiö 
tarkoittaa esim. putkiremontin yhteydessä porrashuoneen käyttämistä 
uusien nousulinjojen sijoittamiseen, ullakkotilojen hyödyntämistä esim. 
saunaosaston rakentamiseen yms. Taloyhtiön yleisten tilojen 
korjaaminen, jalostaminen ja nykyaikaistaminen tulisi olla sallittua 
nykyistä vastaavalla tavalla myös jatkossa, jotta kiinteistön arvo ja 
käyttömukavuus säilyy. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta:Kaavan muutosehdotus ei estä 
kirjeessä mainittuja toimenpiteitä.  
 
Aarnikan Lämpö Oy:n kirje, jossa käsitellään kaavan yleisiä 
vaikutuksia, on alkuosaltaan identtinen Asuntoyhtiö Maasälväntie 14 
kirjeen kanssa. Lisäksi Aarnikan Lämpö Oy esittää autopaikkoja 
koskien seuraavaa:  
 
Autopaikoitusalueet on järjestetty nykyisin siten, että niin Liusketie 8:n, 
14:n kuin 18:n paikoitusalueet palvelevat Liusketie 2:n, 6:n ja 16:n 
autopaikoitusta. Edellytämme, että kaavaan tehtäisiin nykyisen 
käytännön mukaiset merkinnät ja tontin 8 keskiosa merkittäisiin LPA-
tontiksi, mahdollisesti jopa hieman laajemmin rajoin.  
 
Liusketien alueen autopaikkojen lisärakentamismahdollisuudet tulisi 
huomioida. Liusketie 8:n tontilla on vielä yksi rakentamaton metsälö, 
mutta se ei riittäne koko tarpeeseen. 
 
Maasälväntien päähän merkitty LPA-tontti olisi luontevampaa liittää 
ympäröivään puistoalueeseen.  
 
LPA-tonttimerkinnät poistetaan korttelin 38012 uusin numeroin 
merkityiltä tonteilta 10 ja 8. Koska Aarnikan Lampö on näiden tonttien 
vuokrasopimuksen haltija, olisi toivottavaa, että vuokrasopimus 
voitaisiin nykyisin ehdoin siirtää suoraan tontin 5 osalta As. Oy 
Maasälväntie 5 ja 9:lle ja tontin 8 osalta As.Oy Liusketie 16:lle. 
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Korttelialueen 38015 LPA-merkintä poistetaan ja tonttialue jaetaan As. 
Oy Liusketie 2:n ja As. Oy Liusketie 6:n pihatonteiksi tai valtaosa tontin 
eteläisestä osasta jää kaupungin hallintaan ja kaavaan merkitään 
kallioalueelle s-1-suojelumerkintä. 
 
Aarnikan Lämpö Oy:n ja Aarnikan Autotalli Oy:n vuokraamilla tonteilla 
tulisi voida tarvittaessa kunnostaa paikoitusalueita: asfaltoida hiekka- ja 
kalliopinnat, parantaa sadevesien juoksutusta ja valaistusta, 
pensasaidoin erottaa esim. Liusketie 8:n kenttä (38015/6) Liusketiestä 
sekä rakentaa saman tontin metsälöön lisää autopaikkoja. 
 
Tutkitaan mahdollisuutta siirtää ainakin osa korttelin 38015 
autopaikoituksesta Liusketien alusta lähtevään väestösuojatunneliin. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta: Kirjeen alkuosan osalta viitataan 
vastineeseen, joka on annettu Asunto Oy Maasälväntie 14:lle. 
 
Korttelissa 38015/8 pysäköimispaikalle (p) sekä LPA-tonteille 38015/6 
ja 10 on lisätty sulkumerkinnät, jotka osoittavat tontit, joiden 
autopaikkoja saa alueelle sijoittaa. Pysäköintipaikan merkitseminen 
LPA-alueeksi ei kuitenkaan ole perusteltua alueen maisema-arvojen 
vuoksi. Kyseessä on yksi Hakan alueelle tunnusomaisista 
metsäpihoista, joka kuuluu alueen suojelukohteisiin. Sen sijaan 
Liusketie 8 autopaikkatontin laajentaminen on mahdollista kirjeessä 
esitetyllä tavalla kuitenkin rinne säilyttäen. Kaavan muutosehdotus ei 
myöskään estä pysäköintialueiden parantamista kirjeessä esitetyllä 
tavalla.  
 
Maasälväntien päähän merkitty LPA-tontti on merkitty lähivirkistysalueen 
osaksi ja korttelialueen 38015 eteläosa lähivirkistysalueeksi. LPA-
tonttimerkinnät on poistettu korttelin 38012 tonteilta 8 ja 10. Tonttien 
vuokraamisesta päättää kiinteistölautakunta. Jos tarvetta autopaikkojen 
lisäämiseen ilmenee, tontilla 38015/13 olevan väestösuojan ottamista 
pysäköintiin voidaan tutkia.   
 
SATOkoti Oyesittää kirjeessään mm. seuraavaa: 
 
Pihlajamäki on yksi suomalaisen modernin arkkitehtuurin 
merkkikohteita, joka varmasti ansaitsee tulla säilytettäväksi 
jälkipolvillekin. Tässä säilyttämisessä ja suojelemisessa ei pidä 
kuitenkaan mennä liian pitkälle siten, että estetään kiinteistöjen normaali 
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ja järkevä kunnostaminen ajan hengen mukaisia teknisiä vaatimuksia 
vastaavaksi. Hissien rakentamista rakennusten rungon ulkopuolelle ei 
tulisi estää, vaan sallia silloin, kun se voidaan toteuttaa 
rakennusvalvontaviranomaisia tyydyttävällä tavalla ja niin, että 
rakennuksen luonne ei kärsi. Kiilletien alueelle ei tulisi sijoittaa 
täydennysrakentamista mm. siksi, että autopaikkojen, jätekatosten ja 
leikkialueiden siirroista ja uudelleenrakentamisista aiheutuu yhtiölle 
merkittäviä lisäkustannuksia. Lisäksi kiinteistöjen pihojen käytettävyys 
huononee ja asuntojen kysyntä vuokra-asuntoina laskee. 
Täydennysrakentamisesta aiheutuu siten ainoastaan merkittäviä 
kustannuksia ja kiinteistöjen käyttöarvon ja arvon alentumista. 
Kaavaluonnosta tulisi muuttaa niin, että autopaikat voidaan toteuttaa 
tavalla, joka ei aiheuta lisäkustannuksia eikä heikennä kiinteistöjen 
käyttöä. Lisäksi yhtiö esittää, että tutkittaisiin vaihtoehtoisesti 
täydennysrakentamismahdollisuutta yhtiön omistaman tontin 38001/1 
etelä- ja lounaissivuilla.  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta: Arkkitehti Lauri Silvennoisen 
suunnittelemat Saton pitkien lamellitalojen julkisivut ovat alueelle 
tunnusomaiset ja kuuluvat aikakautensa parhaimpiin. Kaavan 
muutosehdotus kieltää hissien rakentaminen rakennusten rungon 
ulkopuolelle rakennustaiteellisin perustein (MRL 118 §). Koska 
kyseessä ei ole asunto-osakeyhtiö, hissin sijoittaminen porrashuoneen 
yhteyteen joko porrassyöksyjen väliin tai ottamalla tila hissiä varten 
huoneistojen yhteydestä, on myös helpompaa kuin asunto-
osaketaloissa. Porrashuoneiden mitoitus ei myöskään estä hissin 
sijoittamista porrassyöksyjen väliin.   
 
 Kiilletien täydennysrakentamisratkaisu perustuu siihen alkuperäiseen 
asemakaavalliseen ajatukseen, että korkeampien rakennusten välissä 
on matalampia paviljonkimaisia rakennuksia, sekä alueen nykyiseen 
hoitamattomuuteen ja keskeneräisyyteen. Kirjeessä vaihtoehtoisena 
esitetty täydennysrakentamispaikka ei ole rakentamiseen sopiva. 
Kyseessä on alueen kaupunkikuvan ja suurmaiseman kannalta tärkeä 
rinnemetsä, joka on ehdotuksessa esitetty suojeltavaksi Pihlajamäen 
muodostaman asemakaavallisen ja maisemallisen kokonaisuuden 
osana. Myös tontin 38001/3 pääasuinhuoneet ja parvekkeet avautuvat 
tähän suuntaan.  
 
Tontilta täydennysrakentamisen yhteydessä poistettavat autopaikat 
korvataan osoittamalla kiinteistölle uudet autopaikat. Kaupunki korvaa 
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vanhat paikat niiden nykyiseen tasoon kaupunginvaltuuston 8.6.2005 
vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Yhtiöille ei aiheudu 
autopaikkojen rakentamisesta kustannuksia. Asiasta on neuvoteltu 
asianomaisten kanssa. 

 
Tilastotiedot 
 

 

 Voimassa oleva asemakaava 
 

  Käyttötarkoitus Pinta-ala Kerrosala 
  

 
 m2 k-m2 

  Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 257 866 176 840 
  Asuntolatyyppisten kerrostalojen korttelialue 

(AKS) 
11 426 9 400 

  Asumista palvelevien huoltorakennusten 
korttelialue (AH) 

6 112 1 904 

  Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue 
(YL) 

6 968 5 226 

  Opetustoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialue (YO) 

3 037 2 277 

  Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien 
rakennusten korttelialue (YS) 

2 668 1 067 

  Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten 
rakennusten korttelialue (YK) 

3 603 2026 
 

  Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K) 13 052 4 870 
  Puisto (P) 146 836  
  Lähivirkistysalue (VL) 1 898  
  Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (U) 77 882  
  Yleinen pysäköintialue (LP) 4 187  
  Autopaikkojen korttelialue (LPA) 54 547 1 737 
  Yhteensä 590 082 205 347 
  
 Asemakaavan muutosehdotus 

 
  Käyttötarkoitus Pinta-ala  Kerrosala 
   m2 k-m2 

 
  Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 269 765 143 170 
  Asuntolarakennusten korttelialue (AS) 11 426 10 300 

+ 2 400 
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  Asuinpientalojen korttelialue (AP) 7 221 2 200 
  Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue 

(YL) 
9636 6219 

  Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten 
rakennusten korttelialue (YK) 

3603 2 026 

  Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K) 8 254 3 120 
  Puisto (VP) 45 760  
  Lähivirkistysalue (VL) 194 445   
  Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU) 16 167  
  Yleinen pysäköintialue (LP) 4 187  
  Autopaikkojen korttelialue (LPA) 19 618 2 136 
  Yhteensä 590 082 171 571  

 
Jatkotoimenpiteet Ehdotus koskee kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuuluvaa 

aluetta. 
 
Ehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi.  
 
Asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymisestä päättää 
kaupunginvaltuusto. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää lautakunnan muuttaman 
ehdotuksen mukaisesti asemakaavan muutosehdotuksen nro 11520 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä. 
 
Lautakunta teki päätöksensä äänestyksen jälkeen. 
 
Äänestyksessä olivat vastakkain esittelijän ehdotus ja 
varapuheenjohtaja Rauhamäen jäsen Helistön kannattamana tekemä 
muutosehdotus, jonka mukaan asemakaavamerkinnöistä ja -
määräyksistä poistetaan sr-2 määreistä seuraava virke: 
 
”Tontilla 38027/1 terassia ei saa kattaa eikä rungon ulkopuolelle 
rakentaa ulokkeita kuten viherhuoneita”.  
 

Lautakunta päätti äänin 5( Helistö, Alku, Soisalo, 
Sandbacka, Rauhamäki)–4( Arhinmäki, Puoskari, Salonen, 
Anttila) hyväksyä varapuheenjohtaja Rauhamäen tekemän 
muutosehdotuksen. Vähemmistö oli esittelijän ehdotuksen 
kannalla. 
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Lisätiedot: 
Tyynilä Taru, arkkitehti, puhelin 169 4314 
Salastie Riitta, arkkitehti, puhelin 169 4237 
Ahtiainen Markus, insinööri, puhelin 169 3466 
Neuvonen Matti, diplomi-insinööri, puhelin 169 4358 

 
KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 
 
 
 
 
Maija Anttila  Ruija Rantala-Saajo 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 

LIITTEET Liite 1 Asemakaavan muutosehdotus nro 11520 
 Liite 2 Havainnekuva 
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Vastaanottajat: 
 
Kaupunginhallitus  
 
 


