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Alueen sijainti: Alue sijaitsee Punavuoressa, osoitteessa Annankatu 7. Kiinteis-töön kuuluu kaksi rakennusta. 

 Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti. 
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Tiivistelmä 
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee yhtä tonttia osoit-teessa Annankatu 7. Asemakaava mahdollistaa piharakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen asuinrakennukseksi. Katuraken-nuksen osalta vahvistetaan sen nykyinen käyttö kirkko- ja asuin-rakennuksena. Kaavaratkaisun pääkäyttötarkoitusmerkinnäksi on osoitettu asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialue, joka sallii asumisen lisäksi joustavasti myös muut käyttötarkoituk-set. Tontin molemmat rakennukset suojellaan korkeimmassa suo-jeluluokassa sr-1. 
Asemakaavatyössä on erityisesti pyritty edistämään ratkaisua jossa, molemmat rakennukset saadaan korjattua tarkoituksenmu-kaiseen käyttöön. 
Tontin kokonaiskerrosala on 1 750 k-m2, mikä on 730 k-m2 suu-rempi kuin vanhassa asemakaavassa. Muutokset tapahtuvat kui-tenkin olemassa olevien rakennusten sisäpuolella. Uutta asunto-kerrosalaa on 1 150 k-m2 ja kirkollisten ja seurakunnallisten ra-kennusten kerrosala vähenee 420 k-m2 vanhan asemakaavan mukaiseen rakennusoikeuteen verrattuna. Asukasmäärän lisäys on n. 20. 
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että his-toriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaat rakennukset säilyvät ja samalla varmistetaan kantakaupungin toiminnallisesti sekoittu-neen rakenteen säilyminen.  
Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-kijan kanssa. 
Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.  
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnot kohdistuivat suojelumääräyksen tarkentamiseen siten, että ikkunat tulee uusittaessa tehdä puisina. 
Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityis-kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. 
 

Asemakaavan kuvaus 
Tavoitteet 

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa molempien arvokkai-den rakennusten korjaaminen ja käyttö siten, että niiden historialli-set, rakennustaiteelliset ja kaupunkikuvalliset arvot säilyvät. 
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Tarkoituksena on muuttaa piharakennus kokonaisuudessaan asu-miseen ja antaa riittävät määräykset laadukkaiden asuntojen, yh-teistilojen ja asukkaiden yhteispihan toteuttamiseen. Katuraken-nuksen osalta kaavaratkaisu on toteava; kaavaratkaisulla vahvis-tetaan viimeisimmän rakennuslupatilanteen mukainen käyttö. Asumista sallitaan kahteen ylimpään kerrokseen ja alemmat ker-rokset varataan kirkolliseen käyttöön tai muuksi toimitilaksi. 
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-teutumista siten, että kaupunkirakennetta kehitetään kestävästi, ensisijaisesti uudistamalla ja täydentämällä olemassa olevaa ra-kennettua ympäristöä huomioiden alueiden erityispiirteet. Kau-pungin kauneutta vaalitaan turvaamalla arvorakennusten säilymi-nen kuitenkin samalla edistäen asumistiheyden nousua. 

Mitoitus 
Suunnittelualueen pinta-ala on 639 m2. 
Kaavaratkaisun myötä tontin rakennusoikeus kasvaa 730 k-m2:llä, mutta muutokset pysyvät olemassa olevien rakennusten sisäpuo-lella. Tontin kokonaiskerrosala on 1 750 k-m2, josta n. 1 150 k-m2 
sallitaan toteutettavan asuntoina ja loput on ositettava kirkolliseen tai seurakunnalliseen käyttöön tai muuksi palvelu-, liike-, toimisto- tai työtilaksi. Tonttitehokkuus on 2,7. 

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet 
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 
Tontilla sijaitsee kaksi rakennusta, vuonna 1925 valmistunut kirk-korakennus kadun varressa sekä 4-kerroksinen piharakennus vuodelta 1885. Kiinteistön omistaa Suomen adventtiseurakunta, joka osti totin vuonna 1921 ja rakennutti itselleen kirkkorakennuk-sen Annankadun varteen. Piharakennus oli alun perin asuinraken-nus, mutta se muutettiin myöhemmin myös seurakunnan toimiti-loiksi. Nykyisin katurakennus kirkkosaleineen on edelleen seura-kunnan käytössä, mutta piharakennus on vajaakäytöllä. Molem-mat rakennukset edellyttävät sisätilojen ja rakenteiden korjaa-mista. 
Rakennusten väliin jää kantakaupungille tyypillinen, pieni asfaltti-pintainen piha. 
Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialue. (ALP)  
Annankadun varressa 1.-3. kerros on varattava kirkolliseen tai seurakunnalliseen käyttöön tai muuksi palvelu-, liike-, toimisto- tai työtilaksi. Asuinhuoneistoja ei saa sijoittaa kadunvarsirakennuk-sen kolmeen ensimmäiseen kerrokseen. 



   8 (19)  

  

Asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asun-toina, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän. 
Asukkaiden käyttöön tulee rakentaa riittävien varasto- ja huoltoti-lojen lisäksi vähintään seuraavat asumisen aputilat: talopesula, kuivaustila, talosauna ja vapaa-ajantila. 

Liikenne 
Lähtökohdat 
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee korttelin 88 tonttia 21, joka sijaitsee Punavuoressa osoitteessa Annankatu 7. Tontin kohdalla Annankadun liikennemääräksi on arvioitu 5 300 ajon. / vrk. Annankatu on luokiteltu tontin kohdalla tonttikaduksi. 
Lähimmät raitiotieliikenteen pysäkit sijoittuvat noin 200 metrin etäisyydelle Fredrikinkadulle (linjat 1 ja 3), Bulevardille (linjat 1, 3 ja 6) ja Erottajankadulle (linja 10). Lisäksi Fredrikinkatua pitkin kul-kevat bussilinjat 20, 22 ja 30. Lähimmät metroasemat sijoittuvat Rautatientorille noin 700 metrin etäisyydelle ja Kamppiin noin 800 metrin etäisyydelle. Lähin kaupunkipyöräasema sijaitsee aivan tontin vieressä noin 30 metrin etäisyydellä Annankatu 5 ja 6 edus-talla. Lisäksi Iso Roobertinkadulla on yleisiä pyöräpysäköintipaik-koja. 
Annankatu sijaitsee tontin kohdalla asukaspysäköintitunnusalu-eella B, missä on noin 1776 asukaspysäköintitunnuspaikkaa ja myönnettyjä asukas- ja yrityspysäköintitunnuksia 2871 kappaletta (tilanne 1.1.2020). Voimassa olevassa asemakaavassa (vahvis-tettu 14.11.1980) tontille on osoitettu 1 ap / 120 m2 asuntokerros-alaa, 1 ap / 150 m2 asiakaspalvelukerrosalaa, 1 ap / 350 m2 toi-mistokerrosalaa ja 1 ap / 350 m2 seurakunnallista toimintaa palve-levaa kerrosalaa. Tontilla ei saa sijoittaa huoltoajoneuvoa varten tarvittavaa paikkaa lukuunottamatta yhtään autopaikkaa piha-maalle. 
Asemakaavan muutoksen kohteena oleva tontti sijaitsee kanta-kaupungissa alueella, jossa katujen varsilla on pääsääntöisesti molemmin puolin jalkakäytävät ja pyöräliikenne on ajoradalla. 
Kaavaratkaisu 
Asemakaavaamuutos ei vaikuta merkittävästi Annankadun liiken-teellisiin ratkaisuihin tai liikennemääriin. Tontin ajoyhteys säilyy ennallaan. 
Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeen (Kslk 15.12.2015) mukaan pyöräpysäköintipaikkoja tulee rakentaa vä-hintään 1 pp / 30 k-m2 ja autopaikkoja vähintään 1 ap / 150 k-m2. 
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Vieraspysäköinnille tulee osoittaa pyöräpysäköintipaikkoja asuin-talon ulko-ovien läheisyydestä vähintään 1 pp / 1 000 k-m2. Asuk-kaiden polkupyörien pysäköintipaikoista vähintään 75 % tulee si-jaita pihatasossa olevassa ulkoiluvälinevarastossa. Sekä ulkona sijaitsevien asukkaiden pyöräpysäköintipaikkojen että vieraiden pyöräpysäköintipaikkojen tulee olla runkolukittavia. 
Työpaikka-alueiden autojen ja pyörien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeen (Kslk 28.2.2017) mukaan toimistoille tulee raken-taa autopaikkoja enintään 1 ap / 250 k-m2, liiketiloille enintään 1 ap / 150 k-m2 ja seurakunnallisille toiminnoille enintään 1 ap / 200 k-m2. Pyöräpysäköintipaikkoja tulee rakentaa toimistoille ja liiketi-loille vähintään 1 pp / 50 k-m2, seurakunnallisille toiminnoille vä-hintään 10 pp sekä vierailijoille 1 pp / 1 000 k-m2. Lisäksi tulee ra-kentaa muille kuin toimistoille työntekijöiden pyöräpysäköintipaik-koja vähintään 1 pp / 3 työntekijää. Toimistoissa ja liiketiloissa työntekijöiden pyöräpaikoista vähintään 50 % tulee sijaita kate-tussa ja lukittavissa olevassa tilassa. Seurakunnallisille tiloille osoitetut pyöräpaikat voidaan sijoittaa pihalle. Kaikkien kohteiden pyöräpaikat suositellaan rakennettavaksi runkolukituksen mahdol-listavina. 
Mahdolliset vähennykset autopaikkamääristä lasketaan kaupun-gin voimassa olevien autopaikkojen laskentaohjeiden mukaan. 

Palvelut 
Lähtökohdat 
Punavuoren alueella on runsaasti monipuolisia palveluja kävely-etäisyydellä. Kaupalliset palvelut keskittyvät pieniin kivijalkaliikkei-siin korttelirakenteessa. Lisäksi lähiympäristössä sijaitsee useita kouluja sekä esimerkiksi Johanneksenpuisto liikunta- ja virkistys-mahdollisuuksineen. 
Kaavaratkaisu 
Suunnitellulla käyttötarkoituksenmuutoksella ei ole vaikutusta alu-een palvelutarjontaan. Kaavaratkaisu mahdollistaa myös liike- ja muiden palvelutilojen osoittamisen rakennuksiin, mikäli seurakun-nallinen käyttö vähenee. 

Esteettömyys 
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta. 

Ekologinen kestävyys 
Lähtökohdat 
Tontti sijaitsee kantakaupungissa, joukkoliikenteellä, kävellen ja 
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pyöräillen hyvin saavutettavalla alueella. Rakennukset ovat van-hoja massiivitiilirakenteisia rakennuksia. Piha-alue on pieni, eikä siinä tällä hetkellä juuri ole vettä läpäisevää pintaa tai kasvilli-suutta. 
Kaavaratkaisu 
Piharakennus saadaan kaavaratkaisun myötä tehokkaampaan käyttöön ja uusia asuntoja toteutetaan olemassa olevaan kaupun-kirakenteeseen, kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä hyvin saavutettavalle paikalle. Rakennusten korjaaminen siten, että suuri osa rakennusrungoista säilyy, vähentää rakentamisen aikai-sia ilmastopäästöjä. Rakennusten energiatehokkuutta paranne-taan korjaamisen yhteydessä. Kaavaratkaisussa edellytetään pi-han istutusten lisäämistä ja vettä läpäisevien pintojen suosimista piha-alueella, mikä edesauttaa hulevesien hallinnassa. 

Suojelukohteet 
Lähtökohdat 
Kadunvarsirakennus valmistui vuonna 1925 ja sen suunnitteli ark-kitehti Karl Sandelin. Kirkkorakennus on rakennettu seurakunnan toimintoja varten. Rakennuksen julkisivu kadulle on puhtaaksi muurattua punatiiltä ja kirkkosali erottuu julkisivussa korkeampina ikkunoina, joiden alapuolella on koristeellinen vinomuuraus. Piha-julkisivu on rapattu. Rakennuksen sisätiloja on muutettu toiminnan muutosten myötä ja korjattu tarpeen mukaan. Kirkkosali, on säilyt-tänyt peruspiirteensä kiinteitä penkkejä lukuun ottamatta ja pää-porras on osin säilyttänyt ulkoasunsa, vaikka hissin asentaminen on muuttanut porrashuonetta. Julkisivuissa merkittävin muutos on ollut ikkunoiden uusiminen, jolloin on menetetty alkuperäisten ik-kunoiden luomaa keveyttä katujulkisivussa. 
Sisäpihalle valmistunut asuinrakennus on vanhempi, vuodelta 1885 ja sen suunnittelivat arkkitehdit Kiseleff & Heikel. Julkisivu-jen alkuperäinen tyyli ja julkisivujen rappaus ovat säilyneet alku-peräisen kaltaisina. Sisätiloissa porrasaula laattalattioineen on säilyttänyt piirteensä. Samoin puinen, ylempiin kerroksiin johtava porras on alkuperäinen. 
Vanhassa asemakaavassa kadunvarsirakennus on suojeltu ra-kennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana merkin-nällä s0. Piharakennuksella ei ole suojelumerkintää. 
Kaavaratkaisu 
Kaavaratkaisuussa tontin molemmille rakennuksille annetaan suojelumärääräys sr-1: Rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai kaupunkikuvallisesti erityisen arvokas suojeltava rakennus. Suo-
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jelu koskee rakennuksen julkisivuja sekä kattomuotoa, alkuperäi-siä tai niihin verrattavia rakenteita, rakennusosia ikkunoita ja ar-vokkaita sisätiloja; kirkkosalia ja porrashuoneita. Rakennuksessa tehtävät korjaustyöt ja muutokset eivät saa heikentää sen arvoa tai hävittää sen ominaispiirteitä. Rakennusta ei saa purkaa. 
Lisäksi määräyksissä tarkennetaan, että suojelu koskee kirkkosa-lia ja sen parvia, alkuperäisiä pintoja ja kiinteää sisustusta. 
Ikkunoita uusittaessa ne tulee palauttaa alkuperäisen ilmeen mu-kaisiksi puuikkunoiksi. 

Yhdyskuntatekninen huolto 
Lähtökohdat 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.  
Kaavaratkaisu 
Asemakaavan toteuttaminen ei edellytä uuden yhdyskuntatekni-sen huollon verkostojen rakentamista. 

Ympäristöhäiriöt 
Lähtökohdat 
Annankadun liikenteestä aiheutuu liikennemelua kaava-alueelle. Kadun liikennemäärä on noin 5 300 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus noin 9 %. Suunnittelualueelle ei liikenne-määrätietojen ja käytettävissä olevan mittausaineiston perusteella arvioida kohdistuvan sellaisia merkittäviä ilmanlaatuhaittoja, jotka poikkeaisivat tavanomaisista kantakaupunkimaisista ilmanlaa-tuolosuhteista. 
Kaavaratkaisu 
Kaava-alueelta ei ole tehty liikennemeluselvitystä. Liikennemää-rän ja Helsingin kaupungin meluselvityksen 2017 muiden vastaa-vien katuosuuksien tulosten perusteella kaava-alueelle ei arvioida aiheutuvan erityisiä meluhaasteita. Annankadun liikennemäärän ei odoteta kasvavan tulevaisuudessa.  
Kadun puoleisen julkisivun jatkosuunnittelua ohjataan kaavamää-räyksellä, jonka mukaan julkisivujen ääneneristävyys tulee mitoit-taa siten, että tilan käyttötarkoituksen edellyttämät melutason oh-jearvot sisällä saavutetaan. 
Alueen korttelirakenne suojaa sekä asumiseen muutettavaa piha-rakennusta että leikkiin ja oleskeluun tarkoitettua piha-aluetta ka-tuliikenteen haitoilta. 
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Pelastusturvallisuus 
Lähtökohdat 
Muutos kohdistuu olemassa oleviin rakennuksiin ja tiloihin. 
Kaavaratkaisu 
Kohteeseen on laadittu paloturvallisuussuunnitelma, joka on käsi-telty pelastusviranomaisen kanssa. Olemassa olevien rakennus-ten ja tilojen palo- ja pelastusturvallisuutta ei saa heikentää.  

Vaikutukset 
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-nuksia. Asemakaavamuutos nostaa tontin arvoa. 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympä-ristöön ja asumisolosuhteisiin 
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa siten, että olemassa ole-via rakennuksia saadaan tehokkaampaan käyttöön ja asukas-määrä lisääntyy vähäisessä määrin. Uusien asukkaiden asuinolo-suhteiden laatu pyritään varmistamaan edellyttämällä kaavamää-räyksissä riittävien yhteistilojen ja polkupyöräpaikkojen rakenta-mista sekä pihan istuttamista viihtyisäksi yhteiskäyttöpihaksi. Van-haa rakennukseen on sisätilat peruskorjaamalla mahdollista to-teuttaa laadukkaita asuntoja. Piharakennuksen käyttötarkoituksen muutos asumiseen pienentää lähiympäristön palvelu- ja toimitila-potentiaalia, mutta sisäpihalla sijaitsevan ja vajaakäytöllä olevan rakennuksen muutos ei kuitenkaan merkittävästi vähennä työpaik-kamääriä tai vaikuta negatiivisesti palveluiden saatavuuteen.  
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
Asemakaavamuutos ei aiheuta muutoksia teknisen huollon ver-kostoihin. 
Kaavaratkaisulla ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenteeseen. Työnaikaisilla liikenteen poikkeusjärjestelyillä voi olla tilapäisiä vaikutuksia alueen liikenteeseen. 
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön 
Kaavaratkaisussa asetetaan molemmille rakennuksille suojelu-määräykset, mikä edesauttaa kantakaupungin omaleimaisuuden ja ajallisen kerroksellisuuden säilymisessä. Muutos asumiseen mahdollistaa taloudellisesti rakennusten vaativan peruskorjauk-sen ja siten edesauttaa rakennusten säilymisessä. Kaavaratkai-
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sulla ei ole kaupunkikuvallisia vaikutuksia lukuun ottamatta sisäpi-han julkisivujen muuttumista uusien parvekkeiden rakentamisen myötä. 
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 
Olemassa olevien rakennusten korjaaminen vähentää rakennus-aikaisia hiilipäästöjä. Uusien asuntojen toteuttaminen olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen tukeutuen ja kestävillä liikkumis-muodoilla saavutettavalle paikalle tukee kestävää yhdyskuntara-kennetta. Hulevesien hallintaa pyritään edistämään lisäämällä piha-alueella istutettavaa ja vettä läpäisevää pintaa. 
Yritysvaikutukset 
Piharakennuksen muutos asuinkäyttöön vähentää potentiaalisen toimitilan määrää Punavuoressa. Piharakennus on kuitenkin katu-rakennusta huonommin saavutettavissa pihan puolella, kirkkora-kennuksen takana. Lisäksi se on tällä hetkellä huonokuntoinen ja vajaakäytössä ja edellyttää joka tapauksessa laajaa peruskor-jausta. Hanke ei juurikaan vähennä alueen tämänhetkistä työpaik-kamäärää ja toisaalta rakennuksen korjaaminen toimitilakäyttöön olisi taloudellisesti haastavaa. Muutos ei heikennä yritysten toi-mintaedellytyksiä tai alueen yritysverkostoa. 

Suunnittelun lähtökohdat 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-ton päätös 14.12.2017). 
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden kanssa. 
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Yleiskaava 

 
Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on Kantakaupunki C2 -aluetta, jota kehitetään sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkis-ten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikun-tapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisi-jaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutoksissa on varmistettava kantakaupun-gille ominaisen, toiminnallisesti monipuolisen ja sekoittuneen ra-kenteen säilyminen sekä liike- ja toimitilojen riittävä määrä. Käyt-tötarkoituksen muutosten yhteydessä tulee tehdä alueellinen tar-kastelu. Aluetta kehitetään kestävien kulkumuotojen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, ehdoilla. Kaupunkibulevardeihin rajautuvilla alueilla korttelitehokkuus tulee olla pääsääntöisesti yli 1,8 ja kes-keisten katujen varsilla kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensi-sijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Tontin alueelle on myös mer-kitty ohjeellinen linjaus Tallinnaan suuntautuvalle rautatietunne-lille. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mu-kainen.  
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Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa 2021 (tullut voimaan 19.8.2021) alueelle ei ole osoitettu erityisiä tilavarauksia. Tontti kuuluu keskustan maanalaisen kehittämisen kohdealueeseen, jota kehitetään siten, että se palvelee ensisijaisesti keskustan ke-hittämistä tukevia toimintoja, hallintoa ja huoltoa. Tilojen käyttötar-koitus ja soveltuvuus alueelle tulee tutkia. Alueen maanalaiset tilat on varattu ensisijaisesti keskustan liike- ja palvelutiloja, sekä kes-kustan alueen toimintoihin liittyvää yhdyskuntateknistä huoltoa sekä eri liikennemuotoja varten. 
Asemakaava on maanalaisen yleiskaavan mukainen. 

Asemakaavat 
Alueella on voimassa asemakaava nro 7962 (vahvistettu 14.11.1980). Kaavan mukaan tontti kuuluu kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeseen (YK). Kadunvar-sirakennukselle on osoitettu rakennusoikeutta 1020 k-m2 viiteen kerrokseen. Ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liike-, toi-misto-, sosiaalisia palvelu- ja näihin verrattavia tiloja ensimmäi-seen maanpäälliseen kerrokseen. Kadunvarsirakennus on suo-jeltu. Piharakennukselle ei ole osoitettu rakennusalaa tai raken-nusoikeutta. 
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Rakennusjärjestys 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 

Rakennuskiellot 
Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 mo-mentin mukainen kantakaupungin rajattu rakennuskielto asema-kaavan muuttamiseksi ja laatimiseksi. Rakennuskielto koskee ra-kennusten 1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimiti-loihin ja niiden muuttamista asuinkäyttöön. 

Pohjakartta 
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-kartan. 

Maanomistus 
Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. 

Muut lähtökohdat 
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla. 

Suunnittelu- ja käsittelyvaiheet 
Vireilletulo 

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2020 tontin omistajan hake-muksesta. 
Viranomaisyhteistyö 

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-omaistahojen kanssa: 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti. 
Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Kamppi-Eira-lehdessä. 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli nähtävillä 1.3.–19.3.2021 seuraavissa paikoissa: 
- verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (kaupunginmuseo) kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistui tarpeeseen antaa asemakaavan muutoksessa molem-mille rakennuksille suojelumerkintä. Kannanotossa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että molemmille raken-nuksille on annettu suojelumerkintä. 
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 
Yhteenveto mielipiteistä 
Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-aineistosta kohdistui asumisen olosuhteiden, kaupunkikuvan ja kulttuuriperinnön huomioimiseen sekä rakennusaikaisiin liikenne-järjestelyihin ja alueella toimivien yrittäjien toimintaedellytysten turvaamiseen. 
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että asema-kaavan muutoksen vaikutuksia mielipiteessä lueteltuihin asioihin on arvioitu ja asetettu tarvittavia asemakaavamääräyksiä mm. kaupunkikuvan ja kulttuuriperinnön turvaamiseen. 
Kirjallisia mielipiteitä saapui 1 kpl. 
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet 
Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: 
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) - Helen Oy - Helen Sähköverkko Oy - kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 2.12.2021–14.1.2022 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. 
Muistutukset  
Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 
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Viranomaisten lausunnot 
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-tuivat suojelumääräyksen tarkentamiseen siten, että ikkunat tulee uusittaessa tehdä puisina 
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: 
- Helen Sähköverkko Oy - Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) - kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen 
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-sesta saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. 
Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. 
Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset: 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (kaupunginmuseo) lausunnon johdosta: 
- asemakaavaan suojelumääräystä on täydennetty siten, että ikkunoita uusittaessa ikkunat tulee palauttaa alkuperäisen il-meen mukaisiksi puuikkunoiksi. 
-  selostusta on täydennetty vastaavilta osin 
Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta: 
- seurakunnallisten toimintojen polkupyöräpaikkojen vähimmäis-vaatimus on ilmaistu kappalemääränä (10 pp) ja sallittu niiden toteuttaminen kokonaisuudessaan pihalle. 
- selostusta on täydennetty vastaavilta osin 
Aineistoon tehdyt täydennykset: 
- kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-den osalta  - kaavaselostuksen mitoitustietoja koskevien kappaleiden sana-muotoja on selvennetty ja tarkennettu. 
- kaavaselostuksesta on poistettu maininta mahdollisista maan-käyttökorvauksista ja hakijan kanssa käytävistä maapoliittisista neuvotteluista. 
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- kirjoitusvirheitä on korjattu kaavaselostuksesta. 
Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvo-teltu hakijan kanssa. 

Asemakaavan muutoksen hyväksyminen 
Kaupunkiympäristölautakunta päätti 17.5.2022 hyväksyä Annan-katu 7:n asemakaavan muutoksen 17.5.2022 päivätyn piirustuk-sen numero 12746 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilme-nevin perustein. 
Helsingissä 17.5.2022 
Marja Piimies asemakaavapäällikkö 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Annankatu 7, asemakaavan muutos

Kaupunkiympäristön toimiala Diaarinumero HEL 2020-007404
Asemakaavoituspalvelu Hankenumero 2121_11
Päivätty 16.2.2021 Oas 1525-00/21

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

Kuva 1. Karttakuva suunnittelualueesta.

Tiivistelmä

Annankatu 7:n kiinteistön piharakennus muutetaan asuinkäyttöön.
Tontin molemmat rakennukset suojellaan.
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Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia osoitteessa Annan-
katu 7. Tontilla sijaitsee kaksi historiallisesti arvokasta rakennusta.
Vuonna 1885 valmistunut piharakennus on tarkoitus muuttaa
asuinkäyttöön ja suojella. Vuonna 1925 valmistuneen piharaken-
nuksen osalta asemakaava päivitetään vastaamaan sen nykyistä
käyttötarkoitusta (kirkollinen toiminta 1. 3. kerroksessa ja asumi-
nen 4. 5. kerroksessa) ja samalla katurakennuksen suojelumää-
räys uudistetaan. Tavoitteena on mahdollistaa olemassa olevien
rakennusten tarkoituksenmukainen käyttö niiden historialliset ar-
vot säilyttäen.

Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa
(alustavat suunnitelmat ja rakennushistoriaselvitys) on esillä
1. 19.3.2021 seuraavissa paikoissa:
 verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat.

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

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

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta pyydetään esittämään viimeistään 19.3.2021. Kirjalli-
set mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kau-
pungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13, puhelinnumero: 09 310
13700, verkko-osoite:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/kirjaamo)
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

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

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

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset

 Punavuoriseura ry
 Eteläiset kaupunginosat ry
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Helsingin vanhusneuvosto
 Helsingin vammaisneuvosto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen
vaikutuksia muun muassa asumisolosuhteisiin, kaupunkikuvaan,
kulttuuriperintöön, yrityksiin ja liikenteeseen sekä laaditaan tarvit-
tavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioi-
miseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun
osallistuvat kaupungin asiantuntijat.

Suunnittelun taustatietoa

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vi-
reille tontin omistajan hakemuksesta. Kaupunki valmistelee ase-
makaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tule-
van maankäyttösopimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotte-
luissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1980) alue on merkitty kirk-
kojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi.
Katurakennus on suojeltu merkinnällä S0.

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on merkitty Kantakaupunki C2
-alueeksi, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen,
kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen,
virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena.
Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on
osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi.

Alueella on vireillä kantakaupungin asemakaavojen uudistaminen,
jonka tarkoituksena on ajantasaistaa kantakaupungin asemakaa-
voja vastaamaan todellista rakennettua tilannetta sekä yleiskaa-
van tavoitteita.
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Kaupunkisuunnittelulautakunnan 11.4.2017 hyväksymissä peri-
aatteissa käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen
tontti kuuluu vyöhykkeeseen C, jossa tavoitteena on kehittää alu-
etta työpaikkavaltaisena, monipuolisten toimintojen alueena.

Muita suunnittelualuetta koskevia päätöksiä ja rakennuskielto:
 alueella on voimassa rajattu rakennuskielto nro 12691, joka

koskee rakennusten 1. kerrosten toimitilojen muuttamista asu-
miseen.

 Helsingin keskustavisio (kaupunginhallitus 25.1.2021)

Tontilla sijaitsee nykyisin vuonna 1925 valmistunut kirkkoraken-
nus kadun varressa. Sen rakennutti aikoinaan Suomen adventti-
kirkko kokoontumistiloikseen sekä asunnoiksi. Rakennus on säily-
nyt pitkälti alkuperäisessä käytössään ja 3. kerroksessa on edel-
leen kirkkosali. Piharakennus on edellistä vanhempi. Se on val-
mistunut vuonna 1885 alun perin asunnoiksi, mutta sittemmin
siellä on ollut myös vaihtelevasti toimisto- ja opetustiloja. Molem-
pien rakennusten ulkoseinät ovat massiivitiilirakenteisia ja pihara-
kennus on rapattu. Piha-alue on pienehkö, eikä pihalla nykyisin
ole kasvillisuutta.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Sinikka Lahti, arkkitehti, p. (09) 310 37478, sinikka.lahti@hel.fi

Liikenne
Juha Väisänen, liikenneinsinööri, p. (09) 310 26659,
juha.vaisanen@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Jenni Pellinen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 33134,
jenni.a.pellinen@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, p. (09) 310 37258,
anu.lamminpaa@hel.fi

Rakennussuojelu
Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, sakari.mentu@hel.fi

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

Helsingissä 16.2.2021

Hanna Pikkarainen
tiimipäällikkö
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Kaavoituksen eteneminen








































