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Pasila, Firdonkatu 1, asemakaavan muutos, HSY:n kannanotto osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmaan

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee keskustatoimintojen korttelia (C) 
17106 Ratapihakortteleiden kaava-alueella osoitteessa Firdonkatu 1. 
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa laajempi korkean rakentamisen 
rakennusala korttelin eteläreunaan, toimistotilojen sijoittaminen osin 
pysäköintilaitoksen paikalle sekä ajoneuvoliikenteen tarpeelliset liittymät. 

Kaavaratkaisun myötä vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemaa nostetaan 
Firdonkadun ja Veturitien kulmauksessa korkeiden rakennusosien välissä, 
pysäköintilaitos sijoitetaan osin korttelin pihakannen alle, Höyrykadun 
ajoneuvoliittymä sijoitetaan osin liittymäkiellon kohdalle ja huoltoajo sallitaan 
Tenderinlenkin aukiolta.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää kannanottonaan 
asiasta seuraavaa: 

Aluetta palvelevat vesihuoltolinjat on rakennettu valmiiksi. Asemakaavanmuutos ei 
edellytä vesihuollon lisärakentamista. 

Yhteyshenkilönä toimii alueinsinööri Roosa Silaste, etunimi.sukunimi@hsy.fi. 

Jukka Saarijärvi
yksikön päällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu
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Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta, Helsinki, Pasila, Firdonkatu 1, 
nro 12781

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on 
pyytänyt Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntoa Firdonkatu 1 
asemakaavan muutosehdotuksesta.

Meluntorjunta

Kaava-aineistoon on liitetty meluselvitys, jossa on tarkasteltu melun 
leviämistä asuinrakennusten korttelialueelle. Meluselvityksen mukaan 
tie- ja raideliikenteestä johtuvat suurimmat asuinrakennusten julkisivuille 
kohdistuvat keskiäänitasot ovat päivällä 71 dB ja yöllä 64 dB. 
Raideliikenteestä julkisivuille kohdistuu todennäköisesti myös 
voimakkaita melun enimmäisäänitasoja, mutta niitä ei ole selvityksessä 
esitetty.

Asemakaavassa tulee varmistaa, että kaikki asuinhuoneistot avautuvat 
myös suuntaan, jossa melutasojen ohjearvot (VNP 993/1992) täyttyvät. 
Varmistamalla asunnon avautuminen hiljaisen julkisivun puolelle 
kompensoidaan meluisan puolen haitallisia vaikutuksia ja 
mahdollistetaan asunnon tuulettaminen ilman melusta aiheutuvaa 
haittaa. Mikäli edellä mainitusta poiketaan, on meluselvitykseen syytä 
liittää vaikutusarvio, jolla tehdyt kaavaratkaisut ja annetut määräykset 
on perusteltu. Kaupunkirakenteen tiivistämisen yhteydessä ohjearvosta 
on voinut poiketa ainoastaan riittävien meluselvitysten ja 
vaikutusarviointien perusteella.

Meluselvityksen ja viitesuunnitelman perusteella kaava-alueella on 
asuntoja, jotka avautuvat ainoastaan julkisivuille, joille 
kaavamääräyksen mukaan kohdistuu 69 dB:n päiväaikainen 
keskiäänitaso. Kaavaratkaisu ei tältä osin luo edellytyksiä terveelliselle 
ja viihtyisälle elinympäristölle.

ELY-keskus katsoo, että ääneneristävyyttä koskevat kaavamääräykset 
on annettava johdonmukaisesti kaikille niille julkisivuille, joihin 
kohdistuva keskiäänitaso ylittää 65 dB. Kaavamääräyksissä tulisi myös 
käydä ilmi, että koko kaava-alue on melualuetta.

Kaava-aineistosta ei selviä, miksi meluselvitys on määrätty erikseen 
tehtäväksi rakennuslupavaiheessa. Tältä osin kaava-aineistoa tulisi 
täydentää. Riittävät selvitykset tulee tehdä kaavan valmistelua varten 
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eikä jättää niitä tehtäväksi vasta rakennuslupavaiheessa. Tällä 
varmistetaan, että asemakaava täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa 
määritellyt asemakaavan sisältövaatimukset.

Asian on esitellyt ylitarkastaja Tuomas Autere ja ratkaissut 
alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin. Merkintä sähköisestä 
hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

TIEDOKSI UUDELY: Olli Jaakonaho, Anna Mikkola



Tämä asiakirja UUDELY/13888/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUDELY/13888/2021  har 
godkänts elektroniskt
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Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12781, Pasila, Firdonkatu 1

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee keskustatoimintojen korttelia 
(C) 17106 Ratapihakortteleiden kaava-alueella osoitteessa Firdonkatu 1. 
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa muuntojoustavan toimitilan 
sijoittaminen korttelin eteläosaan, luoda aktiivista ja elävää katutilaa Triplaa 
vastapäätä sekä sallia ajoneuvoliikenteen tarpeelliset liittymät.

Kaavaratkaisun myötä vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemaa nostetaan 
Firdonkadun ja Veturitien kulmauksessa korkeiden rakennusosien välissä, 
pysäköintilaitos sijoitetaan pääosin korttelin pihakannen alle, Höyrykadun 
puolelta sallitaan ajoneuvoliittymä ja huoltoajo sallitaan Tenderinlenkin 
aukiolta. Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala ei muutu, mutta asumisen 
mahdollistava osuus pienenee.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) lausuu kannanottonaan 
seuraavaa:

Asemakaavan muutosehdotus on sisällöltään hyvin perusteltu ja 
kannatettava, eikä HSL koe tarvetta sen tarkemmin puuttua sen sisältöön. 
Alueella on jo nykyisin erinomaiset ja kattavat joukkoliikenneyhteydet.

Varsinaista asemakaavaa sivuten HSL haluaa kuitenkin muistuttaa 
Tuusulanväylän eteläosan bulevardisoinnin ratkaisujen vaikutuksista kaava-
aluetta sivuavaan Veturitiehen. Vaikka syntyvän bulevardikaupunginosan 
joukkoliikenteen linjasto ja sen edellyttämät infratarpeet ovat vielä suurelta 
osin jäsentymättä, on todennäköistä, että Käpylän ja Pasilan väliselle 
paikalliselle linja-autoliikenteelle on tulevaisuudessa tarvetta. Linja-
autoliikenteellä voitaisiin parantaa pohjoisen kantakaupungin paikallista 
jakelua tarjoamalla laajemmin vaihdottomia yhteyksiä – sillä saataisiin myös 
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tasattua matkustajakuormia Käpylän ja Pasilan välisellä lähijunaverkon 
kuormittuneimmalla rataosuudella.

Bulevardikaupungin katuverkosta riippuen Veturitie voi osoittautua 
tarkoitukseen soveltuvaksi väyläksi. Minimitasolla varautuminen tarkoittaa 
tässä vaiheessa linja-autopysäkkien alustavien sijaintien kartoitusta 
Veturitiellä sekä tilavarauksia.

Lisätietoja lausunnosta antaa joukkoliikennesuunnittelija Sakari Metsälampi 
(etunimi.sukunimi@hsl.fi) ja jatkosuunnittelussa yhteyshenkilönä on 
liikennesuunnittelija Teija Visa (etunimi.sukunimi@hsl.fi).

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Mika Nykänen
toimitusjohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä 6.4.2022. 
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa HSL:n kirjaamosta.
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