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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos koskee asuinkerrostalotonttia 33092/2
Kannelmäen aseman läheisyydessä, osoitteessa Pasuunakuja 1.
Kaavamuutoksen hakija, rakennusten omistaja on arvioinut ny-
kyisten, 1970-luvun lopussa valmistuneiden rakennusten perus-
korjauksen kannattamattomaksi ja esittänyt rakennusten korvaa-
mista uudisrakennuksilla. Kaavaratkaisu mahdollistaa kahden uu-
den, purettavia rakennuksia suuremman asuinkerrostalon raken-
tamisen nykyisten rakennusten tilalle. Uutta rakentamista ja piha-
järjestelyjä ohjataan kaavamääräyksin.

Uutta asuntokerrosalaa on 2290 kerrosneliömetriä. Asukasmää-
rän lisäys on noin 60 asukasta. Alueen korttelitehokkuus kaava-
muutoksen jälkeen on noin e=1,56. Alueen nykyinen korttelitehok-
kuus on noin e=1,04.

Helsingin kaupunki omistaa korttelialueen. Kaavaratkaisu on tehty
hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-
kijan kanssa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on tontin tehokkaamman rakentami-
sen, nykyisten, huonokuntoisten asuinkerrostalojen purkamisen ja
pohjarakentamisolosuhteiden parantamisen kautta tiivistää ole-
massa olevaa kaupunkirakennetta Kannelmäen hyvien joukkolii-
kenneyhteyksien ja lähipalvelujen läheisyydessä. Samalla mah-
dollistetaan alueelle hallintamuodoiltaan nykyistä monipuolisem-
paa asuntorakentamista. Tavoitteena on sovittaa uudisrakennus-
ten ilme lähialueen yhtenäiseen 1970-luvun rakennusryhmään.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että
- Edistetään täydennysrakentamista ja kestävän kaupunkiraken-
teen muodostumista täydennysrakentamalla hyvien joukkoliiken-
neyhteyksien varrelle
- Huolehditaan asuntotuotantotavoitteiden edellytyksistä.
- Huomioidaan Hiilineutraali Helsinki 2035  toteutusohjelman ta-
voitteet, muun muassa:
- käytetään riittävää tonttikohtaista viherrakennetta ohjaavaa Hel-
singin viherkerroinmenetelmää.
- edistetään uudisrakentamisen energiatehokkuutta sekä uusiutu-
van energian tuottamista.
- käytetään puuta rakennusmateriaalina.
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Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 4500 m2.
Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 2290 k-m2.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Pasuunakuja 1:n kaavamuutosalueen naapurusto, Kehäradan,
Soittajantien ja Urkupillintien rajaama, matalahkojen lamellikerros-
talojen alue on rakennettu pääosin 1970-luvulla. Alueen eteläpuo-
lella kulkee maantason yläpuolella Kehäradan junarata. Kaava-
muutosalueella on 3- ja 4-kerroksiset asuinlamellikerrostalot, jotka
ovat sijoitettu tontille suorakulmaisesti koillinen-lounas-suuntai-
sesti. Rakennusten väliin jää piha-alue. Tonteilla on lisäksi auto-
katos ja piharakennus. Pysäköinti on järjestetty maantasoon tontin
lounaisosassa.

Kaava-alue on osa viiden, 1977 78 valmistuneen asuinkerrostalo-
tontin muodostamaa kokonaisuutta. Muut tontit ovat 33090/1,
33091/1, 33094/3 ja 33095/1. Asuinkerrostalojen kerrosluku on
vaihtelevasti kolme tai neljä, lisäksi tonteilla on autokatoksia ja ta-
lousrakennuksia. Kaikkien rakennusten alkuperäinen suunnittelija
on arkkitehtuuritoimisto Simo Järvinen  Eero Valjakka. Kaikkien
kohteiden toteuttajana on ollut Rakennuskunta Haka. Rakennutta-
jina on ollut eri tonteilla kaupungin asuntotuotantotoimisto, VVO
tai yksittäiset asunto-osakeyhtiöt. Alueen keskellä, nykyisten tont-
tien 33094/2 ja 33097/3 kohdalla sijaitsi aiemmin päiväkoti ja myy-
mälärakennus, molemmat yksikerroksisia.

Rakennusten ominaispiirteitä ovat pyrkimys aktiiviseen maanta-
sokerrokseen sijoittamalla maantasoon palvelu- ja kerhotiloja
sekä asuntoja omine piha-alueineen. Ikkunattomat varastotilat on
sijoitettu erillisiin yksikerroksisiin varastorakennuksiin. Julkisivut
heijastavat rakenneratkaisuja: Päätyjulkisivut ovat melko umpinai-
sia maalattuja betonielementtiseiniä. Ei-kantavat pitkät julkisivut
ovat puurunkoisia ja -pintaisia elementtejä. Pitkissä julkisivuissa
korostuu puna-valkoinen väritys, pystysuuntaiset ikkunat, huo-
neistojen välisten palokatkojen muodostama kentitys sekä ulkone-
vat, vetotangoin kannatetut parvekkeet.
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Pasuunakuja 1:n matalampi, kolmekerroksinen lamellitalo ja auto-
katos idästä Soittajanpolulta.

Alueen rakennuksia on korjattu ja muutettu vaihtelevasti. Raken-
nuksiin on lisätty ulkopuolisia hissitorneja, räystäitä on pidennetty,
parvekkeita lasitettu ja katettu sekä ovikatoksia muutettu. Alueen
2000-luvun kaavamuutoksien myötä toteutunut rakentaminen
(tontin 33097/3 asuinkerrostalo ja tontin 33094/2 rivitalokonai-
suus) toteuduttuaan ovat heikentäneet alueen alkuperäistä kaa-
vallista ajatusta ja rakennusten yhtenäisyyttä.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Kaavamuutos mahdollistaa kahden uuden asuinkerrostalon ra-
kentamisen nykyisten rakennusten tilalle samoille sijainneille.
Kaavamuutoksessa aiempia rakennusaloja on levennetty ja toi-
nen niistä ylettyy kiinni Soittajantoriin, nykyisen piharakennuksen
kohdalle. Pasuunakujan varteen saa rakentaa enintään viisiker-
roksisen asuinkerrostalon. Soittajantoriin rajautuvalle rakennus-
alalle saa rakentaa matalamman, enintään nelikerroksisen asuin-
kerrostalon. Kortteli on kaavaratkaisussa jaettu kahteen tonttiin.
Yhteiskäyttöinen piha-alue sijoittuu rakennusalojen väliin ja pysä-
köintipaikka tontin lounaisosaan tontin nykyisen pysäköintialueen
paikalle. Pysäköintialueelle on merkitty autokatoksen rakennus-
ala, jolle tulee rakentaa autokatos.

Uudet asuinrakennukset tulevat olemaan nykyisten rakennusten
tapaan lamellikerrostaloja. Uudisrakennusten tulee arkkitehtuuril-
taan, kattomuodoiltaan ja väritykseltään sopia olemassa olevaan
rakennuskantaan. Rakennuksien pitkien julkisivujen on oltava
pääosin puuverhottuja ja väriltään lämpimiä maavärejä. Päätyjul-
kisivujen tulee olla vaaleita eikä niille saa sijoittaa parvekkeita.
Parvekkeet eivät saa muodostaa yhtäjaksoista julkisivupintaa eikä
niitä saa kannattaa maasta. Parvekkeet saa rakentaa rakennus-
alan estämättä. Rakennusten maantasokerroksen julkisivu ei saa
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antaa umpinaista vaikutelmaa. Soittajantorin varrella maanta-
sokerroksen tiloissa on oltava suuria ikkunoita. Porrashuoneisiin
tulee saada luonnonvaloa. Porrashuoneeseen on oltava sisään-
käynti sekä kadun että pihan puolelta. Tonteille saa rakentaa ka-
peita, asuntopihoja ja oleskelualueita rajaavia talousrakennuksia
rakennusalan estämättä. A-merkitylle rakennusalalle tulee raken-
taa autokatos. Katoksen julkisivujen tulee olla puuverhottuja.

Korttelin piha-alueet tulee rakentaa yhteiskäyttöisiksi. Rakenta-
matta jäävät tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä, leikki- ja oles-
kelualueina tai pysäköimiseen, tulee istuttaa. Maantasokerrok-
sessa tulee jokaiseen asuntoon liittyä oleskelupiha tai terassi.
Maantasokerroksen asuntopihat ja oleskelualueet tulee aidata
katu- ja muita yleisiä alueita vastaan pensasaidalla tai aidalla.
Tontin korkeuserojen käsittely ja liittyminen katu-ja puistoalueisiin
on tehtävä huolitellusti ja laadukkain materiaalein. Tukimuurit on
rakennettava luonnonkivipintaisina tai paikallavalettuina betoni-
muureina. Pasuunakujaan rajoittuvan tontin reuna-alue on mer-
kitty istutettavaksi alueen osaksi.

Ajo pysäköintipaikalle tapahtuu Pasuunakujan kautta. Huoltoajon
korttelin tonteille saa järjestää toisen tontin kautta. Tontin 33092/3
autopaikkoja saa sijoittaa tontille 33092/4. Korttelin autopaikat si-
joittuvat pääasiassa lounaisosan pysäköintipaikalle. Enintään
20% korttelin autopaikoista saa sijoittaa kortteliin 33192.

Liikenne

Lähtökohdat

Soittajantien on paikallinen kokoojakatu, jonka liikennemäärän on
arvioitu olevan nykyisin noin 3300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Pa-
suunatie ja Pasuunakuja ovat tonttikatuja ja Pasuunatien liikenne-
määrä on noin 500 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kannelmäen juna-asema on kaava-alueelta linnuntietä reilun 300
metrin päässä ja alueen läheistä Soittajantietä pitkin kulkee 2 bus-
silinjaa (linjat 42 ja 56) noin kuusi kertaa tunnissa.

Kaava-alueen läheisyyteen tullaan tulevaisuudessa kehittämään
seudullisia pyöräilyn pääreittejä, sillä alue sijaitsee tulevien Kan-
nelmäen baanan ja Myyrmäenbaanan risteyksen läheisyydessä.

Kaavaratkaisu

Pasuunakujan varteen ollaan suunnittelemassa kadunvarsipaik-
koja niin, etteivät ne häiritse tontilleajoa tai pelastusajoa. Niille tu-
lee todennäköisesti 4 tunnin kiekkorajoitus arkisin klo 6-24, mikä
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on yleinen vieraspysäköinnin aikarajoitus. Virallinen päätös vie-
raspysäköintipaikkojen lisäämisestä tehdään asemakaavan hy-
väksymisen jälkeen liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätök-
sellä. Näin ollen tontille edellytetään toteutettavaksi vain 50% nor-
min mukaisista vierasautopaikoista.

Kaavassa määrätään, että enintään 20% korttelin autopaikoista
saa sijoittaa kortteliin 33192. Tästä tulee tehdä pitkäaikainen sopi-
mus. Korttelissa 33192 sijaitsee Y-Säätiön vajaakäyttöistä auto-
paikoitustilaa, sillä kortteliin on rakennettu palveluasumista, joten
asukkaiden tarve autopaikoille on tavanomaista asumista pie-
nempi.

Palvelut

Lähtökohdat

Kaava-alue sijaitsee Kannelmäen juna-aseman ja Sitratorin palve-
luiden läheisyydessä. Sitratorin ja aseman ympäristöön sijoittuu
myös pääosa alueen julkisista palveluista, mm. kirjasto, Kannel-
talo, terveysasema, päiväkoti ja muita perhe-ja sosiaalipalveluita.
Alueen koillispuolella Urkupillintien alueella sijaitsevat Kannel-
mäen palvelutalo ja päiväkoti. Kannelmäen itäosasta, noin 1,2 ki-
lometrin päästä löytyvät Kauppakeskus Kaaren monipuoliset kau-
palliset palvelut.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu ei lisää palveluiden määrää alueella. Kaavamuu-
toksen mahdollistama asukasmäärän lisäys voi kuitenkin auttaa
ylläpitämään Kannelmäen alueen lähipalveluiden elinvoimai-
suutta.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Kaavamuutosalueella ei ole erityisiä luonto- tai virkistysarvoja.
Aluetta ympäröivien rakennusten piha-alueet ovat maanvaraisia ja
väljähköjä. Korttelin 33092 piha ja leikki-ja oleskelualueet sijoittu-
vat rakennusten väliin. Piha-alue on pääasiassa asfaltti-, nurmi- ja
hiekkapintaista ja rakennusten välissä kasvaa lehtipuita. Kaava-
alueen ja lähialueen nykyisillä asuinkerrostaloilla on maantasossa
pieniä asuntokohtaisia pihoja ja terasseja. Maaston korot vaihtele-
vat alueella ja sen lähiympäristössä noin +16,7 ja +17,6 välillä.
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Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun täydennysrakentaminen on sijoitettu niin, että
korttelin 33092 piha-alueen sijainti säilyy pääosin ennallaan, hie-
man kaventuen nykyisestä. Rakentamatta jäävät tontinosat, joita
ei käytetä kulkuteinä, leikki- ja oleskelualueina tai pysäköimiseen,
tulee istuttaa ja niillä oleva elinvoimainen puusto säilyttää.

Tonteilla edellytetään Helsingin viherkerrointyökalun käyttöä ja
hulevesien viivyttämistä.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Alueen yhdyskuntatekninen verkosto on rakennettu. Alueelle on
hyvät jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteydet. Kehä-
radan Kannelmäen juna-asema sijaitsee n. 300 metrin päässä
alueelta.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu tehostaa jo olemassa olevaa kaupunkirakennetta
hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja raideliikenteen varrella, lähellä
alueellisia lähipalveluja. Kaavamääräyksissä edelletyttään Helsin-
gin viherkertoimen toteutumista. Kaavaratkaisu mahdollistaa
maanvaraisten kasvien istuttamisen ja vettä läpäisevien pintojen
hyödyntämistä hulevesien hallinnassa. Uudisrakennuksien ja ka-
toksien yhdeksi julkisivumateriaaliksi on määritelty puu, jonka li-
säksi talousrakennuksiin tulee rakentaa viherkatto. Kaavamuutok-
sessa on huomioitu uusiutuvan energian tuottaminen ja uudisra-
kentamisen energiatehokkuus.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Kaava-alueen lounaispuolella puistoalueella sijaitsee HSY:n vesi-
johto (DN300).
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Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun toteuttaminen ei edellytä uusien teknisen huollon
verkostojen rakentamista.
Kaavamuutosalueen lounaispuolella puistoalueella sijaitsevalle
vesijohdolle (DN300) on merkitty johtokuja kaavakarttaan. Vesi-
johdon sijainti tontin rajan lähellä tontin etelänurkassa on otettu
huomioon tontin suunnittelussa.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Kaava-alueen maanpinnan topografia on loivapiirteistä. Maanpin-
nan korkeusasema vaihtelee välillä noin
jaitsee savialueella. Saven paksuus vaihtelee välillä noin 10 15m.
Maapeitteen paksuus alueella vaihtelee välillä noin 17 22 m.
Maanpinnassa on ohut täytemaakerros, jonka sisällöstä ei ole
tarkkaa tietoa.

Pohjaveden painetaso alueella vaihtelee välillä noin +15.5 -
+17.0. Painetaso on lähellä maanpinnan korkeusasemaa. Alu-
eella ei luonnontilassa ole ollut orsivettä, mutta sitä on voinut
muodostua rakennustöiden yhteydessä tehtyjen massanvaihtojen
kohdalle.

Nykyiset rakennukset on perustettu paaluilla kantavan pohjamaan
varaan.

Ei ole tiedossa toimintaa, joka olisi aiheuttanut maaperän pilaan-
tuneisuutta alueella.

Kaavaratkaisu

Alueen maaperäolosuhteet on otettu huomioon kaavamuutok-
sessa.

Purettavien rakennusten pohjarakenteita (paaluja) jää todennäköi-
sesti purkamisen yhteydessä maahan, joten niiden sijainti tulee
ottaa huomioon uudisrakennusta suunniteltaessa.

Rakennukset perustetaan tukipaaluilla kantavan pohjamaan va-
raan.

Rakennusten lopullinen korkeusasema määräytyy toteutussuun-
nittelua varten tehtävien pohjatutkimusten perusteella.
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Rakennusten alimmat lattiat tehdään kantavina ja ryömintätilat
tuuletettuina.

Piha-alueiden pohjanvahvistus- tai kevennystarve arvioidaan
suunnitellun tasauksen perusteella.

Pohja- ja orsivedenpintaa ei saa laskea.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Kaava-alueen eteläpuolella sillalla kulkevan Kehäradan junaliiken-
teestä aiheutuu alueelle ajoittaista melua. Katuliikenteen melu
alueella on hyvin vähäistä. Helsingin kaupungin meluselvityksen
2017 mukaan melutason ohjearvot ulkona eivät nykytilanteessa
ylity ulkona.

Asemakaavaa varten laaditun runkomelu- ja tärinäselvityksen
(Runkomelu- ja tärinäselvitys, Pasuunakuja 1, 191297-02,
18.12.2019, Akukon Oy) perusteella kohteeseen ei arvioida koh-
distuvan merkittävää runkomelu- tai tärinäriskiä.

Kaavaratkaisu

Asemakaavaehdotuksen mukaisen asuinrakennuksen riittävän
meluntorjunnan varmistamiseksi kohteeseen laadittiin erillinen lii-
kennemeluselvitys (Liikennemeluselvitys, Pasuunakuja 1,
191297-X, 18.12.2019, Akukon Oy). Sen mukaan melutason oh-
jearvot alittuvat piha-alueilla, eikä pihan erilliselle melusuojauk-
selle ole tarvetta. Parvekkeet tulee tarvittavilta osin lasittaa siten,
että niillä saavutetaan melutason ohjearvot ulkona. Selvityksen
mukaan radan puoleisille julkisivuille kohdistuu suurimmillaan noin
56 57 dB päiväaikainen keskiäänitaso. Raideliikenteen ohiajot ai-
heuttavat näille julkisivuille suurimmillaan noin 77 78 enim-
mäisäänitason. Kaavassa on tämän vuoksi edellytetty näiltä julki-
sivuilta 33 dB äänitasoerovaatimusta raideliikennemelua vastaan,
jolloin varmistetaan nukkumiseen käytettävien asuintilojen osalta
riittävä äänieristys ohiajojen kannalta

Rakennetekniikka

Lähtökohdat

Hanke on teettänyt selvityksen alueen pohjaolosuhteista sekä ra-
kennusten alapohjarakenteiden kunnosta.
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Selvityksen perusteella alapohjarakenteet ovat vaurioituneet kos-
teuden sekä pohjamaan vajoamisen seurauksena, ja rakennusten
ensimmäisten kerrosten korjaaminen vaatisi laajamittaisia kor-
jaustoimenpiteitä. Rakennusten korkeusasema ja alapohjarat-
kaisu sekä puutteellinen sade- ja sulamisvesien hallinta on edes-
auttanut vaurioiden syntymistä.

Korjaustapaehdotuksen mukaiset rakennusten muutos- ja kor-
jaustoimenpiteet on arvioitu olevan teknisesti haastavia, eivätkä
ne selvityksen mukaan poista kaikkia olosuhteiden aiheuttamia
riskejä.

Kaavaratkaisu

Rakennusten alapohjarakenteiden korjaus- ja muutostarpeesta
sekä rakennusten laajasta peruskorjaustarpeesta johtuen hanke
esittää nykyisten rakennusten purkamista ja korvaamista uudisra-
kennuksilla.

Pelastusturvallisuus

Lähtökohdat

Alueelta laadittu alustava pelastusajokaavio on kaavaselostuksen
liitteenä osana viitesuunnitelmaa.

Kaavaratkaisu

Pelastustiet, nostopaikat ja lopulliset varatieratkaisut tarkentuvat
jatkosuunnittelun yhteydessä.

Vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Asemakaavamuutos nostaa tontin arvoa ja kaupungille kohdistu-
vaa maanvuokratuloa.
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Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisussa esitetty uudisrakentaminen mahdollistaa täy-
dennysrakentamisen ja kaupunkirakenteen tehostamisen hyvien
joukkoliikenneyhteyksien ja raideliikenteen varrella. Täydennysra-
kentaminen rakennetussa ympäristössä ei vaadi suuria muutoksia
alueen yhdyskuntatekniikalta. Kaavamuutosalueen nykyiset asun-
tokerrostalot puretaan ja kaavamuutos mahdollistaa kerrosta kor-
keampien asuinkerrostalojen rakentamisen alueelle.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavaratkaisun mukainen rakennusoikeuden lisäys tuottaa lähi-
katuverkkoon alle 50 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kaavaratkaisulla
ei ole olennaista vaikutusta liikenteen toimivuuteen alueella.

Tontin lounaisen rajan läheisyydessä sijaitseva säilyvä vesijohto
DN300 on otettu huomioon tontin suunnittelussa.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Kaavamuutoksen myötä Pasuunakujan ympäristöön rakentuu
kaksi uutta asuinkerrostaloa. Kaavamuutosalueen nykyiset 3- ja
4-kerroksiset asuinkerrostalot puretaan. Olemassa olevia raken-
nuksia kerroksen korkeammat, 4- ja 5-kerroksiset lamellikerrosta-
lot sijoittuvat olemassa olevien lamellikerrostalojen suuntaisesti.
Uudet rakennukset täydentävät aluetta ympäristön ja kaupunkiku-
van huomioiden. Korttelin koillispuolen uusi asuinrakennus rajaa
Soittajantorin aukiota, korvaten aukioon nykytilanteessa rajautu-
van talousrakennuksen. Piha- ja pysäköintialue säilyvät nykyisillä
sijainneillaan.

Kaavamääräyksissä ohjataan uusien rakennusten arkkitehtuuria,
julkisivuväritystä ja materiaaleja, sekä uuden rakentamisen liitty-
mistä ympäristöön. Tavoitteena on sovittaa uudisrakennusten
ilme lähialueen yhtenäiseen 1970-luvun rakennusryhmään ja
osaksi alueen kaupunkikuvaa.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kaavaratkaisu mahdollistaa olemassa olevan yhdyskuntaraken-
teen tiivistämisen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella lähellä
alueen lähipalveluja, hyödyntäen samalla alueen nykyistä infra-
struktuuria.
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Ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen on kiinnitetty huo-
miota lisäksi edellyttämällä matalaenergiarakentamisen periaat-
teita sekä uusiutuvan energian tuottamista tonteilla. Kaavarat-
kaisu edellyttää alueen vihertehokkuuden täyttävän Helsingin vi-
herkertoimen tavoiteluvun.

Vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen

Kaavaratkaisu monipuolistaa alueen asumisratkaisuja mahdollis-
tamalla tontin nykyistä tehokkaamman asuntorakentamisen. Alu-
een ympäristöhäiriöt on huomioitu kaavamuutoksessa. Melua
koskevilla kaavamääräyksillä varmistetaan terveellisen ja viih-
tyisän asuinympäristön toteutumisedellytykset. Vähäisellä liiken-
nemäärän lisäyksellä ei ole vaikutusta alueen jalankulkijoiden tur-
vallisuuteen.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:

- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-
dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen

- varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutok-
sen vaikutuksiin

- ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta ai-
heutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan (2016) (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on asuntovaltaista aluetta A2. Aluetta kehitetään pääasiassa
asumisen, puistojen, virkistys ja liikuntapalveluiden sekä lähipal-
veluiden käyttöön. Korttelitehokkuus on pääasiassa 1,0-2,0. Laa-
ditussa kaavaratkaisussa on otettu huomioon Helsingin yleiskaa-
van (2016) tavoitteet. Nyt laadittu kaavaratkaisu on voimassa ole-
van yleiskaavan mukainen.
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Suunnittelualue on merkitty Helsingin yleiskaavan (2016) Kulttuu-
riympäristöt-teemakartassa kulttuurihistoriallisesti, rakennustai-
teellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi
(vuoden 2002 selvitys). Eheä kokonaisuus ja alueen ominaispiir-
teet tulee tällä perusteella huomioida uudisrakentamisessa. Aiem-
man Yleiskaava 2002:n voimaan tulon jälkeiset kaavamuutokset
ovat heikentäneet alueen alkuperäistä kaavallista ajatusta ja ra-
kennusten yhtenäisyyttä: Tontille 33097/3 on aiemman myymälä-
tontin ja puiston paikalle rakennettu nelikerroksinen asuinkerros-
talo, joka muodoltaan, julkisivumateriaaleiltaan ja pysäköinnin rat-
kaisutavaltaan poikkeaa alueen yhtenäisistä piirteistä. Tontille
33094/2 on rakentunut rivitalokokonaisuus aiemman päiväkodin ja
keskeisen puiston paikalle. Samassa yhteydessä on muodostunut
Soittajantori-niminen katuaukio. Rivitalokohde on selvästi muutta-
nut julkisten tilojen hierarkiaa ja kulkureittejä kerrostaloalueen
keskellä. Tyylillisesti eheästä rakennuskokonaisuudesta poikkesi
jo alun perin tontilla 33097/1 sijaitseva Kannelmäen palvelutalo.

Voidaan todeta, että Yleiskaava 2002:n tarkoittama arvokas koko-
naisuus on jo muuttunut 2000-luvulla tehtyjen kaavoitusratkaisu-
jen johdosta. Samoja johtopäätöksiä esittää vuonna 2014 valmis-
tunut vanhan Kannelmäen rakennetun ympäristön osainventointi
(Vanha Kannelmäki, rakennetun ympäristön osainventointi, Jonas
Malmberg, Alvar Aalto -säätiö, 2014).

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupunkien
pintakallioaluetta.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 10019 (tullut voimaan
16.10.1992). Kaavan mukaan alue on asuinkerrostalojen kortteli-
aluetta. Asemakaavaan on merkitty rakennusten rakennusalat ja
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rakennusalojen enimmäiskerrosluvut IV, III ja I. Rakennusoikeus
on määritelty tontille asuntokerrosalana sekä huolto-ja kerhotilo-
jen kerrosalana. Kaavaan on merkitty autokatoksen rakennusala
ja pysäköimispaikka.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Y-Säätiö on teettänyt asemakaavamuutostyön pohjaksi viitesuun-
nitelman (Planetary Architecture Research Studio, 2019). Viite-
suunnitelma on kaavaselostuksen liitteenä.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa kaavamuutosalueen. Rakennukset
omistaa Y-säätiö.

Muut lähtökohdat

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



18 (19)

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 korttelin 33092 tontin 2
vuokralaisen hakemuksesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Väylävirasto

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 Helsingin Uutiset -lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 26.8. 13.9.2019 seuraavissa paikoissa:
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
 Kannelmäen kirjastossa, Klaneettitie 5
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Y-Säätiö on järjestänyt kaavamuutosalueen nykyisten asukkaiden
tiedotustilaisuuden 14.8.2019.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän (HSY) kan-
nanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistui kaava-alueen eteläpuolella puistossa kulke-
vaan vesijohtoon (DN300) ja sen vaatimaan suoja-alueeseen.
Väyläviraston kannanotto kohdistui junaradan melu-, runkomelu ja
tärinähaittojen tapauskohtaiseen huomiointiin kaavan valmiste-
lussa. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaava-
työssä siten, että kaavamuutosalueella on teetetty liikennemelu-
selvitys ja runkomelu- ja tärinäselvitys. Liikennemeluselvityksen
perusteella on kaavassa annettu kaavamääräykset, joilla varmis-
tetaan viihtyisän asuinympäristön toteuttamisedellytykset. Piha-
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alueiden osalta ei selvityksen perusteella ole tarvetta meluntorjun-
nalle. Runkomelu- ja tärinäselvityksen perusteella kohteessa ei
esiinny merkittävää runkomelu- tai tärinäriskiä. Lisäksi vesijohdon
läheisyys on otettu tontin suunnittelussa huomioon HSY:ltä saa-
tuun ohjeistukseen perustuen ja se on merkitty asemakaavaan
tontille osittain ulottuvana maanalaista johtoa varten varattuna
alueen osana. Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa osal-
listumis-ja arviointisuunnitelman ja valmisteluaineiston sisältöön.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat uudisrakentamisen korkeuteen ja laajuu-
teen sekä vaikutuksiin naapurustossa, yhtenäisen alueen muuttu-
miseen ja uudisrakennusten sopeutumiseen olemassa olevaan
rakennettuun ympäristöön, kiinteistöjen tasavertaiseen kohteluun,
vieraspysäköinnin ja liikenteen järjestämiseen sekä linnuston elin-
olosuhteisiin. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä si-
ten, että uudisrakennusten arkkitehtuuria on kaavamääräyksin so-
vitettu yhteen alueen olemassa olevan rakennuskannan kanssa.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 7 kpl. Mielipidekirjeistä kaksi olivat ta-
loyhtiöiden nimissä laadittuja. Lisäksi suullisia mielipiteitä esitettiin
puhelimitse.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Väylävirasto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Helsingissä, 10.2.2020

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö
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KANNELMÄEN PASUUNAKUJA 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kannelmäen Pasuunakuja 1:ssä suunnitellaan nykyisten huono-
kuntoisten rakennusten purkamista ja korvaamista kahdella uu-
della asuinkerrostalolla. Uusien asuinkerrostalojen suunnitellaan
olevan kerroksen verran nykyisiä rakennuksia korkeampia.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee asuinkerrostalotonttia 33092/2 Kannel-
mäen aseman läheisyydessä, osoitteessa Pasuunakuja 1. Rakennukset
omistava Y-säätiö on arvioinut nykyisten, 1970-luvun lopussa valmistu-



2 (5)

neiden rakennusten peruskorjauksen kannattamattomaksi ja esittää ra-
kennusten korvaamista uudisrakennuksilla lisätäkseen kohtuuhintaisten
vuokra-asuntojen tarjontaa. Y-säätiö on tiedottanut suunnitelmista kiin-
teistön nykyisiä asukkaita. Tontin nykyistä tehokkaampi rakentaminen ja
hallintamuodoiltaan nykyistä monipuolisempi asuntorakentaminen mah-
dollistavat kaupungin tavoitteen kasvattaa asukasmäärää hyvien jouk-
koliikenneyhteyksien äärellä. Uusista asuinkerrostaloista toinen olisi
neljä- ja toinen viisikerroksinen. Asukkaiden määrän arvioidaan lisäänty-
vän noin 60:lla. Itäisempi uudisrakennus ulottuisi Soittajantorin reunaan
asti, nykyisen matalan talousrakennuksen paikalle. Tarkoituksena on
sovittaa uudisrakennusten ilme lähialueen yhtenäiseen 1970-luvun ra-
kennusryhmään. Tontin lounaisosa säilyy pysäköintialueena. Vähäinen
osa tonttia palvelevista autopaikoista on tarkoitus sijoittaa radan länsi-
puoliseen kortteliin 33192 Y-säätiön hallinnoimiin pysäköintitiloihin. Pa-
suunakujalle on tarkoitus suunnitella uusia kadunvarsipaikkoja alueen
vieraspysäköinnin käyttöön.

Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (ote
viitesuunnitelmasta) on esillä 26.8.–13.9.2019 seuraavissa paikoissa:
 Kannelmäen kirjastossa, Klaneettitie 5
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalve-
lussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma-to klo 9-16,
pe 10-15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää
aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitel-
mat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta pyydetään esittämään viimeistään 13.9.2019. Kirjalliset mielipi-
teet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11–13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15 – 16) tai sähköpos-
tilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään eril-
linen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-
vattu viimeisellä sivulla.

Osalliset

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



3 (5)

 Kaarela-seura ry ja Kårböle Gille r.f.
Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Väylävirasto

kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, kaupunkikuvaan, kulttuuripe-
rintöön ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkai-
sun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorit-
tavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tar-
vittaessa muut viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa Pasuunakuja 1:n tontin, joka on vuokrattu
Y-säätiölle. Kaavoitus on tullut vireille Y-säätiön hakemuksesta.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1992) alue on merkitty asuinker-
rostalojen korttelialueeksi.

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty
asuntovaltaiseksi alueeksi (A2), jota kehitetään pääasiassa asumisen,
puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön.
Lisäksi aluetta koskee pyöräilyn baanaverkkomerkintä.

Aiemmassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi
alueeksi sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisema-
kulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Aluetta tulee kehittää siten,
että sen arvot ja ominaisuudet säilyvät.

Suunnittelualue on merkitty Helsingin yleiskaavan (2016) Kulttuuriympä-
ristöt teemakartassa Helsingin kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteelli-
sesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi (vuoden
2002 selvitys).

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
 Vanha Kannelmäki, rakennetun ympäristön osainventointi (Jonas

Malmberg, Alvar Aalto –säätiö, 2014)

Tontilla sijaitsee nykyisin kolmi- ja nelikerroksiset asuinkerrostalot sekä
yksikerroksinen talousrakennus. Tontin lounaisosassa on pysäköintialue
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autokatoksineen. Kehärata kulkee sillalla tontin lounaispuolella aiheut-
taen tontille melua.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Lotta Aulamo, arkkitehti, p. (09) 310 22972, lotta.aulamo@hel.fi

Liikenne
Taina Toivanen, insinööri, p. (09) 310 37433, taina.toivanen@hel.fi

Teknistaloudellinen suunnittelu
Mikko Tervola, insinööri, p. (09) 310 44131, mikko.tervola@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla
(www.hel.fi/suunnitelmavahti) sekä sosiaalisen median kanavissa
(facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp).

Helsingissä 5.8.2019

Tuomas Eskola

yksikönpäällikkö
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

• kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 korttelin 33092 tontin 2 vuokralaisen hakemuksesta

OAS

• OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 26.8.–13.9.2019
• nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin Uu-

tisissa (kehäpainos).
• mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus
• kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville
• julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset
• mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot

• kaavaehdotus, jota on tarvittaessa tarkistettu julkisen nähtävilläolon jälkeen, esitellään lau-
takunnalle arviolta talvella 2020

• kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka
löytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat

• lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen yh-
teydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa

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

sesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana
• hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan

hallinto-oikeuteen
• kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty.
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Pasuunakuja 1

RUNKOMELU- JA TÄRINÄSELVITYS

1 TAUSTA



2 RAIDELIIKENTEEN AIHEUTTAMA TÄRINÄ JA RUNKOMELU

VTTn ohjeen mu-
kaan arvioituna runkomeluriskiä ei kohteessa esiinny [11], sillä rata ja tulevat rakennukset si-
joittuvat pehmeälle maaperälle ja etäisyyttä niiden välillä on riittävästi.

3 OHJEARVOT

4 TÄRINÄN ESIINTYMINEN KOHTEEN MAAPERÄSSÄ

4.1 Lähtötiedot



4.2 Raideliikenteen aiheuttama tärinä



Johtopäätökset: Kehäradan junaliikenteen aiheuttama tärinä ei todennäköisesti ylitä asuintilo-
jen 0,3 mm/s suositusarvoa kohdealueen tulevissa asuinkerrostaloissa. Tieliikenne ei aiheuta
merkittävää tärinäriskiä asumiselle. Kehäradan junaliikenteestä aiheutuva runkomelu vaimenee
nopeasti pehmeässä maaperässä ja ei aiheuta runkomeluriskiä asumiselle.
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