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VUOROVAIKUTUSRAPORTISSA esitetään vastineet kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin. 
Vuorovaikutusraporttia täydennetään kaavaprosessin edetessä.  

 

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI 
 
Kannelmäen Pasuunakuja 1:n asemakaavan muutos (nro 12612)  
 

 
 
 
Vuorovaikutusraportin sisältö  
 

Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot asemakaavan muutok-
sen (kaavaratkaisu) valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipi-
teistä, muistutuksista ja lausunnoista (huomautukset) sekä vastineet 
niihin. 
 
Jäljennökset kaikista kaavan valmisteluaikana saaduista kannan-
otoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista ovat nähtävissä 
Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11–13. 
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Kaavoituksen eteneminen  
 
 
Vireilletulo 
 

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

muksesta 

 

▼ 
OAS 

• OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 26.8.–13.9.2019 

• nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Hel-
singin Uutisissa (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, esitel-
lään lautakunnalle arviolta talvella 2020 

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

• lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuk-
sen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa 

 

▼ 

Hyväksyminen  

• kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen  
• kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan 

• tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä 
kirjallisesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana 

• hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeim-
paan hallinto-oikeuteen 

• kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hy-
lätty.  
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YHTEENVEDOT ESITETYISTÄ HUOMAUTUKSISTA JA VASTINEET NIIHIN 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo 26.8.–
13.9.2019 

 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 

 
 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän (HSY) kannanotto 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta koh-
distui kaava-alueen eteläpuolella puistossa kulkevaan vesijohtoon 
(DN300) ja sen vaatimaan suoja-alueeseen. Väyläviraston kannanotto 
kohdistui junaradan melu-, runkomelu ja tärinähaittojen tapauskohtai-
seen huomiointiin kaavan valmistelussa. Kannanotoissa esitetyt asiat 
on otettu huomioon kaavatyössä siten, että kaavamuutosalueella on 
teetetty liikennemeluselvitys ja runkomelu- ja tärinäselvitys. Liikenne-
meluselvityksen perusteella on kaavassa annettu kaavamääräykset, 
joilla varmistetaan viihtyisän asuinympäristön toteuttamisedellytykset. 
Piha-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 saatuun ohjeistukseen 
perustuen ja se on merkitty asemakaavaan tontille osittain ulottuvana 
maanalaista johtoa varten varattuna alueen osana. Muilla viranomai-
silla ei ollut huomautettavaa osallistumis-ja arviointisuunnitelman ja val-
misteluaineiston sisältöön. 
 
Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:  
 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 Väylävirasto 
 

Vastineet viranomaisten kannanottoihin  
 
Suunnittelussa huomioidaan tontin lounaspuolella puistoalueella sijait-
seva vesijohto. Tontin eteläosaan on merkitty osittain tontille ulottuva,  
maanlaista johtoa varten varattu alueen osa olemassa olevan vesijoh-
don huomioimiseksi. Vesijohdon läheisyys on otettu tontin suunnitte-
lussa huomioon perustuen HSY:ltä saatuun ohjeistukseen.  
 
Kaavaa varten on teetetty sekä liikennemeluselvitys että runkomelu- ja 
tärinäselvitys (Akukon Oy, raportit 191297-01 ja 191297-02). Liikenne-
meluselvityksen perusteella on kaavassa annettu julkisivun ääneneris-
tävyyttä ja parvekkeiden suojaamista koskevat kaavamääräykset, joilla 
varmistetaan viihtyisän asuinympäristön toteuttamisedellytykset. Ääni-
tasoerovaatimuksessa on otettu huomioon junien ohiajojen aiheuttamat 
hetkelliset enimmäisäänitasot. Piha-alueiden osalta ei selvityksen pe-
rusteella ole tarvetta meluntorjunnalle. Runkomelu- ja tärinäselvityksen 
perusteella kohteessa ei esiinny merkittävää runkomelu- tai tärinäriskiä 
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Yhteenveto mielipiteistä  

 
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat uudisrakentamisen korkeuteen ja laajuuteen 
sekä vaikutuksiin naapurustossa, yhtenäisen alueen muuttumiseen ja 
uudisrakennusten sopeutumiseen olemassa olevaan rakennettuun ym-
päristöön, kiinteistöjen tasavertaiseen kohteluun, vieraspysäköinnin ja 
liikenteen järjestämiseen sekä linnuston elinolosuhteisiin. Mielipiteet on 
otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisrakennusten arkkiteh-
tuuria on kaavamääräyksin sovitettu yhteen alueen olemassa olevan 
rakennuskannan kanssa.  
 
Kirjallisia mielipiteitä saapui 7 kpl. Mielipidekirjeistä kaksi olivat taloyhti-
öiden nimissä laadittuja. Lisäksi suullisia mielipiteitä esitettiin puheli-
mitse. 
 

Vastineet mielipiteisiin aihepiireittäin 
 
Uudisrakennusten korkeus, arkkitehtuuri ja ympäristöön sopimi-
nen 
 
Saaduissa mielipiteissä on tuotu esiin huoli kaupunkikuvan ja maise-
man muuttumisesta ja naapuruston yhtenäisen ilmeen rikkoutumisesta 
aiempaa korkeamman, massiivisemman ja muusta rakentamisesta 
eroavan uudisrakentamisen myötä. Asemakaava-alueen on huomioitu 
kuuluvan Helsingin yleiskaavan (2016) Kulttuuriympäristöt-teemakartan 
alueisiin. Ongelmiksi nähdään uusien rakennusten varjostavuus naapu-
ripihoille ja parvekkeille, Pasuunakujan varjoisuus ja ilmanlaadun huo-
noneminen, uudisrakennusten päätyjen aukottamisen vaikutukset naa-
pureiden yksityisyydelle, väri- ja muut arkkitehtoniset erot ympäröiviin 
rakennuksiin nähden sekä yli nelikerroksisten rakennusten sopimatto-
muus alueen nykyiseen rakennuskantaan. Asukkaat pitävät tärkeänä, 
että uudisrakennukset eivät poikkea korkeudeltaan, tyyliltään ja värityk-
seltään alueen olemassa olevasta rakentamisesta. Lisäksi uudisraken-
tamisen pohjatöiden, esimerkiksi paalutuksen, pelätään aiheuttavan 
vauriota olemassa oleville lähirakennuksille.  
 
Uuden rakentamisen uskotaan sallivan jatkossa myös muiden korke-
ampien kerrostalojen rakentamisen alueelle. Mielipiteissä nähdään 
kaavamuutosalueen rakennusten riittämättömien korjauksien vaikutta-
neen uudisrakentamiseen. Myös ympäröivien kiinteistöjen aiempiin kor-
jauksiin kohdistuneiden vaatimuksien toivotaan olevan kaavamuutok-
sen myötä muutettavissa, ottaen huomioon naapureiden mahdolliset 
tulevat muutokset ja korjaukset. 
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Vastine 
 
Kaavamuutos ohjaa uudisrakennusten arkkitehtuuria ja vaikutusta kau-
punkikuvaan rakennusten koon, julkisivumateriaalien, parvekeratkaisu-
jen, ensimmäisen kerroksen avonaisuuden, värityksen ja katu- ja puis-
toalueisiin liittymisen kautta. Kaupunkikuvaa ja arkkitehtuuria koskevilla 
kaavamääräyksillä pyritään varmistamaan uuden rakentamisen sovitta-
minen olemassa olevaan rakentamiseen sekä rakentamisen riittävä 
laatutaso. Rakennuslupavaiheessa valvotaan määräysten toteutumista, 
ohjataan muita ja tarkempia suunnitteluratkaisuja ja valvotaan uuden 
rakentamisen rakentamisaikaisia vaikutuksia. Viitesuunnitelmaa on 
kaavaprosessin aikana päivitetty vastaamaan kaavamääräyksiä. 
 
Kaava-alue on osa viiden, vuosina 1977-78 valmistuneen asuinkerros-
talotontin yhtenäistä kokonaisuutta (Yleiskaava, Kulttuuriympäristöt –
teemakartta). Rakentaminen lähialueella on pääasiassa kolme- ja neli-
kerroksista. Alueen yhtenäisyyteen ovat kuitenkin vaikuttaneet raken-
nuksien korjaukset ja muutokset (esim. ulkopuoliset hissitornit, parve-
kelasitukset, räystäiden pidennykset) sekä mm. 2000-luvulla rakennettu 
matalampi rivitalokokonaisuus kaava-alueen pohjoispuolella. Kaavan 
hakija ja rakennusten omistaja on esittänyt rakennusten purkamista ja 
korvaamista uusilla, johtuen rakennusten nykyisistä vaurioista, korjaus- 
ja muutostarpeesta sekä rakennusten laajasta peruskorjaustarpeesta. 
Uudet rakennukset sijoittuvat kortteliin nykyisten lamellitalojen suuntai-
sesti ja ovat 4- ja 5-kerroksisina kaavamuutosalueen nykyisiä raken-
nuksia kerroksen korkeampia. Soittajantoriin rajoittuva uudisrakennus 
on torin itäpuolen asuinkerrostalon tapaan nelikerroksinen. 5-kerroksi-
nen uudisrakennus on sijoitettu korttelin olemassa olevista rakennuk-
sista korkeimman kohdalle.  
 
Uudisrakennusten arkkitehtuuria ja sovittamista olemassa olevaan ra-
kennettuun ympäristöön ohjataan kaavassa määräyksin, joissa edelly-
tetään mm. puun käyttöä ja lämmintä, maaväristä väritystä osassa julki-
sivuja sekä maantasokerroksen aukotusta ja ikkunoita, erityisesti Soit-
tajantorin ympäristössä. Uudisrakennusten sijoittelun takia pihan ja py-
säköinnin sijainnit säilyvät korttelissa ennallaan. Kaavassa ohjataan 
piha-alueen vehreäksi rakentamista ja tontin nykyisen ja naapurikiin-
teistön katoksen kaltaisen, puujulkisivuisen autokatoksen rakentamista. 
Lisäksi määrätään rakentamisen liittymisestä ympäröiviin katu-ja puis-
toalueisiin.  
 
Kaavamuutosalue sijaitsee noin 350 metrin päässä Kannelmäen ase-
masta ja läheisille bussipysäkeille on noin 100 metrin matka. Olemassa 
olevan kaupunkirakenteen tehostaminen hyvien joukkoliikenneyhteyk-
sien varrella ja asemanseutujen läheisyydessä on kaupungin täyden-
nysrakentamistavoitteiden mukaista. Helsingin yleiskaavan (2016) mu-
kaan täydennys- ja lisärakentaminen on ohjattu erityisesti raideliiken-
teen asemanseuduille, nykyisten ja tulevien raideliikenneyhteyksien 
solmukohtiin sekä merkittävien pysäkkien ympäristöihin. Lisäksi täy-
dennysrakentaminen kaupunkirakenteellisesti kestävästi mm. hyvien 
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joukkoliikenneyhteyksien varrelle ja olemassa olevaa infrastruktuuria 
hyödyntäen on Helsingin kaupunkistrategian ja Hiilineutraali Helsinki 
2035 –toimenpideohjelman mukaista. 
 
 
Pysäköinti ja liikenneturvallisuus  
 

Pasuunakujan pohjoispään kääntöpaikkaa ei nähdä sopivana paikkana 
vieraspysäköinnille huoltoliikenteen vaikeutumisen ja sekä mahdollisten 
melu-ja pölyhaittojen takia. Vieraspysäköinnin sijoittamista muualle Pa-
suunakujalle pidetään hyvänä. Toisaalta eräässä mielipiteessä vieras-
paikkojen lisäämistä ei kannateta naapuruston asukkaiden yhdenvertai-
nen kohtelu ja lähialueen tonttien keskitetty asukaspysäköinti huomioon 
ottaen. Eräässä mielipiteessä lisääntyvien autojen määrän uskotaan 
aiheuttavan ongelmia alueelle. 
 
Vastine 
 
Kadunvarsipaikkoja ollaan suunnittelemassa Pasuunakujan varteen 
niin, etteivät ne häiritse tontille ajamista tai pelastusajoa. Pasuunakujan 
kääntöpaikalle ei ole kaavan yhteydessä tarkoitus lisätä pysäköintipaik-
koja. Paikkoja ei ole varattu kenellekään, vaan ne ovat yleisessä käy-
tössä kaikille. Niille tulee todennäköisesti 4 tunnin kiekkorajoitus arkisin 
klo 6-24, mikä on yleinen vieraspysäköinnin aikarajoitus. Virallinen pää-
tös vieraspysäköintipaikkojen lisäämisestä tehdään asemakaavan hy-
väksymisen jälkeen liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätöksellä, 
joka lähetetään tiedoksi pysäköinninvalvontaan. 
 
Alueen sosiaalinen kehitys 
 

Asukas on mielipiteessä huolissaan, että lisääntynyt vuokra-asujien 
määrä Pasuunakujalla voi aiheuttavaa ongelmia Kannelmäen alueella.  
 
Vastine 
 
Kaavamuutoksen valmistelua on ohjannut Helsingin kaupungin Koti-
kaupunkina Helsinki - Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutus-
ohjelma (2016), jonka tavoitteena on mm. asuntojen hallinta- ja rahoi-
tusmuotojen yksipuolisuuden välttäminen. Kaavaratkaisu monipuolistaa 
alueen asumisratkaisuja mahdollistamalla tontin nykyistä tehokkaam-
man rakentamisen. Tulevien asuntojen hallintamuotoa ei määritellä 
kaavamuutoksessa. Helsingissä noudatetaan Asumisen ja maankäy-
tön-toteutusohjelmaa, jonka tavoitteena on muun muassa, että asunto-
tuotannossa varmistetaan alueiden monipuolinen hallinta- ja rahoitus-
muotojakauma. Hallintamuotojakauma määrittyy tontinvuokrasopimuk-
sen yhteydessä. Kaavan valmistelun yhteydessä käytyjen neuvottelu-
jen lähtökohtana on, että ARA-vuokra-asuntojen laajuus ei korttelissa 
lisäänny. Kerrosalan lisääntyvä osa on tavoitteena osoittaa muulle hal-
lintamuodolle. 
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Vuokralaisten asema ja osalliset 
 
Mielipiteen esittäjä on Pasuunakuja 1:n pitkäaikainen asukas, jonka 
muuttoa liikkumisen rajoitteet vaikeuttavat. Asukas on huolissaan vuok-
ralaisen oikeuksien toteutumisesta muuttoon ja vuokrasopimusten irti-
sanomiseen liittyen. Mielipiteessä kysytään myös, miksi Helsingin kau-
pungin asunnot, Läntinen sosiaalitoimi tai Kansaneläkelaitos eivät ole 
kaavamuutoksen osallisia.  
 
Vastine 

 
Asemakaavamuutoksen osallisia ovat kaavoitettavan alueen maan-
omistajat, naapurit ja asukkaat, yritykset ja työntekijät sekä ne, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin elinoloihin kaavoitus saattaa huomat-
tavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, 
joiden toimialaa kaava koskee. Näitä ovat esimerkiksi eri alojen järjes-
töt sekä kaupungin toimialat ja valtion virastot. Osalliset mainitaan osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmassa. Pasuunakuja 1:n asemakaavamuu-
tokseen liittyvä maankäytön suunnittelu ei koske mielipiteessä mainit-
tuja tahoja. Asemakaavamuutoksessa ei oteta kantaa rakennusten 
omistajan ja nykyisten vuokralaisten välisiin vuokrasopimuksiin. 
 
 
Alueen linnuston olosuhteet 
 
Mielipiteessä on ilmaistu huoli mahdollisista kattojen yläpuolisesta lasi-
rakentamisesta ja parvekkeiden lasirakenteista, joiden heijastavuu-
desta ja läpinäkyvyydestä voi olla haittaa alueen linnuille. Radan etelä-
puolelle on rakennettu korkeaa läpinäkyvää lasiseinää, lisäksi lasia on 
käytetty runsaasti myös Malminkartanossa. Tontille ehdotettiin lintujen 
ja lepakoiden pesäpaikkojen rakentamista purettavista rakennuksista 
mahdollisesti poistuvien pesäpaikkojen tilalle. Mielipiteen mukaan lähis-
tölle jää edelleen hyvää viherkasvillisuutta, vaikka tontti rakennettaisiin 
tehokkaasti.  
 
Vastine 
 

Asemakaavamuutosalue ei kaupungin luontotietojärjestelmän mukaan 
ole osa tärkeitä lintualueita tai lepakkoalueita. Kaavaratkaisu ei kuiten-
kaan estä lintujen ja lepakoiden pesäpaikkoja tonteilla ja ohjaa vehrey-
teen piha-alueiden istuttamisen kautta. Uudisrakennusten tarkempaa 
suunnittelua ohjataan rakennuslupavaiheessa. 
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Yhteenveto hakijan tiedotustilaisuudesta Pasuunakuja 1:n asukkaille 
14.8.2019, Pasuunakuja 1, kerhohuone 

 
Ennen OAS:n nähtävilläoloa rakennukset omistava Y-Säätiö järjesti Pa-
suunakuja 1:n asukkaille tiedotustilaisuuden kaavahankkeen käynnisty-
misestä. Paikalla oli asukkaiden lisäksi hakijan edustajia, muun mu-
assa Y-Säätiön ja M2 Kotien vuokralaisneuvojia. Tilaisuudessa oli mu-
kana kiinteistön isännöitsijä. Kaavoittaja oli paikalla kertomassa kaava-
prosessista ja sen etenemisestä. Keskustelu keskittyi pääasiassa vuok-
rasuhteiden irtisanomiseen ja aikatauluun, muuttamisen tukeen ja Y-
Säätiön mahdollisuuksiin tarjota uusia vuokra-asuntoja. Lisäksi asuk-
kaat kommentoivat asuntojen ja rakennusten huonoa kuntoa ja korjaus-
tarpeita. Useat osallistujat olivat pitkäaikaisia asukkaita alueella ja alu-
etta pidettiinkin viihtyisänä ja mieluisana paikkana asua. Kaavan mah-
dollistaman uudisrakentamisen toivottiin sopeutuvan ympäröivään naa-
purustoon. 

 
 


