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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kannelmäen lou-
naisosassa sijaitsevan Pelimannintien länsipään ympäristöä.

Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen rakentami-
sen kortteliin 33175, joka nykytilanteessa on pysäköintikäytössä.
Tavoitteena on täydennysrakentamalla parantaa alueen kaupun-
kikuvaa ja monipuolistaa alueen asuntokantaa. Kaavaratkaisun
valmistelu on edellyttänyt kaava-alueen pysäköintijärjestelyjen ja

sopimusten kokonaisvaltaista tarkastelua.

Korttelissa 33170 sijaitsevaa päiväkotitonttia laajennetaan nykyi-
selle viheralueelle, mikä mahdollistaa melulta suojatun, metsään
rajautuvan leikkipihan. Uudelle suurelle päiväkodille sijainti on
erinomainen: Kannelmäen asemalle on vain 300 metriä.

Uutta asuntokerrosalaa on 6 800 k-m2. Asukasmäärän lisäys on
noin 170 asukasta. Klaneettitien varteen osoitetaan 200 k-m2

uutta liiketilaa. Päiväkotitontilla rakennusoikeus kasvaa 1 300
k-m2 siten, että uusi päiväkotitontin rakennusoikeus on 2 500
k-m2.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma
(piir.nro 7060), jonka mukaan alueen katuverkko säilyy pääpiirteit-
täin nykyisellään. Klaneettikujaa levennetään palvelemaan päivä-
kodin saattoliikennettä. Saatto- ja huoltoliikenne erotetaan toisis-
taan. Kaavaratkaisu mahdollistaa korttelista 33175 poistuvien
Heka Oy:n asukkaiden autopaikkojen korvaamisen korttelin
33176 LPA-alueella.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alu-
een keskeisten katujen, Klaneettitien ja Pelimannintien kulman
kaupunkikuva täydentyy uudella asuntorakentamisella. Alueelle
saadaan uusi päiväkoti, joka korvaa lähialueen huonokuntoisia
palvelutiloja ja mahdollistaa myös tilojen iltakäytön. Heka Oy:n
asukkaiden käytössä olevien autopaikkojen sijainti muuttuu osin
nykyisestä.

Helsingin kaupunki omistaa pääosan suunnittelualueesta. Korttelit
33171 ja 33187 ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on
tehty kaupungin aloitteesta.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on edistää Kannelmäen täydennysra-
kentamista sekä laadukkaiden julkisten palvelutilojen rakenta-
mista erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien alueella.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että se mahdollistaa asuntojen hallintamuotoja-
kauman monipuolistamisen.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 104 811 m2.

Kaavaratkaisun myötä kortteliin 33175 syntyy 6 800 m2 uutta asu-
misen kerrosalaa, mikä vastaa n. 170 uutta asukasta. Klaneetti-
tien varteen tulee rakentaa 200 k-m² uutta liiketilaa. Korttelin
33175 tehokkuudeksi muodostuu e=1.95. YL-korttelialueella ker-
rosala kasvaa 1 300 k-m2:llä nykytilanteesta, jolloin tontille on
mahdollista rakentaa 2 500 k-m2 eli n. 240-paikkainen uusi päivä-
koti.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on suunniteltu ja rakennettu 1970-luvulla osana Martinlaak-
son radan, nykyisen Kehäradan varren uudisalueita. Pelimannin-
tien molemmin puolin sijaitsevissa kortteleissa on 2 8 kerroksi-
sia asuinkerrostaloja, yksikerroksisia yhteis- ja palvelutilaraken-
nuksia, entinen päiväkotirakennus ja pysäköintikenttiä. Jalankulun
ja pyöräilyn raitit risteävät suurempien katujen kanssa eri tasossa.
Alueen eteläpuolella kulkee Kehä I, pohjoisessa alue rajautuu kal-
lioiseen viheralueeseen. Pääosa asuinrakennuksista on peruskor-
jattu, mutta yleiset alueet kaipaisivat kunnostusta. Entinen päivä-
kotirakennus on purkukuntoinen.
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Kuva alueen ensimmäisen asemakaavan nro 6754 kaavaselos-
tuksesta: Purpuripolun jalankulkuraitti. Kaupunkisuunnitteluvirasto
ja Arkkitehtuuritoimisto Pentti Ahola ja kumpp., 1972

Purpuripolun jalankulkuraitti nykytilanteessa.

Kaavaratkaisun valmistelu on edellyttänyt alueen pysäköintijärjes-
telyjen ja sopimusten kokonaisvaltaista tarkastelua erityisesti
korttelin 33175 sekä pysäköintitontin 33176/1 osalta. Pysäköinnin
nykytilanne poikkeaa monella tavalla voimassa olevan asemakaa-
van sekä voimassa olevien rakennuslupien mukaisesta. Tätä on
kuvattu tarkemmin selostuksen kohdassa Suunnittelun lähtökoh-
dat  Asemakaavat. Kortteliin 33175 aiemmin kaavoitettu pysä-
köintilaitos ja osa muista LPA-korttelialueista on jäänyt toteutu-
matta. Toteutunut autopaikkamäärä ei yllä voimassa olevan ase-
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makaavan mukaiseen määrään. Toisaalta alueen toteutunut auto-
paikkamäärä on usean kiinteistön kohdalla melko lähellä nykyisen
vuonna 2015 hyväksytyn asuintonttien pysäköintipaikkamäärien
laskentaohjeen mukaista määrää ja on kiinteistöjen edustajien
mukaan vakiintunut vastaamaan nykyistä kysyntää.

Pysäköintitontti 33176/1 (Pelimannintie 28), jonka tehostamis-
mahdollisuuksien tutkiminen on ollut keskeinen osa kaavaratkai-
sun valmistelua.

Kortteli 33175 sijaitsee näkyvällä paikalla alueen keskeisten katu-
jen, Pelimannintien ja Klaneettitien kulmauksessa. Korttelin länsi-
osassa on aiemmin sijainnut yksikerroksinen myymälärakennus.
Nykytilanteessa koko kortteli on pysäköintikenttänä, jonka reu-
noilla on lehtipuita. Kortteliin eri vaiheissa kaavoitetut useampiker-
roksiset pysäköintilaitokset sekä liike- ja toimistorakennus eivät
ole toteutuneet.

Kuvassa keskellä rakentamaton kortteli 33175 (Pelimannintie 9 11).
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Tontilla 33170/3 sijaitseva, Heka Oy:n omistama entinen päiväko-
tirakennus (Arkkitehtitoimisto Kalevi Ruokosuo & co, 1974) on
elinkaarensa aikana toiminut myös sivukouluna ja vammaisten
päivätoiminnan tilana. Nykytilanteessa se on vuokrattu työmaatoi-
mistoksi. Puurakenteinen rakennus on purkukuntoinen. Kaunii-
seen kallioiseen virkistysmetsään rajautuva tontti on katsottu sopi-
vaksi nykyistä isommalle uudelle päiväkodille edellyttäen, että
tonttia voidaan laajentaa viheralueelle riittävän piha-alueen mah-
dollistamiseksi ja että saatto- ja huoltoliikenne järjestetään turvalli-
sella tavalla.

Entinen päiväkotirakennus koillisesta, puiston suunnasta.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 33175

Kaavaratkaisun keskeisenä sisältönä on uuden päiväkodin raken-
tamisen lisäksi uuden asuinkerrostalorakentamisen mahdollista-
minen kortteliin 33175. Korttelin rakennusoikeus on 7 000 k-m2,
josta enintään 6 800 m2 on asuntokerrosalaa ja vähintään 200 m2

tulee Klaneettitien varrella rakentaa liike-, toimisto-, työ- tai palve-
lutilaksi. Asumisen aputiloja saa rakentaa asemakaavakarttaan
merkityn kerrosalan lisäksi. Asukkaiden vapaa-ajantilat saa toteut-
taa korttelin yhteisinä.
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Kuvien keskellä täydennysrakennettava kortteli 33175 (Pelimannintie
9 11). Yläoikealla YL-tontti (Purpuripolku 1), jolle suunnitellaan uutta
päiväkotia.
Illustraatiot: Asemakaavoitus / Lotta Aulamo

Korttelin 33175 rakennukset voivat olla enintään 7-kerroksisia
Klaneettitien varrella ja 5-kerroksisia Pelimannintien ja Klaneetti-
polun varrella. Korttelin sisäosa varataan pihakannen alaiseen py-
säköintiin. Korttelin laidoille jää maanvaraisia alueita suurten pui-
den istuttamista varten. Rakennusalojen sijoittelussa on huomioitu
korttelin 33171 kehittämismahdollisuus tulevaisuudessa.

Korttelissa 33175 rakennusten julkisivujen tulee pääosin olla vaa-
leaa paikalla muurattua tiiltä, muurauksen päälle tehtyä rappausta
tai puuverhottuja. Klaneettikujan varrella maantasokerroksen julki-
sivuissa tulee olla puuverhottuja osia. Puuverhouksen käytöllä
kunnioitetaan läheisen Purpuripolun jalankulkuraitin varrella ole-
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vien rakennusten alkuperäistä materiaalivalikoimaa: aputilaraken-
nuksissa ja asuinkerrostalojen maantasokerroksen ikkunakenttien
yhteydessä on käytetty puuverhousta, joka pehmentää jalankulki-
jan tasolla suurimittakaavaisten rakennusten ilmettä.

Alueen nykyisten rakennusten maantasokerroksen julkisivuissa on ja-
lankulkuraitin varrella käytetty puuverhousta.
Vas. Purpuripolku 3, oik. Purpuripolku 7.

Pelimannintien puolella parvekkeet eivät saa ylittää rakennusalan
rajaa johtuen etäisyydestä säilytettäviin katupuuriveihin. Raken-
nusten muilla julkisivuilla parvekkeet saavat ylittää rakennusalan
rajan. Ulkonevia parvekkeita ei saa kannattaa maasta.

Klaneettitien ja Pelimannintien varrella rakennusten porrashuonei-
den tulee ulottua läpi talon, millä voidaan elävöittää katujulkisivua.
Klaneettitien puolella katutason julkisivussa tulee olla ikkunoita ja
ovia myös muualla kuin liikehuoneistojen kohdalla. Muuallakaan
maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista vaikutel-
maa. Vilkasliikenteisen Klaneettitien puolelle ei saa katutasoon
sijoittaa asuntoja.

Pihakansi tulee rakentaa Klaneettitien tasoon, jotta ajo pihalle on
mahdollista Klaneettikujan itäpäästä. Pihan p-merkitylle osalle saa
sijoittaa autopaikkoja istutuksin rajattuina. Pääosa autopaikoista
tulee sijoittaa pihakannen alaiseen autohalliin, jonne ajo järjeste-
tään lyhyellä luiskalla hyödyntäen Klaneettikujan korkeuseroja.

Pihan maanvaraisille osille tulee istuttaa puita ja pensaita. Piha-
kansi tulee rakentaa ja istuttaa muuhun piha-alueeseen liittyväksi.
Jos korttelialue rakennetaan useammaksi tontiksi, piha-alueet tu-
lee rakentaa yhteiskäyttöisiksi. Pihatasossa pihalle avautuviin
asuntoihin tulee rakentaa asuntokohtainen piha tai terassi. Pihan
ja Pelimannintien välille tulee rakentaa luiska tai loiva ulkoporras.

Korttelin länsipäätä ympäröivät katualueet sijaitsevat pihatasoa
alempana, mikä mahdollistanee käynnin suoraan katutasosta kel-
larikerroksen aputiloihin, mutta toisaalta edellyttää kellarikerrok-
sen maanpinnan yläpuolisilla osilla ikkunoita liiallisen umpinaisuu-
den välttämiseksi.
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Klaneettipolku alittaa Pelimannintien tunnelina ja kulkee tämän ta-
kia muita katuja alemmassa korkeusasemassa. Klaneettipolkua
vasten korttelin 33175 kellarin julkisivu tulee näkyviin siinä mää-
rin, että kaavaratkaisu sallii tarvittaessa kahden kellarikerroksen
rakentamisen. Lounaisen julkisivun ja Klaneettipolun välisestä
tontin osasta määrätään, että alueelle tulee rakentaa istutettuja
luiskia tai terasseja siten, että julkisivussa näkyvä umpinaisen
sokkelin osuus jää mahdollisimman vähäiseksi.

Kaavaratkaisu sallii, että Klaneettipolun puolella kellarikerroksen
tasolle voidaan rakentaa tietyin edellytyksin yläpuolisiin asuntoihin
liittyviä asuintiloja kaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi. Tällä
mahdollistetaan kaksikerroksisia huoneistotyyppejä ja varmiste-
taan, että Klaneettipolun alikulun suuntaan saadaan enemmän ik-
kunallisia tiloja ja ns. sosiaalista kontrollia kuin pelkällä ikkunallis-
ten apu- ja yhteistilojen sijoittelulla tälle julkisivulle saavutettaisiin.

Asuinkerrostalojen korttelialueet (AK) 33170-33174, 33176,
33178 ja 33187

Alueen jo rakennetuissa asuinkortteleissa kaavaratkaisun keskei-
simpänä sisältönä on autopaikkamääräysten tarkistaminen, mikä
on edellytyksenä alueen pysäköintijärjestelyjen selkeyttämiselle,
korttelissa 33175 sijaitsevien nykyisten autopaikkojen poistami-
selle ja tarkoituksenmukaisten korvaavien autopaikkainvestointien
määrittämiselle. Pysäköintiratkaisuista tarkemmin selostuksen
kohdassa Liikenne / Kaavaratkaisu.

Tonttikohtainen kerrosalan määrä ei muutu voimassa olevan kaa-
van mukaisesta. Asumisen aputiloja koskeva kaavamääräys on
tarkistettu nykyisten käytäntöjen mukaiseksi. Aputilat saa raken-
taa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi. Purpuripolun
varren ay-merkityille rakennusaloille saa kerrosalan estämättä ra-
kentaa asukkaiden yhteiskäyttöön tarkoitettuja tiloja sekä työ- ja
palvelutiloja. Korttelissa 33171 tulee jatkossakin olla liiketiloja Kla-
neettitien puolella.

Suurimman sallitun kerrosluvun merkinnät on tarkistettu nykykäy-
tännön mukaisiksi siten, että aiemmin ns. maanpäälliseksi kella-
riksi luokiteltu maantasokerros lasketaan kaavaratkaisussa ker-
rokseksi. Tämä tarkoittaa useassa tapauksessa, että sallittu ker-
rosluku kasvaa voimassa olevaan kaavaan verrattuna yhdellä.

Rakennusten maantasokerroksen julkisivun käsittelyä koskevat
määräykset ovat vastaavia kuin korttelin 33175 uudisrakentami-
sen kohdalla: Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpi-
naista vaikutelmaa ja Purpuripolun varrella maantasokerroksen
julkisivussa tulee olla puuverhottuja osia. Nämä ympäristön viihtyi-
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syyteen vaikuttavat seikat toteutuvat alueen alkuperäisessä arkki-
tehtuurissa eikä niitä esim. tulevissa peruskorjauksissa ole syytä
kadottaa.

Voimassa olevaan kaavaan verrattuna leikki- ja oleskelu- sekä is-
tutettavien alueiden määrittely tapahtuu sanallisin kaavamääräyk-
sin aiempien karttamerkintöjen sijaan.

Ohjeellinen AK-tontti 33172/7 noudattaa kaavaratkaisussa nykyi-
sen kiinteistön 33172/1 ja tontinvuokrasopimuksen rajoja. Voi-
massa olevassa asemakaavassa tontin koilliskulma rajautuu tästä
poikkeavalla tavalla. Tontin rakennusalamerkintöjä on tarkistettu
rakennetun tilanteen mukaisiksi.

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL)

Kaavaratkaisu mahdollistaa 2 500 k-m2 laajuisen rakennuksen ra-
kentamisen korttelialueen eteläosaan. Kaarelan palveluverkkotar-
kastelun perusteella paikalle on tarkoitus rakentaa 240-paikkainen
uusi päiväkotirakennus. Päiväkodin hankesuunnittelu on alkanut
keväällä 2020. Riittävän kokoisen ulkoilupihan mahdollistamiseksi
korttelialuetta laajennetaan pohjoiseen nykyiselle viheralueelle.
Korttelialuetta laajennetaan myös vähäisesti Palikkapolun katu-
alueelle. YL-korttelialueen länsireunaan osoitetaan yleisen jalan-
kulun yhteys, joka yhdistää asuinkorttelit lähivirkistysalueeseen ja
jolla kompensoidaan nykyistä, laajenevan korttelialueen takia
poistuvaa itä-länsi suuntaista reittiä viheralueella.

YL-korttelialueella suurin sallittu kerrosluku on kolme. Lähimpänä
läntisen naapuritontin rakennusalaa suurin sallittu kerrosluku on
kaksi. Rakennuksen julkisivujen tulee olla pääosin puuverhottuja.
Klaneettipolun ja Purpuripolun varrella maantasokerroksen julkisi-
vussa tulee olla suuria ikkunoita. Tämä ohjaa sijoittamaan päivä-
kodin yhteis- ja salitiloja raittien näkyvään kulmaan, mikä elävöit-
tää jalankulkuympäristöä sekä päivällä että tilojen iltakäytön ai-
kaan.

YL-tontin saattoliikenne ja huoltoajo eriytetään toisistaan. Tontin
lounaiskulmaan on osoitettu kaavakartan h-merkinnällä huolto-
piha päiväkodin tavara- ja ruokahuoltoa varten. Liikennejärjeste-
lyjä on kuvattu tarkemmin selostuksen kohdassa Liikenne.

YL-korttelialue asettuu rinteeseen, jossa maaston korkeusasema
Ulkoilupiha sijoittuu korttelialueen

ylempään pohjoisosaan, jossa maasto on voimakaspiirteistä ja
jossa pihaa reunustaa kaunis ulkoilumetsä. Korttelin luoteisreu-
nassa kaavakarttaan on merkitty säilytettävä alueen osa, jonka
kasvillisuuden, maastonmuotojen ja aitaamisen suunnittelussa tu-
lee kiinnittää huomiota siihen, että liittyminen viereiseen viheralu-
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eeseen olisi luonnonmukainen ja saumaton. Alueen osalla saat-
taa sijaita linnoiterakenteiden jäänteitä, joista tarkemmin selostuk-
sen kohdassa Suojelukohteet.

Esteettömyyden huomioiminen sekä uudisrakennuksen ja piha-
toimintojen sovittaminen maaston ja viereisten katualueiden kor-
keusasemiin edellyttävät huolellista suunnittelua. Maisemallisesti
merkittävät puut tulee säilyttää ja tarvittaessa uudistaa. Mikäli
piha-alueiden rakentaminen edellyttää tukimuurien käyttöä katuja
vasten, kaavassa määrätään niiden enimmäiskorkeudeksi 1,5
metriä ja että niihin tulee liittyä istutuksia. Tukimuurien enimmäis-
korkeus koskee myös AK-korttelialueita.

Autopaikkojen korttelialue (LPA)

Korttelissa 33172 sijaitseva LPA-korttelialue (ohjeellinen tontti
33172/6) laajenee kaavaratkaisussa vähäisesti Purpuripolun ny-
kyiselle katualueelle, mikä tarvittaessa mahdollistaa LPA-aluetta
käyttävien asunto-osakeyhtiöiden autopaikkamäärän kasvattami-
sen pysäköinnin laskentaohjeen mukaiselle tasolle. Nykyiset auto-
katokset on huomioitu rakennusalamerkinnällä.

Ohjeellinen tontti 33174/2 on uusi, nykyiselle katualueelle muo-
dostettu autopaikkojen korttelialue. Se varataan kaavaratkaisussa
YL-korttelialueen (33170/4) pysäköintiä varten, eli käytännössä
uuden päiväkodin saattoliikennettä varten. Näin mahdollistetaan
YL-tontilla mahdollisimman laaja piha-alue oleskeluun ja minimoi-
daan liikenne Klaneettipolun ja Purpuripolun kevyen liikenteen rai-
teilla. Pysäköintialue tulee rajata katualuetta vasten istutuksin.
Tarkemmasta jatkosuunnittelusta riippuen LPA-alueelle on sijoi-

Korttelissa 33176 sijaitsevaa LPA-korttelialuetta (ohjeellinen tontti
33176/3) laajennetaan kaavaratkaisussa länteen nykyiselle suoja-
viheralueelle. Alueen laajentaminen edellyttää maaston korkeus-
asemien muokkausta ja todennäköisesti tukimuurin rakentamista
Pelimannintien katualuetta vasten. Katualueen rajan läheisyy-
dessä tulee huomioida HSY:n 300 mm vesijohtoon liitetty laite-
kaivo, jonka sijainti on osoitettu kaavakartan et-merkinnällä. LPA-
alueen laajennuksen tarkoituksena on mahdollistaa Heka Oy:n
asukkaiden tarvitsemien autopaikkojen keskittäminen tälle kortteli-
alueelle siten, että kortteli 33175 vapautuu täydennysrakentami-
selle. Jatkosuunnittelussa tarkentuu, onko Hekan tarvitsema kor-
vaavien autopaikkojen määrä mahdollista toteuttaa maantasoi-
sena. Kaavaratkaisu mahdollistaa tarvittaessa pysäköintilaitosten
rakentamisen kahteen tasoon koko korttelialueella. Korttelialueen
itäosassa on olemassa oleva, 1970-luvulla rakennettu pysäköin-
nin kansirakenne.
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Korttelin 33177 nykytilanteessa toteutumaton LPA-korttelialue pie-
nenee voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna (ohjeellinen
tontti 33177/2 sijoittuu korttelin länsiosaan). Kaltevan maaston ta-
kia koko korttelin rakentaminen pysäköintialueeksi edellyttäisi
merkittäviä tukimuurirakenteita. LPA-aluetta ei kaavaratkaisussa
osoiteta tietyn kiinteistön autopaikkoja varten, vaan sen toteutuk-
sesta ja käyttäjätahoista voidaan neuvotella jatkosuunnitteluvai-
heessa osana korvaavien autopaikkainvestointien kokonaisuutta.
Alueelle on sijoitettavissa enintään 6 autopaikkaa. Korttelin 33177
itäosa muuttuu kaavaratkaisussa katualueeksi, jolloin sen ylläpi-
toa ja uusia puuistutuksia voidaan suunnitella osana Klaneettipo-
lun tulevaa kunnostushanketta.

Lähivirkistyalue (VL)

Kaava-alueen länsi- ja pohjoisreunalla sijaitseva lähivirkistysalue
on kaunista kallioista ulkoilumetsää. Alueen erityispiirteenä ovat
runsaat säilyneet 1. maailmansodan aikaiset linnoiterakenteet,
joista tarkemmin selostuksen kohdassa Suojelukohteet.

Itä-länsisuuntaiset ulkoilutiet palvelevat virkistyksen lisäksi jalan-
kulkua asuinkorttelien ja aseman välillä. Kaavakartassa on osoi-
tettu ohjeellinen sijainti uudelle ulkoilutielle, jonka avulla yleinen
jalankulku ohjataan kiertämään laajeneva YL-korttelialue. Korttelin
33172 länsipuolelle kaavakartta osoittaa uuden ohjeellisen ulkoi-
lutien osuuden, joka yhdistää Purpuripolun länsipään Pelimannin-
tien bussipysäkkeihin.

Liikenne

Lähtökohdat

Alueen katuverkko perustuu vuonna 1973 vahvistettuun asema-
kaavaan. Klaneettitie on paikallinen kokoojakatu, jonka liikenne-
määrä on noin 3 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Leveä Peliman-
nintien länsiosa on mitoitettu kokoojakadun tavoin, mutta se on
päättyvä tonttikatu. Liikennemäärä on 1 200 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Pelimannintiestä haarautuu lyhyitä asuntokatuja.

Alueelle on luonteenomaista tiheä jalankulun ja pyöräilyn raittien
verkosto, jotka risteävät eri tasossa Klaneettitien ja Pelimannin-
tien kanssa. Koska usea kiinteistö ei rajaudu suoraan ajoneuvolii-
kenteen katuihin, huoltoajo on sallittu suurella osalla jalankulun ja
pyöräilyn raitteja. Keskeisiä jalankulun ja pyöräilyn raitteja ovat
pitkä ja kapea Purpuripolku, aseman suuntaan vievät Klaneetti-
polku ja Rumpupolku sekä Lassilan suuntaan jatkuvaa pyöräilyn
pääreittiä palvelevat Klaneettikuja ja Klaneettipolku.

Julkinen liikenne kulkee Klaneettitietä ja Pelimannintietä. HSL on
muuttamassa linjan 41 sähköbussein liikennöitäväksi runkolinjaksi
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40 ja aikoo rakennuttaa Pelimannintien länsipäähän sähköbus-
sien latausasemat.

Vihdintien bulevardikaupungin pikaraitiotieyhteyttä tarkastellaan
ulotettavaksi Lassilan kautta kauppakeskus Kaareen. Pikaraitio-
tievarauksen mahdollinen myöhempi toteutusvaihe yhdistäisi
kauppakeskus Kaaren Kannelmäen asemaan reittiä Pelimannin-
tie-Klaneettitie.

Nykytilanteessa pysäköintipaikat on pääsääntöisesti toteutettu au-
topaikkojen korttelialueille (LPA). Vain korttelissa 33171 on auto-
paikkoja toteutettu AK-korttelialueelle. Kullekin LPA-alueelle on
osoitettu usean eri kiinteistön asukkaiden autopaikkoja ja kiinteis-
töt vastaavat LPA-alueiden ylläpidosta pysäköintipaikkamäärien
suhteessa. Kortteliin 33175 sijoittuvia pysäköintipaikkoja varten
on 1970-luvulla perustettu pysäköintirasiteoikeussopimuksia, jotka
ovat yhä voimassa. Voimassa olevan asemakaavan mahdollis-
tama useampikerroksinen pysäköintilaitos korttelissa 33175 ei ole
toteutunut, minkä takia autopaikkoja on toteutunut alle kaavan
edellyttämän määrän ja minkä takia pysäköintirasiteoikeuksia on
enemmän kuin toteutuneita autopaikkoja. Alueen nykytilanteen ja
voimassa olevan kaavan välisiä eroavaisuuksia on eritelty tarkem-
min selostuksen kohdassa Suunnittelun lähtökohdat  Asemakaa-
vat.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu säilyttää alueen katuverkon pääpiirteittäin nykyisel-
lään. Merkittävimpiä muutoksia ovat Klaneettikujan jatkaminen
Klaneettipolulle asti ja jalkakäytävän rakentaminen myös sen ete-
läreunalle sekä Pelimannintien länsipään muuttaminen autopaik-
kojen korttelialueesta katualueeksi. Klaneettipolulla sijaitseva pyö-
räilyn pääreitti muutetaan erotelluksi pyörätieksi ja jalkakäytä-
väksi. Jalankulun ja pyöräilyn raittien osalta on tarkistettu, missä
kohdin huoltoajon tai tontille ajon salliminen on jatkossa tarkoituk-
senmukaista.

Asukkaiden vieraspysäköinti sijoittuu katujen varsille.

AK-korttelialueiden autopaikat sijoittuvat jatkossakin pääosin use-
amman kiinteistön yhteiseen käyttöön osoitetuille LPA-korttelialu-
eille. Täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi Heka Oy:n
asukkaiden autopaikkoja on tarkoitus siirtää korttelista 33175 kort-
telin 33176 laajennettavalle korttelialueelle. Korttelin 33171 etelä-
osa varataan jatkossakin maantasopysäköintiin.

AK-kortteleissa 33171, 33175 ja 33187 tulee rakentaa vähintään
1 autopaikka / 140 m2 asuntokerrosalaa ja muissa AK-kortteleissa
1 ap / 130 m2 asuntokerrosalaa. Polkupyöräpaikkoja tulee olla vä-
hintään 1 pp / 30 k-m2.
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YL-korttelialue, jolle on määrä rakentaa uusi päiväkoti, ei rajaudu
ajoneuvoliikenteen katuihin. Päiväkodin saattoliikenne ohjataan
levennettävän Klaneettikujan kautta ja Klaneettipolun poikki uu-
delle autopaikkojen korttelialueelle (ohjeellinen tontti 33174/2).
Tämän lisäksi saattoliikenteen pysäköintiin voi käyttää Klaneetti-
kujan varressa olevaa muutamaa kadunvarsipaikkaa. Jotta saat-
toliikenne ei aiheuttaisi häiriötä jalankululle ja pyöräilylle, Purpuri-
polun itäisimmässä päässä ei sallita ajoneuvoliikennettä. Päiväko-
din tavarahuolto erotetaan saattoliikenteestä siten, että se ohja-
taan kulkemaan Polkkakujan ja Purpuripolun kautta. YL-kortteli-
alueen lounaiskulmaan on osoitettu huoltopiha, jossa huoltoajo-
neuvon tulee mahtua kääntymään.

Päiväkotia varten tulee rakentaa vähintään 1 ap / 300 k-m2 ja 1 pp
/ 90 k-m2.

Kaavakarttaan on merkitty säilytettäviksi ja tarvittaessa uusitta-
viksi Pelimannintien makedonianmäntyjen katupuurivit. Klaneetti-
polun varteen on merkitty istutettavaksi uusia puurivejä.

Kaavassa määrätään, että korttelien 33171 ja 33175 ajoneuvoliit-
tymät tulee järjestää Klaneettikujalta. Tällä varjellaan toisaalta päi-
väkodin edustaa ylimääräiseltä huolto- ja tontille ajolta, toisaalta
Pelimannintien katupuita, joihin mahdollinen uusi tonttiliittymä
saattaisi vaikuttaa.

Pelimannintien länsipää palautuu kaavaratkaisussa katualueeksi.
Vuonna 1991 vahvistetussa asemakaavassa Purpuripolun länsi-
puolella sijaitseva kadun osa muutettiin autopaikkojen korttelialu-
eeksi. Koska alueelta ei ole tähän mennessä vuokrattu määrä-
aloja kiinteistöjen pysäköintikäyttöön, on tarkoituksenmukaista
muuttaa alue takaisin katualueeksi. Muutos on perusteltu myös
kadun ylläpidon ja bussiliikenteen järjestämisen näkökulmasta.

Klaneettitien pikaraitiotievaraus huomioidaan pelastusajon ratkai-
suissa.

Muita liikenteeseen liittyviä muutoksia kaavaratkaisussa:
- Vähäinen osa Palikkapolun nykyisestä katualueesta liite-

tään YL-korttelialueeseen päiväkodin ulkoilupihan muodon
parantamiseksi.

- Korttelin 33177 itäosa muutetaan katualueeksi, koska py-
säköintialuetta ei ole maaston jyrkkyyden takia tarkoituk-
senmukaista rakentaa koko korttelin alalle. Muutettavan
alueen ylläpito on jatkossa luontevaa osana katualueita.

- Purpurikujan kääntöpaikkaa pienennetään vähäisesti vie-
reisen LPA-alueen hyväksi.

- Porrasyhteys Klaneettikujan alikulkutunnelista Pelimannin-
tien tasoon poistuu, koska nykyistä katualuetta liitetään
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täydennysrakennettavaan korttelialueeseen. Luiskayhteys
säilyy.

Palvelut

Lähtökohdat

Kannelmäen kaupalliset palvelut keskittyvät aseman, kauppakes-
kus Kaaren ja vanhan ostoskeskuksen alueille. Korttelissa 33171
on Klaneettitielle avautuvia liikehuoneistoja. Purpuripolun varrella
on pieni määrä muita liikehuoneistoja, palvelu- ja kokoontumisti-
loja, joista osa on poistunut käytöstä Heka Oy:n rakennusten pe-
rusparannushankkeen myötä.

Lassilan ja Kannelmäen toimitila-alueen suunnitteluperiaatteiden
(2019) mukaan kaavamuutosalueen itäosa on osa pikaraitiotieva-
rausten vaikutusaluetta, jota kehitetään toiminnoiltaan ja palveluil-
taan monipuolisena tiivistyvänä kaupunkirakenteena. Katutilaa
elävöittävää liike- tai palvelutilaa ei tule muuttaa asumiseen kes-
keisten katujen varsilla. Pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää
ja aktivoida kauppakeskus Kaaren ja Kannelmäen aseman välistä
vyöhykettä.

Kaavamuutosalueella ei nykytilanteessa ole kunnallisia palveluja.
Purpuripolun länsipäässä toimii pieni yksityinen päivähoidon yk-
sikkö. Suunnittelualueen itäpuolella puretun Pelimannin koulun
tontti on koulujen väistötilakäytössä, minkä lisäksi tontilla toimii
päiväkoti Pelimanni.

Kaupunki teki vuonna 2016 Kaarelan alueelle koulu- ja päiväkoti-
verkon palveluverkkotarkasteluja, joiden perusteella esitettiin ny-
kyisten huonokuntoisten päiväkotiyksiköiden Pelimanni ja Tiuku
korvaamista 240-paikkaisella uudisrakennuksella.

Kaavaratkaisu

Klaneettitie on alueen keskeinen katu, jonka varrella tulee alueel-
listen suunnitteluperiaatteiden mukaan olla liike- ja palvelutilaa.
Kaavaratkaisu säilyttää korttelin 33171 nykyisen liiketilakerros-
alan. Täydennysrakennettavaan kortteliin 33175 tulee rakentaa
vähintään 200 k-m2 liike-, toimisto-, työ- ja palvelutilaa Klaneetti-
tien puolelle.

Kaavaratkaisu mahdollistaa palveluverkkotarkastelun mukaisen
noin 240-paikkaisen päiväkodin uudisrakentamisen kortteliin
33170.
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Esteettömyys

YL-korttelialueen pihajärjestelyissä ja piha-alueiden liittymisessä
katualueisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota esteettömyyteen.
Muilta osin asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta nor-
maalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Maisemarakenteellisesti kaava-alue sijoittuu Mätäjoen laakson ja
sitä ympäröivän selännealueen vaihettumisvyöhykkeelle. Alueen
rakentamaton pohjoisosa on topografialtaan kumpuilevaa ja osin
kallioista. Maasto laskee pienilmaston kannalta edullisesti kohti
kaakkoa. Kaava-alue kuuluu kokonaisuudessaan Mätäjoen va-
luma-alueeseen.

Kaava-alue rajautuu pohjoisessa laajaan, luonnonmukaiseen vi-
heralueeseen. Viheralue on määritelty Helsingin viher- ja virkistys-
verkostosuunnitelmassa (VISTRA) osaksi alueellisesti tärkeää
kaupunginosapuistoa, jossa risteävät reitit tarjoavat mahdollisuuk-
sia virkistäytymiseen ja läpikulkuun. Mänty- ja lehtipuuvaltainen
alue on tunnistettu ydinmetsäksi kaupungin metsä- ja puustoisen
verkoston selvityksessä. Alueella sijaitsee ensimmäisen maail-
mansodan aikaisia linnoiterakenteita. Kaava-alueen pohjoiskul-
malla, Rumpupolun varrella kasvaa vanhojen mäntyjen lisäksi alu-
een maisemassa merkittävä yksittäispoppeli.

Rakennettujen korttelialueiden sisäpihat ovat ilmeeltään melko
vehreitä. Pihoilla kasvaa Purpuripolun pohjoispuolella osin ko-
meita mäntyjä mutta yleisesti kaava-alueen puusto on enimmäk-
seen 1970-luvulla tapahtuneen rakentamisen jälkeen istutettua
lehtipuustoa. Viimeaikaiset kiinteistöjen peruskorjaukset ovat vä-
hentäneet pihapuiden määrää alueella.

Pelimannintien katumiljöön ominaispiirteenä ovat kadun molem-
min puolin istutetut katupuurivit, joissa on käytetty puulajina ma-
kedonianmäntyä. Havupuun käyttö katupuuna on Helsingissä har-
vinaista ja Pelimannintien makedonianmännyt ovat erikoisuus,
jota kannattaa jatkossakin vaalia.

Kaava-alueella ei ole Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmän
mukaisia arvokkaita luontokohteita tai uhanalaista lajistoa. Kaava-
alueen eteläpuolella, Kehä I:n suojaviheralueella kulkee Helsingin
liito-oravaverkosto 2019 selvityksen mukaan liito-oravan liikku-
misreitti, joka yhdistää korttelin 33178 itäpuolella, kaava-alueen
ulkopuolella sijaitsevan liito-oravan ydinalueen Mätäjoen vartta
seuraaviin reitteihin.
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Kaava-alueen liittyminen ympäristöön.

Makedonianmäntyjen rivi Pelimannintiellä.

Kaavaratkaisu

Kaavassa on annettu useita määräyksiä alueen vehreän maise-
makuvan turvaamiseksi. Korttelikohtaisia kaavamääräyksiä mm.
istutettavien alueiden ja puiden osalta on esitelty tarkemmin ase-
makaavan selostuksen kappaleessa Alueiden käyttötarkoitus ja
korttelialueet. Korttelia 33170 koskee kaavamääräys, jonka mu-
kaan maisemakuvallisesti arvokas puusto tulee pyrkiä säilyttä-
mään. Tämän voidaan katsoa koskevan etenkin pihoilla kasvavia
vanhoja mäntyjä. Korttelin 33175 täydennysrakentamisessa ei ole
todennäköisesti mahdollista säilyttää nykyistä pysäköintikenttää
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reunustavaa lehtipuustoa. Kortteliin suunnitellun kansipihan reu-
noille jää kuitenkin maanvaraisia alueita siten, että tontille voidaan
istuttaa uusia, korvaavia suuria puita.

Kaavaratkaisussa on kiinnitetty kokonaisvaltaisesti huomiota katu-
puiden ja maisemallisesti arvokkaan puuston säilyttämiseen. Peli-
mannintien katupuurivit on osoitettu kaavassa säilytettäviksi ja tar-
vittaessa uusittaviksi. Katupuurivejä uusittaessa tulisi alueella jat-
kossakin käyttää alueelle ominaisilmettä antavaa makedonian-
mäntyä.

Kaavaratkaisun myötä osa kaava-alueen pohjoisosan viheralu-
eesta muuttuu korttelialueeksi. YL-korttelialueelle jäävää poppelia
ja kaikkia vanhoja mäntyjä ei voida säilyttää päiväkodin pihan ra-
kentamisen ja alueen haastavien korkeuserojen takia. YL-tontin
länsiosan liittyminen saumattomasti ympäröivään viheralueeseen
on varmistettu antamalla määräys alueen luonnonmukaisena säi-
lyttämisestä. Kaavassa on osoitettu uusi korvaava ulkoilureitti YL-
korttelialueen länsipuolelle. Reitti yhdistää alueella olemassa ole-
vat polut verkostoksi.

Kaavaratkaisu ei vaikuta kaava-alueen ulkopuolella sijaitseviin
liito-oravan ydinalueisiin ja niiden välisiin yhteyksiin.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Kaava-alue sijaitsee erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien ää-
rellä, joten alueen täydennysrakentaminen ja julkisten palvelujen
lisääminen on perusteltua.

Kaavaratkaisu

YL-korttelialue, jolle on määrä rakentaa uusi 240-paikkainen päi-
väkoti, sijaitsee vain n. 300 metrin kävelymatkan päässä Kannel-
mäen asemalta. Pelimannintien pysäkeille, joille HSL suunnittelee
tiheää runkolinjaliikennettä sähköbussein, on alle 100 metriä. Päi-
väkodin sijainti tukee kestävien liikkumismuotojen käyttöä. Kaava-
ratkaisu pyrkii miellyttävään ja turvalliseen kävely-ympäristöön
kaava-alueella ja sen kytkeytymisessä Kannelmäen asemaan.

YL-korttelialueella ja täydennysrakennettavassa korttelissa 33175
edellytetään viherkertoimen käyttöä ja vettä läpäisemättömiltä pin-
noilta tulevien hulevesien viivyttämistä. Lisäksi kaavaratkaisussa
on kiinnitetty huomiota säilytettäviin ja tarvittaessa uusittaviin puu-
riveihin sekä tonttien puustoon.

YL-korttelialueella rakennuksen julkisivujen on oltava pääosin
puuverhottuja. Klaneettikujan ja Purpuripolun varrella rakennusten
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maantasokerroksen julkisivuissa tulee olla puuverhottuja osia.
Alueen täydennysrakentamisessa huomioidaan energiatehok-
kuustavoitteet tontinluovutusvaiheessa asetettavin ehdoin.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Kaava-alueen pohjoisosan viheralueella on laaja kokonaisuus 1.
maailmansodan aikaisia linnoiterakenteita (tukikohdat XX:4 ja
XX:6), jotka ovat suojeltuja muinaismuistolailla. Molemmat tuki-
kohdat on valittu edustavina kohteina valtakunnallisesti merkittä-
vät rakennetut kulttuuriympäristöt -listaukseen (RKY 2009, Pää-
kaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteet). Viheralueella sijait-
sevia linnoiterakenteita ei ole voimassa olevissa asemakaavoissa
huomioitu nykykäytäntöjen mukaisella tavalla.

Nykyisen päiväkotitontin 33170/3 pohjoispuolella linnoitteet eivät
näy kantakartoissa toisin kuin muualla. Päiväkotitontin suunnitel-
lun laajennuksen alueella on sijainnut yhdyshauta, joka on osittain
peitetty tai osittain tuhoutunut 1970-luvun maanrakennustöissä.
Kaupunginmuseo on kaavoituksen aloitusvaiheessa todennut,
että yhdyshaudan sijainti ja kunto tulee selvittää tarkemmin.

Kaavaratkaisu

Linnoiterakenteiden säilyneisyyttä alueella on selvitetty yhteis-
työssä kaupunginmuseon kulttuuriperintöyksikön kanssa. Kaava-
karttaan on merkitty sm-aluemerkinnöin tiedossa olevat säilyneet
linnoiterakenteet. Sm-alueelle kohdistuvista toimenpiteistä tulee
neuvotella kaupunginmuseon kanssa.

Korttelin 33170 luoteisosassa sm-merkintä ulottuu vähäisesti AK-
korttelialueelle. Kyse on linnoiterakenteita ympäröivästä suoja-
vyöhykkeestä varsinaisten linnoiterakenteiden sijaitessa viheralu-
eella. Sm-merkintä ei rajoita rakennusten tai pihan ylläpitoa, mutta
säilyneiden linnoiterakenteiden sijaitessa hyvin lähellä kiinteistön
rajaa on perusteltua, että kiinteistön haltija jatkossa neuvottelee
kaupunginmuseon kanssa kyseisellä alueella suoritettavista toi-
menpiteistä.

YL-korttelialueen luoteisreunassa saattaa sijaita jäänteitä tuhoutu-
neesta tai peittyneestä yhdyshaudasta. Yhteistyössä kaupungin-
museon kanssa on määritelty YL-korttelialueen luoteisosaan säi-
lytettävä alueen osa (karttamerkintä s), johon liittyy määräys lin-
noiterakenteiden huomioimisesta: Maanrakennustöiden yhtey-
dessä havaittavista linnoiterakenteista on tehtävä ilmoitus kau-
punginmuseolle ja varattava mahdollisuus niiden dokumentoimi-
seen hankkeeseen ryhtyvän kustannuksella.
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Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Pe-
limannintien katualueen eteläreunassa nykyisen LPA-tontin
33176/1) länsipuolella sijaitsee HSY:n 300 mm vesijohtoon liitetty
laitekaivo. Kaukolämpöverkko ei ulotu nykyisen päiväkotitontin
(33170/3) läheisyyteen. Purpuripolun ja Klaneettipolun risteyksen
eteläpuolella sijaitsee tietoliikennekaapeleita katualueen istute-
tulla osalla.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun mahdollistama täydennysrakentaminen ei edel-
lytä yhdyskuntateknisen huollon verkostojen lisärakentamista.

YL korttelialue on tarvittaessa liitettävissä kaukolämpöverkkoon
esimerkiksi Purpurikujalta lännestä tai Klaneettikujan kautta Kla-
neettitieltä.

Tietoliikennekaapelit on siirrettävä LPA-korttelialueeksi (33174/2)
muuttuvalta alueelta pois katualueen puolelle.

Maaperän rakennettavuus ja pohjarakentaminen

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä noin

teistä, pohjoisosan kallioalueella topografia on jyrkempi.

Kaava-alue sijaitsee pääosin kallio- ja kitkamaa-alueella. Kaava-
alueen eteläosassa sijaitsee savialue, missä saven paksuus vaih-
telee välillä noin 0-5 m. Maapeitteen paksuus kaava-alueella vaih-
telee välillä noin 0-8 m. Maaperä on rakennettavuudeltaan hyvää.

Pohjaveden pinnan korkeusasemasta ei ole tarkkaa tietoa. Poh-
joisosassa vedenpinta seurailee olemassa olevaa kallionpintaa,
tasoittuen eteläosass  m syvyydelle olemassa olevasta
maanpinnasta. Maaperäolosuhteista johtuen kohde soveltuu huo-
nosti hulevesien imeyttämiseen.

Kaavaratkaisu

Alustavan arvion mukaan rakennukset ja rakenteet voidaan pe-
rustaa maan varaan tai murskearinan välityksellä louhitun kallion
varaan.
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Korttelin 33175 rakennusten perustaminen edellyttää louhintaa.
Lopullinen perustamistapa valitaan kohteessa tehtävien maaperä-
tutkimusten ja suunnittelun perusteella.

Louhinnassa tulee huomioida alueella nykytilassa sijaitsevat ra-
kenteet ja niiden tärinärajat sekä mahdolliset muut tärinäherkät
rakenteet tärinärajoineen.

YL-korttelialueella maastonmuotojen ja toimintojen yhteensovitta-
minen ympäröivän alueen rakenteisiin ja maastonmuotoihin saat-
taa edellyttää tukimuuri- ja muita aluerakenteita (pengerryksiä).

LPA-korttelialueen (33176/3) laajentaminen länteen ja ulottami-
nen kiinni Pelimannintiehen vaatii tukimuurirakenteita. Tukimuuri-
rakenteet on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei toteuttami-
sesta aiheudu haittaa katurakenteille. LPA-alueen laajennusalu-
een lopullinen perustamistapa valitaan kohteessa tehtävien maa-
perätutkimusten ja suunnittelun perusteella.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Vilkasliikenteinen Kehä I sijaitsee suunnittelualueen eteläpuolella.
Kaava-alueen kohdalla Kehä I on suojattu meluestein, eivätkä
melutason ohjearvot nykytilanteessa ylity täydennysrakennetta-
villa alueilla korttelissa 33175 ja korttelin 33170 päiväkotitontilla.

HSY:n ilmanlaatuvyöhykkeiden suositusetäisyys täyttyy täyden-
nysrakennettavilla alueilla korttelissa 33175 ja korttelin 33170 päi-
väkotitontilla.

Kaavaratkaisu

Alueesta on laadittu liikennemeluselvitys (Sitowise Oy,
30.10.2019), jossa on mallintamalla arvioitu katu- ja tieliikenteestä
kaava-alueelle kohdistuvaa melua.

Meluselvityksen perusteella täydennysrakennettavien asuntojen
sekä päiväkodin ulko-oleskelualueet on mahdollista sijoittaa alu-
eelle jossa melun ohjearvot alittuvat päivällä ja yöllä.

Täydennysrakennettavassa korttelissa 33175 asuntojen oleskelu-
parvekkeet tulee tarvittaessa suojata liikenteen aiheuttamilta me-
luhaitoilta siten, että niillä alitetaan melun ohjearvot.

Muilla jo rakennetuilla korttelialueilla melu- ja ilmanlaatuolosuhteet
pysyvät nykyisenlaisina.
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Pelastusturvallisuus

Kaavaselostuksen liitteenä on alustava pelastusreittikaavio kortte-
lin 33175 osalta. Korttelin pihakannen mitoituksessa tulee ottaa
huomioon pelastusajoneuvojen asettamat vaatimukset.

Lassilan ja Kannelmäen toimitila-alueen suunnitteluperiaatteiden
mukaan Vihdintien bulevardikaupungin pikaraitiotievarauksen
mahdollinen toinen toteuttamisvaihe ulottuu kauppakeskus Kaa-
resta Kannelmäen asemalle Pelimannintietä ja Klaneettitietä pit-
kin. Koska Klaneettitiellä on tarve varautua mahdollisiin tuleviin
raitiotien ajolankoihin, on laadittu kaavamääräys, joka kieltää pe-
lastustoimen nostopaikan osoittamisen Klaneettitielle.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 16.1.2019 esittää suun-
nittelualueen pohjoisosassa olevan viheralueen nimeksi Aurinko-
kallio  Solberget. Ehdotetun nimen käytöstä on saatu lisätietoja
Kaarela-seura ry:n ja Kårböle Gille r.f.:n edustajilta. Aurinkokallion
nimi on ollut epävirallisessa käytössä jo 1960-luvun loppupuolella.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Alueesta on laadittu liikennemeluselvitys (Sitowise Oy,
30.10.2019), jossa on mallintamalla arvioitu katu- ja tieliikenteestä
kaava-alueelle kohdistuvaa melua.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavamuutoksen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille
kustannuksia mm. katualueiden muutos- ja kunnostustöistä, johto-
siirroista, uuden ulkoilutien toteuttamisesta viheralueelle sekä uu-
den päiväkodin rakentamisesta. Kustannusarviot esitetään tarkis-
tetussa asemakaavaehdotuksessa. Mahdolliset kustannukset py-
säköintipaikkojen ja LPA-alueiden järjestelyistä selvitetään jatko-
suunnittelussa ja -neuvotteluissa.
Asemakaavamuutoksen mahdollistaman uuden asuinkorttelin ra-
kennusoikeuden arvoksi on AM-ohjelman mukaisella hallinta- ja
rahoitusmuotojakaumalla arvioitu suuruusluokaltaan noin 3,5  4
miljoonaa euroa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun toteuttaminen mahdollistaa uusien asuntojen ra-
kentamisen noin 170 asukkaalle ja uuden noin 240-paikkaisen
päiväkodin rakentamisen erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien
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läheisyyteen. Uudisrakentaminen täydentää ja tiivistää alueen ra-
kennetta. Klaneettitien varren liikehuoneistot mahdollistavat alu-
eelle uusia palveluita.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

YL-korttelialueen pohjoisosan rakentaminen päiväkodin piha-alu-
eeksi pienentää metsäistä lähivirkistysaluetta n. 2 600 m2. Uusi
päiväkotirakennus sijoittuu jo rakennetulle alueelle. Kaikkea ny-
kyistä puustoa ei ole mahdollista säästää rakennettaessa päivä-
kodin pihaa, sillä jyrkkää maastoa on tarve muokata. Kaavamää-
räyksissä edellytetään maisemakuvallisesti arvokkaiden puiden
säilyttämistä ja uudistamista tarvittaessa. Kaavaratkaisussa on
kiinnitetty huomiota siihen, että päiväkodin pihan tulee rajautua
mahdollisimman saumattomasti ja luonnonmukaisesti virkistysalu-
eeseen. Päiväkodin piha on iltaisin ja viikonloppuisin alueen asuk-
kaiden käytettävissä, mikä monipuolistaa lähivirkistysalueen käyt-
tömahdollisuuksia.

Korttelin 33175 pysäköintikentän laidoilla nykytilanteessa sijaitse-
vat lehtipuut korvautuvat kaavaratkaisun toteutuessa uudisraken-
tamisella ja istutettavilla uusilla puilla.

Korttelissa 33176 sijaitsevan LPA-alueen laajentamisella länteen
nykyiselle suojaviheralueelle ei arvioida olevan merkittävää vaiku-
tusta luontoarvoihin eikä liito-oravan ydinalueiden välisiin yhteyk-
siin. Puuston kaatamisella voi olla vaikutusta korttelista 33172
etelän suuntaan avautuviin ikkunanäkymiin. Ikkunanäkymät kort-
telista 33172 eivät kuitenkaan yllä Kehä I:een saakka, koska väy-
län reunassa on meluseinä.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavaratkaisun toteutuessa voimassa olevan kaavan mukainen
LPA-korttelialue 33172/3 Pelimannintien länsipäässä muuttuu ka-
tualueeksi, mikä selkeyttää ylläpitovastuita ja bussiliikenteen jär-
jestämistä.

Asemakaavan mahdollistama uudisrakentaminen tuottaa lähikatu-
verkkoon arviolta noin 850 ajoneuvoa vuorokaudessa (päiväkoti
noin 700 ajon/vrk ja asuinrakentaminen noin 150 ajon/vrk). Tämä
tarkoittaa vuorokauden vilkkaimman tunnin aikana noin 190 ajo-
neuvoa lisää nykyliikenteeseen. Vilkkaimman tunnin aikana ajo-
neuvoja kulkisi keskimäärin 3 kappaletta minuutissa enemmän
kuin nykyään. Laajan pysäköintialueen poistuminen Klaneettiku-
jan varrelta kuitenkin pienentää hieman liikennemäärän kasvua.
Nykyinen päiväkotitontti on jo pidempään ollut poissa käytöstä,
joten liikennemääräarviossa on otettu huomioon kaikki kaavan
mahdollistama kerrosala eikä vain sen lisäystä.
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Päiväkodin LPA-tontille ajo risteää Klaneettipolun kanssa. Autoili-
joiden väistämisvelvollisuutta risteyskohdassa korostetaan raken-
teellisesti ja rauhoitetaan nopeuksia. Risteämiskohdan jatkosuun-
nittelussa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota risteämisen turvalli-
suuteen ja varmistaa, että autoilijoiden nopeudet pysyvät alhai-
sina.

Jalankulun ja pyöräilyn erottelu pyöräilyn pääreitillä lisää pyöräilyn
sujuvuutta ja jalankulkijoiden turvallisuutta.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Täydennysrakennettava kortteli 33175 sijaitsee varsin näkyvällä
paikalla alueen suurimpien katujen, Klaneettitien ja Pelimannin-
tien kulmassa. Kaavaratkaisun toteutuessa korttelin uudet asuin-
rakennukset ryhdistävät alueen kaupunkikuvaa.

Uusi päiväkotirakennus korttelissa 33170 tulee puuverhottuna ja
enintään kolmikerroksisena asettumaan Purpuripolun varteen
vastaavalla tavalla kuin alueen alkuperäisen suunnitteluidean mu-
kaiset matalat palvelurakennukset. Kaavaratkaisun mukaan päi-
väkodin maantasokerroksessa tulee olla suuria ikkunoita Purpuri-
polkua ja Klaneettipolkua vasten, mikä elävöittää jalankulkuympä-
ristöä.

Alueella sijaitsevat ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoite-
rakenteet on huomioitu sm-aluemerkinnöin. Linnoitteiden alueille
ei osoiteta rakentamista. Sm-merkittyjä alueita koskevista mahdol-
lisista viheralueiden kunnostamis- ym. toimenpiteistä on neuvotel-
tava museoviranomaisen kanssa.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Uusien asuntojen ja uuden päiväkodin sijainti Kehäradan aseman
ja sähköbussein liikennöitävän runkolinjan läheisyydessä tukee
kestävien liikkumismuotojen käyttöä. Tontinluovutusvaiheessa
asetettavat energiatehokkuustavoitteet, viherkertoimen käyttö ra-
kennuslupavaiheessa ja kaavaratkaisun edellyttämä julkisivujen
puuverhous tukevat siirtymistä kohti ympäristöviisasta rakenta-
mista.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vähentää vettä läpäisevää maan-
pintaa ja nykyistä puustoa jonkin verran. Uusia hulevesien viivyt-
tämisratkaisuja tulee toteuttaa täydennysrakentamisen yhtey-
dessä kortteliin 33175 ja YL-korttelialueelle. Kaavaratkaisussa
edellytetään arvokkaan puuston säilyttämistä ja uudistamista sekä
uusia istutuksia mm. kortteliin 33175 ja pysäköintialueiden yhtey-
teen.
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Vaikutukset ihmisten terveyteen ja sosiaalisiin oloihin

Meluselvityksen mukaan uusien asuntojen ja päiväkodin ulko-
oleskelualueet on mahdollista sijoittaa melun ohjearvot alittavalle
alueelle, mikä luo edellytyksiä terveelliselle ja viihtyisälle asumi-
selle.

Päiväkodin suunnittelussa huomioidaan tilojen iltakäyttö, mikä
mahdollistaa esim. asukkaiden harrastustoimintaa.

Uusi asuntorakentaminen mahdollistaa asuntojen hallintamuotoja-
kauman monipuolistamisen.

TOTEUTUS

Kortteliin 33170 suunnitellun uuden päiväkotirakennuksen arvioi-
daan valmistuvan vuoden 2022 lopussa.

Kaavaratkaisun toteuttaminen korttelin 33175 täydennysrakenta-
misen ja Klaneettikujan leventämisen osalta edellyttää muutoksia
alueen nykyisiin pysäköintijärjestelyihin ja niihin liittyviin sopimuk-
siin. Heka Oy:n kanssa on neuvoteltu Hekan asukkaiden käytössä
olevien autopaikkojen siirtämisestä korttelista 33175 kortteliin
33176. Korttelissa 33176 LPA-alueen laajentaminen aiheuttaa
Hekalle kustannuksia, joiden kompensaatioista jatketaan neuvot-
teluja. Nykyisen pysäköintitontin 33176/1 maanvuokrasopimus on
yksityisen asunto-osakeyhtiön nimissä, joten myös tältä osin py-
säköinnin uudelleenjärjestelyistä ja toteutuksen kustannusjaosta
on neuvoteltava usean osapuolen kesken.

Muiden osapuolten kortteliin 33175 kohdistuvia, vuonna 1979 pe-
rustettuja autopaikkarasiteoikeuksia on tarkoituksenmukaista tar-
kastella ja niiden tarpeellisuutta arvioida kaavamuutoksen saatua
lain voiman. Rasiteoikeuksien suuri määrä perustuu aiemmin voi-
massa olleeseen asemakaavaan, jonka mukaan kortteliin 33175
oli määrä rakentaa useampikerroksinen pysäköintilaitos ja jossa
asemakaavan autopaikkavaatimus kerrosalaneliömetriä kohden
oli merkittävästi nykyisiä laskentaohjeita korkeampi. Nykytilan-
teessa rasiteoikeuksien suurta määrää ei voida pitää perustel-
tuna.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

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

- huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristö-
jen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on asuntovaltaista aluetta (pääosin A2, alueen pohjoisin osa
A1) ja virkistys- ja viheraluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Hel-
singin yleiskaavan 2016 mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pin-
takallioaluetta. Alueen länsiosassa maanalainen yleiskaava osoit-
taa nykyisen yhdyskuntateknisen huollon tunnelin. Nyt laadittu
kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.
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Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 6754 (vahvistettu
8.3.1973), nro 7300 (vahvistettu 10.9.1976), nro 9625 (vahvistettu
20.3.1991) ja nro 10309 (vahvistettu 9.12.1997).

Kaavojen mukaan alue on pääosin asuinkerrostalojen korttelialu-
etta (AK), jolla sallittu kerrosala on yhteensä 62 790 k-m2. Kerros-
alan ja kerrosluvun estämättä saa lisäksi rakentaa 5 % kerho- ja
palvelutiloja ilman autopaikkavelvoitteita. Klaneettitien ja Purpuri-
polun varrelle sallitaan liike- tai myymälätilaa. Asuinkerrostalojen
suurin sallittu kerrosluku vaihtelee kahdesta seitsemään. Suurim-
man kerrosluvun lisäksi on saanut rakentaa myös ns. maanpäälli-
sen kellarikerroksen.

Tontille 33175/4 kaava osoittaa liike- ja toimistorakennuksen kort-
telialueen (K), jonka kerrosala on 5 500 k-m2 ja suurin kerrosluku
viisi.

Tontti 33170/3 on varattu opetus- ja sosiaalista toimintaa varten
(YOS). Kerrosalaa on 1 200 k-m2 ja sallittu kerrosluku kaksi.
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Pysäköinnin järjestelyt ovat vaihdelleet kulloinkin voimassa ol-
leissa asemakaavoissa, mikä näkyy nykytilanteen epäjohdonmu-
kaisuuksina. Voimassa olevien rakennuslupien autopaikkajärjes-
telyt perustuvat 1970-luvulla voimassa olleisiin asemakaavoihin ja
poikkeavat toteutuneesta nykytilanteesta. Vuonna 1979 perustet-
tiin suuri määrä kortteliin 33175 kohdistuvia pysäköintipaikkarasi-
teoikeuksia liittyen suunniteltuun useampikerroksiseen pysäköinti-
laitokseen, joka ei koskaan toteutunut.

Alueen ensimmäisessä asemakaavassa nro 6754 asukkaille tuli
rakentaa 1 ap/100 k-m2, josta vähintään 60 % tuli toteuttaa ensi
vaiheessa. Alueen kiinteistöjen rakennusluvissa autopaikkalaskel-
mat on laadittu edellä mainitun 60 % toteuttamisvelvoitteen mu-
kaan. Osalla kiinteistöjä autopaikkojen määrää on lisätty myö-
hemmin ilman rakennuslupamenettelyä. Voimassa olevassa ase-
makaavassa asuntojen pysäköintimitoitus on 1 ap/105 k-m2.

Ensimmäisessä asemakaavassa noin ¾ korttelista 33175 oli va-
rattu nelikerroksiselle pysäköintilaitokselle (LPA). Voimassa ole-
vassa kaavassa noin puolet samasta korttelista on osoitettu kol-
mikerroksiselle pysäköintilaitokselle. Korttelin 33175 LPA-alueelle
(33175/3) saa nykyisen kaavan mukaan sijoittaa yhdeksän eri
kiinteistön autopaikkoja.

Tontti 33172/5 on autopaikkojen korttelialuetta, johon on osoitettu
kahden viereisen asuintontin pysäköintiä. Pelimannintien läntisin
osa on osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi (tontti 33172/3),
jolle saa sijoittaa neljän eri kiinteistön autopaikkoja. Tontti 33176/1
on autopaikkojen korttelialuetta, jolle kaavan mukaan saa raken-
taa autopaikkoja kahteen tasoon. Tälle tontille on osoitettu neljän
eri kiinteistön autopaikkoja. Pelimanninkujan varrelle on merkitty
pieni autopaikkojen korttelialue (33177/1), jota ei ole osoitettu
minkään tietyn kiinteistön käyttöön.
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Voimassa olevan asemakaavan mukaan kiinteistöjen pysäköinti-
paikat on osoitettu usealle eri LPA-alueelle monimutkaisella ta-
valla. Pysäköinnin nykytilanne ei ole toteutunut kaavan mukai-
sena.

Pelimannintielle on merkitty säilytettävien katupuiden rivit. Tontti-
ja katualueille on merkitty istutettavia puurivejä.

Noin puolet alueen katualueista ovat kapeita raitteja, jotka kaavan
mukaan on varattu jalankululle ja joilla pääosin on sallittu myös
huoltoajo.

Alueen pohjois- ja länsiosassa olevat viheralueet on merkitty puis-
toksi (P) ja lähivirkistyalueeksi (VL). Kehä I:n läheisyydessä on
suojaviheraluetta (EV).

Alueella vallitseva nykytilanne poikkeaa voimassa olevista ase-
makaavoista seuraavilta osin:
- Toteutettujen autopaikkojen määrä ei yllä voimassa olevan

kaavan edellyttämään mitoitukseen 1 ap/105  asuntokerros-
alaa.

- Autopaikkojen korttelialuetta 33172/3 ei ole vuokrattu kiinteis-
töjen pysäköintikäyttöön, vaan aluetta käytetään tavallisen ka-
tualueen tapaan mm. tilapäispysäköintiin ja bussireittinä. Nyky-
tilanne on mm. alueen ylläpidon vastuiden kannalta epäselvä.

- Tontille 33175/3 osoitettu kolmikerroksinen pysäköintilaitos ei
ole toteutunut. Tontilla on maantason autopaikkoja.

- Tontille 33175/4 osoitettu 5 500 k-m  liike- ja toimistorakennus
ei ole toteutunut. Tontti on vuokrattu Heka Oy:lle asukkaiden
pysäköintikäyttöön.
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- Autopaikkojen korttelialuetta 33177/1 ei ole rakennettu pysä-
köintialueeksi.

- Kaavan mukaista tonttia 33172/4 ei ole muodostettu. Paikalla
sijaitsevan tontin 33172/1 muoto on aiemman asemakaavan
mukainen siten, että koilliskulmassa raja poikkeaa voimassa
olevan kaavan mukaisesta.

- Pelimannintien länsipäässä bussien asfaltoitu kääntöpaikka
sijaitsee osittain kaavan mukaisella viheralueella.

- Tontin 33172/1 rakentaminen on toteutunut kaavan rakennus-
aloista poikkeavalla tavalla.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Lassilan ja Kannelmäen
toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet 4.6.2019. Suunnitteluperi-
aatteiden mukaan kaavamuutosalueen itäosa on osa pikaraitiotie-
varauksen vaikutusaluetta, jota kehitetään toiminnoiltaan ja palve-
luiltaan monipuolisena tiivistyvänä kaupunkirakenteena. Kortteli
33175 on merkitty alueeksi, jonka käyttötarkoituksen muutosta
asumiseen voidaan tutkia. Tontti 33170/3 on merkitty julkisten pal-
velujen alueeksi. Muut korttelialueet on merkitty asuntovaltaiseksi
alueeksi. Katutilaa elävöittävää liike- tai palvelutilaa ei tule muut-
taa asumiseen keskeisten katujen varsilla.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa pääosan suunnittelualueesta. Korttelit
33171 ja 33187 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 2018 kaupungin aloitteesta.
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Viranomaisyhteistyö

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

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kir-
jeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä alueen
kotitalouksiin jaetulla asukaskortilla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 26.11.
17.12.2018 seuraavissa paikoissa:
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
 Kannelmäen kirjastossa, Klaneettitie 5
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 28.11.2018 Kanneltalossa.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
kohdistuivat suojeltujen linnoiterakenteiden huomioimiseen ja mu-
seoviranomaisten keskinäiseen työnjakoon sekä joukkoliikenteen
ja vesihuollon järjestämiseen. Kannanotoissa esitetyt asiat on
otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että on tehty yhteistyötä
kaupunginmuseon kulttuuriperintöyksikön, HSY:n vesihuollon ja
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kanssa.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kohdistuivat
Kehä I:n pohjoisreunan viheryhteyteen ja päiväkotitontin laajenta-
miseen puistoalueelle. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitus-
työssä siten, että on laadittu päiväkodin piha-alueen suunnittelua
ohjaavia kaavamääräyksiä mm. pihan liittymisestä viereiseen vi-
heralueeseen luonnonmukaisella tavalla. Kirjallisia mielipiteitä
saapui 1 kpl.
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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
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Helsingissä, 12.5.2020
Tuomas Hakala
vs. asemakaavapäällikkö
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

KANNELMÄEN PELIMANNINTIEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Pelimannintien länsipään ympäristöön suunnitellaan täydennysra-
kentamista. Pelimannintie 9 11 pysäköintialueelle suunnitellaan
uusia asuinkerrostaloja. Purpuripolun vanha päiväkotirakennus
suunnitellaan korvattavaksi uudisrakennuksella. Alueen pysä-
köinti- ja katujärjestelyjä muutetaan tarvittaessa, esim. laajenta-
malla pysäköintitonttia Pelimannintie 28. Hankkeen lähtökohdista
keskustellaan Kanneltalossa 28. marraskuuta.

Suunnittelun tavoitteet ja alue
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Asemakaavan muutos koskee Kannelmäen lounaisosassa sijaitsevaa
Pelimannintien länsipään ympäristöä.

Tavoitteena on mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen ja pysäköintitilo-
jen rakentaminen nykyisin pysäköintikenttänä oleville tonteille Peliman-
nintie 9 11. Tähän liittyen tarkastellaan koko suunnittelualueen nykyisiä
pysäköintijärjestelyjä ja niihin liittyviä sopimuksia. Selvitetään mahdolli-
suudet siirtää Pelimannintie 9 11:ssa nykyisin sijaitsevia autopaikkoja
pysäköintitontille Pelimannintie 28, jota tällöin voi olla tarvetta laajentaa.

Päiväkotitontilta (Purpuripolku 1) on tarkoitus purkaa vanha rakennus ja
korvata se uudella, n. 240-paikkaisella päiväkodilla, jonne tulisi siirty-
mään nykyisen päiväkoti Pelimannin (Pelimannintie 16 ja Vetelintie 4)
toiminta. Tutkitaan tarvetta laajentaa päiväkodin tonttia pohjoiseen ny-
kyiselle puistoalueelle.

Uuden päiväkodin saatto- ja huoltoliikenteen järjestelyjä selvitetään.
Tämä voi aiheuttaa muutoksia Klaneettikujan, Klaneettipolun ja Purpuri-
polun katu- ja liikennejärjestelyihin.

Osallistuminen ja aineistot

Asukastilaisuus pidetään Kanneltalossa, Klaneettitie 5, 28.11.2018 klo
18 20.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 26.11. 17.12.2018 seu-
raavissa 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 pyydetään esittämään
viimeistään 17.12.2018. Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen
Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI,
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13, avoinna arkisin
ma-pe klo 8.15  16) tai sähköpostilla 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.
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Osalliset

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

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

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Liikennevirasto
 Museovirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus)
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja
liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittä-
vien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan
valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut
viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Tontit Klaneettikuja 1 3 ja Palikkapolku 1 ovat yksityisomistuksessa.
Muu suunnittelualue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Kaavoitus
on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Kaupunki valmistelee asemakaa-
van muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyt-
tösopimuksen tontinomistajan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1973 1997) ja
niissä alue on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi, opetus- ja so-
siaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, liike- ja toi-
mistorakennusten korttelialueeksi, autopaikkojen korttelialueeksi, lähivir-
kistysalueeksi, puistoalueeksi, suojaviheralueeksi sekä katualueeksi.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostaloval-
taiseksi alueeksi, kaupunkipuistoksi ja virkistysalueeksi.

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön (Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteet) vie-
reen.
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Alueella sijaitsevat 2 7 -kerroksiset asuinkerrostalot on rakennettu
1970-luvulla. Pelimannintiestä haarautuvien päättyvien tonttikatujen li-
säksi alueella on jalankululle, pyöräilylle ja huoltoajolle varattujen rait-
tien verkosto.

Pelimannintie 9 11, johon suunnitellaan uutta asuinkerrostalorakenta-
mista, on nykyisin pysäköintikenttänä, jolta on varattu paikkoja usealle
eri kiinteistölle. Voimassa olevan asemakaavan mukaan korttelin itä-
osaan saisi rakentaa viisikerroksisen toimisto- ja liikerakennuksen ja
korttelin länsiosaan kolmikerroksisen pysäköintilaitoksen.

Tontilla Purpuripolku 1 sijaitsee 1970-luvulla valmistunut huonokuntoi-
nen päiväkotirakennus, joka useamman vuoden ajan on ollut muussa
käytössä.

Pysäköintitontilla Pelimannintie 28 on kaksitasoinen pysäköintikansi ja
maantasopysäköintiä kolmen taloyhtiön yhteisessä käytössä. Tontin
länsipää ei ole pysäköintikäytössä.

Pelimannintien läntisin osa Purpurikujasta länteen on voimassa ole-
vassa asemakaavassa merkitty autopaikkojen korttelialueeksi tiettyjen
lähialueen kiinteistöjen käyttöön. Käytännössä aluetta käytetään kuin
tavallista katua. Pelimannintien päässä, osin puistoalueella, sijaitsee
bussilinjan kääntöpaikka.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Mikael Ström, arkkitehti, p. (09) 310 37470, mikael.strom@hel.fi

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

Julkiset ulkotilat, maisema
Tiina Uusitalo, maisema-arkkitehti p. (09) 310 20764,
tiina.uusitalo@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa (face-
book.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata osoitteesta
www.hel.fi/suunnitelmavahti.
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Kaavoituksen eteneminen
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Liite 1.1

Pelimannintien ympäristön
asemakaavamuutoksen
liikennemeluselvitys

Melulaskentatilanne:
Liikennemelu, päiväaika klo 7-22
tiet, kadut ja junaliikenne
ennusteliikenne KAVL

viitesuunnitelman mukaiset
uudet rakennusmassat,

Julkisivuihin kohdistuvat melutasot

Päiväajan keskiäänitaso
LAeq, 7-22

 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Meluesteet
meluvalli

meluseinä
melukaide

Mittakaava 1:1500 (A3)
Päivämäärä: 30.10.19
CadnaA 2019 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: JTu, JKo
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Liite 1.2

Pelimannintien ympäristön
asemakaavamuutoksen
liikennemeluselvitys

Melulaskentatilanne:
Liikennemelu, yöaika klo 22-7
tiet, kadut ja junaliikenne
ennusteliikenne KAVL

viitesuunnitelman mukaiset
uudet rakennusmassat,

Julkisivuihin kohdistuvat melutasot

Yöajan keskiäänitaso
LAeq, 22-7

 > 40 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Meluesteet
meluvalli

meluseinä
melukaide

Mittakaava 1:1500 (A3)
Päivämäärä: 30.10.19
CadnaA 2019 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: JTu, JKo
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Pelimannintien ympäristön
asemakaavamuutoksen
liikennemeluselvitys

Melulaskentatilanne:
Liikennemelu, päiväaika klo 7-22
tiet, kadut ja junaliikenne
ennusteliikenne KAVL

viitesuunnitelman mukaiset
uudet rakennusmassat,
nykyisellä meluntorjunnalla (Kehä I)

Meluvyöhykkeet

Päiväajan keskiäänitaso
LAeq, 7-22

 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Meluesteet
meluvalli

meluseinä
melukaide

Mittakaava 1:1500 (A3)
Päivämäärä: 30.10.19
CadnaA 2019 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: JTu, JKo
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Pelimannintien ympäristön
asemakaavamuutoksen
liikennemeluselvitys

Melulaskentatilanne:
Liikennemelu, yöaika klo 22-7
tiet, kadut ja junaliikenne
ennusteliikenne KAVL

viitesuunnitelman mukaiset
uudet rakennusmassat,
nykyisellä meluntorjunnalla (Kehä I)

Meluvyöhykkeet
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