
HELSINGIN KAUPUNKI

ASEMAKAAVOITUS             KAAVA NRO 12527

Maaherrantie 34 - 42 ja
Jokiniementien varren puisto
OULUNKYLÄ, VERÄJÄMÄKI

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS





HELSINGIN KAUPUNKI 1 (30)
ASEMAKAAVOITUS Hankenro 2241_6

HEL 2016-012847

ASEMAKAAVAN SELOSTUS
ASEMAKAAVAKARTTA NRO 12527
PÄIVÄTTY

Asemakaavan muutos koskee:

Helsingin kaupungin
28. kaupunginosan (Oulunkylä)
kortteleita 28006 ja korttelin 28009 tontteja 7,11 ja 12
sekä puisto-, katu- ja pysäköintialueita

Kaavan nimi:
Maaherrantie 34 42 ja viereinen puisto

Laatija:
Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu

Vireilletulosta ilmoittaminen: 21.11.2017
Nähtävilläolo (MRL 65 §):
Kaupunkiympäristölautakunta:
Hyväksyminen: kaupunginvaltuusto
Voimaantulo:

Alueen sijainti:
Alue rajoittuu Maaherrantiehen, Larin Kyöstin tiehen ja Jokinie-
mentiehen.



2 (30)

YHTEYSHENKILÖT KAAVAN VALMISTELUSSA

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala

Asemakaavoitus:
Sari Ruotsalainen, arkkitehti,
Antti Varkemaa, arkkitehti, yksikön päällikkö
Kaavapiirtäminen: Sinikka Ekroos, suunnitteluavustaja
Liikenne- ja katusuunnittelu: Kari Tenkanen, liikenneinsinööri
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu:
Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, tiimipäällikkö
Rakennussuojelu: Sakari Mentu, arkkitehti
Teknistaloudelliset asiat:
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri,
Anu Haahla, ympäristöasiantuntija (ympäristömelu),
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri (runkomelu ja tärinä)
Yleiskaavoitus: Jouko Kunnas, arkkitehti
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit:
Kirsi Federley, tiimipäällikkö
Vuorovaikutus: Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija
Tilapalvelut: Marjut Rantapuro, asiakaspäällikkö
Rakennusvalvontapalvelut: Pontus Högström, arkkitehti
Ympäristöpalvelut: Juha Korhonen, ympäristötarkastaja

Muut Helsingin kaupungin toimialat

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala:
Carola Harju, erityissuunnittelija
Kaupunginmuseo: Anne Salminen, tutkija
Kaupunginkanslia:
Ari Karjalainen, projektipäällikkö,
Elina Ahdeoja, projekti-insinööri
Pelastuslaitos: Juha Rintala, palotarkastaja

Muut viranomaistahot

Helen Sähköverkko Oy: Risto Seppänen, yleissuunnitteluinsinööri
Liikennevirasto: Ville Vuokko, maankäytön asiantuntija

Hakijataho
Valion Eläkekassa, Petteri Näveri
Peab Oy, Juho Koskinen
Sato/Vr, Maarit Tuomainen, Antti Laine



3 (30)

Hankesuunnittelu

Cederqvist & Jäntti arkkitehdit, Valion eläkekassa
Arkkitehdit Anttila & Rusanen, Peab Oy
Arkkitehtitoimisto HMV Oy, Sato/Vr



4 (30)

SISÄLLYSLUETTELO

TIIVISTELMÄ ...................................................................................................... 6
ASEMAKAAVAN KUVAUS ................................................................................. 7
Tavoitteet .......................................................................................................... 7
Mitoitus .............................................................................................................. 7
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet ........................................................... 7
Liikenne ........................................................................................................... 15
Palvelut ........................................................................................................... 17
Esteettömyys ................................................................................................... 17
Luonnonympäristö, puisto ............................................................................... 17
Ekologinen kestävyys ...................................................................................... 18
Yhdyskuntatekninen huolto ............................................................................. 19
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen ................................................................................................ 19
Ympäristöhäiriöt .............................................................................................. 21
Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka ......................................................... 23
Nimistö ............................................................................................................ 23
Vaikutukset ...................................................................................................... 23

TOTEUTUS ....................................................................................................... 26
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT .................................................................. 26
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET ....................................................... 29



5 (30)

LIITTEET
1 Seurantalomake
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
3 Kuvat ja kartat

 Sijaintikartta
 Ilmakuva
 Asemakaavakartta (A4-koossa)
 Havainnekuva
 Ote voimassa olevista asemakaavoista
 Maaperä
 Tonttien viitesuunnitelmat, katujulkisivut ja varjokaaviot
 Liikennemeluselvitys, Akukon Oy, 22.8.2018
 Runkomelu- ja tärinäselvitykset (Akukon Oy, raportit 180426 01-03)
 Larin Kyöstin tien pohjoisosan ja sen lähialueiden liikennesuunnitelma

(piir. nro 6887)
 Kirkkoherrantien liikennesuunnitelma (piir. nro 6888)

LUETTELO MUUSTA KAAVAA KOSKEVASTA MATERIAALISTA

 Vuorovaikutusraportti
 Oulunkylän kaupallinen selvitys



6 (30)

TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Maaherrantie 34
42:n tontteja, Jokiniementien varren puistoa, Larin Kyöstin tien ka-
tualuetta, Larin Kyöstin tien ja Veräjämäentien välistä jalankulku-
katua sekä yleisen pysäköinnin aluetta. Oulunkylän aseman koil-
lispuolella, tulevan Raide-Jokerin varrella sijaitsevan alueen kaa-
vatyö liittyy Oulunkylän keskustan kehittämiseen.

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa Oulunkylän asema-
seudun ja Raide-Jokerin varren tiivis asuntorakentaminen, päivä-
kotipaikkojen lisääminen sekä kävelyn ja pyöräilyn sujuvat yhtey-
det. Tonttien nykyiset rakennukset on tarkoitus purkaa.

Pieniä osia tonteista liitetään ympäröiviin katualueisiin ja osa katu-
ja yleisen pysäköinnin alueista muuttuu tonttimaaksi.

Asuntokerrosalaa on yhteensä 44 470 k-m2, josta uutta asunto-
kerrosalaa on 28 320 k-m2, liike- ja toimistokerrosalaa on 1 150
k-m2 ja vähenevän toimistotilan määrä on 3 250 k-m2. Uutta yleis-
ten rakennusten kerrosalaa on 1 700 k-m2.

Asukasmäärän lisäys on n. 900.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu Larin Kyöstintien pohjois-
osan ja sen lähialueiden liikennesuunnitelma (piir. nro 6887) ja
Kirkkoherrantien liikennesuunnitelma (piir. nro 6888), joissa esite-
tään Larin Kyöstin tien pohjoisosalle jalankulun liikenneturvalli-
suutta parantavia toimenpiteitä, Jokiniementielle ja Kirkkoherran-
tielle liikennettä rauhoittavia ja jalankulku- ja pyöräliikenteen lii-
kenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä, Oulunkyläntien ja
Kirkkoherrantien risteyksen välityskyvyn parantamista rakenta-
malla kääntymiskaista Kirkkoherrantielle ja Kirkkoherrantien ja Jo-
kiniementien nykyisten kolmen linja-auton pysäkkiparin korvaa-
mista kahdella hidastepysäkkiparilla, jotka sijoittuisivat sekä Verä-
jämäen nykyisiä että tulevia uusia asukkaita nykyisten pysäkkien
paikkoja paremmin palveleviin paikkoihin.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että ke-
hittyvään Oulunkylän keskustaan saadaan uusia asuntoja, liiketi-
laa, nykyistä suurempi päiväkoti sekä sujuvampia kävelyn ja pyö-
räilyn yhteyksiä.

Helsingin kaupunki omistaa puisto-, katu- ja yleisen pysäköintialu-
een. Tontit ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty ha-
kemusten johdosta sekä kaupungin aloitteesta ja kaavaratkaisun
sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa Oulunkylän asema-
seudun ja Raide-Jokerin varren tiivis asuntorakentaminen, päivä-
kotipaikkojen lisääminen sekä kävelyn ja pyöräilyn sujuvat yhtey-
det.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että se edistää asuntotuotantoa, Oulunkylän kes-
kustan elinvoimaisuuden kehittämistä sekä sujuvoittaa kävelyä ja
pyöräilyä.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 42 047 m2.

Asuntokerrosalaa on yhteensä 44 470 k-m2, josta uutta asunto-
kerrosalaa on 28 320 k-m2, liike- ja toimistokerrosalaa on 1 150
k-m2 ja vähenevän toimistotilan määrä on 3 250 k-m2. Uutta yleis-
ten rakennusten kerrosalaa on 1 700 k-m2.

Tonttitehokkuus on keskimäärin e=1,62, mukaan on laskettu
asuintontteja palveleva pysäköintitontti.

Asukasmäärän lisäys on n. 900.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueeseen kuuluvat Maaherrantie 36-42:n (Larin Kyöstin tie 4 8)
toimistorakennusten tontit, yleinen pysäköintialue Maaherrantie
38:n ja 42:n välissä sekä Maaherrantie 34:n (Larin Kyöstin tie 10)
asuinkerrostalotontti, jolla on asuinkerrostalon lisäksi päiväkoti.
Nykyiset rakennukset ovat pääosin 3-kerroksisia.

Suunnittelualueella on lisäksi katualueita, yleinen pysäköintialue
ja Jokiniementien varressa puistoalue, jolla on pelikenttä ja pien-
ten lasten leikkipaikka.

Oulunkylän keskustan historiallisten rakennusten Asukastalo Seu-
rahuoneen, vanhan puukerrostalo Arttulan ja vanhan aseman nä-
kyminen kaupunkikuvassa on keskustan suunnittelussa lähtökoh-
tana.

Kaava-alue rajautuu maastomuodoltaan vaihtelevaan Veräjä-
mäen asuinalueeseen, jossa on pääosin pientaloja ja kaava-alu-
een tuntumassa myös kerrostaloja. Veräjämäessä on hiljattain



8 (30)

asemakaavalla suojeltu 36 Veräjämäen huvilayhdyskunnan ai-
kaista rakennusta. Isokokoiset huvilat ovat näkyvä ja merkittävä
osa Veräjämäkeä. Veräjämäen asuinalue huviloineen on ollut läh-
tökohtana suunnittelussa.

Maaherrantie tullaan rakentamaan joukkoliikennekaduksi pikarai-
tiotie Raide-Jokerin myötä. Raiteiden ja pääradan väliin toteute-
taan samalla polkupyöräilyn laatukäytävä Baana.

Päärata ja tuleva pikaraitiotie aiheuttavat alueelle ympäristöhäiri-
öitä.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) ja autopaikkojen korttelialue
(LPA)

Suunnittelualueen tontit sijaitsevat pääradan vieressä ja rajautu-
vat Maaherrantiehen. Tavoitteena on toimiva, korkeatasoinen ja
vaihteleva rakennettu ympäristö kävelijöille ja pyöräilijöille sekä
tuhansille päivittäisille juna- ja ratikkamatkustajille.

Uudet rakennukset Maaherran ja radan suunnalta katsottuna

Uudet rakennukset sijoittuvat muurimaisesti Maaherrantien var-
teen, jolloin ne suojaavat pihoja ratamelulta. Vaihtelua on tavoi-
teltu mm. sijoittamalla osa rakennuksista kulmittain katuun näh-
den, jolloin kadun varteen saadaan tilaa puille ja liiketilojen ulkoti-
loille. Tavoitteena on, ettei Maaherrantien julkisivuista muodostu
tummaa kokonaisuutta. Rakennuksissa tulee olla sävyvaihtelua.
Alueen itäpäähän on merkitty puustoinen alue, jossa osa puista
on nykyisiä säilyviä puita.

Uuden rakentamisen suunnittelussa olemassa oleva rakentami-
nen on pyritty ottamaan huomioon. Veräjämäen asuinalueen puo-
lella uudet rakennukset ovat muita rakennuksia matalampia viisto-
kattoisia sekä pääosin puuverhottuja kuten mm. alueen vanhat
huvilat.
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Uusien rakennusten väliin on merkitty Veräjänaukio, joka on tär-
keä kulkuyhteys, huoltoajoreitti ja liiketilojen ulkotila. Aukio ja sen
viereinen yksikerroksinen matala rakennusosa mahdollistavat
vanhan puukerrostalo Arttulan näkymisen radan toiselle puolelle.

Talorivistöön on jätetty tilaa, jotta Arttula voi näkyä radan toiselle
puolelle.

Myös Seurahuone näkyy radan toiselle puolelle, koska uudet ra-
kennukset Maexmontaninpuiston laidassa on sijoitettu Larin Kyös-
tin tien suuntaisesti.

1. kerroksen toiminnot, tilat, sisäänkäynnit ja julkisivun käsittely
vaikuttavat oleellisesti viihtyisyyteen kadun varressa ja pihalla.
Kaavaratkaisussa 1. kerroksen ilmeeseen ja toiminnallisuuteen on
kiinnitetty eritystä huomiota, myös tilojen liittymiseen ulkotilaan.

Maaherrantien varressa edellytetään liike-ja toimistotilaa 1. ker-
rokseen (Oulunkylän kaupallisessa selvityksessä vuodelta 2017
todetaan, että Oulunkylään tarvitaan nykyistä enemmän liiketilaa).
Koska tavoitteena on liiketilojen sopivuus mahdollisimman mo-
nenlaisille toimijoille, edellytetään ravintolan mahdollistavaa tek-
niikkaa vähintään yhteen liiketilaan/kaavatontti.
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Tonteilla 28006/3 ja 28009/16 Maaherrantien puolella rakennuk-
set sijoittuvat lähes katuun kiinni. Näillä tonteilla 1. kerroksen tu-
lee erottua muusta rakennuksesta. Kaikki liiketilat tulee suunni-
tella muuta rakennusta korkeampana ja niiden tulee aueta isoin
ikkunoin Maaherrantielle ja Veräjänaukiolle.

Porrashuoneen sisäänkäynnit sijoitetaan sisennykseen, joka poik-
keaa materiaaliltaan muusta julkisivusta. Sisäänkäyntien yhtey-
teen on mahdollista rakentaa enintään 30 k-m2:n porrasaula, jos
se lisää porrashuoneen viihtyisyyttä ja se avautuu Maaherrantien
tai Veräjänaukion suuntaan.

Liike-, toimisto- sekä palvelutiloja on mahdollista sijoittaa asuinra-
kennusten kahteen alimpaan kerrokseen. Määräyksellä pyritään
joustavuuteen, jos toimintoja on tarpeen muuttaa tulevaisuu-
dessa.

Parvekkeet tulee suunnitella niin, ettei synny käyttämättömiä tiloja
parvekkeiden alle. Jos parvekerakenteita ulottuu maahan, niiden
tulee liittyä luontevasti asunto- tai yhteispihaan.

Yhteistilat ja asumista palvelevat tilat saa rakentaa kerrosalan li-
säksi. Yli 1 200 k-m2:n hankkeissa tulee rakennukseen rakentaa
riittävät vapaa-ajan yhteistilat ja talopesula. Lisäksi Maaherrantien
varren rakennuksiin edellytetään asukkaiden yhteisiä saunatiloja
ylimpään kerrokseen. Pihoille on mahdollista rakentaa talousra-
kennuksia enintään 0,5 % kerrosalasta kerrosalan lisäksi.

Maaherrantien varren rakennusten ylimpiin kerroksiin rakentuu
asukkaiden sauna- ja yhteistiloja.

Jätehuolto tulee olla asuintonteilla asuinrakennuksissa. Tavoit-
teena on, ettei tehokkailla tonteilla jätehuolto vie tilaa istutettavalta
tontinosalta. Tontin 28009/17 jätekeräyksestä enintään puolet saa
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sijaita pysäköintitontilla 18, myös syväkeräysastiat ovat mahdolli-
sia.

Kaikkiin 1-kerroksisiin rakennuksiin, rakennuksen osiin ja raken-
nelmiin on rakennettava viherkatto hulevesien imeyttämisen takia
sekä kaupunkikuvallisista syistä.

Ilmastointikonehuoneet eivät saa olla erillisiä rakennusosia vaan
ne on integroitava asuinrakennuksiin.

Enintään 3-kerroksisen pysäköintitalon tulee olla arkkitehtuuril-
taan osa Maaherrantien rakennuskokonaisuutta ja siihen tulee liit-
tyä viherrakentamista kuten viherkatto tai köynnösseiniä. Kerros-
tasot eivät saa näkyä julkisivussa.

Asuinkerrostalotontti 28009/17 ja pysäköintitontti 18

Asuinkerrostalotontti 28009/7 (Maaherrantie 34) on jaettu kah-
deksi tontiksi: asuinkerrostalotontiksi (AK) 17 ja asuintonttia pal-
velevaksi pysäköintitontiksi (LPA) 18. Maaherrantien katualueen
osia on liitetty tontteihin ja osa tontista on liitetty Maaherrantien ja
Larin Kyöstin polun katualueisiin. Nykyinen rakennus on tarkoitus
purkaa.

Tontille järjestettiin yhteistyössä Saton ja VR:n kanssa suunnitte-
lukilpailu vuonna 2017. Kilpailun voitti HMV-arkkitehtien ehdotus
Syyssonaatti. Kaavaratkaisu on tehty kilpailutyön pohjalta.

Tontille 17 on merkitty kahdeksan asuinrakennuksen rakennus-
alat. Kaavaratkaisun mukaan Maaherrantien varteen sijoittuu
kolme 7-kerroksista rakennusta ja 4-kerroksisen rakennuksen
pääty. Rakennuksia yhdistää toisiinsa lasiset parvekeosat, joiden
tavoitteena on, että rakennukset näyttävät erillisiltä ja melun leviä-
minen pihalle ja julkisivuihin vähenee. 7-kerroksisten rakennusten
ylänurkka tulee viistää jyrkästi. Rakennusten julkisivut ovat Maa-
herrantien puolella punatiiltä. Tiilen sävy vaihtelee taloittain.
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Lasiset parvekevyöhykkeet erottavat rakennukset visuaalisesti toi-
sistaan. Niiden alta kuljetaan pihalle. Viisteiden alle sijoittuu asuk-
kaiden saunatiloja.

Rakennusten kerrosluku madaltuu lähellä Runoilijanpuistoa ja ny-
kyisiä pienkerrostaloja. Tontin kaakkoisosaan on merkitty neljän
5 6-kerroksisen rakennuksen rakennusalat. Rakennusten tulee
olla pääosin puuverhottuja.

Muut julkisivut ovat paikalla muurattua ja rapattua, slammattua tai
puuverhottua. Kaikkien rakennusten katot ovat viistettyjä. Tontin
keskiosaan muodostuu avara pihatilojen sarja. Jos tontti jaetaan,
tulee pihatilojen olla asukkaiden yhteiskäytössä.

Tontin länsireunassa kulkureitin varressa parvekkeiden rakenteet
eivät saa ulottua maahan, vaan parvekkeet tulee tukea raken-
teista.

Osa autopaikoista sijoittuu pihakannen alle tontin länsipäähän ja
osa viereisen LPA-tontin pysäköintitaloon. Pysäköintitaloon tai
tontille on mahdollista sijoittaa enintään puolet naapuritontin jäte-
huollon tarpeesta.

Tontin läpi kulkee kaksi reittiä Runoilijanpuistoon ja Jokiniemen-
tielle. Huoltoajo on mahdollinen Larin Kyöstin kujan kautta Maa-
herrantien varren liiketiloille.

Asuinkerrostalotontti 28009/16

Asuinkerrostalotontit 28009/11 ja 12 (Maaherrantie 36 38) on yh-
distetty tontiksi 16. Osia tonteista on liitetty Maaherrantien ja Larin
Kyöstin polun katualueisiin.
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Veräjänaukion laidalle 1.kerroksiseen rakennukseen on sijoitettu
liiketilaa, joka avautuu aukiolle ja Maaherrantielle.

Tontille on merkitty neljä rakennusalaa. Maaherrantien varteen
suunniteltu rakennus jakautuu kolmeen 7-kerroksiseen ja yhteen
1-kerroksiseen osaan. Tavoitteena on ollut keventää rakennuksen
ilmettä jakamalla se osiin. Osat erottuvat toisistaan 2. 7.-kerrok-
sissa lasisilla sisäänvedetyillä parvekkeilla. Larin Kyöstin tien ja
-polun varteen, lähelle nykyisiä pientaloja ja mm. Arttulan vanhaa
puukerrostaloa, saa kaavaratkaisun mukaan rakentaa kolme enin-
tään 4-kerroksista viistokattoista rakennusta. Ullakolle on mahdol-
lista rakentaa asuin- ja yhteistiloja. Rakennukset on verhottava
pääosin puulla. Muiden julkisivujen tulee olla paikalla muurattua
tiiltä, samaa pintaa rapattuna tai slammattuna tai puuverhousta.
1-kerroksisen rakennuksen katto tulee toteuttaa viherkattona.

Asuntojen autopaikat ovat pihakannen alla. Autohalliin johtava
ajoluiska tulee toteuttaa viherkattoisena.

Pääosin puuverhottuja rakennuksia Larin Kyöstin tien varrella. Ve-
räjänaukio vasemmalla.
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Asuinkerrostalotontti 28006/3

Toimistotonttiin 28006/2 (Maaherrantie 42) on liitetty yleisen pysä-
köinnin tontin osa ja tontista on liitetty osia Maaherrantien katualu-
eeseen, jolloin muodostuu uusi tontti 3. Nykyinen rakennus on tar-
koitus purkaa.

Uusi rakennus on kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla, Maa-
herrantien länsipäässä ja Maexmontaninpuiston laidalla. Tontille
on merkitty rakennusala L-muotoiselle 4 9-kerroksiselle raken-
nukselle. Tavoitteena on, että rakennus hahmottuu kuutiomaisina
kappaleina sisäänvedoin ja ulokkein sekä eri materiaalein ja väri-
sävyin. Maaherrantiehen rajautuvalta osaltaan rakennus on enin-
tään 5-kerroksinen. Puiston laidalla, uuden talorivistön päätteenä
on 8 9-kerroksinen rakennuksen osa, jossa 9. kerros on pienempi
kuin alemmat kerrokset. Ylimpään kerrokseen tulee rakentaa
asukkaiden sauna- ja yhteistiloja. Larin Kyöstin tien puolella, lä-
hellä olemassa olevaa kerrostaloa, rakennus on enintään 4-ker-
roksinen.

Rakennus koostuu erikokoisista osista. Materiaali ja väri vaihtele-
vat.
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Korkeimman rakennuksen osan julkisivussa on kahta väriä. Alim-
missa kerroksissa on käytettävä paikalla muurattua tiiltä ja ylem-
pien kerrosten julkisivun värin tulee poiketa siitä. Muut rakennuk-
sen julkisivut ovat pääosin paikalla muurattua tiiltä, muurattua ja
rapattua tai slammattua pintaa tai puuverhousta.

Asuntojen autopaikat ovat pihakannen alla.

Yleisten rakennusten korttelialue (Y)

Puiston osasta on muodostettu uusi yleisten rakennusten tontti
28009/19 päiväkodille. Maaherrantien ja Jokiniementien välinen
kulkureitti sijoittuu tontin itäreunaan.

Rakennusalueen raja mahdollistaa erilaiset suunnitteluratkaisut.
Rakennus on suunniteltava niin, että se suojaa päiväkodin pihaa
liikennemelulta. Rakennus saa olla enintään 2-kerroksinen ja se
on toteutettava puuverhottuna.

Puisto (VP)

Puisto pienenee nykyisestä. Kaavassa nimettyyn Runoilijanpuis-
toon jää tilaa pelikentälle ja pienelle leikkipaikalle.

Liikenne

Lähtökohdat

Larin Kyöstin tien ja Veräjämäentien nykyinen moottoriajoneuvo-
jen liikennemäärä on noin 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kirkko-
herrantie ja Jokiniementien pohjoisosa muodostavat yhdessä Ve-
räjämäen paikallisen kokoojakadun. Maaherrantien katkaisun ja
Maaherrantien ja pääradan välille aiemmin kaavoitetun uuden
tontin toteuttamisen jälkeen Jokiniementien liikennemäärän on ar-
vioitu olevan noin 2 500 ajoneuvoa vuorokaudessa Larin Kyöstin
tien pohjoispuolella ja Kirkkoherrantien liikennemääräksi on arvi-
oitu noin 5 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kirkkoherrantie ja Joki-
niementie kuuluvat nykyisin 40 km/h nopeusrajoitusalueeseen,
mutta nopeusrajoitus muuttuu koko kaupungin nopeusrajoitusuu-
distuksen yhteydessä 30 km/h nopeusrajoitusalueeksi.

Larin Kyöstin tiellä Oulunkylän aseman alikulkukäytävän ja Joki-
niementien välisellä osalla on jalkakäytävä kadun pohjoisreunalla,
ja kadun kautta on tärkeä kävely-yhteys Oulunkylän asemalle ja
tuleville raitiovaunupysäkeille. Jalkakäytävän leveys on kuitenkin
vain 1,5 2 metriä ja siten liian kapea jalkakäytävän koneellista
puhtaanapitoa ajatellen.
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Kirkkoherrantietä ja Jokiniementietä pitkin liikennöi bussilinja 65,
jonka nykyiset kolme pysäkkiparia eivät palvele kovin hyvin nyt
suunniteltavan alueen tulevia asukkaita.

Tonttien ja pääradan väliin on tehty kaavamuutos (kaupunginval-
tuusto 29.8.2018), jossa Maaherrantie on merkitty joukkoliikenne-
kaduksi.

Larin Kyöstin tien ja Veräjämäentien välillä on jalankulkukatu.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun mukaisen maankäytön arvioidaan lisäävän Larin
Kyöstin tien pohjoisosan liikennemäärää arkisin noin 600:lla, Larin
Kyöstin tien eteläosan ja Veräjämäentien eteläosan liikennemää-
rää noin 200:lla, Jokiniementien liikennemäärää Larin Kyöstin tien
pohjoispuolella noin 500:lla ja Larin Kyöstin tien eteläpuolella noin
1 100:lla sekä Kirkkoherrantien liikennemäärää noin 1 300 ajo-
neuvolla vuorokaudessa.

Kaavaratkaisun myötä Veräjämäen yleisten pysäköintipaikkojen
määrä vähenee 21 pysäköintipaikalla, kun nykyinen lähinnä Verä-
jämäen asukkaiden liityntäpysäköintipaikkana toimiva Maaherran-
tie 38 ja 42 (Larin Kyöstin tie 4 ja 6) välissä oleva yleinen pysä-
köintialue poistuu. Sen seurauksena Larin Kyöstin tien kadunvar-
sipysäköinti lisääntyy, mutta tarkoituksena on tulevaisuudessa ke-
hittää Oulunkylän torin alueen liityntäpysäköintijärjestelyitä Oulun-
kylän aseman seudun tuleviin asemakaavan muutoksiin liittyen.
Maaherrantie 38 ja 42 väliin jää nykyistä pysäköintialuetta hieman
pienempi shared space -aukio, Veräjänaukio, jonka kautta on
mahdollista järjestää myös uusien liiketilojen huoltoajo aukiota
reunustaville tonteille.

Lisääntyvästä liikenteestä aiheutuvien haittojen lieventämiseksi
esitetään Larin Kyöstin tien pohjoisosan ja sen lähialueiden liiken-
nesuunnitelmassa

- Larin Kyöstin tien jalkakäytävän leventämistä
- Larin Kyöstin tien muuttamista Larin Kyöstin tie 8 ja 10 koh-

dalla pihakaduksi (Larin Kyöstin polku)
- uuden korotetun suojatien rakentamista Jokiniementien ja

Larin Kyöstin tien risteykseen

Kirkkoherrantien liikennesuunnitelmassa esitetään liikennettä rau-
hoittaviksi ja jalankulku- ja pyöräliikenteen liikenneturvallisuutta
parantaviksi toimenpiteiksi Kirkkoherrantielle ja Jokiniementielle

- Jokiniementien ja Pikkukoskentien risteyksen rakentamista
korotetuksi liittymäksi

- Kirkkoherrantien jalkakäytävien leventämistä
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- uusien pyöräkaistojen merkitsemistä Kirkkoherrantielle

Oulunkyläntien ja Kirkkoherrantien risteykseen esitetään

- kääntymiskaistan rakentamista
- jalankulun liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä
- yksisuuntaisten pyöräliikennejärjestelyiden yhteensovitta-

mista suunniteltujen Oulunkyläntien pyöräliikennejärjeste-
lyiden kanssa.

Liikennesuunnitelmissa esitetään lisäksi nykyisten linja-auton kol-
men pysäkkiparin korvaamista kahdella Jokiniementie 5 ja 25
edustalle rakennettavalla hidastepysäkkiparilla.

Larin Kyöstin tien ja Veräjämäentien välinen jalankulkukatu on
kaavassa nimetty Veräjänportaaksi.

Palvelut

Lähtökohdat

Alue tukeutuu Oulunkylän keskustan palveluihin. Alueella on päi-
väkoti. Oulunkylän juna-asema ja Bussi-Jokerin pysäkki ovat alu-
een vieressä.

Kaavaratkaisu

Alueen palvelut paranevat. Kaava velvoittaa rakentamaan liike- ja
toimistotiloja kaikille kaavatonteille vähintään kaavaan merkityn
minimimäärän. Ravintolavalmius on oltava yhdessä liiketilassa/
kaavatontti. Enimmillään liike- ja toimistotiloja saa olla asuinraken-
nusten kaksi ensimmäistä kerrosta. Myös palvelutilat ovat mah-
dollisia. Uusi päiväkoti on nykyistä suurempi.

Esteettömyys

Raide-Jokerin pysäkille vieviin kävely-yhteyksiin tulee kiinnittää
huomiota esteettömien yhteyksien järjestämiseksi. Muilta osin
asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö, puisto

Lähtökohdat

Tontit ovat nykyisellään suhteellisen väljästi rakennettuja ja yleisil-
meeltään vehreitä. Tonttien piha-alueilla on istutettua ja puisto-
maisena hoidettua kasvillisuutta, puita, pensaita ja nurmea.
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Kaava-alueella sijaitsevassa Jokiniementien varren puistossa on
istutettua täysikasvuista puustoa ja nurmea. Tunnusomaisena la-
jeina on käytetty runsaasti koivuja ja lehtikuusia.

Kaavaratkaisu

Kortteleiden tehokkuuden kasvaessa olevaa kasvillisuutta voi-
daan säilyttää vain korttelin 28009 pohjoisosassa ja Runoilijan-
puiston laidassa. Tärkeimmät säilytettävät puut on merkitty ase-
makaavakarttaan. Jatkossakin vehreä ilme pyritään varmistamaan
viherkerroinmenettelyllä tonteilla, joilla se on mahdollista. Lisäksi
kaavakarttaan on määritelty puin ja pensain istutettavat alueen
osat, toteille edellytetty maanvaraisia puita ja katuun liittyville alu-
eille sekä aukioille erikseen määrätty istutettavia kookkaita puita
ja istutuksia.

Puiston koillisosa on muutettu päiväkodille varatuksi yleisten ra-
kennusten tontiksi. Jäljelle jäävään puistoon, Runoilijanpuistoon,
jää kenttä ja puistoon lisätään pienimuotoinen korvaava leikki-
paikka. Muilta osin puisto ja erityisesti oleva puusto säilytetään
ennallaan.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Olemassa olevat rakennukset ovat pääosin kolmikerroksisia ja
tontit väljästi rakennettuja (tehokkuus n. e=0.6). Suuret peruskor-
jaukset olisivat ajankohtaisia rakennuksissa lähitulevaisuudessa.

Kaavaratkaisu

Tontit sijaitsevat Oulunkylän keskustassa pääradan ja tulevan
Raide-Jokerin solmukohdassa. Erinomaisten liikenneyhteyksien
vieressä on tarkoituksenmukaista purkaa nykyiset rakennukset ja
rakentaa tontit nykyistä huomattavasti tehokkaammin. Kaavarat-
kaisu on nykytilannetta lähes kolme kertaa tehokkaampi, n.
e=1.6. Lisäksi kolme toimistotonttia muuttuu asuintontiksi. Ratkai-
sulla mahdollistetaan n. 900 uuden asukkaan sijoittuminen lähelle
hyviä kulkuyhteyksiä.

Tonteilla edellytetään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Kort-
telin 28009 asuin- ja yleisten rakennusten tonteilla edellytetään
viherkertoimen käyttöä. Tontilla 28006/3 viherkerrointa ei ole edel-
lytetty, koska se ei olisi kohtuullisesti saavutettavissa. (Tontista on
jouduttu liittämään istutettava alueen osa Maaherrantien katualu-
eeseen Raide-Jokerin suunnitteluratkaisun vuoksi.)
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Kaavassa edellytetään hulevesien viivyttämistä ja johtamista
maanvaraiselle tontin osalle. Hulevesien määrää vähennetään mi-
nimoimalla vettä läpäisemättömien pintamateriaalien määrä. Kai-
kissa 1-kerrroksisissa rakennuksissa, rakennuksen osissa ja ra-
kennelmissa tulee olla viherkatto. Hulevesien hallinnan osalta
noudatetaan Helsingin rakennusvalvonnan ohjetta, Hulevesien
hallinta tonteilla.

Kaava-alueella on uusia kulkureittejä, jotka helpottavat kulkua
asemalle ja pysäkeille.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Kaavoitettavan alueen pohjoisosassa sijaitsee osuus Oulunkylän
vesi- ja viemäritunnelia. Kaava-alueen eteläosassa kävelyreitin
alueella, sijaitsee lyhyt osuus Larin Kyöstin tie  Pikkukoski vie-
märitunnelia. Kaavoitettavan alueen ulkopuolella, itäpuolella, si-
jaitsee Pitkäkoski  Vanhakaupunki raakavesitunneli.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueen rakennukset liitetään olemassa olevaan teknisen
huollon verkostoon.

Kaavoitettavan alueen sähkönjakelu voidaan hoitaa alueen poh-
joispuolella sijaitsevan, asemakaavan nro 12440 (Kaupunginval-
tuusto 29.8.2018) velvoittaman (Veräjämäki, Maaherrantien ym-
päristö) muuntamon kautta.

Kaavakarttaan on merkitty viemäritunneli tontille 28009/18. Tun-
nelien läheisyydessä rakennettaessa tulee noudattaa erityistä
huolellisuutta. Tunnelin toiminta tulee turvata koko rakentamisen
ajan. Tunnelie
sihuoltoon liittyvien kunnallisteknisten tunneleiden päälle ja lähei-

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä n. +21
sekä +24 (N2000). Kaava-alueen ylimmät maakerrokset ovat pää-
osin täyttömaata, tämän alla maaperä on paikoin n. 0 5 m savea
sekä paikoin silttiä ja hiekkaa tai moreenia. Maapeitteiden pak-
suus yhteensä vaihtelee alueella välillä 1 13 m.  Kallionpinta
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vaihtelee kaava-alueella välillä +8  +22 (N2000). Kaava-alueella
on pohjaveden pinta olemassa olevien mittapisteiden perusteella
paikoin lähellä maanpintaa, pinnantaso vaihtelee välillä n. +14 22
(N2000).

Kaava-alueella olevat rakennukset on perustettu osin maanvarai-
sesti sekä osin paalujen varaan.

Alueella harjoitetusta mahdollisesti maaperää pilaavasta toimin-
nasta ei ole merkintää valtakunnallisessa maaperän tietojärjestel-
mässä. Kaavamuutosalue sijaitsee rautatieradan varrella ja se ra-
jautuu luoteessa entiseen pistoraiteeseen, jonka alueella nykyisin
on kävely- ja pyöräily-yhteys. Kaavamuutosalueen pohjoisosassa
nykyisen pysäköintialueen kohdalla on historiallisten ilmakuvien
perusteella nähtävissä lautatarhaan ja muuhun teolliseen varas-
tointiin viittaavaa toimintaa 1950 1960-luvuilla. Kaavamuutosalu-
een pohjoispuolella on toiminut mm. pulpettitehdas ja höyläämö.

Eteläosassa osoitteessa Maaherrantie 36 42 on tehty maaperän
pilaantuneisuustutkimuksia. Alueella on tutkimusraportin tietojen
perustella toiminut bensiinin jakelupiste Maaherrantie 38 alueella.
Tutkimuksissa havaittiin täyttömaan joukossa noin 1 2 metrin sy-
vyydessä jonkin verran jätejakeita, kuten puuta, betonia, tiiltä
sekä roskia. Muutamassa tutkimuspisteessä havaittiin ohjearvot
ylittäviä pitoisuuksia sinkkiä, öljyhiilivetyjä ja PAH-yhdisteitä.

Kaavaratkaisu

Olemassa olevien tietojen mukaan kaavoitettavalle alueelle ra-
kennettavat uudet rakennukset voidaan perustaa osin paalujen
varaan sekä osa rakennuksista voidaan perustaa maanvaraisesti.
Perustamistavat sekä pohjavedenpinnan taso tulee täsmentää jat-
kosuunnittelun yhteydessä. Kellarien rakentamisessa tulee huo-
mioida paikoin korkea pohjavedenpinnan taso. Pohjavedenpinnan
korkeusaseman säilyttämisestä on annettu kaavamääräys. Kaa-
vanmukainen rakentaminen edellyttää louhintaa.

Rakennusten perustusten jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomi-
oon myös tonteille kohdistuva runkomelun ja tärinän torjuntatarve.

Alueella on ollut etenkin pohjoisosassa ja entisen bensiinin jakelu-
pisteen alueella toimintaa, josta on voinut aiheutua maaperän pi-
laantumista. Alueella on myös vanhaa täyttömaata, jossa on pai-
koin todettu haitta-aineita jätejakeita sisältävässä täytössä.

Alueen toteutuksessa on syytä varautua jätteensekaisen täyttö-
maan käsittelytarpeeseen ja lisäkustannuksiin sekä haitta-ainei-
den esiintymismahdollisuuteen.
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Kaava-alueelle on annettu kaavamääräys, maaperän pilaantunei-
suus on selvitettävä ja kunnostettava ennen rakentamiseen ryhty-
mistä.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Ympäristömelu

Pääradan rautatieliikenne on merkittävin melunlähde nykytilan-
teessa. Melutason ohjearvot ylittyvät laajalti kaava-alueella.

Veräjänmäen katuverkon vilkkaimmat kadut ovat Kirkkoherrantie,
Jokiniementie ja Maaherrantie. Katujen liikennemäärä nykytilan-
teessa on melko vähäinen. Helsingin kaupungin meluselvityksen
2017 mukaan melutason ohjearvot ylittyvät kuitenkin katujen lä-
heisyydessä.

Tärinä ja runkomelu

Pääradan junaliikenteestä aiheutuu radan lähiympäristöön väräh-
telyä, joka voi olla havaittavissa radan läheisyyteen sijoittuvissa
rakennuksissa runkoäänenä tai tärinänä. Kaava-alueelle kohdistu-
vaa värähtelyä on arvioitu useissa eri selvityksissä (Akukon
180624, 1-3) alueen maankäytönsuunnitteluun liittyen. Selvityk-
sissä on nykyisen junaliikenteen aiheuttaman runkomelualueen
arvioitu voivan ulottua enimmillään kallioalueella noin 100 metrin
päähän rata-alueesta. Lisäksi junaliikenne aiheuttaa paikoin tä-
rinäriskin, joka on syytä ottaa rataa lähimpien asuinrakennusten
jatkosuunnittelussa huomioon.

Kaavaratkaisu

Ympäristömelu

Kaavan viitesuunnitelman perusteella alueelta on laadittu liikenne-
meluselvitys (Larin Kyöstin tie 4-10, 180624-7, Akukon Oy
22.8.2018). Selvityksessä on mallintamalla arvioitu pääradan rau-
tatieliikenteestä, Maaherrantiellä kulkevan Raide-Jokerin liiken-
teestä ja katujen ajoneuvoliikenteestä kaava-alueelle kohdistuvaa
melua sekä keskiäänitasojen että raideliikenteen enimmäisäänita-
sojen kannalta.

Raideliikenteen aiheuttama melu edellyttää suurimmillaan 35 39
dB kokonaisääneneristävyyttä Maaherrantien suuntaisilta julkisi-
vuilta. Kaavassa annetut äänitasoerovaatimukset on annettu sillä
perusteella, että sisätiloissa saavutetaan melutason ohjearvot LAeq
35 dB päivällä ja 30 dB yöllä, minkä lisäksi makuu- ja olohuo-
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neissa tavoitetasona pidetään raideliikennemelun enimmäisääni-
tasoa LAmax 45 dB. Annetuilla ulkovaipan äänitasoeromääräyksillä
on pyritty varmistamaan riittävän hyvä asuinviihtyisyys myös nuk-
kumisen ja levon kannalta, vaikka näihin käytettäviä huoneita si-
joittuisi raideliikenteen suuntaan.

Maaherrantien varrella asunnot eivät saa avautua yksinomaan ju-
naradan suuntaan, jotta jokaiseen asuntoon liittyisi ikkuna tai par-
veke rakennuksen hiljaisemman julkisivun puolella. Myöskään
asuntojen oleskeluparvekkeet ja/tai -terassit eivät saa Maaherran-
tien varrella avautua junaradan suuntaan. Lisäksi kaikilla niillä
edellytetään melutason ohjearvojen saavuttamista. Lähtökohtai-
sesti parvekkeisiin kohdistuvat vaatimukset edesauttavat myös
ns. hiljaisen julkisivun muodostumista asuinrakennuksiin.

Meluselvityksen mukaan kaavan mukaisella pääradan suuntai-
sella massoittelulla muodostuu leikki- ja oleskelupihoille soveltu-
via alueita, joilla melutason ohjearvot on mahdollista saavuttaa.
Pihojen ja myös julkisivujen suojaaminen edellyttää tonteilla
28009/16 ja 17 yhtenäistä rakennukset toisiinsa yhdistävää raide-
melun leviämistä estävää parvekeosaa, mistä on annettu kaava-
määräys. Lisäksi on annettu määräys kaikkien pihojen sijoittami-
sesta ja tarvittaessa suojaamisesta melulta kannalta hyväksyttä-
välle tasolle.

Yleisten rakennusten tontille suunnitellun päiväkodin rakennusalu-
een raja mahdollistaa jatkosuunnittelussa erilaiset ratkaisut. Melu-
selvitys osoittaa yhden mahdollisen suunnitteluratkaisun, jolla me-
lutason ohjearvot piha-alueella alitetaan.

Jotta kaavan meluntorjuntatavoitteiden toteutuminen varmistuu
suunnittelun tarkentuessa, tulee jatkossuunnittelussa rakennuslu-
paprosessiin liittyen osoittaa riittävän meluntorjunnan toteutumi-
nen ottaen huomioon raideliikenteen aiheuttamat meluhuiput.

Tärinä ja runkomelu:

Kaavassa on annettua asuintontteja koskien määräys raideliiken-
teen aiheuttaman tärinän ja runkomelun torjunnasta. Asuinraken-
nukset tulisi suunnitella siten, ettei runkomelutaso Lprm 35 dB ja
tärinän tilastollinen enimmäisarvo vw,95 0,30 mm/s ylity. Runkome-
lun ja tärinän rakennuskohtainen torjuntatarve ja -ratkaisu tulee
määritellä tarkemmassa jatkosuunnittelussa.

Maaherrantielle suunnitellun Raide-Jokerin osalta runkomelun ja
tärinän torjunta tulee lähtökohtaisesti suunnitella ja toteuttaa rata-
rakenteessa. Koska suunnitellut asuinrakennukset sijoittuvat pai-
koin hyvin lähelle Raide-Jokerin tulevia raiteita on suositeltavaa,
että tonteilla Maaherrantien varressa lähimpien asuinrakennusten
runkomeluntorjunnassa varaudutaan myös ainakin maan kovan
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pintakerroksen välityksellä leviävän runkomelun torjuntaan. Vä-
rähtelyntorjuntatarve voi tarkentua jatkosuunnitteluvaiheessa, kun
Raide-Jokerin suunnitteluratkaisut täsmentyvät.

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Lähtökohdat

Olemassa olevat purettavat rakennukset ovat pääosin 3 kerroksi-
sia.

Kaavaratkaisu

Uusien rakennusten pelastautumistavat, pelastusajoneuvon reitit
ja nostopaikat on esitetty viitesuunnitelmien yhteydessä.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 22.8.2018 esittää kaava-
alueen kadulle, puistolle ja aukiolle seuraavia nimiä:

Larin Kyöstin polku Larin Kyöstis stig kirjailija Kaarlo Kyösti
Larsonin (1873 1948) kirjailijanimi Larin-Kyöstin mukaan sekä La-
rin Kyöstin tien mukaan.

Runoilijanpuisto Skaldeparken Runoilijanpolun mukaan, joka
on nimetty kirjailija Larin-Kyöstin mukaan.

Veräjänaukio Grindplatsen alueennimen Veräjämäki Grind-
backa mukaan.

Veräjänporras-Grindtrappan alueennimen Veräjämäki Grind-
backa mukaan.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Maaherrantien varren tontit ovat yhteistyössä teettäneet tonteis-
taan meluselvityksen ja runkomelu- ja tärinäselvityksen.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia (08/2018, alv 0) seuraavasti;

Katujen rakentaminen 0,5 milj. euroa
Julkiset palvelut 5,0 milj. euroa
YHT 5,5 milj. euroa
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Katujen rakentaminen sisältää liikennesuunnitelmasta aiheutuvat
katualueiden muutoskustannukset.

Julkiset palvelut pitävät sisällään alueelle tulevan uuden päiväko-
din rakentamiskustannukset.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kertyy tu-
loja yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttö-
korvauksista. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan
kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun
ympäristöön, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Kaavaratkaisu on osa Oulunkylän kehittyvää asemanseutua ja tu-
levaa Raide-Jokerin vartta. Uusi rakentaminen merkittävässä julki-
sen liikenteen solmukohdassa on nykyistä väljää rakennetta te-
hokkaampaa ja muodostaa uudenlaista kaupunkirakennetta. Vas-
taavaa tiivistä rakentamista on kaavoitettu mm. Oulunkylän Käs-
kynhaltijantien ympäristöön, Raide-Jokerin varteen.

Kaavaratkaisun toteuttaminen muuttaa Maaherrantien väljää ja
vehreää katuympäristöä. Pääosin 5 7-kerroksiset asuinkerrosta-
lot 1. kerroksen liiketiloineen muuttavat Maaherrantien kadun var-
ren kaupunkimaisemmaksi ja tiiviimmin osaksi Oulunkylän kes-
kustaa. Kaavaratkaisun toteutuessa Oulunkylään syntyy uusi ajal-
linen kerros.

Kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti merkittävät asukastalo Seu-
rahuone ja vanha asuinkerrostalo Arttula ovat jatkossakin näkyvä
osa Oulunkylän keskustaa.

Veräjämäen pientalovaltaisen alueen puolelle on sijoitettu mata-
lampia ja pienimittakaavaisempia rakennuksia, jotka ovat julkisi-
vuiltaan pääosin puuverhottuja.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Vaikka katuympäristö muuttuu tiiviiksi, alueella on vehreyttä tule-
vaisuudessakin. Kaavaratkaisussa edellytetään viherkertoimen
käyttöä, puiden istuttamista ja nykyisten puiden säilyttämistä
siellä, missä se on mahdollista. Kerrostalojen pihat ovat vehreitä,
ja niillä edellytetään myös maanvaraisia puita.

Puisto pienenee, mutta jäljelle jäävän osan, Runoilijanpuiston,
puusto säilyy. Puiston tärkeimmistä toiminnoista kenttä säilyy en-
nallaan ja leikkipaikka sijoitetaan pienimuotoisempana puiston
alueelle. Tulevan päiväkodin piha-alue on myös osan ajasta ylei-
sessä käytössä.
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Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavaratkaisu lisää liikennettä Larin Kyöstin tiellä, Veräjämäen-
tien eteläosalla, Jokiniementiellä ja Kirkkoherrantiellä. Liikenne-
suunnitelmassa esitetyt liikennejärjestelyt lieventävät lisäänty-
västä liikenteestä aiheutuvia haittoja ja parantavat jalankulkijoiden
ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta.

Kaava luo edellytykset korkeatasoisen teknisen huollon palvelujen
tuottamiselle alueelle.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Nykyistä n. kolme kertaa tehokkaampi rakentaminen mahdollistaa
900 uuden asukkaan sijoittumisen lähelle erinomaisia raideliiken-
teen kulkuyhteyksiä ja pyöräilyn laatukäytävää Baanaa.

Tonteilla edellytetään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Hule-
vesiä tulee imeyttää tai hidastaa ja käyttää mahdollisimman paljon
vettä imeviä pintamateriaaleja. Viherkatto on rakennettava kaik-
kiin yksikerroksisiin rakennuksiin ja rakennelmiin.

Kaavassa edellytetään viherkertoimen käyttöä niillä tonteilla, joilla
se on mahdollista.

Puuverhousta edellytetään seitsemässä rakennuksessa Veräjä-
mäen pientaloalueen puolella. Myös laajempi puun käyttö on
mahdollista.

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Tavoitteena on, että toimisto- ja työpaikkarakentaminen keskittyy
tulevaisuudessa Käpylän aseman ympäristöön ja Oulunkylän kes-
kusta kehittyy asumisen ja palveluiden keskustana.

Kaavaratkaisun toteutuessa kolme toimistotaloa puretaan, jolloin
työpaikkojen määrä vähenee. Toisaalta tilalle tulee 900 uutta asu-
kasta, jotka lisäävät paikallisten kaupallisten palvelujen kysyntää,
liike- ja toimistotilaa, mahdollisesti palvelutilaa, sekä nykyistä suu-
rempi päiväkoti.

Vaikutukset palveluihin

Alueen palvelut paranevat. Maaherrantien varrella rakennusten 1.
kerroksiin tulee uutta liike- ja toimistotilaatilaa. Uusi Jokiniemen-
tien varren päiväkoti on nykyistä suurempi.
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TOTEUTUS

Kaava-alueen kuuluminen toteuttamisprojektiin

Kaava-alue kuuluu kaupunginkanslian Raide-Jokeri-projektiin.
Raide-Jokerin rakentaminen alkaa näillä näkymin 2020 Maaher-
rantiellä raiteen alittavan alikulkusillan rakentamisella.

Vaiheittain toteuttaminen ja kynnystoimet

Jos hankkeet toteutuvat eri aikataulussa, tulee tontinhaltijoiden
huolehtia pihojen riittävästä melusuojauksesta ja Veräjänaukion
rakentamisesta.

Rakentamisaikataulu

Hakijoiden mukaan tonttien, 28009/16, 17 ja 18 hankkeet käynnis-
tyvät puoli vuotta kaavan lainvoimaiseksi tulon jälkeen. Tontin
28006/3 aikataulusta ei ole tarkkaa tietoa.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin

yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden
elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä

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

- merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alu-
eet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja
pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa

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

Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin mm. koh-
dissa Ekologinen kestävyys, Ympäristöhäiriöt ja Vaikutukset

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on taajama-aluetta.
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Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettävää aluetta
ja sen kohdalla on pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliiken-
neyhteys asemineen.

Yleiskaava

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa (tullut voimaan 19.1.2007). Alue
on keskustatoimintojen aluetta ja kerrostalovaltaista aluetta. Alu-
eelle on merkitty joukkoliikenteen kehämäinen runkolinja asemi-
neen. Nyt laadittu kaavaratkaisu on yleiskaavan mukainen.

Helsingin uudessa yleiskaavassa alue on liike- ja palvelukeskuk-
sen aluetta sekä asuntovaltaista aluetta. Nyt laaditussa kaavarat-
kaisussa on otettu huomioon Helsingin uuden yleiskaavan (kau-
punginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.
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Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pin-
takallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleis-
kaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaavat nro 3313 (hyväksytty
5.10.1953), nro 7137 (hyväksytty 12.11.1975), nro7386 (hyväk-
sytty 21.7.1976) ja nro 10770 (hyväksytty 21.6.2000). Kaavojen
mukaan tontit ovat asuinkerrostalo- ja toimistotontteja. Lisäksi alu-
eella on yleisen pysäköinnin alue, katualueita ja puistoa. Asuin-
tontilla asuntokerrosalaa on 10 000 k-m2 ja päiväkotia varten 600
k-m2. Toimistotonteilla kerrosalaa on 1 200 1 600 k-m2. Raken-
nusten enimmäiskerrosluku on kolme. Autopaikat ovat maan ta-
sossa.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

 Oulunkylän liikenneturvallisuusselvitys (Ksv, 2012)
 Oulunkylän ja Koskelan viheraluesuunnitelma 2003 2012

(Hkr, 2003) Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma, (WSP
Finland Oy, 2009)

 Raide-Jokeri, Hankearviointi 2011 (Strafica Oy, 2011)
 Raide-Jokerin raideleveysselvitys, (WSP Finland Oy, 2014)
 Raide-Jokerin hankesuunnitelma (WSP Finland Oy, Ramboll

Finland Oy, 2015)

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa katualueet, puiston ja yleisen pysä-
köintialueen. Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa.

Muut lähtökohdat

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

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 tontin omistajien hake-
muksesta sekä kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyö

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

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Liikennevirasto
 Uudenmaan ELY-keskus
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 kaupunginmuseo

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 Alueuutiset-lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 4.12.2017 8.1.2018 seuraavissa paikoissa:
 Oulunkylän kirjastossa, Kylänvanhimmantie 27
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Keskustelutilaisuus pidettiin 14.12.2017 Oulunkylän ala-asteella.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat mm. rakennusten korkeu-
teen ja tärkeiden historiallisten rakennusten näkymiseen kaupun-
kikuvassa, vehreyden säilymiseen, joukkoliikenteen toimivuuteen
jatkossa, junien aiheuttamaan melu- ja tärinähaittoihin sekä palo-
pelastukseen.
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Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä
mm. siten, että uudet rakennukset on sijoitettu niin, että vanha
puukerrostalo Arttula ja Asukastalo Seurahuone näkyvät jatkossa-
kin radan toiselle puolelle, vehreyteen on kiinnitetty erityistä huo-
miota, uusi rakentaminen on koon, materiaalien ja kattomuotojen
avulla pyritty sovittamaan olemassa olevan Veräjämäen asuinalu-
eeseen ja melu- ja tärinä sekä palopelastus on otettu huomioon
rakennusten sijoittelussa ja kaavamääräyksissä.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat pääosin liikenteeseen, kävely- ja pyörä-
reittien riittävyyteen sekä rakentamisen korkeuteen. Uuden raken-
tamista pidettiin pääosin myönteisenä. Osa piti rakentamista liian
korkeana ja osa toivoi esitettyä tehokkaampaa rakentamista lii-
kenteelliseen solmukohtaan. Alueelle toivottiin isoja perheasun-
toja, vehreän ilmeen ja puiston leikkipaikan säilymistä sekä uusille
tonteille pientä autopaikkamäärää. Kirjallisia mielipiteitä saapui 9
kpl.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavaratkaisussa mm. siten, että
vehreyteen on kiinnitetty kaavamääräyksissä erityistä huomiota ja
Runoilijanpuisto on mitoitettu niin, että leikkipaikka ja pelikenttä
voivat säilyä. Lisäksi uusi rakentaminen on koon, materiaalien ja
kattomuotojen avulla pyritty sovittamaan olemassa olevien raken-
nusten läheisyyteen.

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)
 Liikennevirasto
 Uudenmaan ELY-keskus
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 kaupunginmuseo

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Helsingissä, 24.10.2018
Marja Piimies
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

MAAHERRANTIEN VARREN TONTIT JA JOKINIEMENTIEN VARREN PUISTO,
ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Maaherrantien tonteille, tulevan Raide-Jokerin varteen, suun-
nitellaan uusia asuinkerrostaloja ja Jokiniementien varteen
uutta päiväkotia. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan Ou-
lunkylän ala-asteella 14. joulukuuta.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Suunnittelualueeseen kuuluvat Larin Kyöstin tie 4:n, 6:n ja 8:n toi-
mistorakennusten tontit, yleinen pysäköintialue Larin Kyöstin tie
4:n ja 6:n välissä sekä Larin Kyöstin tie 10 (Jokiniementie 40),
jolla on asuinkerrostalon lisäksi päiväkoti. Rakennukset ovat pää-
osin kolmikerroksisia. Lisäksi suunnittelualueella on katualueita ja
puistoalue Jokiniementien varressa.
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Tavoitteena on uusien asuinkerrostalojen rakentaminen nykyisille
tonteille tulevan Raide-Jokerin varteen ja nykyistä suuremman
päiväkodin rakentaminen Jokiniementien varteen nykyiselle puis-
toalueelle muodostettavalle uudelle tontille. Nykyiset rakennukset
on tarkoitus purkaa.
Maaherrantien katualueeseen on tarkoitus liittää osia nykyisistä
tonteista. Pysäköintitontin osaa suunnitellaan liitettäväksi Larin
Kyöstin tie 4:n tonttiin, kulkureitti Maaherrantieltä Larin Kyöstin
tielle säilyy.
Larin Kyöstin tie 10:n tontille on ollut käynnissä suunnittelukilpailu,
jonka voitti arkkitehtitoimisto HMV Oy ehdotuksellaan Syysso-
naatti.

Osallistuminen ja aineistot

Esittely- ja keskustelutilaisuus pidetään Oulunkylän ala-asteella
(Teinintie 12) 14.12.2017 klo 17.30 19.30.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa
on esillä 4.12.2017  8.1.2018 seuraavissa paikoissa:
 Oulunkylän kirjastossa, Kylänvanhimmantie 27
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa info- ja näyttelytila Laiturin
asiakaspalvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilö-
kohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään
Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Kaavatyön etenemisestä ilmoitetaan myös Raide-Jokerin uutiskir-
jeellä. Sen voi tilata omaan sähköpostiin osoitteesta raidejo-
keri.info

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta pyydetään esittämään viimeistään 8.1.2018. Niille,
jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai pos-
tiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksistä.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki,
Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite:
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13) tai sähköpostilla hel-
sinki.kirjaamo@hel.fi.

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

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

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset

 Oulunkylä-Seura, Ogeli-klubi, Okara-ryhmä, Pro Patola
 Kumppanuustalo Oulunkylän Seurahuone
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 pelastuslaitos

kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen
vaikutuksia muun muassa kaupunkikuvaan, palveluihin, liikentee-
seen ja yhdyskuntatalouteen sekä laaditaan tarvittavat selvitykset
kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutus-
ten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupun-
gin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa puisto- ja katualueet sekä yleisen py-
säköintialueen. Tontit ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tul-
lut vireille tontin omistajien hakemuksesta sekä kaupungin aloit-
teesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muutoksen perus-
teella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen
tontinomistajien kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1953 2000)
ja niissä tontit ovat asuinkerrostalo-, toimisto-, pysäköinti- ja puis-
totontteja. Asuintontilla kerrosalaa on 10 000 k-m2 ja päiväkotia
varten 600 k-m2. Toimistotonteilla kerrosalaa on 1 200 1 600 k-
m2. Rakennusten enimmäiskerrosluku on kolme. Autopaikat ovat
maan tasossa.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimin-
tojen aluetta ja kerrostalovaltaista aluetta. Alueelle on merkitty
joukkoliikenteen kehämäinen runkolinja asemineen.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on merkitty liike- palvelukeskuksen alueeksi C1,
asuntovaltaiseksi alueeksi A2 ja A3.
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Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia ja selvityksiä:
 Oulunkylän liikenneturvallisuusselvitys (Ksv, 2012)
 Oulunkylän ja Koskelan viheraluesuunnitelma 2003 2012

(Hkr, 2003) Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma, (WSP
Finland Oy, 2009)

 Raide-Jokeri, Hankearviointi 2011 (Strafica Oy, 2011)
 Raide-Jokerin raideleveysselvitys, (WSP Finland Oy, 2014)
 Raide-Jokerin hankesuunnitelma (WSP Finland Oy, Ramboll

Finland Oy, 2015)

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Sari Ruotsalainen, arkkitehti, p. (09) 310 37373, sari.ruotsalai-

nen@hel.fi

Liikenne
Kari Tenkanen, insinööri, p. (09) 310 37132, kari.tenkanen@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37347, karri.kyllas-
tinen@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti p. (09) 310 37085,
maija.lounamaa@hel.fi

Vuorovaikutus
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310
37436, tiina.antila-lehtonen@hel.fi
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Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa
(facebook.com/helsinkisuunnittelee, twitter.com/HelsinkiKymp,
www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä Suunnitelmavahti-
palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).

Kaavoituksen eteneminen



































Larin Kyöstin tie 4

RUNKOMELU- JA TÄRINÄSELVITYS

1 TAUSTA

2 RAIDELIIKENTEEN AIHEUTTAMA RUNKOMELU JA TÄRINÄ

3 TAVOITEARVOT



4 TÄRINÄN JA RUNKOMELUHERÄTTEEN ESIINTYMINEN KOHTEEN MAAPERÄSSÄ

4.1 Raideliikenteen aiheuttama tärinä

Junaliikenteen tärinä voi kohteeseen suunnitelluissa rakennuksissa ylittää asuintilojen
0,3 mm/s suositusarvon, jolloin tärinähaittoja voi aiheutua.



Välipohjien värähtelytekninen mitoitus voi olla kohteessa tarpeen

Tämä on kuitenkin syytä varmistaa Raide-Jokeri-projektilta

Johtopäätökset: Raideliikenteen aiheuttama tärinä voi paikoin selvästi ylittää asuintilojen
0,3 mm/s suositusarvon, mikäli sitä ei huomioida rakennusten suunnittelussa ja rakentami-
sessa. Asuinrakennusten ala- ja välipohjien sekä rakennuksen paaluperustusten suunnittelu ja
värähtelytekninen mitoitus tulee tehdä akustiikkasuunnittelijan ja rakennesuunnittelijan yhteis-
työnä, jotta rakennettaviin asuntoihin ei kohdistu tärinähaitan riskiä.

4.2 Raideliikenteen aiheuttama runkomeluheräte

raitioliikenteen runkomelun torjuntaan on
suositeltavaa varautua kohteen Maaherrantien-puoleisten rakennusten suunnittelussa ja toteu-
tuksessa, tai varmistaa eristysasia Raide-Jokeri-projektilta

Johtopäätökset: Kohteeseen suunniteltuihin asuintiloihin ei kohdistu runkomeluhaittoja päära-
dan junaliikenteestä. Tulevan Raide-Jokerin runkomelu voi kuitenkin ylittää asuintilojen ASmax

 30/35 dB suositusarvot Maaherrantien-puoleisten rakennusten alimmissa asuinkerroksissa,
jos raitiotietä tai rakennuksia ei eristetä runkomelun leviämistä vastaan.
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TkT Sakari Tervo, DI Timo Peltonen 31.5.2018

Larin Kyöstin tie 6-8

Asiakas: Peab Oy
Tilaus: 19.04.2018
Yhteyshenkilö: Juho Koskinen

Akukon Oy Hiomotie 19 FI-00380 HELSINKI

RUNKOMELU- JA TÄRINÄSELVITYS

1 TAUSTA

Helsingin Oulunkylään osoitteeseen Larin Kyöstin tie 6-8 suunnitellaan kerrostaloasuntoja (kortteli
28009, tontti 11-12). Kerrostaloasuntojen lisäksi tonteille on suunniteltu 1-kerroksinen liiketila ja piha-
kannen alle sijoittuva pysäköintihalli. Kohde sijaitsee pääradan varrella Oulunkylän juna-aseman lähei-
syydessä. Suunniteltavat rakennukset sijoittuvat lähimmillään noin 30 metrin etäisyydelle junaradasta.
Lisäksi Maaherrantien yhteyteen on suunnitteilla Raide-Jokerin raitiotie, joka tulee lähimmillään sijoit-
tumaan noin 10 metrin etäisyydelle rakennuksista.

Asemakaavamuutosta varten kohteesta on laadittava runkomelu- ja tärinäselvitys.

Tässä selvityksessä arvioidaan juna- ja raitioliikenteen tärinä- ja runkomeluvaikutuksia asuinrakennus-
ten toteutuksen kannalta.

2 RUNKOMELUN JA TÄRINÄN ESIINTYMINEN JA KYTKEYTYMINEN

Raideliikenteen aiheuttama värähtelyheräte kytkeytyy ratojen perustusten kautta maaperään ja maa-
perän kautta rakennuksiin. Pienitaajuinen tärinä etenee pehmeässä maaperässä tehokkaasti radan
ympäristöön, mutta vaimenee kitkamailla melko nopeasti.

Tärinää suuremmilla taajuuksilla esiintyvä runkomeluheräte voi aiheuttaa rakennusten sisätiloissa run-
komelua. Toisin kuin tärinä, runkomelu etenee kalliossa ja myös kitkamaalajeissa tehokkaasti. Kytkey-
tyminen rakennusrunkoon tapahtuu tyypillisesti rakennuksen perustusten kautta. Ratojen varsilla run-
komeluheräte voi lähietäisyyksillä kytkeytyä rakennukseen myös sivusuunnassa radan ja rakennuksen
väliin jäävän jäykän pintamaakerroksen välityksellä.

3 TÄRINÄN JA RUNKOMELUN TAVOITEARVOT

Tärinän arviointi tehdään käyttäen VTT:n esittämiä asuinviihtyvyyteen perustuvia suosituksia liikenne-
tärinän tavoitearvoiksi [1,2]. Värähtelyn tavoitearvot ilmoitetaan Wm-painotetun värähtelynopeuden
enimmäisarvoina vmax, joita rakennuksen rakenteissa esiintyvä liikenteen ohiajosta aiheutuva värähte-
lynopeus ei saa säännöllisesti ylittää.

Uusien rakennusten ja väylien suunnittelussa on suosituksena, että asuintiloissa esiintyvä värähtely jää
alle 0,3 mm/s, jolloin keskimäärin vain 15 % asukkaista pitää värähtelyä häiritsevänä. Hyvät asuinolo-
suhteet saavutetaan värähtelyn jäädessä alle 0,1 mm/s, jolloin ihmiset eivät yleensä havaitse tärinää.
Liiketiloissa värähtelynopeuden ylärajan suositusarvona käytetään 0,6 mm/s.

Runkomelun osalta kohteen asuintiloihin käytetään VTT:n esittämiä runkomelun suositusarvoja [3].
Raideliikenteen runkomelun hetkellisten enimmäistasojen LASmax ei tule säännöllisesti ylittää 35 dB
asuintiloissa, joiden julkisivulta on näköyhteys radalle, eikä 30 dB niissä asuintiloissa, jotka ovat radalta
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ilmaäänenä kantautuvan melun kannalta suojassa. Liiketiloissa vastaavat runkomelun suositusarvot
ovat 40 dB ja 45 dB.

4 TÄRINÄ- JA RUNKOMELUHERÄTTEEN ESIINTYMINEN KOHTEEN MAAPERÄSSÄ

Raideliikenteen aiheuttamaa tärinää ja runkomelua on tässä selvityksessä arvioitu perustuen alueella
aiemmin tehtyihin tärinäkartoitusmittauksiin, alueen maaperätietoihin sekä alustaviin suunnitelmiin koh-
teeseen tulevien asuinkerrostalojen sijoittelusta, käyttötarkoituksesta ja kerrosluvusta.

Larin Kyöstin tie 6-8 kohdalta ei tätä selvitystä varten ollut käytettävissä erillistä maaperätutkimusta tai
perustamistapalausuntoa. Helsingin kaupungin karttapalvelun [6] maaperäkartassa (kuva 1) kohde si-
joittuu silttihiekkamaalle, jonka päällä on täytekerros. Maaherrantie on kohteen kohdalla moree-
nimaalla, jonka päällä on täytekerros, ja junarata on osittain savimaalla, jonka päällä on täytekerros.

Tarkastelussa on hyödynnetty tontin pohjoisosassa (Maaherrantie 34/Larin Kyöstin tie 4-8) vuonna
2014 tehtyjä junaliikenteen värähtelymittauksia [5]. Mittaustulosten tulkinnassa on huomioitu alueen
maaperäolosuhteiden paikallinen vaihtelu.

Lähtötietoihin perustuen tontin radanpuoleiseen laitaan muodostuu häiriöriskialue junaliikenteen täri-
nän ja runkomelun kannalta. Alue on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Radanpuoleiset rakennukset sijoittuvat punaisella merkitylle junaliikenteen potentiaaliselle
tärinä- ja runkomelualueelle. Taustalla maaperäkartta [6]. Rakennusten numerointi: ks. taulukko 1.

4.1 Raideliikenteen aiheuttama tärinä

Pääradan junaliikenteen aiheuttamat tärinävaikutukset ovat kohteessa mahdollisia noin 50 m etäisyy-
delle lähimmästä junaraiteesta. Alueella aiemmin tehtyihin kartoitusluontoisiin tärinämittauksiin
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perustuen [5] junaliikenteen tärinä vaimenee tehokkaasti kauempana radasta. Tärinähaitta on kuitenkin
tarpeellista huomioida kohteeseen suunnitelluissa radanpuoleisissa asuinrakennuksissa.

Junaliikenteen tärinä voi kohteen radan puoleisissa tulevissa rakennuksissa ylittää asuintilojen
0,3 mm/s suositusarvon, jolloin tärinähaittoja voi aiheutua. Tärinä ei kuitenkaan ole niin voima-
kasta, että rakennuksiin tai rakenteisiin kohdistuvaa vaurioriskiä olisi odotettavissa.

Rakennusten rakenteiden resonanssit saattavat osua rakennetyypistä riippuen samalle taajuusalueelle
maaperässä esiintyvien resonanssien kanssa. Maaperässä esiintyvän tärinän merkittävin energiasi-
sältö on tämäntyyppisessä maaperässä tyypillisesti 10…31 Hz taajuusalueella. Kartoitusmittausten pe-
rusteella alueen radanpuoleisella osalla pystysuuntaista värähtelyä esiintyy 16 Hz ja 31 Hz terssikais-
tojen ympäristössä.

Arvioimme, että suunnitelluilla rakennuksilla ei tule olemaan asukkaiden kokemaa tärinähaittaa aiheut-
tavaa rakennusrungon vaakasuuntaisen huojunnan riskiä. Kohteeseen radan varteen suunniteltujen
7-kerroksisten rakennusten vaakasuuntaisen värähtelyn ominaistaajuudet ovat tyypillisesti alle 5 Hz.
Tämä jää selvästi alle maaperässä todennäköisesti esiintyvien resonanssitaajuuksien. 1-kerroksinen
rakennusosa on rakennusrungoltaan laajapohjainen, eikä sen vuoksi ole altis huojunnalle. Taaemman
rivin 4-kerroksiset rakennukset jäävät tärinäalueen ulkopuolelle.

Välipohjien tai rakennuksen perustusten värähtelytekninen mitoitus voi olla tarpeen kohteen
radanpuoleisissa rakennuksissa, jos välipohjien tai tuulettuvien alapohjien pystysuuntaiset reso-
nanssit (tyypillisesti 4…20 Hz) osuvat samalle taajuuskaistalle kuin maaperässä esiintyvät värähtelyn
resonanssitaajuudet [4].

Tulevan raitioliikenteen tärinävaikutukset ja niiden torjunta tullaan todennäköisesti huomioimaan Raide-
Jokerin suunnittelussa raitiotien perustamistavoissa, jolloin niihin ei tarvitsisi erikseen varautua kohteen
rakennusten suunnittelussa. Suosittelemme kuitenkin varmistamaan tämän seikan Raide-Jokeri-
projektilta, jotta raitioliikenteen tärinähaittoja ei pääse aiheutumaan kohteeseen.

Johtopäätökset: Raideliikenteen aiheuttama tärinä voi tulevissa radanpuoleisissa rakennuk-
sissa ylittää asuintilojen 0,3 mm/s suositusarvon välipohjien pystysuuntaisen värähtelyn osalta.
Tärinän esiintyminen, voimakkuus ja taajuussisältö on suositeltavaa selvittää tulevien asuinra-
kennusten kohdalta maaperästä tehtävillä tärinämittauksilla. Tärinähaitat tulee tarvittaessa huo-
mioida ja torjua kyseisten asuinrakennusten ja niiden perustusten rakennesuunnittelussa.
Suunnittelu voidaan tehdä akustiikkasuunnittelijan ja rakennesuunnittelijan yhteistyönä.

4.2 Raideliikenteen aiheuttama runkomelu

Sekä nykyinen junaliikenne että tuleva Raide-Jokerin raitioliikenne aiheuttavat maaperään runkomelu-
herätettä, joka tulee huomioida radanpuoleisten rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Kohteen
kohdalla pääradassa on vaihteita, jotka osaltaan kasvattavat junaliikenteen runkomeluherätettä. Juna-
liikenteen aiheuttama runkomelualue voi ylettyä noin 50 m etäisyydelle rata-alueesta. Aiempiin kartoi-
tusmittauksiin ja maaperätietoihin perustuen runkomelu vaimenee tehokkaasti etäisyyden kasvaessa
junaradasta [5].

Kartoitusmittausten perusteella arvioimme, että tulevien rakennusten sijainnit ja etäisyysvaimeneminen
huomioiden kohteessa esiintyvät junaliikenteen runkomelutasot voivat ylittää asuintilojen suositusarvot
tulevien radanpuoleisten rakennusten 1. kerroksen huonetiloissa. Kohteen muissa tiloissa ja ylemmissä
kerroksissa runkomelutasot ovat näitä pienemmät, ja täyttävät asuintilojen vaatimukset.

Raitioliikenteen aiheuttama runkomelualue ylettyy tyypillisesti noin 20 m päähän raitiotiestä. Raide-Jo-
kerin osalta ei toistaiseksi ole tietoa siitä, tullaanko raitioliikenteen runkomeluvaikutukset huomioimaan
ja torjumaan raitiotien rakenteisiin rakennusvaiheessa sijoitettavilla eristyksillä, jolloin niitä ei tarvitsisi
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huomioida raitiotien ympäristössä rakennuskohtaisesti. Tästä syystä raitioliikenteen runkomelun tor-
juntaan on suositeltavaa varautua kohteen radanpuoleisten rakennusten suunnittelussa ja to-
teutuksessa, tai varmistaa eristysasia Raide-Jokeri-projektilta.

Johtopäätökset: Kohteeseen suunniteltuihin radanpuoleisten asuintalojen asuintiloihin kohdis-
tuva raideliikenteen aiheuttama runkomelu saattaa ylittää asuintilojen LASmax  30/35 dB suosi-
tusarvot. Runkomelun torjunta tulee mahdollisesti huomioida radanpuoleisten asuinrakennus-
ten ja niiden perustusten rakennesuunnittelussa. Runkomelun tarkempi esiintymisalue ja raken-
nuskohtainen torjuntatarve voidaan selvittää kohteessa tehtävien tärinämittausten yhteydessä.

5 YHTEENVETO

Kohteen radanpuoleisissa rakennusten suunnittelussa tulee huomioida pääradan junaliikenteen mah-
dollisesti aiheuttamat runkomelu- ja tärinähaitat kuvassa 1 esitetyllä alueella. Tässä selvityksessä tehty
arviointi perustuu alueen maaperäkarttoihin sekä aiemman kartoitusselvityksen kahteen mittauspistee-
seen tarkastelualueella. Tarkempaa suunnittelua varten kohteessa on suositeltavaa suorittaa värähte-
lymittaukset, joilla selvitetään radanpuoleisten tulevien rakennusten kohdalla maaperässä esiintyvän
tärinän ja runkomeluherätteen voimakkuus ja taajuussisältö, ja määritellään mahdollisten torjuntatoi-
mien laajuus ja eristysmitoitus.

Mittausten jälkeen mahdollisesti tehtävää runkomelun ja tärinän torjuntaratkaisuiden detaljisuunnittelua
varten tarvitaan myös kohteen maaperätutkimus sekä rakennusten perustamistapalausunto. Rakentei-
den värähtelytekninen suunnittelu tehdään akustiikkasuunnittelijan ja rakennesuunnittelijan yhteis-
työnä.

Raide-Jokerin raitiotien rakentamisen yhteydessä toteutettavat tärinän ja runkomelun suojaustoimet on
aiheellista selvittää Raide-Jokeri-projektilta, jotta niihin varautumisesta saadaan varmuus tämän koh-
teen jatkosuunnittelua varten.

Taulukkoon 1 on koottu kohteessa tämän selvityksen perusteella todetut raideliikenteen runkomelun ja
tärinän riskit rakennuskohtaisesti.

Taulukko 1: Runkomelu- ja tärinäriskien esiintyminen kohteen rakennuksissa.

rakennus etäisyys junaradasta kerrosluku runkomeluriski tärinäriski
liiketila 1 30 m I - -
asuintalo 2 32 m IV ja VII 1. krs asunnot välipohjat
asuintalo 3 36 m IV ja VII 1. krs asunnot välipohjat
asuintalo 4 37 m IV ja VII 1. krs asunnot välipohjat
asuintalo 5 78 m III ja IV - -
asuintalo 6 68 m III ja IV - -
asuintalo 7 65 m III ja IV - -

Helsingissä 31.5.2018,

Sakari Tervo Timo Peltonen
TkT johtava konsultti, DI, FISE PV (akustiikka)
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RUNKOMELU- JA TÄRINÄSELVITYS

1 TAUSTA

2 RAIDELIIKENTEEN AIHEUTTAMA RUNKOMELU JA TÄRINÄ

3 TAVOITEARVOT



4 TÄRINÄN JA RUNKOMELUHERÄTTEEN ESIINTYMINEN KOHTEEN MAAPERÄSSÄ

4.1 Raideliikenteen aiheuttama tärinä

Johtopäätökset: Käytettävissä olevien maaperä- ja pohjatutkimustietojen perusteella liikenteen
tärinäriski ei vaikuta merkittävältä kohteessa. Tarvittaessa asia voidaan varmistaa kohteessa
tulevien rakennusten kohdalla tehtävillä värähtelymittauksilla.

4.2 Raideliikenteen aiheuttama runkomeluheräte

huomioiden kohteessa esiin-
tyvät junaliikenteen runkomelutasot voivat ylittää asuintilojen suositusarvot tulevien radanpuo-
leisten rakennusten 1.–3. kerroksen asuintiloissa

rai-
tioliikenteen runkomelun torjuntaan on suositeltavaa varautua kohteen radanpuoleisten raken-
nusten suunnittelussa ja toteutuksessa, tai varmistaa eristysasia Raide-Jokeri-projektilta



Johtopäätökset: Kohteeseen suunniteltuihin asuintiloihin kohdistuva raideliikenteen aiheut-
tama runkomelu saattaa ylittää asuintilojen ASmax  30/35 dB suositusarvot. Runkomelun tor-
junta tulee mahdollisesti huomioida radanpuoleisten asuinrakennusten ja niiden perustusten
rakennesuunnittelussa. Runkomelun tarkempi esiintymisalue ja rakennuskohtainen torjunta-
tarve on mahdollista selvittää kohteessa tehtävien värähtelymittausten avulla.
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runkomeluriski tärinäriski
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2.1 Laskenta- ja maastomalli



2.2 Laskentasuureet ja -pisteet



2.3 Liikenne

%-osuus km/h

(kpl) (kpl) (m) km/h



(kpl) (kpl) km/h

3 LASKENTATULOKSET

4 TULOSTEN TARKASTELU

4.1 Julkisivuihin kohdistuvat melutasot ja äänieristysvaatimukset
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4.3 Parvekkeet
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Tie-, raide- ja raitioliikenne
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180624-7 Liite B3

Larin Kyöstin tie 6-8
Liikennemeluselvitys

Suositus A-äänitasoerotukseksi
liikennemelua vastaan

Sinisellä esitetyt luvut edustavat
keskiäänitason perusteella
laskettuja vähimmäisvaatimuksia

Punaisella esitetyt luvut edustavat
enimmäisäänitason perusteella
laskettuja vähimmäisvaatimuksia

Akukon Oy

SUUN

MPY
MITTAKAAVA

1:1000

PÄIVÄYS

22.08.18
PAPERIKOKO

A4

Cadna/A 2018 (Nordic)



Larin Kyöstintie 10

Tie-, raide- ja raitioliikenne



Larin Kyöstintie 10

Tie-, raide- ja raitioliikenne
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180624-7 Liite C3

Larin Kyöstin tie 10
Liikennemeluselvitys

Suositus A-äänitasoerotukseksi
liikennemelua vastaan

Sinisellä esitetyt luvut edustavat
keskiäänitason perusteella
laskettuja vähimmäisvaatimuksia

Punaisella esitetyt luvut edustavat
enimmäisäänitason perusteella
laskettuja vähimmäisvaatimuksia
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