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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Keski-Vuosaa-
ressa Kallvikintien varressa olevan korttelin 54048 tonttia 2 sekä
korttelin itäpuolisia puisto- ja katualueita. Muutos mahdollistaa
kolmen 8-kerroksisen asuinkerrostalon täydennysrakentamisen
Kallvikintien varteen. Tavoitteena on edistää täydennysrakenta-
mista nykyisen bussiliikenteen runkolinjan 560 varrella, jonka kor-
vaamiseen Raide-Jokeri 2 -pikaraitiotiellä Helsingin yleiskaavassa
2016 (tullut voimaan 5.12.2018) varaudutaan. Uusien asuinraken-
nusten täydennysrakentaminen toteutetaan Keski-Vuosaarelle
tunnusomaista 1960-luvun arkkitehtuuria kunnioittaen.

Uutta asuntokerrosalaa on 9 900 k-m2 ja liiketilakerrosalaa vähin-
tään 200 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 200 250.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Kall-
vikintien varsi tiivistyy ja rakentuu kaupunkimaisena ympäristönä.
Korttelin 54048 ja Kallvikintien katualueen välinen kapea puisto-
alue on liitetty pääosin osaksi korttelialuetta ja pieneltä osin
osaksi katualuetta.

Helsingin kaupunki omistaa asemakaavan muutosalueeseen kuu-
luvat puisto- ja katualueet. Korttelialue on yksityisomistuksessa.
Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun
sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on monipuolistaa ja vahvistaa alueen
väestöpohjaa nykyisen bussiliikenteen runkolinjan 560 varrella,
jonka korvaamiseen Raide-Jokeri 2 -pikaraitiotiellä Helsingin yleis-
kaavassa 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) varaudutaan. Hanke
liittyy alueen laajempaan kehityskuvaan, jossa varaudutaan tule-
vaisuudessa Kallvikintielle tulevaan pikaraitiotieyhteyteen. Kallvi-
kintien ympäristöä kehitetään kohti tehokkaampaa ja monipuoli-
sempaa kaupunkirakennetta.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että se edistää asuntotuotantoa, kehittää Helsin-
kiä raideliikenteen verkostokaupunkina, vahvistaa elävien, omalei-
maisten ja turvallisten kaupunginosien muodostumista sekä edes-
auttaa AM-ohjelman mukaisen asuntotuotantotavoitteen toteutu-
mista.
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Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 28 957 m2.

Kaavaratkaisussa alueen kokonaiskerrosala on 23 400 k-m2. Alu-
eelle arvioidaan tulevan noin 200 250 uutta asukasta. Kaavarat-
kaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 9 900 k-m2.

Alueen nykyinen korttelitehokkuus on ek=0,6, ja kaavaratkaisussa
se on ek=1,0.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualue sijaitsee Keski-Vuosaaren keskiosassa. Ympäris-
tölle ovat ominaisia väljästi rakennetut suuret asuntokorttelit ja nii-
den välissä sijaitsevat laajat viheralueet. Alue on osa maakunnal-
lisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Kallvikintie on luokiteltu Hel-
singin kaupungin sisäisessä luokituksessa III-luokan arvoympäris-
tökohteeksi. Se on 1960-luvun lähiöideologiaa ilmentävä kokooja-
katu, jonka ympäristö on osa Keski-Vuosaaren metsälähiötä. Sen
reunoilla kasvavat kookkaat männyt ovat olennainen osa arvo-
kasta rakennettua ympäristöä.

Tontilla 54048/2 on nykyisin kuusi asuinkerrostaloa, väljät ja veh-
reät piha-alueet sekä laajat maantasopysäköintialueet. Kerrosta-
lojen kerrosluvut ovat kolmessa lamellimaisessa kerrostalossa
kolme ja kolmessa tontin eteläpäässä olevassa pistetalossa viisi.
Lisäksi rakennuksissa on ns. maanpäällinen kellarikerros.

Tontin 54048/2 itä- ja eteläpuolella on korttelia kiertävä puisto-
alue. Itäpuolella puisto muodostaa metsäisen kaistaleen korttelin
ja Kallvikintien katualueen väliin. Eteläpuolella puistossa kulkee
yleiselle jalankululle varattu puistoyhteys Kallvikintieltä Vanttikal-
lion puistoalueelle.

Asuinrakennusten korttelialue (AK)

Korttelialuetta laajennetaan tontin 54048/2 itärajan pituudelta Kall-
vikintien katualueeseen kiinni. Nykyinen tontti 54048/2 jaetaan
tonteiksi 54048/5 ja 54048/6. Tontille 54048/6 suunnitellaan kol-
mea 8-kerroksista asuinkerrostaloa sekä pihakannen alaista py-
säköintilaitosta. 8-kerroksisten asuinkerrostalojen ylin kerros
suunnitellaan vajaaksi kerrokseksi: Sen kerrosalan pinta-ala saa
olla korkeintaan puolet rakennuksen suurimman sallitun kerrok-
sen pinta-alasta. Myös ensimmäisen kerroksen pinta-ala on oh-
jattu maksimissaan puoleksi rakennuksen täyden kerroksen pinta-
alasta, koska asuinkerrostalot sijoittuvat rinteeseen, jolloin osa
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ensimmäisen kerroksen tasossa olevista tiloista ovat kellaria. Ton-
tin 54048/5 kaavamerkintöjä päivitetään vastaamaan nykyisiä
kaavamerkintöjä. Asuinkerrostaloissa olevaa maanpäällistä kella-
ria ei enää nykyisin sallita, joten asuinkerrostalojen kerroslukuja
on korotettu kerroksella. Lisäksi nykyiset maisemallisesti arvok-
kaat piha-alueet merkitään säilytettäviksi.

Puisto (P)

Tontin 54048/2 ja Kallvikintien katualueen välinen puistoalueen
osa liitetään pääasiassa korttelialueeseen ja vähäisessä määrin
katualueeseen. Eteläpuolinen puistoalue, jossa on yleiselle jalan-
kululle varattu puistoyhteys, pysyy ennallaan. Puistoyhteys on uu-
dessa yleiskaavassa merkitty viheryhteydeksi Vanttikallion puis-
tosta kohti Keski-Vuosaaren keskuspuistoa. Korttelialueelle suun-
niteltava aukio muodostaa uuden kutsuvan sisäänkäynnin puisto-
yhteydelle Kallvikintien suunnasta lähestyttäessä.

Liikenne

Lähtökohdat

Kaava-alueen itäpuolitse kulkee Kallvikintie, joka on alueellinen
kokoojakatu. Merikorttitie ja Merikorttikuja ovat tonttikatuja, jotka
johtavat Merikorttikuja 6 kiinteistölle. Näiden kautta kulkee kaava-
alueelle tuleva liikenne. Kallvikintietä pitkin ajaa runkolinja 560,
jonka vuoroväli ruuhka-aikana on noin kahdeksan minuuttia. Py-
säkit sijaitsevat alle 200 metrin päässä kaava-alueesta. Lähibussi-
linja 813 käy kääntymässä Merikorttikujan päädyssä kulkien Kall-
vikintien kautta.

Kaavamuutosalue on linnuntietä noin kilometrin päässä Vuosaa-
ren metroasemalta. Metrolla matkustusaika Helsingin keskustaan
on 26 minuuttia.

Merikorttitien pohjois- ja itälaidalla on rajoittamatonta kadunvarsi
pysäköintiä. Merikorttikujalla rajoittamatonta pysäköintiä on itä-
laidalla. Tien eteläpään kääntöpaikalle on merkitty 20 aikarajoitet-
tua pysäköintipaikkaa. Kallvikintielle ei ole osoitettu pysäköintiä.

Kallvikintien molemmin puolin on eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie.
Merikorttitiellä ja Merikorttikujalla on katujen molemmin puolin jal-
kakäytävät ja pyöräily on sekaliikenteenä ajoradalla. Jalankulku ja
pyörätiet kulkevat puistoalueen läpi.

Kallvikintien keskimääräinen liikennemäärä kaava-alueen koh-
dalla on noin 7 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Merikorttitiellä
noin 1 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Merikorttikujalla noin 300
ajoneuvoa vuorokaudessa
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Kaavaratkaisu

Alueen liikenne pohjautuu nykyiseen katuverkkoon.

Suoria tonttiliittymiä Kallvikintielle pyritään välttämään, koska ne
heikentävät alueellisesti tärkeän kokoojakadun toimivuutta ja lii-
kenneturvallisuutta. Ajoyhteys tontille 54048/6 on kuitenkin sallittu
poikkeuksellisesti Kallvikintieltä. Näin asuinkerrostalojen ja piha-
kannen alaisen pysäköintilaitoksen korkeusasemat saadaan sijoi-
tettua luontevasti suhteessa katutilan, tontilla olemassa olevien
asuinkerrostalojen sekä ympäröivien tonttien piha-alueiden kor-
koihin. Tonttiliittymän kääntymissuuntia rajoitetaan, kun pikaraitio-
tie rakennetaan.

Uusi yleiskaava esittää runkolinjan 560 muuttamista pikarai-
tiotieksi (Raide-Jokeri 2), jotta kaupungin sisäisiä poikittaisia julki-
sen liikenteen yhteyksiä voidaan vahvistaa ja samalla vähentää
esikaupunkialueiden riippuvuutta henkilöautoista. Nykyisen suun-
nitelman mukaan linja liikennöisi Vuosaaressa välillä Vuosaaren
metroasema Vuosaarentie Kallvikintie. Jokeri 2 -pikaraitiotien ar-
vioidaan alustavasti toteutuvan 2030-luvulla.

Kaavan autopaikkamääräykset ovat kaupunkisuunnittelulautakun-
nan 15.12.2015 hyväksymän asuintonttien pysäköintipaikkamää-
rien laskentaohjeen mukaiset. Asuntojen osalta 1 autopaikka/
120 k-m² kohden. (Etäisyys linnuntietä lähimmälle runkolinjan 560
pysäkille on alle 600 metriä.)  Tontilla sijaitsevia pyöräpaikkoja
1 pp/30 k-m2 ja asukkaiden vieraiden pysäköintiin 1 autopaikka/
1 000 k-m2.

Tontin 54048/6 pysäköintipaikat rakennetaan tontille maanpäälle
ja pihakannen alle.

Palvelut

Lähtökohdat

Vanhan Keski-Vuosaaren palvelut keskittyvät pääasiassa Vuo-
saaren pohjoisen ostoskeskukseen noin 800 metrin etäisyydelle
korttelista. Ostoskeskuksessa toimii yksi päivittäistavarakauppa,
ravintoloita sekä muita yrityksiä ja palveluita mm. Vuosaaren lä-
hiöasema.

Lähin päivittäistavarakauppa on kuitenkin alle 300 metrin etäisyy-
dellä oleva Lidl. Keski-Vuosaaren alueella on useita kouluja, joista
lähin Vuoniityn peruskoulu on noin 200 metrin päässä. Korttelissa
on ruotsinkielinen päiväkoti, lähin suomenkielinen päiväkoti on
Vuosaaren pohjoisen ostoskeskuksen lähellä oleva päiväkoti Me-
ritähti. Vuosaaren keskustaan on alueelta matkaa noin puolitoista
kilometriä.
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Kaavaratkaisu

Täydennysrakentaminen on pääasiassa asumista, mutta asuin-
kerrostalojen 1. kerrokseen esitetään pieniä kivijalkaliiketiloja kort-
teliin esitetyn aukion ympärille.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Keski-Vuosaarelle on ominaista vehreät puistomaiset pihat. Kallvi-
kintie on 1960-luvun lähiöideologiaa ilmentävä kokoojakatu, jonka
ympäristö on myös osa Keski-Vuosaaren metsälähiötä. Ulkosyöt-
töisen liikennemallin mukainen Kallvikintie on linjattu metsäkau-
punkiin maisemarakennetta kunnioittaen. Sen reunoilla kasvavat
kookkaat männyt muodostavat maisemassa kiinnekohdan ja ka-
dun puusto on olennainen osa arvokasta rakennettua ympäristöä.

Tontin 54048/2 ja Kallvikintien katualueen välinen metsäinen puis-
tokaistale ei ole puustoltaan aivan yhtä rehevää, kuin pohjoisem-
pana olevat alueet, sillä Kallvikintien katulinjaus on aiemmin kul-
kenut kyseisen puistoalueen läpi.

Suunnittelualueen asuintonteilla ja puistoalueilla on mäntyjä jotka
ovat vielä kasvuvaiheessa. Ne tulevat vuosien myötä muodosta-
maan uuden mäntylatvuston ja mahdollistavat eri-ikäisten, toisi-
aan täydentävien puustoryhmien lomittumisen uuden asuntoalu-
een yhteyteen.

Alueella ei ole havaittu arvokkaiksi luontokohteiksi luokiteltavia
alueita.

Kaavaratkaisu

Tontilla 54048/5 olevat vanhat piha-alueet määrätään säilytettä-
väksi asemakaavakarttaan erillisellä merkinnällä, jotta ajalle tyypil-
linen ilme ja kasvillisuus voidaan säilyttää. Tontilla 54048/6 raken-
nettavat piha-alueet sovitetaan pintamateriaaleiltaan ja kasvilli-
suudeltaan arvoympäristöön. Rakennusten ja katualueen välisillä
kapeammilla piha-alueilla suositaan matalia ikivihreitä pensasistu-
tuksia (esim. vuorimänty tai tuivio). Alueelle tyypillistä mäntypuus-
toa tulee ylläpitää ja tarvittaessa istuttaa. Tontin 54048/6 kaak-
koiskulmaan on osoitettu katuaukio yleistä jalankulkua ja pyöräi-
lyä varten. Aukion pintamateriaalina on oltava kasvillisuutta sekä
suurikokoista betonilaattaa, nurmikiveystä tai graniittia. Alueen
suurikokoiset puut, erityisesti männyt tulee säilyttää.
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Ekologinen kestävyys

Täydennysrakentaminen ja korttelitehokkuuden nosto runkolinjan
välittömään läheisyyteen vahvistaa ekologista, joukkoliikentee-
seen turvaavaa ja autoriippuvuutta pienentävää kaupunkiraken-
netta. Kaavaratkaisu ohjaa nykyisten vehreiden piha-alueiden
puuston säilyttämiseen alueella. Lisäksi kaavassa määrätään,
että kaikkiin yksikerroksisiin rakennusosiin ja katoksiin tulee ra-
kentaa viherkatto hulevesien viivyttämiseksi.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Kaava-alue kuuluu yleiskaava 2002:ssa kulttuurihistoriallisesti, ra-
kennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi
osoitettuun alueeseen, jota tulee kehittää siten että sen arvot ja
ominaisuudet säilyvät. Rakennuksia ympäröivät viheralueet ja pi-
hat ovat osa metsälähiöiden ominaispiirteitä.

Kulttuuriympäristön näkökulmasta Kallvikintien tulevassa suunnit-
telussa huomioitavia seikkoja ovat erityisesti Kallvikintien status
arvoympäristönä sekä tielinjauksen asema osana maakunnalli-
sesti merkittävää Keski-Vuosaaren 1960-luvun metsälähiötä. Kall-
vikin tie on nostettu Helsingin kaupungin arvoympäristöihin aika-
kautensa tyypillisenä katuna. Se toimii Keski-Vuosaaren alueen
kokoojakatuna, josta pienemmät pihakadut syöttävät liikennettä
alueen saarekemaisiin asuinkortteleihin. Kallvikintiellä on siten
merkittävä rooli osana Keski-Vuosaaren metsälähiön alkuperäistä
asemakaavallista kokonaisjäsentelyä. Sen linjaus noudattelee
metsäkaupungin maisemarakennetta ja se on edustava esimerkki
1960-luvun kaupunkisuunnittelun ihanteista.

Merikorttitie 6:n tontilla sijaitsee Hilding Ekelundin suunnitteleman
ja Helsingfors Svenska Bostadsstiftelsen rakennuttaman Fasti-
ghets Ab Babordin kolme lamellitaloa ja kolme pistetaloa. Ekelund
on yksi suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkittävimpiä suun-
nittelijoita ja hänet tunnetaan etenkin asuntosuunnittelun uranuur-
tajana. Vuosina 1950 58 hän toimi myös asuntosuunnittelun pro-
fessorina. 1970 71 valmistuneet Fastighets Ab Babordin raken-
nukset edustavat Ekelundin myöhäistuotantoa.

Valitettavasti rakennusten alkuperäiset siporex-julkisivut on 1980-
ja 1990-lukujen vaihteessa lisälämmöneristyksen johdosta kuorru-
tettu rakennusten arkkitehtuuriin täysin sopimattomilla Rati-ele-
menteillä. Ekelundin asuntoarkkitehtuurille ominaiset julkisivujen
harmoniset ja luontevat suhteet on kadotettu epäonnistuneen jul-
kisivumuutoksen johdosta, ja rakennukset ovat näin menettäneet
keskeisiä arvojaan.
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Kokonaisuudessa on silti edelleen havaittavissa Ekelundin näke-
myksellinen suunnitteluote, mikä välittyy etenkin rakennusten si-
joittelussa suhteessa toisiinsa sekä suhteessa rinteeseen sijoittu-
vaan piha-alueeseen. Pistetalot ja lamellit on sijoitettu nurkittain ja
hyvin lähekkäin niin, että niiden väliin, pihan eteläpuolelle jää vie-
hättävä kuilumainen yhdyskuja, joka porrastuu tontin rinnemaas-
ton mukaisesti. Näin Ekelund luo kokonaisuuteen muistuman ita-
lialaisten pikkukaupunkien kansanrakentamisesta, architettura mi-
noresta. Lamellien väliset väljät, harvapuustoiset ja osin kallioiset
nurmikkopihat, joiden yleisilmettä luonnehtii lähes japanilaisvai-
kutteinen tunnelma, muodostavat viehättäviä tilakokonaisuuksia.
Pihojen mittakaava on miellyttävä, rakennusten sijoittelu rinne-
maastoa mukaileva ja kokonaisuus tilallisesti vaihteleva. Merikort-
tikuja 6:n suunnittelualueen keskeiset säilytettävät arvot liittyvät
pihakokonaisuuteen.

Kaavaratkaisu

Olemassa olevien asuinkerrostalojen väliset piha-alueet säilyte-
tään kaavamääräyksellä: Alueen osa, jolla maisemallisesti ja kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaat pihajärjestelyt ja kasvillisuus tulee
säilyttää.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Kaavoitettavalla alueella sijaitsee Helen Sähköverkon puisto-
muuntamo. Muuntamo palvelee kaavoitettavan korttelin lisäksi
sen eteläpuolisia asuinkortteleita.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueen rakennukset liitetään olemassa olevaan yhdyskun-
tateknisen huollon verkostoon. Kaavakartassa on annettu mää-
räys jakelumuuntamon sijoittamisesta uuteen asuinkerrostaloon.
Tilaan tulee olla lähtökohtaisesti käynti maantasosta.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä n.
+16  +29 (N2000). Pääosin kaavoitettava alue sijaitsee kallioi-
sella maaperällä, paikoin esiintyy avokalliota. Paikoin kaava-alu-
een itäosassa pintamaa on täyttömaata, jonka alla maaperä on
silttiä ja hiekkaa.
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Kaava-alue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeäksi luokitellulla
Vuosaaren (0109101) pohjavesialueella. Olemassa olevien tieto-
jen perusteella pohjaveden pinnan korkeusasema vaihtelee välillä
noin +12  +13,6 (N2000).

Kaava-alueella olevat rakennukset on perustettu maanvaraisesti.

Olemassa olevien tietojen perusteella alueella ei ole sijainnut
maaperää pilaavaa toimintaa.

Kaavaratkaisu

Kaava-alue on rakennettavuudeltaan hyvä. Olemassa olevien tie-
tojen perusteella rakennukset voidaan perustaa maan- tai kallion-
varaisesti. Perustamistapaan ja muuhun pohjarakentamiseen liit-
tyvät seikat tulee tarkentaa jatkosuunnittelun yhteydessä. Raken-
taminen edellyttää louhintaa. Suunnittelussa tulee tarvittaessa
huomioida pohjavedenpinnan taso.

Raitiotien suunnittelussa tulee ottaa huomioon sen aiheuttama
runkomelu ja tärinä.

Rakennuksen suunnittelussa on noudatettava rakennusvalvonnan
ohjetta vedenhankinnan kannalta tärkeille pohjavesialueille raken-
tamisesta.

Asemakaavassa on annettu seuraava pilaantunutta maaperää
koskeva mä  on selvitettävä ja
pilaantuneet alueet kunnostettava ennen rakentamiseen ryhty-

alueella. Rakentaminen tulee toteuttaa siten, ettei se aiheuta poh-
javeden likaantumista tai sen pinnan alenemista tai vähennä sen

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Kallvikintien liikenteestä aiheutuu kaavamuutosalueelle melua.
Nykytilanteessa melutason ohjearvot ulkona ylittyvät reilun 60 m
etäisyydellä Kallvikintiestä.

Kaavaratkaisu

Kaavan viitesuunnitelman perusteella alueelta on laadittu liikenne-
meluselvitys (Akukon Oy 15.10.2018). Selvityksessä on katulii-
kenteen kasvun lisäksi varauduttu Raide-Jokeri 2 -pikaraitiotien
aiheuttamaan meluun. Julkisivuille kohdistuvien keskiäänitasojen
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lisäksi meluselvityksessä on huomioitu Raide-Jokerin ohiajon ai-
heuttama enimmäisäänitaso siten, ettei se ylittäisi sisätiloissa ta-
voitearvoa LAmax 45 dB.

Oleskelupihat voidaan toteuttaa ilman erillisiä melutorjuntatoimen-
piteitä, kunhan pihojen sijoittamiseen kiinnitetään huomiota jatko-
suunnittelussa. Selvityksen perusteella on annettu tarvittavat
määräykset oleskelualueiden ja oleskeluparvekkeiden sijoittami-
sesta ja suojaamisesta siten, että niillä saavutetaan melutason
ohjearvot.

Lähinnä Kallvikintietä oleville julkisivuille on annettu äänitasoero-
vaatimus raitioliikenteen enimmäisäänitasojen perusteella. Mui-
den julkisivujen osalta riittää ympäristöministeriön asetuksen
796/2017 edellyttämän vähimmäisäänitasoeron 30 dB toteutumi-
nen.

Runkoääni ja tärinä

Suomessa ei toistaiseksi ole virallisia raja- tai ohjearvoja runko-
melulle ja liikennetärinälle, mutta suunnittelun tavoitearvoina voi-
daan käyttää VTT:n esittämiä suosituksia.

Kaavassa on annettu raitiotien suunnittelua koskeva määräys,
jolla pyritään varmistamaan, ettei raitiotieliikenteestä tulevaisuu-
dessa aiheudu sen lähiympäristön rakennuksiin merkittävää run-
komelu- tai tärinähaittaa.

Pelastusturvallisuus

Olemassa olevien asuinkerrostalojen pelastusteitä ja muita hätä-
poistumisjärjestelyjä ei heikennetä. Täydennysrakennettavien
asuinkerrostalojen osalta varateinä on pääosin esitetty pelastau-
tuminen parvekkeen tai ikkunan kautta nostolava-autolla. Korttelin
kaakkoiskulman puistoa sivuavan asuinkerrostalon varatienä on
viitesuunnitelmassa esitetty toinen sisäinen porras. Rakennus-
suunnitteluvaiheessa asia voidaan kuitenkin ratkaista toisin, kuten
esimerkiksi parvekeluukuilla tai kiinteillä tikkailla.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Suunnittelualueesta on teetetty Avarc Arkkitehdit Oy:n laatima vii-
tesuunnitelma sekä Akukon Oy: laatima liikennemeluselvitys.
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Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia. Tämän kaavan yhteydessä ei arvioida raitiotien kustan-
nuksia.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu
tuloja yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyt-
tökorvauksista. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan
kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Kaavan mukainen uusi rakentaminen sijoittuu osittain kaupungin
maanomistuksessa olevalle maalle.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun toteuttaminen tiivistää Keski-Vuosaaren kaupun-
kirakennetta ja vahvistaa poikittaista joukkoliikenneyhteyttä, bus-
siliikenteen runkolinjaa 560. Kaavan toteutuminen muodostaa
korttelille uuden julkisivun ja tiivistää Kallvikintien keskiosan ka-
tunäkymiä.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Kallvikintien viereen suunniteltu rakentaminen muuttaa maisemaa
huomattavasti. Tontin 54048/2 kohdalla olevan epätasaisesti kas-
vaneen metsäkaistaleen ja katutilaan kasvillisuudesta pilkottavan
tontilla olevan betonisen pysäköintikentän tilalle muodostuu kau-
punkikuvaa täydentävä rakennettu julkisivu sekä huolitellut piha-
alueet. Rakennusten arkkitehtuurin ja piha-alueiden pintamateri-
aalien ja kasvillisuuden sovittaminen arvoympäristöön tasoittaa
muutosta.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Asemakaavan toteutuksella ei ole merkittäviä liikenteellisiä vaiku-
tuksia. Uusi tonttiliittymä heikentää Kallvikintien liikenneturvalli-
suutta ja toimivuutta vähän. Tonttiliittymä muutetaan suuntaisliitty-
mäksi, kun raitiotietä aletaan toteuttaa. Kaavaratkaisussa määrä-
tään, että: Rakennusten ja pihojen korkeusasemat tulee suunni-
tella raitiotien rakentamisen aiheuttamat katualueen korkomuutok-
set huomioiden.

Asemakaavan toteuttaminen hyödyntää olemassa olevaa tekni-
sen huollon verkostoa.
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Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Kaavamuutos muuttaa Kallvikintien katutilan luonnetta kaupunki-
maisempaan suuntaan. Suunnittelualueella oleva korttelin ja katu-
tilan välinen puistokaistale poistuu ja täydennysrakennettavat
asuinkerrostalot sijoittuvat lähelle katutilaa.

Kallvikintien alueelle on kaavamuutoshankkeen kanssa samanai-
kaisesti koottu suunnitteluperiaatteita, joilla alueen laajempaa ke-
hitystä ohjataan. Periaatteiden yhteydessä on tarkastelu katutilan
kokonaismuutosta tilanteessa, joissa alueen täydennysrakennus-
potentiaali toteutuu. Tiivistyvän katutilan ja toisaalta väljän metsä-
mäisen nykytilan välistä jännitettä on tutkittu periaatetyön yhtey-
dessä Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy:n laatimassa
maisemaselvityksessä. Heidän työssään on esitetty vaihtoehtoja
miten tulevan pikaraitiotiekadun pintamateriaalit ja kasvillisuus
sekä täydennysrakennettavien korttelialueiden istutukset sovite-
taan alueen kulttuuriympäristöön.

Uudisrakennusten arkkitehtuuri sovitetaan alueen 1960-luvun ark-
kitehtuurityyliin. Piha-alueiden pintamateriaalit ja kasvillisuus mää-
rätään tehtäväksi arvoympäristöä kunnioittaen ja erityisesti mänty-
puuston merkitystä korostetaan. Uudet piha-alueet ja erityisesti
pysäköintilaitoksen päälle rakennettava kansipiha sovitetaan ym-
päröiviin maanpinnan korkoihin. Tavoitteena on alueelle tyypilli-
nen avoin korttelirakenne.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kaavamuutos mahdollistaa asumisen valmiin kaupunkirakenteen
sekä kunnallisten verkostojen piirissä ja hyvien joukkoliikenneyh-
teyksien varrella, mikä edesauttaa palvelujen säilymistä alueella
ja vähentää osittain tarvetta yksityisautoiluun.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen ja
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä

Täydennysrakentaminen sovittautuu osaksi valmista kaupunkiym-
päristöä. Tiivis kerrostalorakentaminen pääkadun varressa suojaa
läheisiä rakennuksia ja pihoja liikennemelulta. Kaavan toteuttami-
nen vaikuttaa myönteisesti kaupallisten palveluiden alueelliseen
toimivuuteen ja säilymiseen.

Asemakaavassa on annettu määräys pohjaveden suojelemisesta
rakentamisen haitallisilta vaikutuksilta sekä määräykset meluntor-
junnasta ja raitiotien suunnittelusta. Kaava luo hyvät edellytykset
sekä ympäristön, että ihmisen terveellisyydelle ja turvallisuudelle.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisua koskee seuraavat erityistavoitteet:
- Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueiden käytössä

varmistettava tonttimaan riittävyys.
- Alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen

toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia.
- Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman

epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään
jo olemassa olevia haittoja.

- Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien
suojelutarve ja käyttötarpeet.

Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu tont-
timaan riittävyyttä asuntotuotannon turvaamiseksi.

Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin koh-
dassa asemakaavan kuvaus.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavassa 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) suunnit-
telualueen itäpuoli on asuntovaltaista aluetta A2, jonka läpi kulkee
pikaraitiotie. Pikaraitiotien läheisyydessä, korttelitehokkuuden tu-
lisi olla 1,0 2,0. Länsipuoli suunnittelualueesta on aluetta A2,
jonka korttelitehokkuuden tavoitteena on 0,4 1,2. Uusi korttelite-
hokkuus on 1,0, nykyinen korttelitehokkuus oli 0,6. Nyt laadittu
kaavaratkaisu on voimassa olevan yleiskaavan mukainen.

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

Tonttialuetta 54048/2 koskien on voimassa asemakaava nro.
6078 (vahvistettu 17.5.1969). Kaavan mukaan tontti on asunto-
kerrostalojen korttelialuetta. Kaavakarttaan on esitetty rakennus-
alat, ohjeelliset alat autosuojille, suurin sallittu kerrosluku sekä ko-
konaisrakennusoikeus. Puistoaluetta koskien on voimassa ase-
makaava nro. 7219 (vahvistettu 1.4.1976). Kaavaan on merkitty
yleiselle jalankululle varattu likimääräinen alueen osa.
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Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaavamuutos sijoittuu alueelle, jolle ollaan samanaikaisesti laati-
massa suunnitteluperiaatteita.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Helsingin kaupunki omis-
taa korttelin itä- ja eteläpuolella olevat puistoalueet.

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 tontin omistajan hake-
muksesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-
raavien viranomaistahojen kanssa:

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo
 pelastuslaitos

Suunnitteluperiaatteiden nähtävilläolo

Kallvikintien suunnitteluperiaatteet ovat nähtävillä samanaikaisesti
tämän asemakaavamuutoksen kanssa.
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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 Vuosaari-lehdessä..

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 16.4. 7.5.2018 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Vuosaaren kirjastossa, osoitteessa Mosaiikkitori 2
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 18.4.2018 Itäkeskuksen peruskoulussa
Uutta Itä-Helsinkiä -tapahtuman yhteydessä.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Kaupunginmuseolta saatiin kannanotto tontin nykyisiä asuinker-
rostaloja sekä piha-alueita koskien. Asuinkerrostalojen julkisivut
on 1980 1990-lukujen vaihteessa kuorrutettu alkuperäiseen arkki-
tehtuuriin sopimattomilla lisälämmöneristyselementeillä. Piha-alu-
eet ovat kuitenkin paremmin säilyneet ja niiden tilallinen arvo on
edelleen todettavissa. Kannanotossa esitetään, että nykyisten
asuinkerrostalojen väliset piha-alueet varustetaan suojelumerkin-
nällä. Toinen kannanotto tuli Helsingin seudun liikenne -kuntayh-
tymältä (HSL). Kannanotossa todettiin kaava-alueen sijainnin ole-
van joukkoliikenteen kannalta hyvä. Lisäksi kannanotossa mainit-
tiin, että täydennysrakentaminen ja asukaspohjan kasvattaminen
tukevat myös suunnitelmia runkolinjan muuttamisesta pikarai-
tiotieksi.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat täydennysrakennusten sijoitteluun, asun-
tojakaumaan, kokoon ja sopivuuteen nykyiseen väljään kaupunki-
rakenteeseen sekä arvoympäristöluonteeseen. Lisäksi liikenteen
ja jätehuollon sekä liiketilan ratkaisuja kommentoitiin. Mielipiteet
on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisrakennusten
sijoittelua on täsmennetty, niiden pohjapinta-aloja on pienennetty
ja ajoyhteys täydennysrakennettavaan kansipihan alaiseen pysä-
köintilaitokseen voidaan ottaa suoraan Kallvikintieltä. Lisäksi ny-
kyiset vehreät piha-alueet on esitetty kaavassa säilytettäviksi ja
uudet piha-alueet on sovitettava olemassa olevaan arvoympäris-
töön.

http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
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Kirjallisia mielipiteitä saapui 8 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

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

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Helsingissä, 3.1.2019
Marja Piimies







Oas 1349-00/18 1 (5)
Hankenro 0592_13
HEL 2017-010023
4.4.2018

Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

VUOSAARI, MERIKORTTIKUJA 6, ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kallvikintien varteen osoitteeseen Merikorttikuja 6 tontille 54048/2
ja tontin sekä katualueen väliselle vihervyöhykkeelle suunnitellaan
uusia asuinkerrostaloja. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan
Uutta Itä-Helsinkiä -tapahtuman yhteydessä 18.4. Itäkeskuksen pe-
ruskoulussa.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa uusien, 6 8 -kerroksisten
asuinkerrostalojen täydennysrakentaminen Kallvikintien varteen. Kallvi-
kintien aluetta koskien ollaan yhtä aikaa kokoamassa suunnitteluperi-
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aatteita, jotka ohjaavat ympäristön tulevaa kehitystä. Suunnitteluperiaat-
teista on samanaikaisesti nähtävillä erillinen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma.

Uusien asukkaiden määrän arvioidaan olevan 200 250. Suunnittelualue
käsittää tontin 54048/2 osoitteessa Merikorttikuja 6 sekä tontin ja Kallvi-
kintien välisen puistoalueen. Rakennusten sijoittelussa ennakoidaan tu-
levan pikaraitiotien katulinjausta ja hanke aloittaa Kallvikintien katutilan
täydennysrakentamisen. Tontin ajo- ja huoltojärjestelyt pysyvät pääosin
ennallaan. Nykyisten pysäköintialueiden tilalle suunnitellaan pysäköinti-
laitosta ja pihakannen alaista pysäköintiä.

Osallistuminen ja aineistot

Asukastilaisuus pidetään Uutta Itä-Helsinkiä -tapahtuman yhteydessä
Itäkeskuksen peruskoulussa 18.4.2018 klo 16.00 20.00. (os. Jäätanssi-
polku 1 (ruoka- ja liikuntasalit)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineistoa
(Kaavan viitesuunnitelma) on esillä 16.4. 7.5.2018 seuraavissa pai-
koissa:
 Vuosaaren kirjastossa, osoitteessa Mosaiikkitori 2.
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa info- ja näyttelytila Laiturin asiakas-
palvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilökohtaista neu-
vontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapal-
veluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta pyydetään esittämään viimeistään 7.5.2018. Kirjalliset mielipiteet
lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099
HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11 13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen.

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

Osalliset

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

 Vuosaari-toimikunta, Vuosaari-seura ja Vuosaari-säätiö
 Helsingin Yrittäjät

http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi


5)

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

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa kaupunkikuvaan ja liikenteeseen ja laaditaan tar-
vittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioi-
miseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistu-
vat kaupungin asiantuntijat.

Suunnittelun taustatietoa

Tontti 54048/2 on yksityisessä omistuksessa. Helsingin kaupunki omis-
taa katu- ja puistoalueet. Kaavoitus on tullut vireille tontin omistajan ha-
kemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muutoksen perus-
teella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijan
kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Tonttia 54048/2 koskien on voimassa asemakaava vuodelta 1969, jossa
alue on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Puistoaluetta kos-
kien on voimassa asemakaava vuodelta 1976 ja katualuetta koskien
vuodelta 1970.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostaloval-
taiseksi alueeksi, joka on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja
maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue
on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi A2.

Voimassa olevassa maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty tii-
vistettäväksi alueeksi ja se on osa maakunnallisesti merkittävää kulttuu-
riympäristöä.

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
 Keski-Vuosaaren renessanssi: lähtötiedot ja kehittämistavoitteet

(Kaupunkisuunnitteluvirasto 2012)

Tontilla 54048/2 sijaitsee kuusi 3 5 kerroksista asuinkerrostaloa. Piha-
alueella on rakennusten rajaamat väljät leikkipaikat sekä pysäköinnin ja
jätehuollon järjestelyt. Tontin ja Kallvikintien välinen puistoalue on osa
Keski-Vuosaaren väljää metsämäistä kaupunkirakennetta, joka erottaa
asuinkerrostalot ajoväylästä.
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Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Jussi Ukkonen, arkkitehti, p. (09) 310 20516, jussi.ukkonen@hel.fi

Liikenne
Tuomas Vanne, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37429,
tuomas.vanne@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Pekka Leivo, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37388, pekka.leivo@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.

mailto:jussi.ukkonen@hel.fi
mailto:tuomas.vanne@hel.fi
mailto:pekka.leivo@hel.fi
http://face-book.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://face-book.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://twitter.com/helsinkikymp
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
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Kaavoituksen eteneminen
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Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Ote Helsingin yleiskaavasta
(kaupunginv. 26.10.2016,KHO:n päätös
8.11.2018) Merikorttikuja 6

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Itäinen alueyksikkö / Vuosaari-Vartiokylänlahti - tiimi
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LIIKENNEMELUSELVITYS

1 TAUSTA

2 MELUTASON OHJE-, RAJA- JA SUOSITUSARVOT

3 MELULASKENTA

3.1 Laskenta- ja maastomalli

http://www.akukon.fi
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3.2 Laskentasuureet ja -pisteet
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3.3 Melulähteet

3.3.1 Katuliikenne

Laskennassa otettiin huomioon kohdetta lähimpinä sijaitsevat kadut, sekä kauempana sijaitsevat suu-
rien liikennemäärien tiet. Muiden katujen liikenteellä ei ole merkittävää vaikutusta kokonaismeluun
suunnittelukohteen rakennusten ja pihojen kohdalla.

Laskennassa käytetyt katuliikennetiedot vastaavat ennustetilannetta vuodelle 2040, ja ne on saatu Hel-
singin kaupunkisuunnitteluvirastosta (Kaisa Reunanen-Krause, 21.9.2018).

Taulukko 1. Laskennassa käytetyt tieliikenteen määrät ja nopeudet.

Katu KAVL2040 raskas-% nopeus [km/h]
Kallvikintie 8000 8,0 40
Merikorttikuja 350 1,0 30
Katuliikenteen jakauma päivä- ja yöajan välillä 90 % – 10 %.

Melutaso ei ole herkkä liikenteen vaihteluille. Esimerkiksi 50 % kasvu liikennemäärässä aiheuttaa me-
lutasoon vain 1,8 dB lisäyksen.

3.3.2 Raitioliikenne

Raitioliikenne mallinnettiin Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolta saatujen suunnittelutietojen mukaan
Kallvikintien keskelle (Kaisa Reunanen-Krause, 21.9.2018). Raitiovaunujen melupäästön oletettiin vas-
taavan nykyisen Artic-vaunun melupäästöä. [5].

Kohteen läheisyyteen ei tämänhetkisen suunnittelun perusteella ole tulossa vaihteita tai kaarteita,
joissa ilmenisi kolinaa tai kirskuntaa.

Raitioliikenteen tiedot on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Laskennassa käytetyt raitioliikenteen liikennemäärätiedot. Raitiovaunujen oletettiin vastaa-
van melupäästöltään Artic-raitiovaunua.

Raitiovaunulinja, ennuste 2040 päivä yö nopeus [km/h]

Raide-Jokeri 2 244 56 40

4 ÄÄNIERISTYSTAVOITTEET

Ympäristömelun yleiset ohjearvot sisällä varsinaisissa asuinhuoneissa (mm. olo- ja makuuhuone) ovat
päivällä 35 dB ja yöllä 30 dB [1].

Raitioliikenteen aiheuttamaa yöaikaista melua asunnoissa on syytä tarkastella keskiäänitason lisäksi
myös ohiajon enimmäisäänitasona LAmax, joka voi yöllä häiritä unta. Ympäristömelun sisällä asunnossa
aiheuttamalle enimmäistasolle ei kuitenkaan ole sitovia vaatimuksia. Ympäristöministeriön julkisivujen
äänieristyksen mitoitusoppaassa [2] asunnoissa yöllä esiintyvälle enimmäistasolle suositellaan käytet-
täväksi tavoitearvoa LAmax  45 dB.

5 LASKENTATULOKSET

Liitteissä A on esitetty liikennemelun päiväaikaiset (klo 7–22, liite A1) ja yöaikaiset (klo 22–7, liite A2)
A-keskiäänitasot LAeq.
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Pihoille on laskettu keskiäänitaso 2 m korkeudella maanpinnasta ja julkisivuille on laskettu kerroskoh-
taisesti suurimmat keskiäänitasot. Rakennusten seinillä olevat kahdeksankulmaiset tunnukset ilmoitta-
vat suurimman kyseisillä julkisivuilla esiintyvän keskiäänitason LAeq.

Laskennassa tarkasteltiin myös raitiolinjan aiheuttamia enimmäisäänitasoja rakennusten julkisivuille.
Suurimmat kohdistuvat enimmäisäänitasot LAmax esiintyvät rakennusten 4P - 6P Kallvikintien puoleisilla
julkisivuilla:

 4P: 73 dB
 5P: 76 dB
 6P: 76 dB

6 TULOSTEN TARKASTELU

6.1 Julkisivuihin kohdistuvat melutasot ja äänieristysvaatimukset

Sisämelun keskiäänitason yleiset ohjearvot asuintiloille ovat 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä [1]. Kaava-
vaatimusta vastaava äänitasoerotus LA määritetään julkisivuun kohdistuvan melun keskiäänitason ja
sisämelun keskiäänitason tavoitearvon erotuksena.

Raitioliikenteen osalta on tarpeen tarkastella julkisivuun kohdistuvia enimmäisäänitasoja LAmax. Sisä-
melun enimmäisäänitason tavoitearvona voidaan pitää yöaikaan 45 dB. Tällöin kaavavaatimusta vas-
taava LA määräytyy julkisivulle kohdistuvan enimmäisäänitason ja sisämelun enimmäisäänitason ta-
voitearvon erotuksena.

Ympäristöministeriön asetuksen [6] mukaan asuinrakennuksen ulkovaipan ääneneristys on oltava vä-
hintään 30 dB. Tämä vähimmäisvaatimus on riittävä muiden kuin talojen 5P ja 6P Kallvikintien puoleis-

LA = 31 dB. Tämä ei
koske 8. kerrosten (kattohuoneistojen) julkisivuja, joille riittää vähimmäisvaatimuksen mukainen ää-
nieristys.

HUOM! Kaavavaatimus sekoitetaan usein epähuomiossa julkisivun eri osien äänieristysvaatimusten
kanssa. LA (tai kaavavaatimus) ei ole sama suure kuin ulkoseinien tai ikkunoiden äänieristys liiken-
nemelua vastaan, vaan se on arvo, mitä on käytettävä julkisivun eri osien äänieristyksen mitoitukses-
sa. Julkisivun osien (esim. ulkoseinän tai ikkunan) äänieristysluku liikennemelua vastaan RA,tr (=Rw+Ctr)
on tarkistettava huonetilakohtaisesti ja se on suurempi kuin LA. Esim. ikkunoiden äänieristysvaatimus
riippuu mm. ikkunoiden suhteellisesta pinta-alasta ja huonetilavuudesta.

6.2 Piha-alueet

Melutason päiväajan ohjearvo/vaatimus oleskelualueilla ulkona on 55 dB. Ohjearvo ylittyy pihakannella
niillä alueilla, joita rakennukset eivät suojaa Kallvikintien melulta (nähtävissä liitteessä A1, pihakannen
keltaiset alueet), mutta nämä eivät ole suunnitelmien mukaan ulko-oleskelualueita. Pyöräkatokset ra-
kennusten välissä eivät suojaa melulta, sillä ne sijaitsevat katutasossa eikä niillä ole vaikutusta piha-
kannelle kantautuvaan liikennemeluun.

6.3 Parvekkeet

Parvekkeilla sovelletaan oleskelualueiden ohjearvoa/vaatimusta 55 dB päivällä. Avoimilla parvekkeilla
esiintyvä melutaso on yleensä noin 3 dB suurempi kuin julkisivuun kohdistuva melutaso julkisivusta
tulevan heijastuksen vuoksi.



181018-01 5(5)

Liisa Kilpilehto Jussi Vartio
Akustiikkakonsulltti, DI Insinööri (AMK)

VIITTEET

1.

2.

3.

4.

5.

6.




























