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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos koskee Pitäjänmäen asemapuistoa van-
hoine rakennuksineen sekä radan pohjoispuolen rakentamatonta
aluetta asemapuiston länsipuolella. Lisäksi kaava-alueeseen kuu-
luu Pitäjänmäentien katualuetta.

Tavoitteena on kehittää alueen lähipalveluja ja kaupunkiympäris-
töä Pitäjänmäen keskeisimmällä paikalla rautatieaseman ja vilk-
kaiden runkolinjapysäkkien vieressä. Asemasillan kohdalle on
suunniteltu uusi aukio päivittäistavarakauppoineen ja liiketiloineen
sekä katosrakennelma yleisille polkupyöräpaikoille. Kaavamuutos
mahdollistaa radan pohjoispuolelle asemasillan länsipuolelle uu-
den asunto- ja liikekorttelin rakentamisen vaihtelevan korkuisine
asuinkerrostaloineen. Korkein, 12-kerroksinen asuinrakennus si-
joittuu aukion viereen, muut rakennukset ovat 5 8-kerroksisia.

Arvokas asemapuisto asemasillan itäpuolella vanhoine rautatiera-
kennuksineen suojellaan. Pitäjänmäen asemamiljööseen kuulu-
vat, nykyisin rautatien liikennealueella sijaitsevat puurakennukset
osoitteessa Pitäjänmäentie 40 suojellaan ja niille muodostetaan
omat tontit.

Uuden korttelin 46125 korttelitehokkuus on e=1,7. Asuntokerros-
alaa on yhteensä 22 880 k-m2 ja liikekerrosalaa 1 920 k-m2.
Asuinkerrostalotonttien tehokkuudet vaihtelevat välillä e=2,0
e=2,4. Asukasmäärän lisäys on n. 570 asukasta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, jonka
mukaan Sulkapolun valo-ohjattu risteys muutetaan nelihaararis-
teykseksi palvelemaan uutta radan ja Pitäjänmäentien väliin tule-
vaa asuinkorttelia. Pitäjänmäentien pyörätiejärjestelyt muutetaan
yksisuuntaisiksi ja radanvarren baanaa levennetään ja sen laatu-
tasoa parannetaan.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Pitä-
jänmäen asemanseutu kehittyy ja vilkastuu lisääntyvän palvelutar-
jonnan ja asukasmäärän myötä. Asemapuiston rakennuksille etsi-
tään rakennusten kunnostamisesta kiinnostuneet omistajat ja ar-
vokas puistomiljöö muutetaan yleiseksi puistoksi kaupunkilaisten
käyttöön.

Kaavamuutosalue on tällä hetkellä yksityisten maanomistajien,
Helsingin kaupungin sekä Suomen Valtion (Väylävirasto) omistuk-
sessa. Kaavamuutos on tehty yksityisen maanomistajan hake-
muksen johdosta. Kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu maan-
omistajien kanssa.
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Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle
12.5.2020 ja lautakunta päätti 19.5.2020 asettaa kaavaehdotuk-
sen nähtäville. Lautakunnan päätöksessä esittämät asiat ovat
edellyttäneet jatkosuunnittelua ja tehtyjen selvitysten tarkennuk-
sia. Ne on otettu huomioon ennen julkisesti nähtäville asettamista
seuraavasti:

- Tontin 46125/1 läntisen asuinrakennuksen rakennusala on
siirretty Pitäjänmäentien kadun varteen ja tehty vähäisiä muu-
toksia rakennuksen viereisille aluevarauksille siirron johdosta.

- Asemapuiston AL/s -tonttien käyttötarkoitusmääräykseen on
lisätty kahvila- ja ravintolatoiminta.

- Pitäjänmäentien varren katuistutuksia koskeva kaavamääräys
on lisätty kaavaehdotukseen.

- kaavaselostuksen havainnekuva, viitesuunnitelman kuvamate-
riaali sekä melu-, runkomelu- ja tärinäselvitykset on päivitetty
muutosten johdosta.

Tarkempi kuvaus lautakunnan päätöksestä ja tehdyistä muutok-
- ja käsittelyvai-

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on muodostaa Pitäjänmäen rautatie-
aseman yhteyteen omaleimainen paikalliskeskus täydennysra-
kentamalla asuntoja ja liiketiloja aseman viereen sekä suojella
vanhan rautatieaseman kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvalli-
sesti arvokas ympäristökokonaisuus.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että vahvistetaan alueen tunnistettavaa identi-
teettiä ja edistetään asuntojen täydennysrakentamista hyvien
joukkoliikenneyhteyksien äärellä.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 51 770 m2. Tästä asuinkerrostalo-
tonttien (AK ja AL) osuus on yhteensä 9 594 m2, suojeltavan ase-
mapuiston tonttien (AL/s ja A/s) 2 475+2 558 m2, lähivirkistysalu-
een (VL) 10 154 m2, suojeltavan puistoalueen (VP/s) 6 249 m2,
pysäköintitonttien (LPA-1 ja LPA-2) 3 469+388 m2 sekä katu-, lii-
kenne- ja aukioalueen 16 883 m2. Asuinkerrostalotonttien tehok-
kuudet vaihtelevat välillä e=2,0 e=2,4. Uudisrakentamisen kortte-
litehokkuus on e=1,7.
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Kaavaratkaisun myötä alueen rakennusoikeus kasvaa 24  800
k-m2 (22 880 k-m² asuntokerrosalaa ja liiketilaa 1 920 k-m2).
Vanhan asemarakennuksen tontille on osoitettu 70 k-m² raken-
nusoikeus puurakenteiselle talousrakennukselle.

Asukasmäärän lisäys on noin 570 henkilöä.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaavamuutosalueella, rantaradan pohjoispuolella, on vanha ase-
mamiljöö ja sen jatkeena lännessä metsäinen mäkialue, jolla on
kevyen liikenteen reittejä. Radan vastakkaisella puolella on en-
tistä ratapiha-aluetta ja tavara-asemarakennus. Niiden eteläpuo-
lella on Takkatien yritysalue, jonka keskeinen toimija on Teknos
Oy:n maalitehdas.

Kaavamuutosalueen pohjoisreunalla kulkee vilkkaasti liikennöity
Pitäjänmäentie runkolinjabusseineen. Pitäjänmäentien pohjois-
puolella on asemanseudun ajallisesti kerrostunutta kortteliraken-
netta. Sulkapolun ympäristöön on rakenteilla uusia asuinkerrosta-
loja sekä kadunvarren liiketiloja aseman läheisyyteen.

Kaavaratkaisu

Korttelin 46125 tontit

Kortteli 46125 koostuu kolmesta asuinkerrostalotontista sekä nii-
den yhteisestä autopaikkojen korttelialueesta LPA-1, jonka kautta
on ajoyhteydet Kaupunkiradankujalta asuntotonttien pysäköinti-
kellareihin. Asuintontit sijoittuvat rinteeseen rakentamattomalle,
nykyisen asemakaavan mukaiselle rautatien liikennealueelle Pitä-
jänmäentien ja junaradan väliin. Tonteille on jalankulkuyhteydet
Pitäjänmäentieltä. Asuinkerrostalomassat koostuvat kahdesta ra-
kennusosasta. Korkeammat osat ovat harjakattoisia ja matalam-
missa on tasakatot, jotka ovat viherkattoja. Talojen kerrosluvut
vaihtelevat viiden ja kahdentoista välillä. Koska kortteli 460125 si-
jaitsee lähellä rautatieasemaa, asunnoille on autopaikkojen vä-
himmäisvaatimus 1 ap/140 k-m2. Liike/toimitiloille on varattava vä-
hintään 1 ap/100 k-m2 ja enintään 1 ap/80 k-m2.

Asuin, liike- ja toimistorakennusten kerrostalojen korttelialue (AL)

Korttelin itäisin tontti 46125/4 (AL) sijoittuu Pitäjänmäentien ja
asemansillan jatkeena olevan Rantaradanaukion kulmaan. Ra-
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kennuskokonaisuus koostuu kahdesta asuinkerrostalosta ja nii-
den välissä olevasta 1-kerroksisesta liiketilaosasta, johon on
suunniteltu alueen uusi päivittäistavarakauppa. Kaupan katolle si-
joittuu asukkaiden oleskelupiha.12-kerroksinen pistetalo toimii au-
kion vieressä maamerkkinä, ja sen maantasokerrokseen on suun-
niteltu aukiolle ja Pitäjänmäentielle avautuvia liiketiloja. 7 8-ker-
roksinen asuintalo sijoittuu Kaupunkiradankujan ja Pitäjänmäen-
tien risteykseen, jonka kautta on ajo tontin huoltopihaan ja edel-
leen ajorampin kautta alas tontin pysäköintikellariin, jonne sijoittu-
vat asukaspaikkojen lisäksi myös liiketilojen asiakaspaikat. Ton-
tille saa sijoittaa päivittäistavarakaupan myymälätilaa aukion ta-
soon. Vähintään 170 k-m2 pienliiketilaa on sijoitettava aukion tai
Pitäjänmäentien varteen. Kaavamääräyksellä edellytetään, että
junaradan puoleisten pysäköintilaitosten ja ajoluiskan tukimuurien
julkisivut LPA-1 -tontilla sekä AL-tontilla (46125/2 ja 4) on raken-
nettava viherseininä köynnösistutuksin, luonnonkivipintaisina tai
tiilipintaisina ja ikkunoin varustettuina.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Tontit 46125/1 ja 3 koostuvat kummatkin kahdesta asuinraken-
nusmassasta ja niiden väliin muodostuvasta pihakannesta, jonka
alle sijoittuvat tonttien autopaikat. Yksikerroksiset, viherkattoiset
talousrakennukset suojaavat pihakannen leikki- ja oleskelutiloja
Pitäjänmäentien ja junaradan melulta. Asuinrakennukset ovat sy-
värunkoisia, niihin on viitesuunnitelmassa suunniteltu keskikäytä-
väratkaisu ja ne on jaettu kahteen erikorkuiseen osaan, jossa kor-
keammalla osalla on harjakatto. Näihin korkeampiin rakennus-
osiin on mahdollistettu ylimpiin kerroksiin kaksikerroksiset asun-
not, kuitenkin niin, että ylin harjakaton alla oleva kerros saa olla
vain puolet rakennusalan suurimman kerroksen alasta. Kerroslu-
vut vaihtelevat viiden ja yhdeksän välillä. Tontille 46125/3 on
määrätty sijoitettavaksi vähintään 250 k-m2 liiketilaa rakennuksen
katutasoon. Pihakansien osat, joita ei käytetä leikkipaikkoina,
oleskelualueina tai kulkuteinä, tulee istuttaa tai osoittaa asukkai-
den viljelyalueeksi. Jos tontti jaetaan kahdeksi tontiksi, on tonttien
piha-alueet pihakannella rakennettava yhteiskäyttöisiksi.

Autopaikkojen korttelialue (LPA-1)

Korttelin 46125 tontti 2 sijaitsee korttelin asuntotonttien eteläpuo-
lella lähimpänä junarataa ja Pitäjänmäen baanaa. Ajo LPA-1 -alu-
eelle ja edelleen asuntotonttien paikoituskellareihin tapahtuu Pitä-
jänmäentien ja Sulkapolun risteyksen kohdalla suunnitellun uuden
kadun, Kaupunkiradankujan, kautta. Autopaikkojen tontti laskee
kujan tasolta ajo- ja jalankulkuluiskan välityksellä radanvarren ta-
solle. Tälle tasolle saa sijoittaa maanvaraisia autopaikkoja tonttien



10 (42)

46125/1,3 ja 4 käyttöön. Tontilla on lisäksi varattu istutettavia alu-
eita sekä yleiset jalankulkuyhteydet asuntotonttien välistä Pitäjän-
mäentieltä ja Kaupunkiradankujalta baanalle rakennettavalle jal-
kakäytävälle. Kaavamääräyksellä edellytetään, että junaradan
puoleisten pysäköintilaitosten ja ajoluiskan tukimuurien julkisivut
LPA-1 -tontilla sekä AL-tontilla (46125/2 ja 4) on rakennettava vi-
herseininä köynnösistutuksin, luonnonkivipintaisina tai tiilipintai-
sina ja ikkunoin varustettuina. Yleiselle jalankululle varatut yhtey-
det LPA-tontilla tulee rakentaa ajoyhteyksien toteuttamisen yhtey-
dessä.

Lähivirkistysalue (VL)

Rakentamattoman liikennealueen korkein avokallioinen kukkula
on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL) uuden asuntokorttelin länsi-
puolella. Tämä Rantaradankallioksi nimetty alue on pääosin tar-
koitus säilyttää nykyisellään.

Alueen halki kulkee nykyinen kevyen liikenteen raitti jyrkkänä mä-
kenä, joka jatkuu Pitäjänmäentien ylittävällä sillalla Ylityspolulle
Reimarlan alueelle. Uudisrakentamisen myötä reitin eteläosa lin-
jataan uudestaan siten, että se yhtyy radan varren baanaan loi-
valla osuudella.

Asema-alue

Vanhasta asema-alueesta on kaavaratkaisussa erotettu kolme
asuintonttia, joiden väliin jää Pitäjänmäen asemapuiston puisto-
alue. Tonteille on ajoyhteys asemapuistoon nykyisen pysäköinti-
alueen kohdalle muodostetun pysäköintitontin (LPA-2) ja Rantara-
dan puistokujan kautta. Alueen rakennukset suojellaan sr-2- ja sr-
merkinnöin. Asemapuiston suojeltavien rakennusten kerrosala on
yhteensä noin 1 070 k-m2. Suojeltujen rakennusten kerrosaloja ei
ole merkitty kaavaan. Asemarakennuksen tontille on merkitty ra-
kennusala enintään 70 k-m² puurakenteiselle ja harjakattoiselle
talousrakennukselle kohtaan, jossa on aikaisemmin sijainnut pu-
rettu rakennus. Rakennus tulee sopeuttaa suojeltuun asemaym-
päristöön.

Asemapuistoalueen ja uuden asuntokorttelin 46125 väliin on muo-
dostettu uusi kaupunkiaukio, Rantaradanaukio, jonka kautta on
kulku Pitäjänmäentieltä lähijunalaiturille ja jalankulkusiltaa pitkin
edelleen Patterimäen ja Pajamäen suuntaan. Aukion kautta kul-
kee paljon päivittäistä jalankulkua ja pyöräliikennettä. Aukiolle voi-
daan sijoittaa polkupyörien liityntäpysäköintikatos.
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Asemapuisto (VP/s)

Suojeltavasta rautatieasema-alueesta on muodostettu puistoalue,
Puisto, joka on kaupunkikuvallisesti,

maisemallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja puistohistoriallisesti arvo-
kas. Puistoa tulee käyttää, hoitaa ja kunnostaa siten, että sen
kulttuurihistoriallinen ominaisluonne säilyy. Puistoalueen pinta-
ala on noin 6 250 m2.

Asemapuiston lehmuskujan puurivit on merkitty säilytettäviksi.
Lehmuskujan osuus Rantaradan puistokujasta on varattu jalanku-
lulle, jolla tontille ajo rivitalotontille 46114/1 on sallittu.

Puiston läpi kulkee yleinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
reitti, Rantaradan puistokuja, joka asematontin 46113/1 kohdalla
on merkitty /s -merkinnällä: Alue, jolla ympäristö säilytetään. Alue
on kaupunkikuvallisesti, maisemallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja
puistohistoriallisesti arvokas. Alue tulee käyttää, hoitaa ja kunnos-
taa osana asemapuistoa siten, että sen kulttuurihistoriallinen omi-
naisluonne säilyy  tontille ajo ase-
mapuiston kolmelle tontille, jalankulku sekä polkupyöräily osana
Pitäjänmäen baanaa. Lehmuskujan eteläpuolella baanalle on lin-
jattu erillinen polkupyöräkaista radan viereen. Baanaosuuden to-
teuttaminen edellyttää, että yksi lehmus kaadetaan lehmuskujan
eteläisestä puurivistä.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL/s)

Asemarakennuksen sekä kaksoisvahtituvan lähiympäristöstä pi-
harakennuksineen on asemapuistossa muodostettu kaksi erillistä
tonttia, joille saa sijoittaa myös monitoimitiloja ym. rakennusten
suojelutavoitteita tukevaa toimintaa. AL/s -tontit ovat korttelialu-
etta, joka on kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti, kulttuuri-
historiallisesti ja puistohistoriallisesti arvokas.

Tonteilla tulee rakennuksia ja niiden pihapiiriä hoitaa osana ase-
mapuistoa siten, että niiden kulttuurihistoriallinen ominaisluonne
säilyy. Tontteja ei saa aidata puiston suuntaan. Kuitenkin tonttia
46113/1 saa asemarakennuksen länsipuolella aidata matalalla
pensasaidalla ja enintään 0,7 metrin korkuisella, ympäristöön so-
pivalla metalliaidalla Rantaradan puistokujan rajalla. Ratkaisulla
halutaan rauhoittaa asemarakennuksen pihatoiminnot yleiseltä lä-
pikulkualueelta. Vastaava matala aita sallitaan myös tontilla
46109/1 sen läntisellä rajalla Rantaradanaukion suuntaan.
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Asuinrakennusten korttelialue (A/s)

Asemapuiston koillislaitaan on muodostettu asuintontti 46114/1
suojelumerkinnöin neljän perheen asuinrakennukselle piharaken-
nuksineen ja maakellareineen. A/s -tontti on kaupunkikuvallisesti,
rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja puistohistoriallisesti
arvokasta korttelialuetta. Rakennukset on suojeltu merkinnöillä sr
(maakellari) ja sr-2 (asuinrakennus ja kaksi piharakennusta). Ton-
tilla tulee rakennuksia ja niiden pihapiiriä hoitaa osana asema-
puistoa siten, että niiden kulttuurihistoriallinen ominaisluonne säi-
lyy.

Tontin pohjoisreunalle saa rakentaa tukimuurin perustuksineen ja
istutuksineen Pitäjänmäentien uusimistöiden yhteydessä. Muuten
tonttia ei saa aidata puiston suuntaan. Tontin 46114/1 pohjoisra-
jalla kasvava, alkuperäiseen puistosommitelmaan kuuluva ja ase-
mapuistoa rajaava pensasaita häviää katualueen leventyessä. Ai-
danteen palauttaminen tulee tutkia jatkosuunnittelun yhteydessä.

Liikenne

Lähtökohdat

Pitäjänmäentie on alueen läpimenevä pääkatu, jonka liikenne-
määrä on Konalantien länsipuolella noin 12 500 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa ja itäpuolella 13 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kona-
lantie on puolestaan alueellinen kokoojakatu, jonka liikennemäärä
on reilu 8 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Pitäjänmäentien liiken-
nemäärän ennustetilanteessa vuonna 2040 on arvioitu olevan Ko-
nalantien länsipuolella noin 15 600 ajoneuvoa vuorokaudessa; itä-
puolella noin 16 600 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Konalantiellä
vajaa 11 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ennusteessa on mukana
Vihdintien muuttaminen bulevardiksi.

Pitäjänmäentie on Kaupintien ja Turkismiehentien välisellä osuu-
della 2+1 kaistainen ja Turkismiehentiestä länteen 2+2 kaistainen
katu. Kadun pohjoisreunalla on osalla matkaa pelkkä jalkakäytävä
ja osalla yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Eteläreunalla on ka-
pea yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Sulkapolun ja Turkismie-
hentien välisellä osuudella sijaitsevat runko-bussilinjan pysäkki-
pari. Pysäkkipari on erittäin vilkas joukkoliikenteen solmukohta
vaihdettaessa junasta bussiin. Pysäkkiparin välisillä suojateillä on
vuosien aikana tapahtunut useita onnettomuuksia.

Pyöräliikenteen esikaupunkialueen tavoiteverkossa rantaradan
pohjoispuolelle on osoitettu kaksisuuntainen baanayhteys ja Pitä-
jänmäentielle sekä Konalantielle yksisuuntaiset pyöräilyn pääreitit.
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Kaavamuutosalueella on hyvät julkisen liikenteen yhteydet, sillä
se sijaitsee Pitäjänmäen aseman välittömässä läheisyydessä ja
Pitäjänmäentiellä sekä Konalantiellä kulkee useita bussilinjoja.
Runkolinja 200 Espoosta Helsingin keskustaan ajaa myös tulevai-
suudessa Pitäjänmäentietä pitkin. Raide-Jokerin korvatessa run-
kolinjan 550, se ei enää käytä Pitäjänmäentien kaavamuutosalu-
een kohdalla olevaa osuutta.

Kaavaratkaisu

Asemakaavan liitteeksi on tehty Pitäjänmäen aseman ympäristön
liikennesuunnitelma nro 7057, jossa muutetaan Pitäjänmäentien
liikennejärjestelyjä välillä Konalantie Kaupintie sekä levennetään
ja linjataan paikoin uudelleen rantaradan varressa kulkevaa
baanaa.

Pitäjänmäentien ja Konalantien risteystä tiivistetään poistamalla
vapaat oikeat ja liittämällä ne valo-ohjauksen piiriin. Sulkapolun
valoristeys muutetaan nelihaaraiseksi ja etelään johtava uusi
haara (Kaupunkiradankuja) palvelee asemakaavakaavan mahdol-
listamaa uutta rakentamista. Pitäjänmäentielle tulee uudet vasem-
malle kääntymiskaistat, joilta pääsee kääntymään Sulkapolulle ja
Kaupunkiradankujalle.

Pitäjänmäentien pyöräjärjestelyt muutetaan yksisuuntaisiksi välillä
Konalantie Kaupintie. Kadun molemmille reunoille tulee yksisuun-
taiset pyörätiet. Konalantiestä länteen Pitäjänmäentien eteläreu-
nalla on jalkakäytävä ja pohjoisreunalla yhdistetty pyörätie ja jal-
kakäytävä kuten nykyään. Pitäjänmäentien yksisuuntaisia pyörä-
teitä on tarkoitus tulevaisuudessa jatkaa Kaupintien ja Takkatien
välille sekä Konalantieltä Henrikintielle.

Sulkapolun ja Turkismiehentien sekä Sulkapolun ja Konalantien
väliselle osuudelle rakennetaan keskikoroke erottamaan vastak-
kaiset ajosuunnat toisistaan. Tarvittaessa keskikorokkeelle on
mahdollista rakentaa myös aita, jotta kadun ylitys tapahtuisi aino-
astaan suojateiden kohdalta. Kadun ylityskohdissa suojatiet ra-
kennetaan vastaamaan suunnitteluohjeita.

Tonttien 46125/1 ja 3 pihakansien kunnossapidon edellyttämä
välttämätön ajo on sallittu Pitäjänmäentieltä. Muu ajo Pitäjänmä-
entieltä tontille on asemakaavassa määrätty estettäväksi. Nämä
kaksi ajoyhteyttä eivät saa sijaita risteysalueella tai tiemerkinnöin
osoitetulla ryhmitysalueella.
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Tontin 46125/4 pohjoisreunalle on varattu asemakaavassa ylei-
selle jalankululle vähintään 1,2 metriä leveä alue, joka rakenne-
taan katualueella olevan jalkakäytävän osaksi. Alueen vapaan
korkeuden tulee olla vähintään 3,2 metriä.

Palvelut

Lähtökohdat

Alue sijaitsee hyvien julkisten ja kaupallisten palvelujen läheisyy-
dessä. Junaradan ja tiheävuoroisen bussiliikenteen vuoksi myös
kauempana sijaitsevat palvelut ovat hyvin saavutettavissa.

Kaavaratkaisu

Vanhan asemarakennuksen ja aukion vieressä sijaitsevan kak-
soisvahtituvan monipuolista käyttöä mahdollistetaan kaavamuu-
toksessa. Rakennuksiin voi asumisen lisäksi sijoittaa liike-, toi-
misto- tai monitoimitilaa, jossa voidaan omistajan aloitteesta jär-
jestää myös yleisölle avointa toimintaa. Toiminnan tulee tukea ra-
kennusten suojelutavoitteita. Aseman omistaja tavoittelee kahvi-
lan perustamista, ja asukasyhdistys on tuonut esiin tarvetta asu-
kastalolle Pitäjänmäellä.

Uuteen asuntokortteliin on suunniteltu päivittäistavaramyymälä ja
muuta liiketilaa Rantaradanaukion ja Pitäjänmäentien varteen. Lii-
ketilojen huolto järjestetään Kaupunkiradankujan kautta, ja asia-
kaspysäköinti on maanalaisessa pysäköintilaitoksessa.

Kaavamuutosalueen ympäristön palvelut säilynevät ennallaan ja
kehittynevät uusien lähistölle rakennettavien asuinkortteleiden
valmistumisen myötä.

Esteettömyys

Asemakaava-alueen keskiosassa Rantaradanaukion kohdalla
sekä kaava-alueen länsiosassa mäkisen maaston kohdalla tulee
kiinnittää erityistä huomiota esteettömien yhteyksien järjestämi-
seen. Muilta osin asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta
normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Kaava-alue koostuu kahdesta luonnonympäristöltään hyvin eri
tyyppisestä kokonaisuudesta. Pitäjänmäen asemasillan itäpuolella
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sijaitsee vanha, 1900-luvun alussa rakentunut juna-asema ase-
mapuistoineen. Asemapuisto on käsitteenä suomalaisiin rautatie-
asemiin liittyvä erikoisuus, joka liitti asemaan kuuluvan rakennus-
kannan yhtenäiseksi ja usein hyvin vehreäksi, tarkoin sommitel-
luksi kokonaisuudeksi. Pitäjänmäen asemapuistossa on säilynyt
vuosikymmenten aikana mm. merkittäviä historiallisia kasvillisuus-
sommitelmia, pensasaidanteita sekä monipuolista pensaslajistoa.
Asemapuiston kehittymisvaiheita ja nykytilaa on kuvattu tarkem-
min kaavaselostuksen kappaleessa Suojelukohteet sekä alueelta
laaditussa erillisessä ympäristöhistoriallisessa selvityksessä.

Asemasillan länsipuolinen alue muodostuu Pitäjänmäentien ja ra-
dan väliin jäävästä, nykyisin metsäisestä rinnealueesta. Alueen
läpi kulkee vilkkaassa käytössä olevia kävelyn ja pyöräilyn reit-
tejä. Alueen eteläreunassa, radan varressa on säilynyt osa van-
han Turun maantien alkuperäisestä tielinjauksesta. Nykyään ke-
vyenliikenteen väylänä toimiva historiallisesti merkittävä tielinjaus
on osa Suuren Rantatien Helsinkiin kulkevaa haaraa tai sivutietä.
Alueella vaihtelee rehevät lehtipuuvaltaiset sekametsäkuviot sekä
avokallioesiintymien ympärille kehittyneet kalliomänniköt. Alueella
on sijainnut asemaan liittyviä vanhoja rakennuksia pihapiireineen
1900-luvun alusta aina 2000-luvun alkupuolelle saakka, jolloin vii-
meiset rakennukset on purettu alueelta.

Suurmaisemassa kaava-alue sijoittuu laakson ja selännealueen
vaihettumisvyöhykkeelle. Alue on maastonmuodoiltaan kumpuile-
vaa ja topografialtaan vaihtelevaa. Kaava-alueen korkein kohta
sijaitsee kaava-alueen länsipään avokalliolla, jonka lakialue nou-
see +30 mpy. Alavin kohta sijaitsee kaava-alueen itäpäässä,
jossa katualueen korko on noin tasossa +17 mpy. Kaava-alue on
lähes kokonaisuudessaan etelään aukeavaa rinnettä, jossa Pitä-
jänmäentien ja kaava-alueen eteläreunassa kulkevan baanan ta-
soero on suurimmillaan lähes 6 metriä.

Kaava-alue sijoittuu kahden eri valuma-alueen vyöhykkeelle, alu-
een länsipään kuuluessa Mätäjoen valuma-alueeseen ja itäpään
Espoon monikonpuron valuma-alueeseen. Kaava-alueella ei ole
Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmän mukaan arvokkaita
luontokohteita tai uhanalaisia luontotyyppejä. Alueen itäpuoli, ase-
mapuisto, on tunnistettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakenne-
tuksi kulttuuriympäristöksi ja kaupungintasolla arvoympäristöksi,
jonka läpi kulkee kaupungin viher- ja virkistysverkoston yhteys.
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Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisulla turvataan alueen kulttuurihistoriallisten arvojen
säilyminen, uuden kehittyvän asuinalueen viihtyisyys asuin- ja vir-
kistysympäristönä sekä uuden rakentamisen sopeuttaminen alu-
een maisemakuvaan.

Pitäjänmäen asemapuistoksi nimetty alue on merkitty kaavassa
kokonaisuudessaan alueeksi, joka on kaupunkikuvallisesti, maise-
makuvallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja puistohistoriallisesti arvo-
kas. Aluetta tulee käyttää, hoitaa ja kunnostaa siten, että sen kult-
tuurihistoriallinen ominaisluonne säilyy.

Kaavassa on annettu useita puistokokonaisuuden ja sen arvojen
säilyttämiseen tähtääviä kaavamääräyksiä sekä VP/s -puistoalu-
eelle että puistoon liittyville AL/s ja A/s tonteille. Asemapuiston
maisemallinen kohokohta, yli 100 vuotta vanha lehmuskujanne on
suojeltu kaavassa. Kaavassa on annettu myös määräyksiä alueen
aitaamisesta. Kaavaratkaisun myötä asemapuistoa rajaava, puus-
toinen reuna-alue muuttuu rakennetuksi kaupunkiaukioksi, Ranta-
radanaukioksi.

Kaavan valmistelun aikana asemapuiston ympäristöstä laaditaan
hankeohjelma, joka tulee toimimaan puiston jatkosuunnittelun
pohjana. Hankeohjelmassa otetaan kantaa kaavamääräyksiä tar-
kemmin puiston pinnoitteisiin, kalusteisiin, kasvillisuuteen ja alu-
een läpi linjattavan uuden reittiyhteyden toteuttamiseen. Kaava-
ratkaisun myötä asemapuiston lisääntyvä virkistyksen käyttöpaine
huomioidaan puiston jatkosuunnittelussa.

Asemasillan länsipuolelle osoitetulle korttelialueelle on annettu
kaavamääräyksiä mm. piha- ja pysäköintialueiden istuttamisesta
ja alueella olevan puuston säilyttämisestä. Virkistyskäyttöäkin pal-
velevalle alueen läpi kulkevalle jalankulun ja pyöräilyn reitille on
osoitettu ohjeellinen uusi sijainti korttialueen länsipuolelle. Kortte-
lin 46125 tonttien 1 4 muodostaman kokonaisuuden vihertehok-
kuuden tulee täyttää Helsingin viherkertoimen tavoiteluku. Kaa-
vassa on myös annettu määräys alueen hulevesien hallinnasta ja
käsittelystä.

Kaava-alueen länsipään maisemakuvallisesti merkittävä avokal-
lioalue on osoitettu merkinnällä VL lähivirkistysalueeksi. Pitäjän-
mäentien varteen on osoitettu uusi istutettava katupuurivi.
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Ekologinen kestävyys

Kaavatyön keskeisenä tavoitteena on tuoda uusia asukkaita te-
hokkaan joukkoliikenteen varrelle. Lisäksi kaava mahdollistaa kä-
vely- ja pyöräilyverkoston parantamisen.

Kaavaratkaisu

Tiiviiksi suunnitellussa uudessa korttelissa 46125 tonteilla on so-
vellettava matalaenergiarakentamisen periaatteita ja tuotettava
uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvan energian tuottamiseen tarkoite-
tut laitteet tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria.
Korttelissa tulee tasakattoisiin rakennusosiin sekä piharakennuk-
siin ja katoksiin rakentaa viherkatto.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Pitäjänmäen asema on valtakunnallisesti merkittävistä asema-alu-
eista solmitun rautatiesopimuksen tarkoittama kohde (YM:n pää-
tös 9.12.1998). Päätöksen yhteydessä on suojeltu asemapuiston
lisäksi kaikki alueella olevat rakennukset eli asemarakennus,
asuinkasarmi, kaksoisvahtitupa, kaksi kellaria, kaksi liiteriä sekä
sauna. Lisäksi Pitäjänmäen rautatieasema kuuluu Museoviraston
RKY 2009-kohdeluetteloon.

asemakaavan valmistelutyön tueksi. Selvityksen on laatinut mai-
sema-arkkitehtitoimisto Näkymä.

Pitäjänmäen asemaympäristön historia alkaa 1900-luvun alusta,
jolloin rantaradan Pasilan ja Karjaan välinen rataosuus valmistui.
Pitäjänmäen asema-alue rakentui vaiheissa vuosien 1902 1915
aikana, jonka aikana asema-alue pitkälti sai nykyisen muotonsa.
Asemapuisto korosti rakennusten hierarkiaa ja toimi käytävineen
ja puuriveineen alueen sommitelmallisena selkärankana, jonka
lomaan henkilökunnan asuinpihat sijoittuivat. Pitäjänmäen asema-
aluetta hallitsevat yli satavuotiaat lehmukset, jotka muodostavat
nykyään alueen merkittävimmän sommitelmallisen elementin,
alueen läpi kulkevan kujanteen. Muuten alueen kasvillisuus
on historiallisesti kerroksellista.

Asemapuiston kultakausi ulottui 1910-luvulta 1950-luvulle, mihin
asti Pitäjänmäellä säilyi asema-alueille tyypillinen asemaraken-
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nuksen, tavaramakasiinin
 Pitäjänmäen asemapuisto ei enää toimi juna-

matkustajia palvelevana viheralueena vaan on jäänyt sivuun
asemalaiturille johtavista kulkureiteistä. Asema-alueen omistus on
siirtynyt yksityisille ja sen myötä vastuu alueen hoidosta ja puisto-
jen tulevaisuudesta on jakautunut monelle taholle. Tästä huoli-
matta rakennukset ja puisto muodostavat edelleen poikkeukselli-
sen eheän rautatiemiljöön.

Pitäjänmäen aseman syntyvaiheet

Pitäjänmäen asema suunniteltiin alun perin vain pysäkiksi tai sei-
sakkeeksi (haltpunkt), joka nimettiin paikkakunnan mukaan
(Sockenbacka). Sockenbacka oli vuonna 1909 V luokan asema ja
muutettiin III luokan asemaksi vuonna 1946. Vasta vuonna 1926
asema sai suomenkielisen nimen  Pitäjänmäki.

Sockenbackan pysäkille, radan pohjoispuolelle valmistui
Bruno Granholmin suunnittelema pieni ja vaatimaton, mutta kan-
sallisromanttisia piirteitä omaava asemarakennus vuonna 1902.
Samoin piirustuksin rakennettiin useita rantaradan muitakin ase-
marakennuksia.

Asemarakennus 1903. Ote kirjasta V:R: Ratapihat ja pituusprofiilit, Långprofil
öfver Fredriksberg-Karis Jernväg. SRMA.

Asemarakennusta laajennettiin neljällä huoneella ja keittiöllä ju-
gendvaikutteisesti vain 9 vuotta käyttöönoton jälkeen vuonna



19 (42)

1911, junaliikenteen vilkastuessa. Asemarakennuksen pihapiiriin
kuului tavaramakasiini, junamatkustajia palveleva yleinen käy-
mälä ja ulkorakennus.

Tontin korkeimmalle kohdalle, asemarakennuksen luoteispuolelle
rakennettiin aseman ensimmäisessä rakennusvaiheessa myös
kaksoisvahtitupa, joka toimi myöhemmin asemapäällikön talona.
Sen pihapiirissä oli ulkorakennus, kellari, käymälä sekä sen länsi-
puolella kaivo ja saunarakennus. Radan varteen asemasta noin
250 metriä länteen oli rakennettu ilmeisesti jo radan rakentamisen
aikana yksinkertainen vahtitupa (valmistui mahdollisesti 1901).
Kaksoisvahtituvan pihapiirin länsipuolella olevat vahtituvat, sauna-
rakennukset ja makasiinit ovat vuosien saatossa hävinneet alu-
eelta.

Aseman itäpuolelle valmistui vuonna 1908 neljän asunnon ka-
sarmi ja kellari, huussi sekä puuliiteri.

Asemarakennus ja tavaramakasiini vuonna 1963. Junaradan sähköistyksen
myötä asemalaiturilla ollut tavaramakasiini purettiin ja sen tilalle rakennettiin
pysäköintialue.

Asemarakennus

Asemarakennus hallitsee vanhaa asema-aluetta sijoittuen hyvin
lähelle rata-aluetta. Asemarakennuksen pääsisäänkäynti on ra-
dan puolella, ja kaksi sisäänkäyntiä sijaitsevat puiston puolella.
Rakennuksessa on sijainnut myös asemahenkilöstön asunto. Ra-
kennus on muutettu toimistokäyttöön vuonna 1998, mutta osa ra-
kennuksesta on asuntokäytössä poikkeusluvalla. Muutosten yh-
teydessä alkuperäiset kiinteät sisustukset on purettu pois. Alkupe-
räinen huonejako on kuitenkin pääosin säilynyt.
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Muutoksista huolimatta asemarakennus on hyvin säilynyt ja on
edustava pääkaupunkiseudun rautatien varren jugend-henkinen
rakennus.

Kaksoisvahtitupa piharakennuksineen

Asemapuiston korkeimmalla kohdalla on entinen asemapäällikön
asuintalo ulkorakennuksineen ja maakellareineen. Ulkoasultaan
vahtitupa vastaa pääpiirteiltään kaksinkertaisen vahtituvan vuo-
den 1901 tyyppipiirustusta, vaikkakin sen julkisivudetaljit ovat vä-
hemmän koristeellisia. Piirustuksista poikkeavat myös kuistien ka-
tokset sekä ulko-ovet. Suorakaiteen muotoisen puurakennuksen
koko on noin 8 m x 14 m, ja sillä on pihan puolella kaksi sisään-
käyntiä. Rakennus on edelleen tänä päivänä asuinkäytössä. Puu-
rakenteinen talousrakennus ulkokäymälöineen ja tiilinen maakel-
lari rajaavat vahtituvan pihapiiriä Pitäjänmäentielle.

Kaksoisvahtitupa
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Kaksoisvahtituvan talousrakennus
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Neljän asunnon rakennus piharakennuksineen

Aseman koillispuolella, puiston lehmuskujan ja Pitäjänmäentien
välissä, sijaitsee neljän talouden arkkitehtuuriltaan jugendvaikut-
teinen asuinrakennus vuodelta 1908. Ulkoasultaan rakennus on
hyvin säilynyt ja se on edelleen asuinkäytössä. Sisätiloja on uu-
sittu myöhemmissä vaiheissa. Vuonna 2014 asuinrakennuksessa
oli tulipalo, jossa kaksi asuntoa vaurioitui. Ne on sen jälkeen sa-
neerattu tarvittavilta osin. Asuinrakennuksen viemärijärjestelmä
on 1960-luvulta. Pihapiiriin kuuluu pitkä puinen ulkorakennus, tiili-
nen maakellari sekä puinen yhdistetty sauna- ja varastorakennus
samalta aikakaudelta. Saunan sisätilat on modernisoitu 1980-lu-
vulla. Piharakennusten puujulkisivujen kunto on osittain välttävä.

Neljän asunnon rakennus 1908

Piharakennus



23 (42)

Sauna- ja varastorakennus

Kaavaratkaisu

Vanhasta asema-alueesta on kaavaratkaisussa erotettu kolme
asuintonttia, joiden väliin jää Pitäjänmäen asemapuiston puisto-
alue. Tonteille on ajoyhteys asemapuiston pysäköintitontin (LPA-
2) ja Rantaradan puistokujan kautta. Asemarakennuksen ja kak-
soisvahtituvan ja yhteyteen muodostettaville tonteille (AL/s) saa
sijoittaa rakennuksien suojelutavoitteita tukevaa toimintaa, mu-
kaan lukien asumista. Neljän asunnon asuinrakennuksen pihapii-
rille muodostettava tontti on asuintontti (A/s).

Alueen puiset asuin- ja talousrakennukset suojellaan sr-2 -merkin-
nällä. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä
sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakennustöitä, jotka muuttavat
sen arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Mikäli alkuperäisosia joudu-
taan uusimaan, tulee se tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti.
Asemapuiston tonttien rakennuksia ja niiden pihapiiriä tulee hoi-
taa osana asemapuistoa siten, että niiden kulttuurihistoriallinen
ominaisluonne säilyy.

Alueen kaksi maakellaria suojellaan sr -merkinnällä. Maakellarit
tulee säilyttää osana pihapiiriä ja asemapuistoa siten, että niiden
kulttuurihistoriallinen ominaisluonne säilyy.

Pihapiirit ja asemapuisto on merkitty /s-merkinnällä, mikä edellyt-
tää ympäristön säilyttämistä.
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Lisäksi asemarakennuksen tontille on merkitty rakennusala
70 k-m² puurakenteiselle ja harjakattoiselle talousrakennukselle
kohtaan, jossa on aikaisemmin sijainnut purettu rakennus. Raken-
nus tulee sopeuttaa suojeltuun asemaympäristöön.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on osittain yhdyskuntateknisen huollon verkoston pii-
rissä. Pitäjänmäentiellä sijaitsee koko kaava-alueen osuudella ve-
sijohto, kaukolämpöjohto sekä sähkö- ja tietoliikennekaapeleita,
mutta jätevesiviemäri puuttuu kaava-alueen keskivaiheilta.

Hulevedet kulkeutuvat Pitäjänmäentien hulevesikaivoista osin hu-
levesiviemäreihin, osin metsäiseen maastoon Pitäjänmäentien ja
rantaradan väliselle alueelle. Tämän alueen hulevedet kulkeutu-
vat radanvarsiraitin sivuojan kautta putkitettuna rantaradan ali
Takkatien suuntaan länteen.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu edellyttää uuden jätevesiviemärin rakentamista Pi-
täjänmäentien eteläreunaan korttelin 46125 ohjeellisia tontteja 2
ja 3 varten. Pitäjänmäentien pohjoisreunan vesijohto siirretään
kiertämään kadun eteläreunan kautta näiden tonttien kohdalla.

Hulevesi

Pitäjänmäentien eteläreunaan rakennetaan uusi hulevesiviemäri
muuttuvan maankäytön vuoksi. Viemäri liitetään Konalantien ris-
teyksen länsipuolelta alkavaan nykyiseen hulevesiviemäriin. Osa
uusien rakennusten hulevesistä on mahdollista johtaa tähän vie-
märiin.
Koska kaavaratkaisun mahdollistama uusi rakentaminen sijoittuu
rinteeseen, tonttien hulevesien hallintaratkaisut on suunniteltu si-
joitettavan rinteen alaosaan LPA-1 -alueelle radanvarren
baanayhteyden pohjoispuolelle. Sieltä hulevedet voidaan johtaa
rantaradan alittavaan, nykyiseen viemärin.

Muu tekninen huolto

Pitäjänmäntien DN500 kaukolämpöjohto joudutaan siirtämään uu-
den maankäytön vuoksi rakennettavien vesihuoltolinjojen kohdalla
joko ajoradan alle tai kadun eteläreunaan jalkakäytävän/pyörätien
alle.
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Kaavaratkaisu edellyttää uuden 23 m2 kokoisen Helen Sähköver-
kon kaksoismuuntamotilan rakentamista. Muuntamotilasta on an-
nettu tonttia 46125/3 koskeva kaavamääräys. Muuntamo sijoite-
taan rakennuksen maantasokerrokseen. Helen Sähköverkko ra-
kentaa lisäksi keskijänniteverkkoa Pitäjänmäentiellä ja Konalan-
tiellä kadunrakentamisen aikataulussa.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Kaava-alue on maaperältään kallio- ja kitkamaata. Kitkamaaker-
roksen päällä on vanhoja täytemaakerroksia säilyvien rakennuk-
sen alueella alueen itäosassa Pitäjänmäen asemapuistossa.

Kaavamuutosalueella on arvioitu maaperän pilaantuneisuuden
mahdollisuutta käyttöhistorian ja olemassa olevien toimintojen
pohjalta. Maaperän pilaantumisen kannalta oletetuilla riskialueilla
on lisäksi tehty haitta-ainetutkimus (Jaakko Pöyry Infra, 1.6.2006).
Tutkimus kohdistui vanhojen, asemakaavassa suojelluiksi osoitet-
tujen rakennusten alueelle (korttelit 46109, 46113 ja 46114), eikä
tutkimuspisteistä otetuissa näytteissä havaittu haitta-aineita. Uu-
disrakentamisen alueella (kortteli 46125) ei arvioitu olevan maa-
perän pilaantumisriskiä eikä tutkimuspisteitä osoitettu tälle alu-
eelle.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueen maaperä on rakennettavuudeltaan hyvää. Raken-
nukset voidaan perustaa kallionvaraisesti tai maanvaraisesti tiiviin
pohjamaan varaan.

Kaava-alue on normaalia rakentamisaluetta eikä ennakkoarvioi-
den perusteella ole riskiä maaperän pilaantuneisuudesta. Jos
työnaikaisesti havaitaan normaalista poikkeavaa väriä tai hajua tai
jätteitä maaperässä, on asiaan syytä kiinnittää huomiota ja selvit-
tää syy sekä olla tarvittaessa yhteydessä kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaiseen jatko-ohjeiden saamiseksi.
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Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Liikenteen haitat

Kaava-alue sijoittuu Rantaradan ja Pitäjänmäentien väliin, joten
alueella kantautuu melua sekä juna- että katuliikenteestä. Helsin-
gin kaupungin meluselvityksen 2017 mukaan koko kaava-alueella
ylittyy nykyisellään Vnp 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot.
Asemapuiston kolme kokonaan tai osittain asuinkäytössä olevaa
rakennusta, jotka sijaitsevat voimassa olevassa asemakaavassa
liikennealueella, sijoittuvat myös kauttaaltaan liikennemelualu-
eella. Aluetta sivuavan rautatien raideliikenteestä aiheutuu maa-
perään värähtelyä, joka voi aiheuttaa alueelle suunniteltavissa tai
siellä jo olevissa rakennuksissa suositusarvoihin nähden liiallista
tärinää ja runkomelua. Pitäjänmäentien liikenteestä aiheutuu
kaava-alueella myös ilman epäpuhtauksia.

Maalitehdas

Takkatiellä asemakaava-alueen eteläpuolella toimii maalitehdas,
joka on käyttämiensä kemikaalien laadun ja määrän perustella
määritelty nk. toimintaperiaateasiakirjalaitokseksi. Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto Tukes on määritellyt laitokselle 1 kilometrin laa-
juisen konsultointivyöhykkeen, jolla maankäytön suunnitellussa on
kiinnitettävä erityistä huomiota riittäviin suojaetäisyyksiin laitoksen
ja ulkopuolisten toimintojen välillä. Merkityksellisimpiä suojattavia
kohteita ovat herkät toiminnot, kuten hoitolaitokset, päiväkodit ja
asuinalueet.

Tuotantolaitosten mahdolliset vaikutukset voivat olla normaalin
toiminnan aiheuttamia liikenteen ja tuotannon vähäisiä päästöjä,
kuten hajua tai esimerkiksi ilmastointilaitteiden melua tai poik-
keustilanteiden, kuten onnettomuuksien, vaikutuksia.

Kaavaratkaisu

Liikenteen haitat

Alueelta on laadittu liikennemeluselvitys (Akukon Oy, 201034-01-
A, 31.8.2020), jossa on otettu huomioon tontin 46125/1 läntisen
asuinrakennuksen siirto pohjoisemmaksi Pitäjänmäentien kadun
varteen. Selvityksessä on mallintamalla arvioitu katujen ajoneuvo-
liikenteestä ja Rantaradan rautatieliikenteestä kaava-alueelle ai-
heutuvaa melua. Asemapuiston olemassa olevien kahden asuin-
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rakennuksen osalta melulaskentaa on täydennetty pitkänajan il-
maäänimittauksilla (Akukon 190431-03, 12.6.2019). Pitäjänmäen
asemarakennuksessa on tehty mittauksia jo aiemmin vuonna
2015 (Akukon 1431232-1).

AK- ja AL-kortteleihin sijoittuvien uusien rakennusten ääneneristä-
vyyden mitoittavaksi tekijäksi muodostuu Pitäjänmäentien puolella
katuliikenteen aiheuttama melu ja näille julkisivuille on annettu
kauttaaltaan 32 dB ääneneristävyyden vähimmäisvaatimus tavan-
omaiseen tapaan liikennemelua vastaan. Kaikilla muilla julkisi-
vuilla raideliikenteen melu on mitoittavampi. Raideliikenteen me-
lulle altistuville rakennusalojen sivuille on annettu raideliikenne-
melua vastaan ääneneristävyyden vähimmäisvaatimukset, joissa
on mitoittavana tekijänä otettu huomioon myös junien ohiajoista
aiheutuva enimmäisäänitaso ja sen arviointiin liittyvä epävarmuus.
Kullekin tontille on kaavassa osoitettu ohjeellinen sijainti leikki-ja
oleskelualueelle pihakannelle. Kahdella läntisimmällä pihakan-
nella melutason ohjearvot ylittyvät selvästi ilman meluntorjuntatoi-
mia. Meluselvityksessä on alustavasti esitetty umpinaisiin katok-
siin ja meluesteisiin perustuva meluntorjuntaratkaisu, jolla leikkiin
ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet saadaan riittävällä tavalla
suojattua. Jatkosuunnittelussa pihojen suojaamista tulee tutkia
tarkemmin. Kaavamääräyksellä ohjataan ulko-oleskelualueiden
jatkosuunnittelua siten, että niillä tulee saavuttaa melutason oh-
jearvot ulkona (55/50 dB).

Melumittausten mukaan asemapuiston kaikissa kolmessa ole-
massa olevassa asuinkäytössä olevassa rakennuksessa alitetaan
Vnp 993/1992 mukaiset asuintilojen sisämelun ohjearvot. Van-
hassa asemarakennuksessa tehtyjen mittausten mukaan yksit-
täisten junien ohiajojen enimmäisäänitasot voivat joissain tapauk-
sissa mahdollisesti ylittää nukkumiseen käytettäviin tiloihin tavoit-
teena pidettävän yöajan LAmax < 45 dB suositusarvon muuta-
malla desibelillä. Muissa asuinkäytössä olevissa rakennuksissa
enimmäisäänitason suositusarvo alittuu mittausten perusteella.
Laskennallisen meluselvityksen mukaan melutason ohjearvot ul-
kona ylittyvät Asemapuiston asuintonteilla myös tulevassa tilan-
teessa kuten nykyisinkin eikä melulta suojattuja piha-alueita ole
mahdollista muodostaa suojellussa ympäristössä. Kaavamuutos
ei kuitenkaan heikennä asuinkäytössä jo nykyisin olevien raken-
nusten piha-alueiden melutilannetta.

Alueelta on laadittu runkomelu- ja tärinäselvitys (Akukon190431-
02-A, 25.8.2020), jossa on huomioitu tontin 46125/1 läntisen
asuinrakennuksen siirto pohjoisemmaksi rautatiehen nähden. Sel-
vityksen mukaan raideliikenteen aiheuttamaa pienitaajuista tä-
rinää ei ole tarpeen ottaa huomioon uudisrakennusten toteutuk-
sessa. AK-kortteleissa, lukuun ottamatta tontin 46125/1 läntistä
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asuinrakennusta, raideliikenteen runkomelu aiheuttaa kuitenkin
eristystarpeen, jotta junaliikenteen runkomelutasot eivät ylitä 35
dB tavoitearvoa alimmissa asuinkerroksissa. Kaavamääräyksissä
edellytetään, että rakennukset suunnitellaan siten, ettei raidelii-
kenteen aiheuttama runkoääni ylitä tavoitteena pidettäviä enim-
mäisarvoja rakennuksen sisätiloissa. Tarvittava runkomelueristys
voidaan toteuttaa rakennusten perustuksissa rakenteellisin ratkai-
suin. Runkomelu- ja tärinäselvityksen mukaan asemapuiston van-
hojen puurakennusten osalta raideliikenteen tärinä ja runkomelu
eivät vaikuttaisi ylittävän tavoitteena pidettäviä enimmäisarvoja.

Liikennemäärien kasvu ja kaupunkimainen rakentaminen katuun
rajautuen AK- ja AL-kortteleissa voivat hieman heikentää ilman-
laatua kaava-alueella. Asemapuiston alueella kaavamuutos ei
merkittävästi vaikuta alueen ilmanlaatuun. Käytettävissä olevan
mittaustiedon perusteella voidaan arvioida, etteivät ilmanlaadun
raja-arvot ole vaarassa ylittyä kaava-alueella tai sen läheisyy-
dessä. Typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten ohjearvotason
ylittyminen on epätodennäköistä, mutta mahdollista Pitäjänmäen-
tien välittömässä läheisyydessä etenkin epäedullisissa sääolosuh-
teissa, kuten muuallakin vilkkaissa liikenneympäristöissä.
Hyvän sisäilman laadun varmistamiseksi kaavassa on annettu
määräys, jonka mukaan AK- ja AL-kortteleissa tuloilman sisäänot-
toa ei tule sijoittaa Pitäjänmäentien puolelle.

Maalitehdas

Lähistöllä sijaitsevan maalitehtaan Teknos Oy:n hajuimmissiota
on tutkittu useaan kertaan. Tutkimukset on tehty vuosina 1996,
1997 ja 2017. Uusimmat tutkimustulokset osoittavat, että selvää
hajua koko kaava-alueella ei esiinny lainkaan tai maksimissaan
5 % kokonaistarkasteluajasta. Alueelle, jonne on suunniteltu uutta
asumista, selvää hajua ei esiintynyt lainkaan tai vain vähäisesti eli
1 % kokonaistarkasteluajasta. Lievempää hajua kaava-alueella ei
esiintynyt lainkaan tai maksimissaan 8 % kokonaisajasta. Alu-
eelle, jonne on suunniteltu uutta asumista, lievempää hajua ei
esiintynyt lainkaan tai 4 % kokonaisajasta.

Jokaisen havainnointikerran jälkeen laskettiin hajun esiintyminen
%:na kokonaisajasta ja erikseen määritettiin hajun voimakkuus
asteikolla 0 3. Selväksi hajuksi luokiteltiin, mikäli hajun voimak-
kuus oli 2 3. Lievemmäksi hajuksi luokiteltiin, mikäli hajun voi-
makkuus oli 0 1. Lisäksi arvoitiin hajun miellyttävyyttä. Tutkimuk-
sessa havainnoitiin hajun olevan keskimäärin hieman miellyttä-
vää.
Suomessa ei ole määritetty ohjearvoja hajuille vaan ympäristö-
suojelulaki kieltää toiminnan, josta aiheutuu ilman pilaantumista ja
sen seurauksena merkittävää viihtyvyyden vähenemistä. Saksan,
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Tanskan ja Englannin selvän hajun viitearvot asuinalueille vaihte-
levat välillä 1 10 %.

Helsingin kaupunki on teettänyt ulkopuolisella asiantuntijakonsul-
tilla Teknos Oy:n maalitehtaasta onnettomuusvaarojen kartoituk-
sen ja vaikutusten arvioinnin. Selvityksen lähtökohtina ovat olleet
laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-
desta (390/2005 ja lain muutos 358/2015), asetukset kemikaalien
teollisen käytön ja varastoinnin valvonnasta (VnA 856/2012 sekä
asetuksen muutos VnA 686/2015) sekä Tukesin ohje "Tuotanto-
laitosten sijoittaminen, 2015 ". Laitoksen toimintaan on perehdytty
mm. asiakirja-aineiston avulla ja laitoskäynnein.  Lähtötiedot ja lai-
tosta koskevan erityisasiantuntemuksen on antanut Teknos Oy,
joka myös on osoittanut työhön tehtaan toiminnan erikoisasian-
tuntijat: tehdaspäällikön, turvallisuuspäällikön ja ympäristöasian-
tuntijan.

Tunnistetuista mahdollisista vaaratilanteista on tutkittu mallinta-
malla ne, joiden vaikutusten arvioitiin voivan ulottua laitosalueen
ulkopuolelle. Merkittävimmät mahdolliset vaaratilanteet tämän kal-
taisilla laitoksilla liittyvät palavien nesteiden käsittelyyn. Onnetto-
muustyyppejä voivat olla kemikaalin vuotaminen ulkona ja höyrys-
tyneen aineen leviäminen ilmassa, vuotaneen kemikaalihöyryn rä-
jähtäminen tai kemikaalin syttyminen sekä tulipalot tuotannossa ja
varastoinnissa. Seurausvaikutuksina tarkasteltiin tulipalojen läm-
pösäteilyä ja savukaasuja, räjähdysten ylipaineen vaikutuksia,
sekä höyrystyneiden aineiden pitoisuusvaikutuksia. Työssä on

myös leviämisen vaikutusten kannalta epäedulliset säätilanteet.

Tapauksina tarkasteltiin ulkona sijaitsevan liuotinsäiliön vuotoa ja
tulipaloa, kemikaalien ulkona kulkevien siirtoputkistojen vuotoa ja
höyryn räjähdystä, maanalaisten ja ulkosäiliöiden säiliöiden täytön
yhteydessä tapahtuvia vuotoja, nestekaasusäiliön täytön yhtey-
dessä vuotavan kaasun paloa ja räjähdystä sekä tulipaloa tuotan-
totiloissa tai varastorakennuksessa.

Tarkasteltujen skenaarioiden perusteella ei todettu Pitäjänmäen
asemanseudun kaava-alueelle ulottuvia vaaraa aiheuttavia läm-
pösäteilyvaikutuksia, räjähdyspainevaikutuksia eikä höyrystynei-
den liuottimien pitoisuuksia. Pisimmälle ulottuvia vaikutuksia olisi
tuotantotilan tulipalolla, jossa haitallisia hiilimonoksidin (häkä) pi-
toisuuksia voisi ulottua noin 150 metrin etäisyydelle tarkasteltuna
20 m päästökorkeudella. Maantasolla savukaasujen päästöjakei-
den haitalliset pitoisuudet eivät ulottuneet laitosalueen ulkopuo-
lelle.
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Asemakaavan laatimisessa on otettu huomioon tehdasalueen vai-
kutukset. Mitkään yllämainituista vaikutuksista eivät ulotu asema-
kaavassa osoitetuille uutta asuinrakentamista mahdollistaville ra-
kennusaloille.

Kaavaratkaisu luo edellytykset terveelliselle ja turvalliselle asumi-
selle.

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Lähtökohdat

Asemakaava-alueella sijaitsee rantaradan ylittävä Pitäjänmäen
aseman ylikulkusilta.

Kaavaratkaisu

Uudisrakennuskorttelin ohjeellinen pelastuskaavio nostopaikka-
suunnitelmineen esitetään viitesuunnitelmassa. Asuntojen hätä-
poistumisjärjestelyt on tarkoitus hoitaa rakennusten parveke-
vyöhykkeillä poistumiskuiluperiaatteella. Nämä vuoden 2017 palo-
turvallisuusasetuksessa olevat varatiejärjestelyt avaavat mahdolli-
suuksia nostopaikkojen vähentämiselle mäkisessä maastossa.

Kaupunkiradankujan alle sijoittuvan pysäköintitilan suunnittelussa
ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon Helsingin kaupungin oh-
jeet Yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden suunnitteluoh-
jeet.

Rakentamisen rajoittuessa Pitäjänmäen aseman nykyiseen ylikul-
kusiltaan, tulee suunnittelussa ja toteutuksessa ottaa huomioon
olemassa olevat rakenteet ja niiden ylläpito, eikä niille saa aiheut-
taa vahinkoa. Rakenteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että
ne toimivat itsenäisinä rakenteina ja ratkaisu mahdollistaa ympä-
röivien olevien rakenteiden purkamisen.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 11.12.2019 esittää kaa-
van uudelle kadulle nimen Kaupunkiradankuja Stadsbansgrän-
den, puistoalueille nimet Pitäjänmäen asemapuisto Sockenbacka
stationspark ja Rantaradankallio Kustbansberget, uudelle aukiolle
nimen Rantaradanaukio Kustbansplatsen sekä asemapuiston
puistoraitille nimen Rantaradan puistokuja Kustbansallén.
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Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Maanomistaja on teettänyt viitesuunnitelman uudisrakennusten
kortteliin nro 46125. Asemarakennuksen omistaja on laatinut viite-
suunnitelman tämän rakennuksen ympäristöstä. Korttelin 46125
tonteille on teetetty alustava hulevesiselvitys sekä samaa korttelia
ja asemapuiston tontteja koskeva liikenteen meluselvitys. Lisäksi
asemapuiston rakennuksista on ollut käytössä omistajan teettämä
kuntokartoitus ja asemarakennuksen sisätiloista on toimitettu va-
lokuvia sisätilojen nykytilanteesta. Spokin aluetta koskeva maape-
rän haitta-aineselvitys, ympäristötekninen selvitys sekä alustava
kunnallistekninen yleissuunnitelma on laadittu asemakaavan
muutosta varten. Liikenteen meluselvitys on kaavaselostuksen liit-
teenä. Luettelo tehdyistä selvityksistä on selostuksen sivulla 5.

Kaupunki on teettänyt ympäristöhistoriallisen selvityksen Pitäjän-
mäen asemapuiston alueelle. Teknoksen maalitehtaan riskiselvi-
tys ja hajuselvitykset on aikaisempien kaavamuutosten yhtey-
dessä laadittu tehtaan lähialueelle.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

- Johtosiirrot
- Kadut ja liikennealueet 2,3
- YHT 2,5  3,0

Asemakaavamuutoksen toteuttaminen edellyttää kaukolämpöjoh-
don siirtämistä. Mahdollisia tietoliikennekaapelien siirtokustannuk-
sia ei ole huomioitu. Katualueiden kustannukset sisältävät Pitäjän-
mäentien levennyksen, baanan ja sen edellyttämät tukimuurit ju-
naradan varrella sekä uudet julkiset aukiot ja katualueet.

Lisäksi kunnallistekniikan muutoksista ja rakentamisesta aiheutuu
kustannuksia verkonhaltijoille. HSY on esittänyt vesijohdon siirtoa
tehtäväksi kadunrakentamisen yhteydessä ja siirron kustannuk-
siksi on arvioitu noin 350
tannuksia aiheutuu sähköverkkojen ja muuntamotilan rakentami-
sesta.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu
yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökor-
vauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa
käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.
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Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Pitä-
jänmäen asemanseutu uudisrakennuksineen ja asema-aukioi-
neen sekä lisääntyvän palvelutarjonnan ja asukasmäärän myötä
kehittyy ja vilkastuu. Rakentamismahdollisuuksien lisääminen rai-
deliikenneaseman yhteydessä on yhdyskuntarakenteen kannalta
tarkoituksenmukaista. Kaavan mukainen rakentaminen yhdistet-
tynä Sulkapolun ympäristön uudisrakentamiseen luo Pitäjänmäen
aseman kohdalle keskustamaisen kokonaisratkaisun liiketiloineen
ja aukioineen. Yhdyskuntarakenteen kannalta kaavan mahdollis-
tama asuntorakentaminen valmiin kaupunkirakenteen ja kunnallis-
ten verkostojen piirissä edesauttaa monipuolisten palvelujen säily-
mistä alueella.

Kaavaratkaisun toteutuessa Pitäjänmäen vanha asema-alue
tulee jälleen aktiivisempaan käyttöön: arvokkaat rakennukset ja
historiallinen asemapuisto kunnostetaan ja alueen hoitovastuut
täsmentyvät. Asemapuisto säilyy tunnelmaltaan julkisena mm. lä-
pikulkevan puistokujan ja pyöräliikenteen reitin myötä.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Kaava-alueen länsipään luonnonolosuhteet muuttuvat rakentami-
sen myötä. Pitäjänmäentien ja rautatien välisen alueen rakentumi-
nen muuttaa Pitäjänmäentien katumaisemaa. Vehreä yhtenäinen
puistojulkisivu muuttuu rakennetuksi ja Pitäjänmäentien katumai-
sema sen myötä urbaanimmaksi. Täydennysrakentaminen vähen-
tää luonnontilassa olevaa aluetta ja biomassaa. Uudiskorttelin
piha-alueille istutetaan puita ja puutarhakasvillisuutta. Suurin
osalla pihoista on pysäköinnin kansirakennetta, mikä asettaa ra-
joituksia runsaan vehreyden toteuttamiselle tonteilla.

Kaavaratkaisu tukee kulttuurihistoriallisesti arvokkaan asemapuis-
ton säilymistä ja kehittämistä. Uudet asukkaat ja kehittämistoimet
lisäävät asemapuiston käyttöä, millä on toisaalta myös kuluttavaa
vaikutusta historialliseen puistoon. Puiston lisääntyvä käyttö huo-
mioidaan alueen jatkosuunnittelussa. Kaava-alueen länsipään
korttelin ja asemapuiston väliin rakentuva uusi aukiotila yhdistää
eriluonteiset alueet yhtenäiseksi kaupunkirakenteeksi.

Osia Pitäjänmäen asemapuiston historiallisista kasvillisuussommi-
telmista uusitaan ja palautetaan kaavan toteutuessa. Pitäjänmä-
entien vanhat katupuut on todettu olevan huonokuntoisia ja ne uu-
sitaan kadun uudistustöiden yhteydessä. Katualueen levenemisen
myötä historiallisen sommitelman osa, asemapuistoa rajaava pen-
sasaita häviää. Pensasaidan palauttaminen tulee tutkia alueen
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jatkosuunnittelun yhteydessä. Asemapuistoon osoitetulla uudella
baanalinjauksella on myös vaikutuksia lehmuskujanteen länsipää-
hän, alueen historiallisesti avoimeen maisematilaan sekä aseman
viereen sijoittuvaan puoliavoimena kehitettävään puistoaluee-
seen.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Asemakaavan mukainen rakentaminen tuottaa lähikatuverkkoon
arviolta noin 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tämä liikenne ohja-
taan Pitäjänmäentielle Kaupunkiradankujan valo-ohjatun risteyk-
sen kautta. Tämä Sulkapolun valo-ohjatun risteyksen uusi haara
ja vasemmalle kääntymiskaistat vaikuttavat risteyksen valo-oh-
jaukseen niin, että Pitäjänmäentien välityskyky vähenee noin
20%.

Pitäjänmäentien ja Konalantien risteystä tiivistetään poistamalla
vapaat oikeat ja liittämällä ne valo-ohjauksen piiriin. Tämä lisää
viivästyksiä oikealle kääntyville, kun he joutuvat aiempaa useam-
min pysähtymään. Ruuhkautumisen ei kuitenkaan pitäisi lisääntyä
oikealle kääntymiskaistoilla, sillä risteyksen välityskyky riittää ny-
kyisille liikennemäärille. Risteyksen tiivistäminen tekee siitä kau-
punkimaisemman ja kompaktimman sekä lisää jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden turvallisuutta.

Sulkapolun ja Turkismiehentien kohdalla olevien suojateiden tur-
vallisuus paranee Pitäjänmäentiellä keskisaarekkeen rakentami-
sella. Erillisten yksisuuntaisten pyöräteiden rakentaminen ja baa-
nan leventäminen sujuvoittaa ja selkeyttää pyöräilyjärjestelyjä.

Kaavaratkaisu aiheuttaa kaava-alueen ulkopuolelle ulottuvia säh-
köverkon ja muuntamotilojen järjestelytarpeita Pitäjänmäentien ja
Konalantien katualueilla. Muutokset on esitetty kaavaselostuksen
liitekartassa.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Uudisrakentaminen eheyttää Pitäjänmäentien varren katukuvaa.
Rakennusmassat on jaettu erikorkuisiin rakennusosiin, jotka osit-
tain katetaan harjakatoilla, osittain terassein ja viherkatoilla. Uu-
diskorttelin kokonaishahmo on värikäs ja leikkisä.

Junaradan suuntaan nykyinen metsäinen rinne vaihtuu tiiviisti ra-
kennetuksi kaupunkinäkymäksi uuden asuntokorttelin kohdalla.
Radan vieressä levennetään baanayhteyttä ja asuinrakennusten
päädyt sekä pysäköintilaitosten muurit ajoramppeineen muodos-
tavat vaihtelevan julkisivun radalle.
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Korkein uudisrakennus liiketiloineen sijoittuu junalaiturin ja kau-
punginosan tärkeän jalankulkusillan kupeessa olevan uuden Ran-
taradanaukion viereen. Kaupunkirakenteessa tämä on keskeinen
kohta, jossa on bussien runkolinjojen ja lähijunaliikenteen vaihto-
paikka sekä polkupyörien liityntäpaikkoja. Aukio on liitetty sen län-
sipuolella olevaan historialliseen puistoon kaksitasoisen pyöräka-
toksen välityksellä.

Kaava edistää paikallishistoriallisesti merkittävien rakennuksien
säilymistä alueella ja rikastaa siten myös kaupunkikuvaa. Pitäjän-
mäentien ympäristö kehittyy kaavamuutoksen myötä palveluiltaan
monipuolisemmaksi ja aluetta kokoavaksi puistokaduksi.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kaavaan kirjattu hulevesien viivytysvelvoite pienentää alueelta
muodostuvien hulevesien huippuvirtaamia ja ehkäisee kapasiteet-
tiongelmia alapuolisessa verkostossa. Kaavassa suositeltu hule-
vesien imeytys puolestaan vähentää muodostuvien hulevesien
kokonaismäärää. Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsee Väyläviras-
ton hallinnoima rata-alue, jonka alta kulkeva rumpu toimii huleve-
sien purkureittinä. Kaavaratkaisu ei aiheuta muutostarpeita purku-
reitissä ja reitin kapasiteetti on riittävä myös harvinaisten sadeta-
pahtumien tulvatilanteissa.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen sekä eri väestö-
ryhmien toimintamahdollisuuksiin ja palvelutarjontaan lähiympäris-
tössä

Kaavaratkaisun melun- ja runkoäänentorjuntaa sekä ilmanlaatu-
haittojen vähentämisestä koskevat määräykset luovat edellytykset
terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön toteuttamiselle.

Kaavaratkaisu ei heikennä Asemapuiston melutilannetta, joskaan
vanhoille jo asuinkäytössä oleville ja nyt asemakaavalla suojelta-
ville rakennuksille ei ole muodostettavissa melulta suojattua ulko-
oleskelutilaa. Rakennusten sisätiloissa kuitenkin alittuvat asuinti-
lojen sisämelun ohjearvot, jolloin terveellisyyden ja viihtyisyyden
vaatimusten voidaan arvioida täyttyvän alueen suojeluarvot huo-
mioon ottaen.

Asemakaava-alueelle ei kohdistu tehtaan toiminnasta poikkeusti-
lanteissakaan sellaisia välittömiä seurausvaikutuksia, jotka aiheut-
taisivat vaaraa alueen ihmisille. Poistuminen alueelta on mahdol-
lista myös onnettomuustilanteissa. Asemakaava luo riittävät edel-
lytykset terveelliselle ja turvalliselle ympäristölle.



35 (42)

Uusi päivittäistavarakauppa sekä Pitäjänmäentien varteen suunni-
tellut liiketilat tuovat alueelle toivottuja ja tarvittavia lähipalveluita.

Pitäjänmäentien varren nykyisten asuntojen näköalat muuttuvat ja
katutila tiivistyy kaavaratkaisun myötä, kun Pitäjänmäentien vas-
takkaiselle puolelle rakentuu kadunvarteen urbaani asuinraken-
nusrintama.

Kaupalliset ja muut yritysvaikutukset

Suunnittelualue sijoittuu Helsingin yleiskaavan 2016 C1-keskusta-
alueelle, johon tavoitellaan sekoittunutta kaupunkirakennetta pal-
veluineen. Alueelle on suunnitteilla päivittäistavarakauppaa ja jon-
kin verran muuta liiketilaa. Muuta toimitilaa ei ole osoitettu. Yleis-
kaavan C1-alue rajoittuu Pitäjänmäen aseman eteläpuolella Tak-
katien teollisuusalueeseen, joka on yleiskaavassa toimitila-alu-
etta. Kaupallisesta näkökulmasta ja asiakasvirtojen kannalta näin
keskeiselle alueelle kannattaa osoittaa palvelurakentamista. Uusi
päivittäistavarakauppa täydentää lähialueen palveluverkkoa.

Suunnittelualue sijaitsee keskeisellä ja näkyvällä paikalla Pitäjän-
mäen aseman yhteydessä ja Pitäjänmäentien sekä Konalantien
risteyksessä. Nykyisellään lähes rakentamattoman alueen muut-
tuminen rakennetuksi kaupunkiympäristöksi parantaa koko alueen
statusta myös uuden yritystoiminnan sijoittumisen näkökulmasta.
Pitäjänmäen asemanseudun pohjoispuolen rakentuminen edistää
yleiskaavan toteutumista ja vaikuttaa osaltaan koko asemanseu-
dun kehittymiseen yleiskaavan osoittamaan suuntaan. Pitkällä ai-
kavälillä myös Vihdintien bulevardikaupungin rakentuminen alu-
een itäpuolella vaikuttaa koko alueen kehittymiseen.

Kaavaratkaisu vaikuttaa nykyiseen yritystoimintaan myönteisesti
siten, että Takkatien ja Arinatien yritykset hyötyvät asemanseu-
dun lisääntyvistä kauppapalveluista. Kaavaratkaisu mahdollistaa
asemarakennuksessa toimivien palveluyritysten toiminnan jatka-
misen ja toiminnan pienimuotoisen laajentumisen.

TOTEUTUS
Korttelin 460125 (viitesuunnitelmassa nimellä Pitäjärinne) toteutus
tapahtuu vaiheittain, yksityisen maanomistajan ja rakennuttajan
sekä kaupungin yhdessä määrittelemässä aikataulussa. Tonttien
yhteisen LPA-alueen ajoramppi Kaupunkiradankujalta pysäköinti-
tasolle aiheuttaa reunaehtoja toteuttamisjärjestykselle.

Asemapuiston tontinjako ja suojeltujen rakennusten kiinteistöjen
myynti voi käynnistyä kaavan saatua lainvoiman.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-

dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen

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

- huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristö-
jen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin uudessa yleiskaavassa 2016 alue on osittain merkitty
liike- ja palvelukeskustaksi C1, osittain asuntovaltaiseksi alueeksi
A2. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mu-
kainen.

Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 5.2.2018 kumonnut
Helsingin uudesta yleiskaavasta mm. Teknos Oy:n valituksesta
johtuen C1-alueen, jolla pieni osa asemakaavaehdotuksesta si-
jaitsee. Tälle asemapuistossa sijaitsevalle osa-alueelle jää voi-
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maan yleiskaava 2002, jonka mukaan alue on keskustatoiminto-
jen aluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on yleiskaavan 2002 mu-
kainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on pääosin esikau-
pungin pintakallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalai-
sen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Pääosalla kaava-aluetta on voimassa asemakaavat nro 3669
(vahvistettu 7.3.1955) ja nro 5161 (vahvistettu 8.5.1962). Kaavan
mukaan alue on liikennealuetta (L) ja rautatiealuetta (LR). Pitäjän-
mäentien katualueella ovat voimassa asemakaavat nro 6911
(vahvistettu 23.7.1974) ja nro 12349 (saanut lain voiman
27.4.2016).
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Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Liikennealue on pääosin yksityisomistuksessa. Radan varren lii-
kennealue on valtion omistuksessa. Helsingin kaupunki omistaa
Pitäjänmäentien katualueen. Maanomistuskartta on selostuksen
liitteenä.

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 2019 alueen maanomistajan
hakemuksesta.
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Viranomaisyhteistyö

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

 Väylävirasto (ent. Liikennevirasto)
 Museovirasto
 Espoon kaupunki/ Kaupunkisuunnittelukeskus
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus)
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala / varhaiskasvatuksen ti-

lapalvelut

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

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

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutiset-lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 25.2. 25.3.2019 seuraavissa paikoissa:
 Pitäjänmäen kirjastossa, osoite Jousipolku 1
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 6.3.2019 Pitäjänmäen kirjastossa.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat selvitystarpeisiin koskien
vesihuoltoa, RKY-kohteiden suojelun tavoitteiden tarkempaa
määrittämistä sekä melu-, runkomelu- ja tärinätorjunnan tarvetta.
Ilmoitettiin liityntäpaikkojen ja bussipysäkkisyvennyksen tarpeesta
kaava-alueella. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon
kaavatyössä siten, että tarvittavia selvityksiä näistä mainituista
asioista on teetetty, ja selvitysten tulokset on otettu huomioon
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kaavaehdotuksen ratkaisuissa ja kaavamääräyksissä. Polkupyö-
rien liityntäpaikoille on varattu suojakatoksen rakennusala kaava-
alueella.

Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmiste-
luaineistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:

 Museovirasto
 Väylävirasto
 Espoon kaupunkisuunnittelukeskus
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Helsingin seudun liikenne (HSL)

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmiste-
luai-neistosta kohdistuivat rakentumattoman metsäisen osan
(kaava-alueen länsiosan) luontoarvoihin ja alueen luontotietopoh-
jan puutteellisuuteen. Pyydettiin selvittämään alueen Metso-ar-
voja, uhanalaisia ja silmälläpitäviä luontotyyppejä sekä keskeisiä
lahottajalajeja. Pidettiin asuntojen sijoittamista Teknoksen tehtaan
läheisyyteen vähemmän järkevänä turvallisuuden kannalta. Kriti-
soitiin aukion viereistä asuntotornia liian korkeana ja pidettiin
asuntojen sekä kioski- päivittäistavarakaupan ja muiden liiketilo-
jen sijoittamista jalankulkusillan aukion kohdalle huonona, koska
tämä kohta nähtiin RKY-alueen suoja-alueena. Asemapuiston
uutta kevyen liikenteen reittiä radan vieressä kannatettiin. Mielipi-
teet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaavoituksen
alkuvaiheessa esillä olleen suunnitelmaluonnoksen mukaisesta
kioski/liikerakennuksesta on luovuttu ja se on kaavaehdotuksessa
korvattu mittakaavallisesti sopivammalla pyöräkatoksella.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 3 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 23.10. 23.11.2020

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle
12.5.2020 ja lautakunta päätti 19.5.2020 asettaa kaavaehdotuk-
sen julkisesti nähtäville 30 päiväksi.

Lisäksi lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhal-
litus päättää ryhtyä toimiin jotka tähtäävät asukastalon toteutumi-
seen Pitäjänmäellä.
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Lisäksi lautakunta edellytti, että

- Pitäjänmäen Rantaradanaukiota ja sen yhteyttä Pitäjänmäen
asemapuistoon kehitetään alueelliseksi vetovoimaiseksi kes-
kukseksi tavalla, joka tuo paikallisia yhteen niin virallisissa kuin
epävirallisissakin tapahtumissa

- lisäksi alueelle pyritään saamaan kahvila- tai ravintolatoimin-
taa

- tutkitaan, voidaanko edellyttää suunnittelukilpailua koskien
tätä alueidentiteetin kannalta tärkeäksi muodostuvaa asema-
aukiota ja sen yhteydessä olevien rakennusten arkkitehtuuria

- tutkitaan vaihtoehtoa, jossa myös läntisimmän AK-korttelin ra-
kennukset tuodaan katuun kiinni

- tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää alueella nyt olevaa kasvil-
lisuutta tai muuten kasvillisuutta korttelin sisäpihoja suojele-
vien melumuureina toimivien pyörävarastojen ja Pitäjänmäen-
tien välissä (esim. pensaita tai puita) siten, että kadulle muo-
dostuu luonteva ja viihtyisä raja

Toimenpiteet ennen julkisen nähtävilläolon asettamista

Lautakunnan päätöksessä esittämät asiat ovat edellyttäneet jatko-
suunnittelua ja tehtyjen selvitysten tarkennuksia.
Ne on otettu huomioon ennen nähtävilläolon asettamista seuraa-
vasti:

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

- Tontin 46125/1 läntisen asuinrakennuksen rakennusala on
siirretty Pitäjänmäentien kadun varteen ja tehty vähäisiä muu-
toksia rakennuksen viereisille aluevarauksille siirron johdosta.

- Asemapuiston AL/s -tonttien käyttötarkoitusmääräykseen on
lisätty kahvila- ja ravintolatoiminta.

- Kaavaehdotukseen on lisätty Pitäjänmäentien varren katuistu-
tuksia koskeva kaavamääräys: Pitäjänmäentien puoleisten
piharakennusten edustalle tonteilla 46125/1, 3 ja 4 on katualu-
een rajalle varattava vähintään 1,5 metriä leveä istutuskaista
pensaille ja/tai pienille puille.
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Aineistoon tehdyt täydennykset:

 kaavaselostusta on täydennetty tiivistelmän, ympäristöhäiriöi-
den sekä suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta.

 kaavaselostuksen havainnekuva, viitesuunnitelman
kuvamateriaali sekä melu-, runkomelu- ja tärinäselvitys on
päivitetty muutosten johdosta.

 kaavakartan nimiö on päivitetty.

Lautakuntaponsien perusteella muutettu kaavaehdotus on julki-
sesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoituspalvelu pyytää
kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Väylävirasto
 Museovirasto
 Uudenmaan ELY-keskus
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Helsingissä 23.10.2020
Tuomas Hakala
vs. asemakaavapäällikkö
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LIIKENNEMELUSELVITYS

Revisio A: Korjattu liitteiden sivut A1 ja A3.

1 TAUSTA

Helsingin Pitäjänmäen aseman läheisyyteen ollaan suunnittelemassa uusia asuinkerrostaloja. Kohde
sijaitsee Rantaradan sekä Pitäjänmäentien välissä, niiden välittömässä läheisyydessä. Kohteeseen
kantautuu melua sekä ohiajavista junista että tieliikenteestä. Akukon Oy on tehnyt kohteeseen melu-
selvityksen aiemmin ja nyt halutaan tehdä uusi meluselvitys vaihtoehtoisella massoittelulla.

Tässä raportissa esitetään kohteen asemakaavan muutosta varten laaditun, laskennallisen meluselvi-
tyksen tulokset sekä niiden vertailu viitearvoihin.

2 MELUTASON OHJE-, RAJA- JA SUOSITUSARVOT

Ympäristömelun yleiset eli valtioneuvoston päätöksen [1] ohjearvot sisällä varsinaisissa asuinhuo-
neissa (mm. olo- ja makuuhuone) ovat päivällä 35 dB ja yöllä 30 dB sekä ulkona päivällä 55 dB ja yöl-
lä 50 dB.

Ympäristöministeriön julkisivujen äänieristyksen mitoitusoppaassa sekä asetuksessa ja sen peruste-
lumuistiossa rakennuksen ääniympäristöstä [2, 3, 4] asunnoissa yöllä esiintyvälle enimmäistasolle
suositellaan käytettäväksi tavoitearvoa LAmax  45 dB, jota sovelletaan tässä junaliikenteen ohiajojen
osalta.

3 MELULASKENTA

3.1 Laskenta- ja maastomalli

Ympäristömelun laskennat tehtiin Datakustik Cadna/A 2020 –tietokoneohjelmalla käyttäen yhteispoh-
joismaista tie- ja raideliikennemelun laskentamallia [5, 6].

Kolmiulotteinen tietokonemalli sisältää alueen maaston korkeuskäyrät, rakennusten sijainnit ja kor-
keudet sekä liikenneväylien sijainnit ja korkeustiedot.

Suunniteltujen rakennusten korkeustiedot ja sijainnit syötettiin malliin käyttäen lähtötietoina arkkiteh-
dilta saatua asemakaavapiirustusta (8/2020) sekä Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa
(9/2018).
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3.2 Laskentasuureet ja -pisteet

Laskentasuureena on A-keskiäänitaso LAeq päiväsaikaan klo 7-22 ja yöaikaan klo 22-7. Selvityksen
tuloksina esitetään sekä julkisivuihin kohdistuvat keskiäänitasot, että piha-alueella esiintyvät päivä- ja
yöajan keskiäänitasot.

Pihojen äänitasot ovat kokonaismelutasoja siinä mielessä, että ne sisältävät kaikki heijastukset kovis-
ta pystypinnoista kuten talojen ulkoseinistä. Tällainen laskentatulos edustaa ulko-oleskelualueiden
melua.

Seinän heijastusta ei oteta huomioon rakennuksen julkisivuun kohdistuvaa melutasoa arvioitaessa.
Julkisivuihin kohdistuvan melun ohjearvot koskevat melua, josta heijastuksen osuus on poistettu. Si-
ten aivan seinän lähellä ohjearvoihin verrattava äänitaso on n. 3 dB pienempi kuin mitä melukartta
näyttää. Sen sijaan julkisivujen laskentapisteiden tuloksissa äänitaso on suoraan julkisivulle kohdistu-
va melutaso.

Melukartan laskenta tehtiin käyttäen 5 m x 5 m suuruisia laskentaruutuja. Laskentapisteet sijaitsivat
2 m korkeudella maanpinnasta. Rakennusten julkisivujen melutasojakautumat laskettiin siten, että
laskentapisteitä sijoitettiin kunkin kerroksen korkeudelle ja vaakasuunnassa enintään 10 m välein.

3.3 Melulähteet

3.3.1 Tieliikenne

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

Laskennassa käytetyt tieliikennetiedot vastaavat ennustetilannetta vuodelle 2040, ja ne on saatu Hel-
singin kaupungin edustajalta (Anu Haahla, 14.2.2019) Tieliikennetiedot on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Laskennassa käytetyt tieliikenteen liikennemäärätiedot.

Tie KAVL2040 raskas-% nopeus
[km/h]

Pitäjänmäentie, Konalantien länsipuoli 16200 7,0 50
Pitäjänmäentie, Konalantien itäpuoli 17200 9,0 40
Pitäjänmäentie, Kaupintien liittymästä etelään 19400 9,0 40
Konalantie 11200 7,0 40
Tieliikenteen 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 Junaliikenne

Junaliikenne on mallinnettu Helsingin kaupungin meluselvitysohjeluonnoksen mukaisesti, käyttäen
Rantaradan tietoja. Junaliikenteen tiedot on esitetty taulukossa 2.
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Taulukko 2. Laskennassa käytetyt junaliikenteen liikennemäärätiedot.

Junamäärät Helsinki-Kirkkonummi, ennuste 2035 päivä yö
junan pituus
[m]

nopeus
[km/h]

Sm5 sähkömoottorijunat 298 50 75 120

Pendolino (Sm3) 10 - 160 120
Sr2-veturin vetämät kaksikerroksiset IC-junat (IC2) 22 4 177 120

4 LASKENTATULOKSET

Liitteessä A on esitetty liikennemelun päiväaikaiset (klo 7–22, liitteet A1 ja A2) ja yöaikaiset (klo 22–7,
liitteet A3 ja A4) A-keskiäänitasot LAeq. Liitteissä B1 ja B2 on esitetty laskentatulokset tilanteelle, jossa
pyörä- ja pihakatokset on toteutettu akustisesti tiiviinä ja umpinaisina kokonaisuuksina, päivä- ja yö-
ajalle. Liitteissä B on esitetty myös muita meluntorjuntatoimenpiteitä, joilla uudisrakennusten pihojen
melutaso saadaan alle ohjearvon. Näitä käsitellään kohdassa 5.2.

Pihoille on laskettu keskiäänitaso 2 m korkeudella maanpinnasta ja julkisivuille on laskettu kerroskoh-
taisesti suurimmat keskiäänitasot. Rakennusten seinillä olevat kahdeksankulmaiset tunnukset ilmoit-
tavat suurimman kyseisillä julkisivuilla esiintyvän keskiäänitason LAeq.

Laskennassa tarkasteltiin myös junien ohiajojen aiheuttamia enimmäisäänitasoja rakennuksen julkisi-
vuille. Suurimmat kohdistuvat enimmäisäänitasot ovat radan puolella rakennuksia; suurin rakennuk-
sen julkisivuun kohdistuva taso vaihtelee välillä LAmax = 78…83 dB, riippuen rakennuksen etäisyydes-
tä rataan. Läntisimmän rakennuksen julkisivulla suurin kohdistuva enimmäisäänitaso on 78 dB, länti-
simmän korttelin itäisen rakennuksen julkisivulla suurin kohdistuva enimmäisäänitaso on 80 dB, kes-
kimmäisen korttelin itäisen rakennuksen ja itäisimmän korttelin länsirakennuksen julkisivuille kohdis-
tuu suurimmillaan 83 dB, ja itäisimmän rakennuksen sekä keskikorttelin läntisen rakennuksen julkisi-
vuille kohdistuu suurimmillaan 81 dB.

Junien aiheuttama enimmäisäänitasotarkastelu tehtiin käyttäen Sm5 junien päästötasoa, sillä niiden
ne liikennöivät yöaikaan kohtalaisen tiheästi. IC2-junia ja Pendolinoja kulkee yöaikaan harvoin, joten
ohjeessa määritelmä usein toistuvasta melusta ei täyty kaukojunien kohdalla. Vertailu on siten luonte-
vaa tehdä vain lähijunien osalta.

5 TULOSTEN TARKASTELU

5.1 Julkisivuihin kohdistuva melu 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.

Junaliikenteen osalta on tarpeen tarkastella julkisivuun kohdistuvia enimmäisäänitasoja LAmax. Sisä-
melun enimmäisäänitason tavoitearvona voidaan pitää yöaikaan 45 dB [4]. Tällöin kaavavaatimusta
vastaava LA määräytyy julkisivulle kohdistuvan enimmäisäänitason ja sisämelun enimmäisäänitason
tavoitearvon erotuksena. Koska yöaikana kaukojunia kulkee vain harvakseltaan ja tavoitearvo on an-
nettu usein toistuville tapahtumille, tehdään yöajan enimmäisäänitasovertailu käyttäen vain Sm5 ju-
nien ohiajoja.

Ympäristöministeriön asetuksen [2] mukaan asuinrakennuksen ulkovaipan ääneneristys on oltava vä-
hintään 30 dB.
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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 äänieris-
tysvaatimus riippuu mm. ikkunoiden suhteellisesta pinta-alasta ja huonetilavuudesta.

Rakennusten julkisivukohtaiset kaavavaatimusta vastaavat äänitasoerotukset LA on esitetty yksinker-
taistetusti taulukossa 3 sekä julkisivukohtaisesti liitteessä C. Taulukoissa on esitetty myös kullekin jul-
kisivulle kohdistuvat suurimmat keskiäänitasot LAeq ja enimmäisäänitasot LAmax. Äänitasoerotuksen
määrittävä äänitaso on lihavoitu ja merkitty punaisella, mikäli äänitasoerotus on suurempi kuin ympä-
ristöministeriön asetuksen mukainen vähimmäisvaatimus 30 dB.

Julkisivun äänitasoerotus on 32 dB pohjoisilla julkisivuilla, jotka näyttävät Pitäjänmäentien suuntaan
kauttaaltaan. Junaradan suuntaan äänitasoerotuksen vaihteluväli on merkittävä ja tarpeen huomioida
jatkosuunnittelussa.

Taulukko 3. Julkisivujen kaavavaatimusta vastaavat äänitasoerotukset LA ja julkisivuille kohdistuvat
keski- ja enimmäisäänitasot. Pohjoisen julkisivun äänitasoerotus on suositus tieliikennemelua vas-
taan, muilla julkisivuilla äänitasoerotus on suositus junamelua vastaan. Vaatimukset koskevat kaikkia
rakennuksia.

julkisivun suunta LA LAeq LAmax

etelään (junaradan suuntaan) 30…35 dB 58…61 dB 73…80 dB
pohjoiseen (tien suuntaan) 32 dB 65…66 dB -

5.2 Piha-alueet

Kaupan päälle suunnitellulla pihakannella melutaso alittaa ohjearvot osalla pihaa. Jatkosuunnittelussa
tulee tutkia pihan suojaamista laajemmin esim. melua torjuvien kaiteiden tms. avulla.

Mikäli muita pihakansia ei suojata melulta, (liitteet A1 ja A3) melutaso ylittää kahdella pihakannella
melutason ohjearvot. Jos katokset toteutetaan umpinaisina rakennuksina, ne suojaavat piha-alueita
melulta (liitteet B1 ja B2) jonkin verran. Suunniteltujen katosten lisäksi tulee joko rakentaa melueste
tai jatkaa kyseisiä rakennuksia liitteessä osoitetun sinisen viivan matkalta. Läntisimmän pihan reunoil-
la meluesteen korkeuden tulee olla 2 m, keskimmäisen pihan reunalla meluesteen korkeuden tulee
olla 2,8 m ja V-kerroksisen kattopihan ympäröivän meluesteen tulee olla vähintään 1,3 m korkea.

5.3 Parvekkeet

Parvekkeilla sovelletaan Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvoja 55 dB päiväaikaan ja 50 dB.

Avoimilla parvekkeilla esiintyvä melutaso on yleensä enintään 3 dB suurempi kuin julkisivuun kohdis-
tuva melutaso julkisivusta tulevan heijastuksen vuoksi.

Parvekelasitusrakenteen äänieristyksen mitoituksen lähtökohtana on julkisivuihin kohdistuvan kes-
kiäänitason ja parvekkeilla sallitun keskiäänitason välinen äänitasoerotus LA .

Julkisivuille, joilla lasketut päiväaikaiset keskiäänitasot ylittävät 65 dB, ei suositella suunniteltavan
parvekkeita.

Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liite A1) ovat 63…65 dB, parvekelasi-
tuksen äänieristysvaatimus LA on 8…10 dB. Tämän äänitasoerotuksen saavuttamiseksi suositte-
lemme lasittamaan ko. parvekkeet 10 mm karkaistulla parvekelasilla (yläosa, voi olla avattava, lasien
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välissä välilistat) ja alaosa 5+5 mm laminoidulla lasilla. Parvekkeiden kattoihin tulisi asentaa 50 mm
paksuja vaimennusverhouslevyjä kaiunnan vähentämiseksi.

Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liite A1) ovat 53…62 dB, parvekelasi-
tuksen äänieristysvaatimus LA on enintään 7 dB. Näillä julkisivuilla tavallinen parvekelasitus (yläosa
6 mm karkaistu avattava lasi ja alaosa 4+4 mm laminoitu lasi) on riittävä.

Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liite A1) ovat enintään 52 dB, ei vaadi-
ta lasitusta ainakaan melun kannalta.

Jukka Vesterinen Oskar Lindfors
mittausteknikko akustikko, DI
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1.3 m
2.0 m

PitäjänmäentieKAVL2040 16200

PitäjänmäentieKAVL 2040 17200

Konalantie

KAVL204 0
11200

kattopiha
45...48 dB

+25,40m

+25,30m

+31,40m

V

V

V

IX 1/2

VII IX 1/2

VII 1/2

VII 1/2

VII 1/2

VIII 1/2

VI

2.0 m

201034-01 Liite B2

Pitäjänmäen asemanseutu
Liikennemeluselvitys

Tie- ja junaliikennemelu
Ennuste 2040

Julkisivuilla ja piha-alueilla
esiintyvät suurimmat melutasot

uudisrakennusten alue

Yö (klo 22-7)
A-keskiäänitaso LAeq

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

Uudisrakennukset ruskealla

Akukon Oy

SUUN

JVe/LKi
MITTAKAAVA

1:1500

PÄIVÄYS

31.08.20
PAPERIKOKO

A4

Cadna/A 2019 (Nordic)



Konalantie

KAVL204 0
11200

+25,40m

+25,30m

+31,40m

V

V

V

IX 1/2

VII IX 1/2

VII 1/2

VII 1/2

VII 1/2

VIII 1/2

VI

32 dB

30 dB

30 dB

30 dB

32 dB

30 dB

30 dB

30 dB 33 dB
30 dB

32 dB
30 dB

30 dB

35 dB
32 dB

32 dB

32 dB

32 dB

32 dB

32 dB

35 dB
32 dB

30 dB

30 dB
32 dB

201034-1 Liite C1

Pitäjänmäen asemanseutu
Liikennemeluselvityksen päivitys

Äänitasoerotukset

sininen - tieliikennemelu
punainen - raideliikennemelu

Akukon Oy

SUUN

JVe/LKi

MITTAKAAVA

1:1500

PÄIVÄYS

27.08.20

PAPERIKOKO

A4

Cadna/A 2019 (Nordic)


























































































