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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksen sisältö  

 
Asemakaavan muutos mahdollistaa pääosin IV-kerroksisen asuintalon 
rakentamisen kolmelle teollisuus-, varasto-, liike- ja/tai asuinkäytössä 
olevalle tontille ja näiden tonttien yhdistämisen. 
 

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet 
 
Kaavoitustyö on käynnistetty maanomistajien aloitteesta. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta esitettiin yksi, rakennusten korkeutta koskeva mielipide. 
Esitetty mielipide on otettu huomioon. 
 
Asemakaavan muutosluonnos on pidetty nähtävänä kaupungin ilmoi-
tustaululla, kaupunkisuunnitteluvirastossa ja viraston nettisivuilla. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi asemakaavan muutosehdotuk-
sen hyväksymistä.  
 
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin 
lausunnot. Muistutuksia ei esitetty. Lausunnoissa esitettiin melusuoja-
ukseen ja asuntojen varatiejärjestelyihin kohdistuvia huomautuksia. 
Asemakaavan muutosehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on selostet-
tu kohdassa Suunnittelun vaiheet.  
 

Asemakaavan muutoksen toteutus 
 
Maanomistajat ovat tehneet rakennusliikkeen kanssa esisopimuksen. 
 

2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Asemakaavan muutosta koskevat erityistavoitteet eheästä kaupunkira-
kenteesta ja asuinalueiden meluntorjunnasta. Nämä tavoitteet on otettu 
huomioon kaavamuutoksen valmistelussa. Asemakaavan muutos ei ole 
ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. 
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Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajama-aluetta.  
 

Yleiskaava  
 
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on kerrostalovaltaista asumi-
sen ja toimitilojen aluetta.  
 

Asemakaava 
 
Alueella on voimassa asemakaava nro 8145 (vahvistettu 1.10.1981). 
Kaavassa tontti 45459/1 on yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen 
korttelialuetta (ALK). Kerrosluku on enintään kaksi. Muut tontit ovat yh-
distettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (TTV). Ker-
rosluku on I–III. Tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus on 2 265 k-m². 
 

Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
 

Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin.  
 

Pohjakartta  
 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 25.6.2012. 
 

Maanomistus 
 
Alue on yksityisomistuksessa. 
 

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö 
 
Alue sijaitsee Vartioharjun pientaloalueen länsireunassa, Itäväylän ja 
Liikkalantien–Liikkalankujan välissä. Alue rajoittuu myös Karhulan-
tiehen, jonka toisella puolella on Puotilan ja sen asemanseudun kerros-
talokortteleita. 
 
Alueella on kolme rakennusta, joiden valmistumisvuodet ovat 1940, 
1952 ja 1955 ja joiden yhteenlaskettu kerrosala on 1 878 k-m². Korjaa-
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mo-, käytettyjen autojen myynti- ja ravintolatoiminnat käyttävät tästä 
noin 70 %, asuminen loput.  
 

Palvelut 
 
Itäkeskus on 1–2 km:n päässä. Vastapäätä Itäväylän pohjoispuolella 
on pieni päivittäistavaramyymälä. Puotilan ostoskeskus on kilometrin 
etäisyydellä. 
 
Peruskoulun suomenkielisille ala- ja yläasteille ja ruotsinkieliselle ala-
asteelle on matkaa noin kilometri. 
 
Puotilan liikuntapuisto on yläasteen vieressä. 
 
Metroasemalle etäisyyttä on noin kilometri. Itäväylällä kulkee paikallis- 
ja seutuliikenteen busseja.  
 

Luonnonympäristö 
 
Alueen luonnonmukaisia maastonmuotoja ja niihin liittyvää puustoa on 
vielä jonkin verran nähtävissä. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Asema-
kaavan toteuttaminen edellyttää tontilla sijaitsevan tietoliikennekaapelin 
ja vesihuoltoverkoston siirtämisen. 
 

Maaperä 
 
Alueen maaperä on pääosin moreenia. Lisäksi alueen pohjoisosassa 
esiintyy moreenikerroksen yläpuolinen savialue, jossa savikerroksen 
arvioitu paksuus on 1–3 metriä. 
  

Ympäristöhäiriöt 
 

Itäväylän liikenne aiheuttaa melu-, pakokaasu- ja hiukkaspäästöjä. 
Tontilla 45459/2 on harjoitettu mm. korjaamotoimintaa. Korjaamotoi-
minta on saattanut aiheuttaa maaperän pilaantumista. Alueelta ei ole 
tiedossa maaperätutkimuksia.  
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3 
TAVOITTEET 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on alueen muuttaminen tehok-
kaampaan asumiskäyttöön hyvän palvelutason ympäristössä yleiskaa-
van osoittamaan tapaan. 
 

4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Alue on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Pieni kaista 
nykyistä korttelialuetta on merkitty kaduksi nykytilanteen mukaisesti. 
Rakennusoikeus on 5 000 k-m2, ja kun alueen pinta-ala on 5 631 m2, 
tonttitehokkuudeksi muodostuu 0,89. Kerrosluku on neljä, pieneltä osin 
kolme. 
 
Rakennus sijoittuu Itäväylän suuntaisesti nelikerroksisena massana ja 
tämän suhteen kolmena poikittaisena massana, jotka alarinteen puolel-
la ovat neljän kerroksen korkuisia ja omakotikorttelien puolella mataloi-
tuivat kolmeen kerrokseen. Nämä kolme "pihataloa" näkyvät Itäväylän 
suuntaan niin, että niiden välissä on lasiparvekekytkös. 
 
Kaavassa on määräys perheasuntojen osuudesta. 
 
Autopaikkojen vähimmäisvaatimus on kaupunkisuunnittelulautakunnan 
7.2.2012 hyväksymien suunnitteluohjeiden mukaisesti isompi luvuista 1 
ap/100 k-m2 tai 0,7 kertaa asuntojen lukumäärä. Autopaikat on sijoitettu 
osin ensimmäisen kerroksen/kellaritason autotalleihin, osin pihalle ton-
tin pohjoisreunaan. Tonttiliittymiä on kaksi, toinen Karhulantiellä lähellä 
Itäväylän risteystä, toinen tontin vastakkaisessa kulmassa Liikkalanku-
jalla.  
 
Kaavassa määrätään meluselvityksen perusteella rakennuksen ul-
koseinien ääneneristävyys ja parvekkeiden melusuojaus. Rakennuksen 
sijoittaminen tontille ja Itäväylän meluseinä tontin kohdalla suojaavat 
tontin ulkotiloja. 
 

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 
 
Olemassa olevan tiedon mukaan alueen maaperä on pääosin moree-
nia, alueen koillisosassa maaperä on savialuetta, jossa kitkamaaker-
roksen yläpuolisen savikerroksen arvioitu paksuus on alle 3 metriä. 
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Rakennukset perustetaan kitkamaa-alueella maanvaraisesti ja savialu-
eella, missä savikerroksen paksuus on alle 3 metriä, tukipaaluin kanta-
van kerroksen varaan tai vaihtoehtoisesti massanvaihdon varaan.   
 
Viimeistään rakennusten purkuvaiheessa on tarpeen selvittää korjaa-
morakennuksen tontin maaperän puhtaus. Kaavassa on annettu mää-
räys maaperän pilaantuneisuuden selvittämisestä ja pilaantuneen 
maaperän puhdistamisesta.  
 

5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 
 

Kaavan toteuttaminen tuo uusia asuntoja hyvän palvelutason alueelle. 
 
Kaupunkikuvallisesti kaavan toteuttaminen ulottaa kerrostalorakenta-
misen aikaisempaa idemmäs Itäväylän varressa Puotilan asemanseu-
tua ajatellen. 
 
Uusi rakentaminen suojaa melulta myös ylempänä rinteessä olevia 
pientaloja. 
 
Vesihuollon johtosiirron kustannusarvio on ilman arvonlisäveroa noin 
50 000 euroa ja tietoliikennejohdon siirron kustannukset ilman liikenne-
järjestelyjä ja päällystetöitä noin 20 000 euroa. Johtosiirtojen kustan-
nuksista vastaa hankkeeseen ryhtyvä täysimääräisinä. 
 

6 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS  

 
Tonttien omistajat ovat tehneet esisopimuksen kaavamuutoksen toteut-
tamisesta rakennusliikkeen kanssa. 

 
7 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaavoitustyö on tullut vireille tonttien omistajien hakemuksien johdosta 
(saapuneet 14.4.2005 ja 22.8.2006).  
 
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 16.2.2011).   
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Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökoh-
tia ja tavoitteita esiteltiin kaavoittajan päivystystilaisuudessa 10.3.2011. 
 
Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävänä 13.8.–5.9.2012 kaupungin 
kirjaamossa, kaupunkisuunnitteluvirastossa ja viraston internetsivuilla. 
Osallisille lähetettiin asemakaavan muutosluonnos (kirje päivätty 
6.8.2012).  
 

Esitetty mielipide 
 
Asemakaavaosastolle on saapunut naapuriyhtiöltä kahdella eri kirjeellä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva mielipide, jossa viittä ker-
rosta pidettiin liian korkeana rakentamisena ja esitettiin, ettei suunnitte-
lualueelle kaavoitettaisi yli 3–4-kerroksisia taloja. 
 
Mielipide on otettu huomioon niin, että kerroslukua on madallettu ja se 
on nyt neljä, aivan pieneltä osin kolme. 
 

Viranomaisyhteistyö 
 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää, että tontilla 
olevia johtoja varten on osoitettava johtokujat. Asemakaavaan ei kui-
tenkaan johtokujia ole merkitty, koska ne pientä tontinkulmaa lukuun ot-
tamatta ovat tontin sisäisiä, ja johdot tulee kiinteistönomistajan kustan-
nuksella siirtää.  
 
Kaupunginmuseo pitää valitettavana, ettei entisellä pankki- ja liikera-
kennuksella ole kaavassa säilymisedellytyksiä. Toisaalta rakennus on 
jäänyt lähes näkymättömiin meluaidan taakse, joten tärkeä osa sen 
kaupunkikuvallista merkitystä on menetetty. 
 
Rakennusvirasto puoltaa kaavamuutosta kestävän kehityksen ja kau-
pungin strategian mukaisena, mutta muistuttaa autopaikkojen ja lumiti-
lojen riittävyydestä tontilla sekä hulevesien imeyttämisestä ensisijaises-
ti tontilla. Asemakaavaan ei ole tehty muutosta, koska autopaikkamää-
räykset ovat uusien laskentaohjeiden mukaiset ja muut kaksi seikkaa 
selviävät rakennuslupavaiheessa. 
 
Ympäristökeskus huomauttaa, että Itäväylän puolen parvekkeilla lasitus 
ei ole riittävä melusuojaus. Myös ilmanlaatu väylän puolelle on olennai-
sesti sisäpihan tilannetta heikompi. Asemakaavaan on tämän johdosta 
lisätty määräys ilman sisäänotosta pihan puolelta tai katolta. Määräys 
rakennuksia yhdistävien parvekkeiden kiinteästä lasituksesta Itäväylän 
puolella oli jo kaavaluonnoksessa. 
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Lausunnot ja nähtävillä olon jälkeen tehdyt muutokset 
 

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 30.11.2012–
4.1.2013.  
 
Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin kiinteistölautakunnan, ra-
kennusviraston, pelastuslautakunnan ja ympäristölautakunnan lausun-
not. Ehdotuksesta ei esitetty muistutuksia. 
 
Lausunnoissaan kiinteistölautakunta ja rakennusvirasto puoltavat ehdo-
tusta. Kiinteistölautakunta toteaa lisäksi, että asemakaavan toteuttami-
nen katualueen osalta edellyttää aluejärjestelyä kaupungin ja tontin 
45459/1 omistajan välillä, ja että järjestely tullaan valmistelemaan kaa-
van saatua lainvoiman.  
 
Pelastuslautakunta toteaa, että asuntojen varatiejärjestelyihin on kiinni-
tettävä erityistä huomiota. Asemakaavan muutosehdotusta ei ole lau-
sunnon johdosta ollut tarpeen tarkistaa. Kyseiset järjestelyt ratkaistaan 
rakennuslupamenettelyn yhteydessä. 
 
Ympäristölautakunta ehdottaa, että ehdotusta tarkistettaisiin siten, että 
melusuojausvaatimukset myös päätyasunnoissa ja niiden parvekkeilla 
toteutuvat.  
 
Ympäristölautakunnan lausunnon johdosta asemakaavan muutosehdo-
tukseen on tehty seuraava muutos:  
 

− lounais- ja koillispäihin tulevien parvekkeiden melusuojauksesta 
on lisätty määräys ehdotukseen. 

 
Asemakaavan muutosehdotukseen on lisäksi tehty seuraava tarkistus: 
 

− asuntotyyppimääräystä perheasuntojen osuudesta on muutettu 
viimeisimpään kaavoissa käytettyyn muotoon. 

 
8 
KÄSITTELYVAIHEET 
 

Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 30.10.2012 ja se päätti puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä. 
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on 11.4.2013 muuttanut asemakaavan 
muutosehdotusta. 
 
 
Helsingissä 11.4.2013 
 
 
 
 
Olavi Veltheim 
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VARTIOHARJU, LIIKKALANTIE 2 JA 4 SEKÄ 
LIIKKALANKUJA 4 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

 

Suunnittelualue 
 
Asemakaavan muutos koskee osoitteissa 
Liikkalantie 2 ja 4 sekä Liikkalankuja 4 sijait-
sevia tontteja 45459/1–3. 
 
Nykytilanne 
 
Tontit sijaitsevat Itäväylän varrella Vartiohar-
jussa. Tontilla 45459/1 on vuonna 1955 ra-
kennettu asuinrakennus, jossa on ensim-
mäisessä kerroksessa liiketilaa. Tontilla 2 on 
vuonna 1952 valmistunut kauppa- ja varas-
torakennus. Tontilla 3 on vuonna 1940 ra-
kennettu asuinrakennus, jossa on ensim-
mäisessä kerroksessa liiketilaa.  
Tonttien 1 ja 3 Itäväylän puoleiset reunat on 
rajattu meluaidalla. Muutosalueen eteläpuo-
lella on asuinpientaloja ja kerrostaloja. Alu-
een koillispuolella on liikerakennus. 
 
Mitä alueelle suunnitellaan 
 
Tonttien 45459/1–3 alueelle on suunnitteilla 
uusi 3–5 kerroksen korkuinen asuinkerrosta-
lo. Rakennuksen laajuus tulee olemaan noin 
5 000 kerrosalaneliömetriä. Vanhat olemas-
sa olevat rakennukset puretaan alueelta.  
Tavoitteena on, että tonttien käyttömahdolli-
suuksia parannetaan rakennusoikeutta nos-
tamalla. Liike- ja asuntokerrostalojen tontti 
45459/1 ja teollisuus- ja varastorakennusten 
tontit 45459/2 ja 3 muutetaan asuinraken-
nusten korttelialueeksi. 
 

Aloite 
 
Kaavamuutos on tullut vireille tonttien omis-
tajien hakemuksesta.  
 
 

 
 
Maanomistus 
 
Tontit ovat yksityisomistuksessa. 
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Kaavatilanne 
 
Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 
1982. Tontti 45459/1 on asemakaavassa 
yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen 
korttelialuetta (ALK). Tontin rakennusoikeus 
on 668 kerrosalaneliömetriä, josta on jäljellä 
20 kerrosalaneliömetriä. Tontit 2 ja 3 ovat 
yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennus-
ten korttelialuetta (TTV). Tontin 2 rakennus-
oikeus on 710 kerrosalaneliömetriä ja siitä 
on jäljellä 60 kerrosalaneliömetriä. Tontin 3 
rakennusoikeus on 951 kerrosalaneliömetriä 

ja siitä on jäljellä 371 kerrosalaneliömetriä. 
 
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty ker-
rostalovaltaiseksi alueeksi. 
 
Tehdyt selvitykset 
 
Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä: 

 Ympäristövaikutusselvitys, (Ramboll 
2010) 

 
Maankäyttösopimus  
 
Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan 
muutoksen perusteella mahdollisesti kysee-
seen tulevan maankäyttösopimuksen haki-
jan kanssa käytävissä neuvotteluissa.  
 
Vaikutusten arviointi 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa 
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-
tamisen vaikutuksia kaupunkikuvaan ja 
asuinympäristöön kaavan valmistelun yh-
teydessä. Teetetyssä ympäristövaikutussel-
vityksessä on tarkasteltu Itäväylän liikenteen 
melun ja päästöjen vaikutuksia asumiseen. 
 

Kaavan valmisteluun osallistuminen 
 
Aloitusvaihe 
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee 
esittää viimeistään 24.3.2011.  
 
Kaavan valmistelija on tavattavissa 10.3.  
klo 16–19 Leikkipuisto Rusthollarissa, Rust-
hollarintie15 sekä kaupunkisuunnitteluviras-
tossa sopimuksen mukaan. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 
muuta valmisteluaineistoa (asemapiirros, 
mallinnus alueesta) on esillä 2.3.–24.3.:  

 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansa-
koulukatu 3, 1. krs. 

 Leikkipuisto Rusthollarin ikkunassa, 
Rusthollarintie 15 

 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupunginta-
lo, Pohjoisesplanadi 11–13 

 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä 
nyt").   

 
Valmisteluvaihe 
Asemakaavaluonnos laaditaan vuoden 2011 
aikana. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoite-
taan kirjeillä, lehti-ilmoituksella sekä viraston 
internet-sivuilla ja siitä on mahdollisuus esit-
tää mielipiteensä. Viranomais- ja muu asian-
tuntijayhteistyö järjestetään erillisin neuvot-
teluin. 
 
Ehdotusvaihe  
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen 
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoit-
teena on, että ehdotus esitellään kaupunki-
suunnittelulautakunnalle loppuvuodesta 
2011. 
 
Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan 
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viran-
omaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi 
tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.  
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Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston 
käsiteltävänä keväällä 2012. 
 
Ketkä ovat osallisia 
 
Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 

 alueen ja naapuruston maanomistajat, 
asukkaat ja yritykset  

 PuotilaSeura, Vartio- ja Mellunkylän 
Omakotiyhdistys 

 Helsingin Yrittäjät 

 kaupungin asiantuntijaviranomaiset: 
kaupunginmuseo, kiinteistöviraston tont-
tiosasto, ympäristökeskus, rakennusvi-
raston katu- ja puisto-osasto, rakennus-
valvontavirasto, pelastuslaitos ja Helsin-
gin Energia 

 muut asiantuntijaviranomaiset: Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut/Vesi, Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus. 

 
Mistä saa tietoa 
 
Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-palvelusta: 
www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat kar-
talla. 
 
Suunnittelusta tiedotetaan 

 kirjeillä osallisille (yhtiöiden kirjeet lähete-
tään isännöitsijöille, joiden toivotaan toi-
mittavan tiedon osakkaille, asukkaille ja 
yrityksille)  

 Helsingin Uutiset-lehdessä 

  www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä 
nyt!).  

 
Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävil-
läolosta tiedotetaan kuulutuksella Helsingin 
Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Met-
rossa sekä viraston internet-sivuilla 
(www.hel.fi/ksv). 

Mielipiteet 
 
Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoittee-
seen:  
 
Helsingin kaupunki, Kirjaamo,  
Kaupunkisuunnitteluvirasto,  
PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11–13) 
 
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi 
tai faksilla (09) 655 783 
 
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti 
kaavan valmistelijalle. 
 
Kaavaa valmistelee 
 
arkkitehti Elina Suonranta 
puhelin 310 37446 
sähköposti elina.suonranta(a)hel.fi 
 
DI Heikki Hälvä 
puhelin 310 37142 
sähköposti heikki.halva(a)hel.fi 
 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
091 

Helsinki
Täyttämispvm 03.10.2012

Kaavan nimi LIIKKALANTIE 2-4

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm  

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 16.02.2011

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus 12149

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,5630 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 0,0000

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
 

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
0,5630

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset   

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,5630 100,0 5000 0,89 0,0000 2195

A yhteensä 0,5586 99,2 5000 0,90 0,3150 3792

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä 0,0000   0   -0,3194 -1597

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä 0,0044 0,8 0   0,0044 0

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä          

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä        



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,5630 100,0 5000 0,89 0,0000 2195

A yhteensä 0,5586 99,2 5000 0,90 0,3150 3792

AK 0,5586 100,0 5000 0,90 0,5586 5000

ALK 0,0000   0   -0,2436 -1208

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä 0,0000   0   -0,3194 -1597

TTV 0,0000   0   -0,3194 -1597

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä 0,0044 0,8 0   0,0044 0

Kadut 0,0044 100,0 0   0,0044 0

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            
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LIIKKALANTIE 2-4, HELSINKI 
MELUSELVITYS 
 
1. TYÖN TAUSTA JA SELVITYSKOHDE 

Työssä laadittiin kaavoitusvaiheen meluselvitys Helsingin Puotilaan, Itäväylän ja Karhulantien 
kulmaukseen suunnitellusta uudisrakennuskohteesta. Työ päivittää meluselvityksen osalta koh-
teesta aiemmin laaditun ympäristövaikutusselvityksen (Ramboll 13.10.2008). Työssä selvitettiin 
laskennallisesti mallintamalla kohteen sisätiloihin ja parvekkeille sekä ulko-oleskelualueille koh-
distuva tieliikennemelu. Lähtökohtana olivat Valtioneuvoston päätöksen 993/92 mukaiset ohjear-
vorajat keskiäänitasolle asuinalueilla. Myös uudisrakennuksen ulkovaipan ääneneristävyysvaati-
mukset sekä parvekkeiden toteuttamismahdollisuudet ja lasitustarve arvioitiin kaavoitusvaiheen 
edellyttämällä tarkkuudella. 
 
Työ on tehty Skanska Talonrakennus Oy/ Asuntorakentaminen Etelä-Suomi toimeksiannosta. Ti-
laajan yhteyshenkilönä on ollut suunnittelujohtaja Pekka Sokka. Kohteen suunnittelija on Arkki-
tehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy, jossa yhteyshenkilönä on ollut arkkitehti SAFA Milla Han-
nonen. Meluselvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy, jossa työstä on vastannut projektipäällik-
kö Olli-Matti Luhtinen. 
 

 
Kuva 1: Asemapiirros selvityskohteesta (Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy 13.8.2010) 
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2. MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 

2.1 Sovellettavat ympäristömelun ohjearvot 
 
Ympäristömelun kuvaamiseen käytetään yleisimmin keskiäänitasoa LAeq (ekvivalenttitasoa), jos-
sa hetkittäiset äänen voimakkuuden vaihtelut on tasoitettu ja erikorkuiset osaäänet painotettu 
korvan herkkyyttä vastaavalla tavalla (ns. A-painotus). Meluntorjuntalakiin liittyen on annettu 
Valtioneuvoston päätös (993/92), jossa on esitetty yleiset melutason ohjearvot pitkän ajan ekvi-
valenttitasoina. Ohjearvot on tarkoitettu käytettäväksi hyväksi kaavoittamisessa, rakentamisessa 
ja tiensuunnittelussa.  
 
Taulukko 1: Valtioneuvoston päätöksen 993/92 mukaiset melutason ohjearvot 

 Melun A-painotettu keskiäänitaso (ek-
vivalenttitaso), LAeq, enintään 

 Päivällä 
klo 7-22 

Yöllä 
klo 22-7 

ULKONA 

Asumiseen käytettävät alueet, virkis-
tysalueet taajamissa ja niiden välittö-
mässä läheisyydessä sekä hoito- tai 
oppilaitoksia palvelevat alueet 

55 dB 45/50 dB1) 2) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, 
leirintäalueet, virkistysalueet taajami-
en ulkopuolella ja luonnonsuojelualu-
eet 4) 

45 dB 40 dB3) 

SISÄLLÄ 

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB - 

1) Uusilla asuinalueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.  

2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.  

3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä.   

4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja 
 
Kyseessä on täydennysrakentamiskohde, ei ns. uusi alue. Uudella alueella tarkoitetaan Ympäris-
töministeriön mukaan vähintään korttelin kokoista, aiemmin rakentamatonta aluetta. Melulas-
kennat tehtiin ainoastaan päiväajan klo 07–22 osalta, koska liikenteen vuorokausijakautumasta 
johtuen tieliikenteen yöajan keskiäänitasot ovat tässä kohteessa n. 7 dB alhaisemmat kuin päi-
vällä, jolloin yöajan 5 dB alhaisempi ohjearvon mukainen melutasovaatimus toteutuu päiväajan 
vaatimuksen toteutuessa. Rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyysvaatimus määräytyy yllä ole-
van taulukon mukaisesti siten, että sisällä asunnoissa ei päiväajan keskiäänitaso ylitä 35 dB. Täl-
löin toteutuu myös yöajan ohjearvo 30 dB. 
 
2.2 Laskentamenetelmä 
 
Selvityskohteen melutilanne kartoitettiin laskennallisesti 3D-maastomalliin perustuvalla Soundp-
lan 6.5 - melulaskentaohjelmalla. Laskennassa sovellettiin pohjoismaista tieliikennemelun lasken-
tamallia. Melulähteinä huomioitiin Itäväylä, Karhulantie ja Kiviportintie enimmillään n. 600 m 
etäisyydelle selvityskohteesta. Tarkastelut tehtiin vuoden 2030 ennustetilanteessa. Nykytilan-
teessa melutaso on tätä alhaisempi, joten ennustetilanteen perusteella melun osalta määritetyt 
vaatimukset toteuttavat ohjearvot myös nykytilanteessa. Äänitasot laskettiin ulkoalueiden meluti-
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lanteen arvioimiseksi 2 m korkeudelle maanpinnasta. Lisäksi laskettiin äänitasot asuinkerrosten 
1.-3. korkeudella sekä eri poikkileikkauksissa sisätilojen ja parvekkeiden melutilanteen sekä tar-
vittavien ääneneristävyysvaatimusten arvioimiseksi. 
 
2.3 Maastomalli 
 
Maastonkorkeus- ja tiegeometriatiedot sekä tiedot alueen nykyisistä rakennuksista saatiin kau-
pungin numeerisesta kantakartasta. Itäväylän uusien, jo toteutettujen meluesteiden tiedot saa-
tiin konsultin aiemmin laatiman selvityksen Maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelma 
2008–2012 aineistosta. Laskennassa huomioitiin myös selvityskohteen kohdalle suunniteltu Itä-
väylään nähden 4 m korkuinen meluaita. Suunnitellun uudisrakennuksen tiedot saatiin Arkkitehti-
toimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy:ltä (luonnos 13.8.2010). Ko. luonnosta päivitettiin melulasken-
taan siten, että rakennusten eteläpäädyt pientalojen suuntaan madaltuvat päätyasuntojen koh-
dalta yhdellä kerroksella. 
 
2.4 Huomioidut melulähteet 
 
Tieliikenne-ennusteena vuodelle 2030 käytettiin alla olevassa taulukossa esitettyjä kohteen ai-
emman (2008) meluselvityksen lukuja.  Lukujen lähtökohtina olivat tuolloin kaupungista vuonna 
2007 laaditun meluselvityksen tiedot. Itäväylän liikenteen kasvukertoimena vuodesta 2006 vuo-
teen 2030 käytettiin Tiehallinnon arviota (1,21). Katujen liikenteen arvioitiin kasvavan samassa 
suhteessa. Päiväajan klo 7-22 osuus koko vuorokauden liikenteestä ko. teillä on 90 %. Ajoneuvo-
jen nopeudet mallinnettiin nopeusrajoitusten mukaisina. 
 
Alueelta ei ollut käytettävissä tuoreempaa liikenne-ennustetta, eikä sellaisen laatimista tätä selvi-
tystä varten pidetty tarpeellisena, koska ko. ennusteen pohjana ollut nykyliikenne on nyttemmin 
jopa hieman laskenut tuon aikaisesta (2006/2009). 
 

Tie KVL Rask.ajon 
07–22 % 

Rask.ajon 
22–07 % Nopeus  

Itäväylä 
– Karhulantien länsipuoli 

 
22100 

 
7,2 

 
6,4 

 
60 

– Karhulantien itäpuoli 24400 7,2 6,4 60 

Karhulantie/Kiviportintie 5700 7,2 6,4 40 

Taulukko 2: Käytetyt liikennetiedot 
 
 

3. TULOKSET 

3.1 Melukartat 
 
Selvityksen tulokset on esitetty liitteenä olevissa melukarttaliitteissä (5). Ulko-oleskelualueiden 
melutilannetta kuvaavissa kartoissa on esitetty melutasot 5 dB värivyöhykkein, päiväajan ohjear-
vo (55 dB) ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen. Rakennuksen ulkovaippaan ja parvekkei-
siin kohdistuva melu on kuvattu 1 dB jaotuksella ja hieman erilaisin värisävyin liitteissä 2-5. 
 
3.2 Tilanne ulko-oleskelualueilla 
 
Suunnittelukohteen ulko-oleskelualueet sijaitsevat rakennusten suojassa sisäpihoilla eivätkä me-
luohjearvot niillä ylity (liite 1). Ohjearvot ylittyvät Itäväylän ja uudisrakennusten välissä olevalla 
piha-alueella, mutta tämä palvelee ainoastaan kiinteistön autoliikennettä ja pysäköintiä. 
 
• Ulko-oleskelualueiden osalta ei tämän selvityksen perusteella tarvita mitään erityisiä toimen-

piteitä tai kaavamääräyksiä ohjearvojen mukaisen melutilanteen saavuttamiseksi.  
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3.3 Parvekkeiden melutilanne 
 
Parvekkeet tulkitaan myös ulko-oleskelualueiksi ja niillä tulisi saavuttaa ulko-oleskelualueiden 
meluohjearvot 55 dB päivällä ja 50 dB yöllä. Lasituksille asetettavat vaatimukset esitetään niiltä 
edellytetyn ääneneristävyyden (äänitasoeron ∆L) mukaan, jolla ohjearvo saavutetaan.  
 
Parvekkeeseen (lasitukseen) kohdistuva äänitaso on esitetty liitekuvissa 2-5. Niissä on esitetty 
päiväajan keskiäänitaso ilman parvekelasista tapahtuvaa äänen heijastumista takaisin ulospäin, 
koska kuvissa näkyvä lasitukseen kohdistuva äänitaso seinän edessä olisi ko. heijastumisen joh-
dosta 2-3 dB korkeampi, kuin parvekelasitukseen todellisuudessa kohdistuva melu 
 
Suurin melu, 68 dB päiväajan keskiäänitaso, kohdistuu läntisemmän rakennuksen lounaispäädyn 
lähinnä Itäväylän ja Karhulantien liittymää oleviin parvekkeisiin (liitteet 2-5, leikkaus A:A).  Oh-
jearvon 55 dB saavuttaminen edellyttää lasitukselta siten 13 dB(A) äänitasoeroa. Tällöin saavute-
taan myös yöohjearvo 50 dB. Muihin läntisimmän rakennuksen lounaispäädyn parvekkeisiin sekä 
itäisimmän rakennuksen koillispäädyn ja rakennusten Itäväylän puoleisiin yhdysparvekkeisiin 
kohdistuu 65 dB päiväajan keskiäänitaso, mikä edellyttää lasitukselta vähintään 10 dB(A) ääni-
tasoeroa. Sisäpihojen puoleisilla parvekkeilla ei lasitus periaatteessa ole melutilanteen kannalta 
tarpeen lainkaan. Ensimmäiseen asuinkerrokseen kohdistuva melu on hieman alempi, kuin ylem-
piin, mutta lasitusvaatimuksia ei liene mielekästä hajottaa kerroksittain.  
 
Tavallisella parvekelasituksella (6-8 mm, normaalit ilmaraot) saavutetaan yleensä enintään 10 
dB(A) äänitasoero. Parvekkeen kattoon sijoitetulla akustiikkalevyllä voidaan melutasoa alentaa 
jopa 3 dB(A). Noin 13 dB(A) äänitasoero edellyttää jo erikoislasitusta. 
 
Parvekkeiden osalta tulisi kaavamääräyksissä edellyttää melun kannalta siten seuraavaa: 

• Läntisemmän rakennuksen lounaispäädyn lähinnä Itäväylän ja Karhulantien liittymää oleviin 
parvekkeisiin (liitteet 2-5, leikkaus A:A) kokonaan umpinainen erikoispaksu lasitus parvek-
keen lounais- ja luoteispäätyyn, ilmanvaihto parvekkeen kaakkoispäädystä. Parvekelasituk-
sella saavutettava vähintään 13 dB(A) äänitasoero (∆L) 

• Muihin läntisimmän rakennuksen lounaispäädyn parvekkeisiin sekä itäisimmän rakennuksen 
koillispäädyn ja rakennusten Itäväylän puoleisiin yhdysparvekkeisiin on asennettava nor-
maali parvekelasitus ja parvekkeiden kattoon akustiikkalevyt (esim. lasivillalevyt). Parveke-
lasituksella saavutettava vähintään 10 dB(A) äänitasoero (∆L) 

• Muiden parvekkeiden (sisäpiha) osalta ei melutilanne edellytä parvekelasitusta 
 
3.4 Sisätiloihin kohdistuva melu 
 
Rakennuksen ulkovaipalta eli ulkoseiniltä, -ovilta, – ikkunoilta ja tuuletusaukoilta vaadittu kaa-
vamääräyksiin liitettävä kokonaiseristävyys eli äänitasoero (∆L) määräytyy näihin kohdistuvan 
keskiäänitason perusteella. Taulukon 1 mukaisesti tulee sisällä asuintiloissa alittaa päiväaikaan 
35 dB keskiäänitaso. Liikenteen vuorokausijakautumasta johtuen alitetaan tällöin myös asuintilo-
jen yöajan 5 dB alhaisempi ohjearvoraja. Mikäli vaadittu äänitasoero on enintään n. 30 dB(A), ei 
erityisiä ääneneristävyysvaatimuksia ole tarpeen asettaa, vaan meluohjearvot saavutetaan nor-
maalirakentein. 
 
Ulkovaippaan kohdistuva äänitaso on esitetty liitekuvissa 2-5. Kuvissa on esitetty päiväajan kes-
kiäänitaso ilman seinästä tapahtuvaa äänen heijastumista, koska kuvissa näkyvä seinään kohdis-
tuva äänitaso seinän edessä olisi ko. heijastumisen johdosta 2-3 dB korkeampi, kuin seinään to-
dellisuudessa kohdistuva melu. Rakennusten itäväylän puoleiseen sivustaan kohdistuu 68 dB päi-
väajan keskiäänitaso. Ohjearvon 35 dB saavuttaminen sisätiloissa edellyttää rakennuksen ulko-
vaipalta tältä osin 33 dB(A) äänitasoeroa. Tällöin saavutetaan myös sisätilojen yöohjearvo 30 dB. 
Rakennusten itäväylän puoleisten osien (lohkojen) päätyihin kohdistuu enimmillään 66 dB päivä-
ajan keskiäänitaso. Tältä osin ohjearvojen saavuttaminen sisätiloissa edellyttää rakennuksen ul-
kovaipalta 31 dB äänitasoeroa. Muilta osin ulkovaippaan kohdistuva päivämelu on korkeintaan 30 
dB(A). Ensimmäiseen asuinkerrokseen kohdistuva melu on hieman alempi, kuin ylempiin, mutta 
eristävyysvaatimuksia ei liene mielekästä hajottaa kerroksittain. 
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Rakennuksen ulkovaipan osalta tulisi kaavamääräyksissä edellyttää melun kannalta siten seuraa-
vaa: 

• Rakennusten itäväylän puoleiset sivustat: Ulkovaipalta edellytetään vähintään 33 dB(A) ää-
nitasoeroa (∆L) 

• Rakennusten itäväylän puoleisten osien (lohkojen) päädyt: Ulkovaipalta edellytetään vähin-
tään 31 dB(A) äänitasoeroa (∆L) 

• Muilta osin sisätilojen meluohjearvot saavutetaan normaalirakentein, eikä erityisiä kaava-
määräyksiä ole tarpeen asettaa 

 
 

4. YHTEENVETO 

Tämän selvityksen perusteella voidaan suunniteltu uudisrakennuskohde toteuttaa siten, että ul-
ko-oleskelualueilla, parvekkeilla ja sisätiloissa saavutetaan ohjearvojen mukaiset melutasot:  

• Ulko-oleskelualueiden osalta ei tarvita erityistoimenpiteitä tai kaavamääräyksiä (kohta 3.2)  

• Parvekkeet on suojattava kohdan 3.3 mukaisin toimenpitein  

• Sisämelun osalta tulee asettaa kohdan 3.4 mukaiset kaavamääräykset 
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Liite 1: Päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) 2030 ennustetilanteessa
Suunniteltu uudisrakennus toteutettu
Melutilanne 2 m korkeudella maanpinnasta
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Liite 2: Päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) 2030 ennustetilanteessa
Rakennusten ulkovaippaan (seinät, ikkunat, parvekelasitus)
1. asuinkerroksen korkeudella (+ 17,4) kohdistuva melu
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Liite 3: Päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) 2030 ennustetilanteessa
Rakennusten ulkovaippaan (seinät, ikkunat, parvekelasitus)
2. asuinkerroksen korkeudella (+ 20,4) kohdistuva melu
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Liite 4: Päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) 2030 ennustetilanteessa
Rakennusten ulkovaippaan (seinät, ikkunat, parvekelasitus)
3. asuinkerroksen korkeudella (+ 23,4) kohdistuva melu
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Liite 5: Päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) 2030 ennustetilanteessa
Rakennuksen ulkovaippaan (seinät, ikkunat, parvekelasitus)
poikkileikkauksissa A-C kohdistuva melu
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