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Kaupunkisuunnitteluvirasto

Ympäristökeskuksen kannanotto Gadolininkadun eteläpuolen (tontit 
24960/2 ja 24962/3) osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1186-
00/15 ja asemakaavaluonnoksesta

HEL 2014-011286 T 10 03 03

Gadolininkadun päätteeksi, Kustaa Vaasan tien varteen, suunnitellaan 
erityisasumisen tonttia opiskelija-asuntojen rakentamista varten ja 
Gadolininkadun varteen, sen eteläpuolelle, suunnitellaan 
asuinkerrostalojen tonttia. Lisäksi asemakaavan muutosalueeseen 
kuuluu Helsingin yliopiston kemian laitos vuodelta 1995, jonka 
toteutettu kerrosala on noin 16 000 k-m2 sekä autopaikkojen 
korttelialueen tontti 24962/3.

Nykyisen kaupunkirakenteen tiivistäminen ja täydentäminen 
kantakaupungin alueella hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä on 
kannatettavaa. Tiivistyvässä rakenteessa liikennöintitarve ja 
henkilöautoriippuvuus vähenevät. Kustaa Vaasan tien liikenne 
aiheuttaa kuitenkin erittäin merkittäviä ilmanlaatu- ja meluhaittoja kadun 
varteen rajoittuvalla AKS-korttelialueella. 

Kustaa Vaasan tien liikennemääräennustetta ei ole käytössä ja alueen 
meluselvitys on vasta tekeillä. Luonnoksessa jo esitettyjen liikenteen 
haittojen torjuntatoimien riittävyyttä ei siten voida täysin arvioida. 

Ilmanlaadun arvioinnissa voidaan käyttää ilmanlaatuvyöhykkeitä. 
Kustaa Vaasan tien nykyinen liikennemäärä on noin 38 000 ajon./vrk, 
jolloin minimietäisyys ajoradan reunasta rakennuksen julkisivulle tai 
oleskelualueiden reunaan on noin 28 metriä. Kantakaupungin alueella 
minimietäisyyksistä voidaan joutua tinkimään. Suunnitteluratkaisuin 
tulee kuitenkin turvata riittävä ilmanlaatu. 

Kustaa Vaasan tien liikenne aiheuttaa myös voimakasta melua 
kaavamuutosalueelle. Päiväajan keskiäänitason Kustaa Vaasan tien 
puoleisella julkisivulla voidaan olettaa nousevan yli 70 dB, mikä 
Helsinginkin mittakaavassa on erittäin voimakas melutaso. 
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Asumisen sijoittaminen Kustaa Vaasan tien varrelle vaatii 
erityisratkaisuja, jotta asuinympäristön terveellisyys voidaan turvata. 
Kustaa Vaasan tien suuntaan olevan julkisivun tulee lähtökohtaisesti 
olla esim. melulta suojaava kaksoisjulkisivu tai massiivijulkisivu, jolloin 
asuinhuoneet ja mahdolliset parvekkeet voidaan sijoittaa 
suojaisemmalle puolelle. Ulko-oleskelualueet tulee sijoittaa alueella, 
jossa melutason ohjearvot (VNp 993/1992) alittuvat. 

AKS-korttelialueelle on kaavaluonnoksessa annettu määräys, jonka 
mukaan on rakennettava keskitetty koneellinen suodattimella varustettu 
ilmanvaihto, jonka ilmanotto ei saa sijaita Kustaa Vaasan tien puolella. 
Määräystä on syytä täydentää siten, että tuloilma tulee ottaa 
kattotasolta mahdollisimman kaukaa Kustaa Vaasan tiestä ja lisäksi 
vaaditaan tehokasta tuloilman suodatusta. 

Kaavaluonnoksessa on tuotu hyvin esiin se, että melun heijastumista 
Toukolan puolelle tulee pyrkiä välttämään.

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUS

Päivi Kippo-Edlund
ympäristönsuojelupäällikkö
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Kaupunkisuunnitteluvirasto

Ympäristökeskuksen lausunto Gadolininkadun eteläpuolen 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12336

HEL 2014-011286 T 10 03 03

Ympäristölautakunta päätti 6.5.2015, että lausunnon asiasta antaa 
ympäristökeskus. 

Ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta. 

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUS

Päivi Kippo-Edlund
ympäristönsuojelupäällikkö
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helsinki.kirjaamo@hel.fi

Viite Ksv/HEL 2014-011286

Lausunto Helsingin Gadolininkadun eteläpuolen asemakaavan
muutosehdotuksesta, nro 12336

Kumpulan kampuksella sijaitsevan kemian laitoksen tontin
rakentamattomille osille suunnitellaan asuinrakennuksia.
Gadolininkadun päätteeksi.

Kustaa Vaasan tien varteen, suunnitellaan erityisasumisen
korttelialuetta (AKS) opiskelija-asuntojen rakentamista varten ja
Gadolininkadun varteen, sen eteläpuolelle, suunnitellaan
asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK). Asumiseen tarkoitettua
kerrosalaa on yhteensä 16 800 k-m2.

Kustaa Vaasan tien liikenne aiheuttaa merkittäviä ilmanlaatu- ja
meluhaittoja kadun varteen rajoittuvalla AKS-korttelialueella. Kadun
IHkennemäärä vuonna 2012 oli n. 44 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja
ennuste vuodella 2035 on 61 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteen
aiheuttamasta melusta on tehty selvitys. Selvityksessä on tarkasteltu
INkennemelua vuoden 2035 liikenne-ennusteen mukaan. Päiväajan
keskiäänitaso AKS-tontin rakennuksen Kustaa Vaasan tietä lähimmällä
julkisivulla on selvityksen mukaan 71 dB. Asemakaavassa on annettu
AKS-tontille määräykset julkisivujen ääneneristävyydestä.
EnnustelNkennemäärän perusteella arvioituna ilmanlaadun ohjearvot
ylittyvät typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten osalta Kustaa
Vaasan tien varressa. Kaavamääräyksellä on kiinnitetty erityistä
huomiota ilmanvaihdon järjestämiseen, asuinhuoneiden lämpäolojen
huomioimiseen sekä leikki-ja oleskelupaikan sijoittamiseen, jotta
epäpuhtauksille altistuminen olisi mahdollisimman pientä.

Melun ja ilmanlaadun kannalta paikka on hankala. Edellisen osalta
esitetyt torjuntatoimet ovat rNttävät. Jälkimmäisen osalta esitetään
tehtäväksi se, mitä on tehtävissä. Lopputulos meluntorjunnan ja
ilmanlaadun kannalta on tyydyttävä.

Yksikön päällikkö Aimo Huhdanmäki

Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin

<Asiaa hoitaa Brita Dahlqvist-Solin, puh. 0400 291 642.>

TIEDOKSI Airola, Puolamäki

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 021 000 Opastinsilta 1285 krs, PL 36
www.ely-keskus,fi/uusimaa 00520 Helsinki 00521 Helsinki
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