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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos koskee Strömbergintie 4:n tonttia.

Tontin käyttötarkoitus muutetaan toimitilarakennusten korttelialu-
eesta (KTY) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Kaavamuu-
toksen tavoitteena on mahdollistaa kolmen uuden asuinkerrosta-
lon rakentaminen tontille. Tontilla olevat vanhat tehdasrakennuk-
set puretaan lukuun ottamatta ns. porttirakennusta, joka on esi-
tetty suojeltavaksi merkinnällä sr-2.

Kaavaratkaisu on kaupunkisuunnittelulautakunnan 17.6.2014 hy-
väksymien Pitäjänmäen yritysalueen maankäytön muutosperiaat-
teiden mukainen. Periaatteiden mukaan tontti on "toiminnoiltaan
monipuolisesti sekoittunutta aluetta, jolle voidaan osoittaa sekä
työ- tai toimitiloja että asumista jatkosuunnittelun yhteydessä. Alu-
eelle voidaan osoittaa asumista, mikäli alueelle kohdistuvat teolli-
suuden ympäristöhäiriöt poistuvat".

Tontin kerrosala on 11 500 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin
290. Työ-, toimisto- ja liiketilaa kerrosalasta on 250 k-m2. Tonttite-
hokkuus on 1,6.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että se
edistää asuntojen täydennysrakentamista tulevan Raide-Jokerin
lähialueella.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty
hakemuksen johdosta ja sen sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa uusien asuinkerrosta-
lojen rakentaminen. Puiston reunaan rajautuvan rakennuksen
kaupunkikuvallisessa ilmeessä halutaan säilyttää viitteitä van-
hasta tehdasrakennuksesta, jotka joudutaan purkamaan huono-
kuntoisina. Vanha porttirakennus lähellä Strömbergintietä suojel-
laan ja se on osoitettu työ- ja liiketiloille.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että se edistää asuntojen täydennysrakenta-
mista. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä asuntora-
kentamismahdollisuuksia hyvien joukkoliikenneyhteyksien, palve-
lutarjonnan sekä ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Asumi-
sen sijoittaminen työpaikkatonttien yhteyteen on ratkaistu siten,
ettei olemassa olevalle elinkeinotoiminnalle aiheuteta vaikeuksia
ja että asumiselle voidaan turvata riittävän hyvät ympäristöolosuh-
teet.
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Asemakaavan muutosta koskee kaksi erityistavoitetta: alueiden-
käytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikka-
rakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata. Taajamia kehitet-
täessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhte-
näisiä kokonaisuuksia.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 7 035 m2.

Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala pysyy samana, mutta käyt-
tötarkoitus muuttuu. Tontin kerrosala on 11 500 k-m2, josta liiketi-
laa tontilla on 250 k-m2. Tonttitehokkuus e = 1,6.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee Pitäjänmäen yritysalueella. Tonttia ympäröi Ström-
bergin puisto. Tontilla sijaitsee nykyisin tehdasrakennus, porttira-
kennus ja pientalo. Tehdasrakennuksen ensimmäinen osa on ol-
lut toiminnassa jo 1940-luvulla. Sitä on sittemmin laajennettu ja
muutettu kulloisenkin käytön tarpeisiin aina 2000-luvulle saakka.
Tehtaassa on toiminut mm. Teräs-köysi Oy, Sanoma Oy, Päivä-
lehden Arkistosäätiö ja nykyinen toimija Kalevala Koru Oy. Ra-
kennukset ovat pääasiassa puhtaaksi muurattuja tiilirakennuksia
lukuun ottamatta Pitäjänmäentien puolella sijaitsevaa puuverhoil-
tua pientaloa. Rakennukset sijaitsevat Mätäjoen tuntumassa
Strömbergin puiston keskellä. Tontin itäpuolella nousee jyrkkä
kallio, jonka koilliskulmalla on suojeltu muinaisjäännös. Tontin
pohjoispuolelta alkaa Pitäjänmäen yritysalue, muutoin tontin lähei-
syydessä on lähinnä asuinkerrostaloja.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Tontin käyttötarkoitus muutetaan toimitilarakennusten korttelialu-
eesta (KTY) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tontin ra-
kennusoikeus pysyy samana eli 11 500 k-m2. Tonttitehokkuus on
e = 1,6. Tehdasrakennukset porttirakennusta lukuun ottamatta pu-
retaan huonokuntoisina. Asumista palvelevia asunnon ulkopuoli-
sia varastoja ja saunoja sekä talopesuloita, kuivaus- ja jätehuo-
neita, teknisiä tiloja, väestösuojia, harraste-, kokoontumis- ja vas-
taavia yhteistiloja saa kerrosalan lisäksi rakentaa enintään 15 %
asemakaavaan merkitystä kerrosalasta. Asukkaiden käyttöön on
rakennettava riittävästi yhteisiä vapaa-ajantiloja ja vähintään 1 ta-
lopesula. Vähintään yhteen uudisrakennukseen tulee ylimpään
kerrokseen sijoittaa talosauna, jonka yhteydessä on kattoterassi.
Tontille saa rakentaa talousrakennuksia rakennusalojen ulkopuo-
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lelle. Erillisissä talousrakennuksissa on oltava viherkatto. Asunto-
jen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntoina,
joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enem-
män. Rakennusten kellaria ei saa rakentaa +6,7 m alemmaksi.

Puiston reunaan tontin länsiosaan on merkitty rakennusala seitse-
män kerroksiselle rakennukselle. Viisi alinta kerrosta tulee olla
puhtaaksimuurattua punatiiltä puiston puoleisilta julkisivuilta. Par-
vekkeet on myös integroitava näiden julkisivujen osalta tiiliver-
houksen taakse eivätkä ne saa ulottua rakennusalan ulkopuolelle.
Lisäksi rakennuksen arkkitehtonisessa ilmeessä tulee olla viitteitä
paikalla olleesta tehdasrakennuksesta. Kaksi ylintä kerrosta (kuu-
des ja seitsemäs) on sisäänvedettyjä ja julkisivumateriaaliltaan ja
arkkitehtoniselta ilmeeltään muusta rakennuksesta poikkeavia.
Läntisen rakennuksen sisäpihan julkisivujen pääasiallinen materi-
aali on paikallamuurattu tiili tai tiilen päälle tehty rappaus/
slammaus. Parvekkeet saa rakentaa asemakaavaan merkityn ra-
kennusalan estämättä ja niitä ei saa tukea maasta umpinaisin si-
vuseinin.

Tontin itäosaan on varattu kaksi rakennusalaa uudisrakennuksille,
jotka ovat kahdeksankerroksisia. Ylin kerros on sisäänvedetty.
Julkisivujen pääasiallinen materiaali on paikallamuurattu tiili tai tii-
len päälle tehty rappaus/slammaus. Parvekkeita koskevat samat
määräykset kuin läntisimmän rakennuksen sisäpihaa koskevat.

Porttirakennus suojellaan suojelumääräyksellä (sr-2). Rakennuk-
seen tulee sijoittaa työ- ja työpajatyyppisiä liiketiloja.

Liikenne

Lähtökohdat

Pitäjänmäentie on katuluokaltaan pääkatu. Sen nopeusrajoitus
Pajamäentien risteyksestä pohjoiseen päin on 40 km/h ja Pajamä-
entiestä etelään 50 km/h Strömbergintie on puolestaan paikallinen
kokoojakatu, jonka nopeusrajoitus on 40 km/h. Strömbergintien
liikennemäärä on nykyisin noin 3 200 ajon./vrk ja liikennemäärä
Pitäjänmäentiellä Strömbergintie 4 kohdalla on noin 15 300
ajon./vrk.

Palvelut

Lähtökohdat

Pitäjänmäen yritysalueen sekä Talinlehdon ja Strömbergin asun-
toalueen kaupalliset palvelut ovat Pitäjänmäentien ja Takomotien
kulmauksessa. Kaupan vieressä on Strömbergin leikkipuisto, ala-
asteen koulu on Valimomestarinpuiston itäpuolella ja päiväkoti
Kornetintien varressa noin 400 metrin päässä tontista. Tontti on
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hyvien julkisten liikenneyhteyksien äärellä. Jokeri-bussin pysäkille
on 200 metriä ja Valimon juna-asemalle on alle noin 500 metriä.

Kaavaratkaisu

Lähialueella ovat asumisen peruspalvelut, kuten päiväkoti, ala-
asteen koulu ja päivittäistavaramyymälä sekä erittäin laajat ja mo-
nipuoliset viher- ja virkistysalueet valmiina.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Kaava-alueella ei ole luontotietojärjestelmän arvokkaita luonto-
kohteita.

Tontilla on nykyisellään hyvin vähän kasvillisuutta, vain muutama
koivu ja pieni nurmialue. Tontti sijaitsee kuitenkin hyvin vehreässä
ympäristössä, koska se on Strömbergin puiston ympäröimä.

Strömbergin puisto on osa Läntistä vihersormea ja yksi sen hie-
noimmista puistoista. Strömbergin puisto on vehreä ja puustoinen
puisto, jonka keskeinen elementti on sen läpi virtaava Mätäjoki.
Puiston erikoisuus on Mätäjoen pieni vesiputous, joka on Helsin-
gin komein koski.

Mätäjoki luo Strömbergin puiston tunnelman.
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Kaavaratkaisu

Tuleva asuinkorttelin läntisen asuinrakennuksen asunnot tulevat
avautumaan Strömbergin puiston vehreään maisemaan.

Asemakaavassa on osoitettu puilla ja pensailla istutettavia tontin
osia, mikä lisää tontin kasvullista alaa verrattuna nykyiseen. Pe-
lastustie on toteutettava tontin puolella, joten tontin toiminnot eivät
leviä Strömbergin puistoon. Jos tontille rakennetaan erillisiä ta-
lousrakennuksia, niissä on oltava viherkatto.

Hulevesien määrää vähennetään kaava-alueella minimoimalla lä-
päisemättömien pintojen määrää mahdollisuuksien mukaan ja
käyttämällä läpäiseviä pinnoitteita kulku- ja oleskelualueilla. Hule-
vesiä tulee mahdollisuuksien mukaan viivyttää tontilla ja johtaa
puistoalueelle. Mätäjoessa esiintyy taimenia, joten rakentamisen
aikana tulee huolehtia, ettei Mätäjokeen kulkeudu kiintoainesta.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Nykyisellään kaava-alue on lähes kokonaan rakennettua ja hule-
vesiä läpäisemätöntä pintaa ilman mainittavaa kasvillisuutta.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu edistää ekologista kestävyyttä tiivistämällä kaupun-
kirakennetta.

Kaavaratkaisussa rakentaminen on sijoitettu siten, että sen peit-
tämä maapinta-ala on aikaisempaa pienempi, jolloin läpäisevän
pinnan määrä lisääntyy ja kaavassa on myös nykyistä enemmän
kasvullista aluetta; nämä edistävät hulevesien imeytystä tontilla.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Tontilla sijaitsevista rakennuksista vanhin on tehdasrakennuksen
itäsiipi, johon liittyy punatiilinen ns. porttirakennus. Rakennus on
rakennettu 1930-luvulla. Kaupunginmuseo on lausunnossaan to-
dennut, että porttirakennus tulee säilyttää ennallaan ja merkitä
asemakaavaan suojelumääräyksellä (sr-2).
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Strömbergintie 4, ympäristön kulttuurihistoriallisesti arvokkaat
kohteet

Pitäjänmäen alueen teollisuuden historia ulottuu 1900-luvun en-
simmäisille vuosikymmenille saakka. Strömbergin teollisuuskiin-
teistön (Strömbergintie 1, ensimmäisessä vaiheessa Gottfried
Strömbergin konepaja) vanhimmat osat ovat peräisin vuodelta
1916. Osa rakennuksesta ja sen lähiympäristöstä on suojeltu ase-
makaavassa (sr-1).

Pitäjänmäentien eteläpuolella tontista lounaaseen sijaitseva Talin
siirtolapuutarha (perustettu vuonna 1935) on maakunnallisesti ar-
vokas kulttuuriympäristö.

Strömbergin puiston itäosassa on muinaismuistolain suojaama
Helsingin vuosien 1915 1918 maalinnoituksen läntisen puolustus-
lohkon tukikohta XXXV:10 (muinaisjäännösrekisterin n:o
1000013915). Tukikohdan rakenteista on säilynyt suurehko be-
toni- ja kivirakenteinen suoja-huone, jota on käytetty puhelinkes-
kuksena. Rakenteet ovat osin sortuneet ja ne on verhottu maalla.

Kaavaratkaisu

Tontin vanhin rakennusosa eli porttirakennus tullaan säilyttämään
ja sille merkitään kaavassa suojelumääräys (sr-2). Tämä tarkoit-
taa, että rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa
tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka hei-
kentävät rakennuksen rakennustaiteellisia, historiallisia tai kau-
punkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.
Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten
tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennusosien ja niiden yksi-
tyiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen. Rakennuksen si-
sätiloissa korjaamisen lähtökohtana tulee olla alkuperäisten yksi-
tyiskohtien säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudu-
taan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteu-
tuksen mukaisesti.

Tontin tehdasrakennukset ovat huonossa kunnossa eikä niiden
peruskorjaaminen ole mahdollista. Tontin länsireunalla oleva ra-
kennus on katsottu kaupunkikuvallisesti tärkeäksi rakennukseksi.
Kaavassa määritellään, että rakennuksen arkkitehtuurissa tulee
olla viitteitä paikalla olleesta tehdasrakennuksesta. Tämän lisäksi
rakennuksen julkisuvut puiston suuntaan viiden alimman kerrok-
sen osalta tulee olla puhtaaksimuurattua punatiiltä. Parvekkeet on
integroitava tiiliverhouksen taakse eikä ne saa ulottua rakennus-
alan ulkopuolelle.
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Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on nykyiseen verkostoon liitettävissä. Korttelin 46019
tontilla 2 sijaitsee johtokuja, jolle on rakennettu 250/300 mm jäte-
vesiviemäri.

Kaavaratkaisu

Kaavan toteuttaminen edellyttää jätevesiviemärin korvaamista
paineellisella jätevesiviemärillä. Tämä edellyttää uutta pumppaa-
moa, joka voisi sijoittua AK-korttelin 46019 pohjoispuoliselle puis-
toalueelle. Viemärin linjaukselle varataan johtokuja-alue tontin itä-
laidalta. Linjaukset tutkitaan tarkemmin rakennusvaiheessa.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Kaavamuutosalue sijoittuu enimmäkseen kitkamaa-alueelle, jossa
maakerroksen paksuus on arviolta yli metrin. Tontin itäreunan
eteläosa sijoittuu kallioiselle alueelle. Tontin länsipuolella sijait-
seva Mätäjoki tulvii ajoittain ja nykyinen maanpinnan taso tontilla
aiheuttaa paikoin tulvariskin.

Alue on ollut teollisessa käytössä noin 1940-luvulta lähtien. Ton-
tilla on toiminut muun muassa painotalo ja metallituotteiden val-
mistusta. Painotalossa on ollut käytössään liuottimia, väriaineita,
voiteluaineita ja poltonesteitä. Öljyä, bensiiniä ja spriitä on varas-
toitu maanalaisissa säiliöissä. Käytöstä poistetut säiliöt on mah-
dollisesti täytetty hiekalla. Painotoiminnan jälkeen kemikaalien
käyttö alueella on ollut pienimuotoisempaa. Nykyisestä toimin-
nasta aiheutuu pieniä määriä raskasmetalleja sisältäviä jätevesiä,
jotka käsitellään laitoksella ennen johtamista jätevesiviemäriin.
Lähialueella toimii ja on toiminut useita kohteita, joissa on puhdis-
tettu maaperää.

Kaavaratkaisu

Maaperä on rakennettavuudeltaan hyvää. Rakennukset ovat pe-
rustettavissa maan- tai kallionvaraisesti.

Kaavamuutosalueella on tehty maaperän pilaantuneisuustutki-
muksia vuonna 2016. Maaperässä on todettu pilaantumista kol-
messa kohdassa. Tontin länsireunassa on raskailla ja keskiras-
kailla öljyhiilivedyillä pilaantunutta maata, luoteisosassa on ras-
kasmetalleilla pilaantunutta maata ja pohjoisosassa raskailla öl-
jyhiilivedyillä pilaantunutta maata. Tontin täyttömaassa havaittiin
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jätetäyttöä useassa kohdassa. Täytössä oli mm. puuta ja lasia.
Pilaantuneisuuden selvittämistä on täydennetty alueen ulkopuo-
lelle. Lisätutkimuksissa havaittiin, että pilaantuneisuus jatkuu
Strömbergin puistoon länteen sekä tontin ulkopuolelle pohjoiseen.

Alue on muuttumassa asumiskäyttöön, mikä edellyttää maaperän
puhdistamista käyttötarkoitukseen soveltuvaksi. Haitta-aineilla on
merkitystä myös rakentamisen aikaiseen massojen käsittelyyn ja
käyttömahdollisuuksiin. Rakennusten purkuvaiheissa tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota pilaantuneisuuden esiintymismahdollisuu-
teen rakennusten alapuolella, kuten myös alueilla, joilla on maa-
han jätettyjä rakenteita, kuten säiliöitä tai altaita. Alueilla, joissa on
merkittäviä määriä orgaanista jätettä, kuten puuta, tulee ottaa
huomioon hajoamisen mahdollisesti aiheuttama painumisriski ja
kaasujen tuotanto, mikäli jätettä sisältävää täyttöä on tarkoitus jät-
tää alueelle.

Asemakaavassa on annettu määräys: "Maaperän pilaantuneisuus
on selvitettävä ja pilaantuneet alueet kunnostettava ennen raken-
tamiseen ryhtymistä."

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Strömbergin puistossa on sattunut tulva vuonna 1998 Mätäjoen
Pitäjänmäentien alittavan rumpusillan tukkeutumisesta johtuen.
Tällöin vedenpinta puistoalueella nousi niin voimakkaasti, että
Strömbergintie 4:ssä sijaitsevan teollisuusrakennuksen pohjaker-
roksen lattialla oli arvioitu olevan jopa metrin verran vettä. Tulva
on yksittäinen tapaus, joka johtui vioittuneesta rumpusillasta. Mä-
täjoessa ei ole havaittu toistuvia tulvia Strömbergin puiston koh-
dalla.

Teollisuusuuslaitokset

Asemakaava-alue rajoittuu Pitäjänmäen teollisuusalueeseen. Pi-
täjänmäellä toimii kaksi laitosta, joille Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rasto Tukes on määrännyt maankäytön suunnittelua koskevan
konsultointivyöhykkeen. Pitäjänmäen laitokset ovat Teknos Oy,
jonka konsultointivyöhyke on 1 km ja Valio Oy, jonka konsultointi-
vyöhyke on 0,5 kilometriä. Asemakaava-alueen etäisyys Tek-
nokseen on lähimmillään alle 0,5 kilometriä ja Valioon lähimmil-
lään noin 0,6 kilometriä. Suunnittelualue on Teknos Oy:n konsul-
tointivyöhykkeellä. Konsultointivyöhykkeellä on kaavoituksessa
kiinnitettävä erityistä huomiota riskeihin ja huolehdittava riittävistä
etäisyyksistä riskejä aiheuttavan toiminnon ja laitoksen ulkopuoli-
sen toiminnon välillä. Kaavoitusta koskee myös lausuntomenet-
tely, jossa suunnitelmista on pyydettävä lausuntoa Tukesilta ja
pelastusviranomaiselta.
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Maalitehdas valmistaa liuotinohenteisia, niukkaliukoisia ja liuot-
teettomia maaleja, lakkoja ja ohenteita. Tehdas on käyttämiensä
kemikaalien perusteella luokiteltu vaarallisten kemikaalien laaja-
mittaista varastointia harjoittavaksi laitokseksi. Laitoksen käyttä-
mistä kemikaaleista merkittävin ryhmä ovat liuottimet. Laitoksen
kemikaaliviranomainen on kemikaaliturvallisuusvirasto Tukes.

Teknos Oy:n tehtaan normaalitoimintojen vaikutukset laitoksen
ulkopuoliseen ympäristöön ovat vähäisiä. Tuotannossa syntyvistä
luotinpäästöistä valtaosa kerätään ja käsitellään erillisessä yksi-
kössä. Ilmaan pääsee haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC-yhdis-
teitä) höyryjen käsittely-yksiköstä ja hajapäästöinä. Orgaanisilla
liuottimilla on tyypillistä pienenäkin pitoisuutena tuntuva ominai-
nen haju. Hajun esiintyminen satunnaisesti on mahdollista erityi-
sesti tehtaan alueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Laitok-
sen toiminnan päästöjä säädellään ympäristöluvalla.

Asemakaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee ABB Oy:n sähkölait-
teita valmistava tehdas. Tehtaalla käytetään sekä vesi- että liu-
otinohenteisia maaleja. Maaleista vesiohenteisia on valtaosa.
Muita laitoksella käytettäviä kemikaalityyppejä ovat mm. hartsit ja
kovettimet. Tehtaalla varastoidaan nesteytettyjä kaasuja (hiilidiok-
sidi, Mison (argon) ja happi) 5 m3 säiliössä. Lisäksi varastoidaan
pulloissa nestekaasua, hitsaus- ja suojakaasuja, happea ja typ-
peä. Kaasuvarastot sijaitsevat tehtaan radan puoleisella osalla yli
200 metrien etäisyydellä asemakaava-alueesta. Tehtaan toimin-
nasta aiheutuu ilmaan VOC-päästöjä. Toiminnan päästöjä säädel-
lään ympäristöluvalla.

Kaavaratkaisu

Kaavatyön aikana tehtiin "Pitäjänmäentien alikulut ja tulvariskien
hallinta Strömbergin puiston kohdalla" -selvitys HKR:n tilaamana.
Selvityksessä suositellaan, että nykyinen rumpu uusittaisiin le-
veämpänä alituspaikkana, joka mahdollistaisi virkistysreitin toteut-
tamisen samassa tunnelissa. Uusi, leveämpi tunneli myös pienen-
täisi merkittävästi tulvariskiä sekä parantaisi joen ekologista tilaa.
Mätäjoen alituskohta ei kuulu kaava-alueeseen, mutta kyseisen
kohdan uudistaminen suunnitellaan tarkemmin Raide-Jokeriin liit-
tyvässä Patterimäen kaavassa ja toteutettaneen Raide-Jokerin
rakentamisen yhteydessä.

Kaavassa alin rakentamiskorkeus on merkitty (+6,7 m) ja piha-
alueelle tontin länsireunaan alin koko (+6,5 m), jota alemmaksi
piha-aluetta ei saa rakentaa. Korkomerkinnät on asetettu Mätä-
joen mahdollista tulvimista varten.
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Teollisuuslaitokset

Maalitehtaan toiminnoista on tehty ympäristövaikutusten arviointi
(YVA) vuonna 2000. Toiminta on pääosin säilynyt ennallaan arvi-
oinnin ajankohtaan verrattuna. Liuottimien käyttömäärät eivät ole
kasvaneet, vaan selvästi vähentyneet arvioinnin aikaisesta ti-lan-
teesta. Haihtuvien hiilivetyjen (VOC) päästöt ilmaan on YVA-se-
lostuksessa arvioitu vähäisiksi. VOC-yhdisteiden aiheuttamat ha-
juhaitat ovat vähäisiä, ja esiintyvät etupäässä laitoksen välittö-
mässä läheisyydessä. Laitokselle ei ole nykyisen VOC-yhdistei-
den talteenottojärjestelmän aikana tullut naapurustosta yhteyden-
ottoja hajuhaittojen takia.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on teettänyt ulkopuolisella asiantunti-
jakonsultilla Teknos Oy:n maalitehtaasta onnettomuusvaarojen
kartoituksen ja vaikutusten arvioinnin. Selvityksessä lähtökohtina
ovat olleet laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta (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 "Tuotantolaitosten sijoittaminen, 2015 ". Laitoksen toimintaan
on perehdytty mm. laitoskäynnein. Lähtötietoja työhön on antanut
Teknos Oy, joka myös on osoittanut työssä tarvittavat tehtaan toi-
minnan asiantuntijat: tehdaspäällikön, turvallisuuspäällikön ja ym-
päristöasiantuntijan.

Tunnistetuista mahdollisista vaaratilanteista on arvioitu mallinta-
malla ne, joiden vaikutukset saattaisivat ulottua laitosalueen ulko-
puolelle. Merkittävimmät mahdolliset vaaratilanteet tämän kaltai-
silla 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. Mallinnuk-
sissa käytettiin kahta erilaista Tukesin oppaan mukaista säätilan-
netta.

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 asemakaava-
alueelle ulottuvia vaaraa aiheuttavia lämpösäteilyvaikutuksia, rä-
jähdyspainevaikutuksia tai kaasumaisten yhdisteiden pitoisuuksia.
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Pisimmälle ulottuvia vaikutuksia olisi tuotantolaitoksen tulipalossa,
jossa haitallisia hiilimonoksidin (häkä) pitoisuuksia voisi ulottua
reilun 150 metrien etäisyydelle laitoksesta tarkasteltuna 20 m
päästökorkeudella. Asemakaava-alueen etäisyys Teknoksen tuo-
tantolaitoksesta on lähimmilläänkin yli 400 metriä.

ABB:n toiminnasta aiheutuu ympäristöön haihtuvien yhdisteiden
(VOC) päästöjä. Laitoksella on VOC-päästöjen vähentämisoh-
jelma. Laitoksen toiminnasta ei ympäristölupapäätöksen peruste-
lujen mukaan aiheudu merkittävää ympäristön pilaantumista tai
sen vaaraa, terveyshaittaa tai kohtuutonta rasitusta naapureille.
Ympäristökeskuksen tietoon ei ole tullut valituksia toiminnan ai-
heuttamista häiriöistä. Satunnaisesta liuottimen hajun esiintymi-
sestä on raportoitu, mutta hajun alkuperää ei ole voitu todeta.

Asemakaava-alue sijaitsee lähimmillään yli 200 metrin etäisyy-
dellä nesteytettyjen kaasujen varastosta, mikä täyttää eristysalu-
een vaatimukset mahdollisessa nesteytettyjä kaasuja uhkaavassa
tulipalotilanteessa (OVA-ohjeet, Työterveyslaitos 2016).

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Kaavaan liittyvät seuraavat selvitykset, joiden vaikutusta kaava-
ratkaisuun on selostettu kohdassa "Ympäristöhäiriöt".

Pitäjänmäentien alikulut ja tulvariskien hallinta Strömbergin puis-
ton kohdalla, Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut
2016:9

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, Teknos Oy:n Pi-
täjänmäen tehtaan onnettomuuksien vaikutusten arviointi, Pöyry
Finland Oy, 7.12.2015.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia. Jätevesipumppaamon ja uuden paineviemärin rakentami-
nen maksaa arviolta 150 000 euroa. Tästä kustannuksesta vastaa
asemakaavan muutoksen hakija.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun toteuttaminen tiivistää Pitäjänmäen asuinaluetta.
Yhdyskuntarakenteen kannalta kaavan mahdollistama asuntora-
kentaminen valmiin kaupunkirakenteen ja kunnallisten verkosto-
jen piirissä edesauttaa monipuolisten palvelujen säilymistä alu-
eella.
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Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Kaavaratkaisulla ei ole suoria vaikutuksia luonnonoloihin. Uudis-
rakentaminen tapahtuu jo olemassa olevan tontin alueella. Asun-
totontin piha-alueen viherrakentaminen lisää alueen vehreyttä ai-
kaisempaan tilanteeseen verrattuna.

Maisemallisesti kaavaratkaisu vaikuttaa Strömbergin puistoon si-
ten, että vanhan tiilisen teollisuusrakennuksen tilalle tulee asuin-
rakennus.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Tontin aiempi tehdastoiminta on aiheuttanut arviolta noin 150 au-
ton vuorokausiliikenteen ja kaavan mukainen asumisen kerrosala
tuottaa noin 200 automatkaa vuorokaudessa. Lähikatujen liiken-
nemäärän lisäys on siis noin 50 autoa vuorokaudessa. Lisäys ja-
kaantuu Strömbergintielle ja Pitäjänmäentielle, eikä sillä ole mer-
kittävää vaikutusta lähikatujen liikennemääriin.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Uudisrakentaminen on sovitettu tontille ottaen huomioon tontin si-
jainti paikallisesti tärkeän Strömbergin puiston keskellä. Kaava
edistää paikallishistoriallisesti merkittävän porttirakennuksien säi-
lymistä alueella ja rikastaa siten myös kaupunkikuvaa.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Suunnittelussa on huomioitu urbaani resilienssi erityisesti rankka-
sateiden ja Mätäjoen tulvimisen suhteen. Tähän on varauduttu
mm. edellyttämällä vettäläpäiseviä materiaaleja piha-alueelle.
Tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, leikkialueina tai pysäköimi-
seen, on kaava-alueella istutettava. Lisäksi kaava edellyttää ta-
lousrakennuksiin viherkatot. Nämä toimet auttavat myös pienil-
maston viilentämiseen.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri väestöryh-
mien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloi-
hin ja kulttuuriin

Asemakaavamääräyksellä varmistetaan, että maaperän pilaantu-
neisuus puhdistetaan ennen alueen ottamista uuteen käyttötarkoi-
tukseen. Pilaantuneisuudesta ei siten aiheudu haittaa tai vaaraa
ihmisten terveydelle.

Lähiympäristön teollisuuslaitosten normaalitoiminnan vaikutukset
alueella ovat vähäiset. Maalitehtaan poikkeustilanteissa ei tunnis-
tettujen riskien ja mallinnettujen tilanteiden perusteella todettu
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asemakaava-alueelle ulottuvia vaikutuksia. Viereisen sähkölait-
teita valmistavan tehtaan nesteytettyjen kaasujen varasto on riittä-
vällä etäisyydellä myös mahdollisessa tulipalotilanteessa.

Suurten tuotantolaitoksissa tai muissa paljon palokuormaa sisältä-
vissä toiminnoissa mahdollisten tulipalojen savukaasuvaikutukset
voivat tunnetusti levitä erittäin pitkälle palopaikalta. Suuri tulipalo
esimerkiksi maalitehtaalla saattaisi aiheuttaa suojautumistarpeen
myös asemakaava-alueella. Riittävä etäisyys mahdollistaa turvalli-
sen siirtymisen pois alueelta tai suojautumisen sisätiloihin. Uudet
rakennukset on Rakentamismääräyskokoelman D2 mukaisesti va-
rustettava siten, että ilmanvaihto voidaan hälytystilanteessa py-
säyttää kokonaan porrashuoneeseen tai muuhun saavutettavaan
paikkaan sijoitettavasta kytkimestä.

Kaava luo terveellisyydelle ja turvallisuudelle riittävät edellytykset.

Vaikutukset yritystoimintaan

Tontin käyttötarkoitus muutetaan toimitilarakennusten korttelialu-
eesta (KTY) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Kaavarat-
kaisu pohjautuu kaupunkisuunnittelulautakunnan 17.6.2014 hy-
väksymiin Pitäjänmäen yritysalueen maankäytön muutosperiaat-
teisiin, joiden mukaan tontti on "toiminnoiltaan monipuolisesti se-
koittunutta aluetta, jolle voidaan osoittaa sekä työ- tai toimitiloja
että asumista jatkosuunnittelun yhteydessä. Alueelle voidaan
osoittaa asumista, mikäli alueelle kohdistuvat teollisuuden ympä-
ristöhäiriöt poistuvat".

Tontilla toimii tällä hetkellä Kalevala Koru Oy, joka työllistää noin
120 henkilöä. Kalevala Koru Oy on myös kaavamuutoksen hakija.
Yritys on katsonut, että nykyiset korjaustarpeessa olevat tilat eivät
jatkossa vastaa yrityksen tarpeita. Uuden kaavan vahvistumisen
jälkeen tontilla oleva nykyinen yritystoiminta tulee siirtymään muu-
alle. Kalevala Koru Oy on etsimässä toiminnalleen sopivampia toi-
mitiloja ensisijaisesti Helsingin alueelta. Yritykselle sopivien tilojen
kartoittamisen yhteydessä on käyty keskusteluja myös kiinteistövi-
raston tonttiosaston kanssa. Mikäli sopivat tilat löydetään, vaiku-
tukset yritystoimintaan tai työpaikkoihin Helsingin alueella ovat vä-
häiset.

Pitäjänmäen yritysalueen maankäytön muutosperiaatteiden ja uu-
den yleiskaavan keskeisinä tavoitteena on varmistaa, että Helsin-
gissä olisi tulevaisuudessa sopivia kiinteistöjä ja tontteja myös te-
ollisuudelle ja yritysten laajentumiselle sekä uusien sijoittumiselle.
Vaikka nykyinen toimitilatontti muuttuu kaavaratkaisussa pääasi-
assa asumiseen, on Pitäjänmäen yritysaluetta tarkoitus kehittää
myös lähivuosikymmeninä merkittävänä helsinkiläisenä elinkeino-
alueena. Alueella on kuitenkin tällä vuosikymmenellä ollut varsin
paljon toimitilojen vajaakäyttöä. Tämän vuoksi on aluetasolla ollut
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tarkoituksenmukaista luoda konversioille toimitiloista asumiseen
edellytyksiä erityisesti nykyisiin asuinalueisiin rajautuvilla tonteilla,
joihin myös Strömbergintie 4:n tontti kuuluu. Samalla pyritään
edistämään sekä alueen asukkaita ja yrityksiä palvelevan viih-
tyisän ja toiminnoiltaan monipuolisen kaupunginosan kehittymistä.
Kaavaratkaisussa tontti muuttuu pääasiassa asumiseen, suojelta-
vaan porttirakennukseen on varattu työ-, toimisto- tai liiketilaa
noin 250 k-m2.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisua koskee kaksi erityistavoitetta:
- alueiden käytössä on edistettävä olemassa olevan rakennus-

kannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taaja-
makuvalle eikä uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toi-
mintoja tule sijoittaa melualueille varmistumatta riittävää me-
luntorjuntaa.

- asemakaava muutosta koskee erityisesti Helsingin seutua kos-
keva erityistavoite, jonka mukaan alueidenkäytön suunnitte-
lussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen,
erityisesti raideliikenteen palvelualueelle.

Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin koh-
dassa "Asemakaavan kuvaus".

Lisäksi kaavaratkaisua koskevat seuraavat tavoitteet:
- alueidenkäytön suunnittelussa pilaantuneen maa-alueen puh-

distustarve on selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan toteutta-
mistoimiin.

- haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä
aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen
välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys.

Maaperän pilaantuneisuutta ja terveyshaittoja tai onnettomuus-
riskejä sisältävää toimintaa käsitellään kohdassa "Ympäristöhäi-
riöt".

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.
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Yleiskaava

Ote yleiskaava 2002:sta

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003,
tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on toimitilavaltai-
sena kehitettävää, kerrostalovaltaista aluetta (T). Lisäksi alue on
kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti ja maisemakulttuu-
rin kannalta merkittävä alue. Nyt laadittu kaavaratkaisu on yleis-
kaavan mukainen.

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
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Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on liike- ja palvelukeskusta-aluetta, jota kehite-
tään toiminnallisesti sekoittuneena kaupan ja julkisten palvelujen,
toimitilojen, hallinnon, asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapal-
velujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Nyt laadittu kaavarat-
kaisu on uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Asemakaavat

Ote ajantasa-asemakaavasta

Alueella on voimassa asemakaava nro 10987 (tullut voimaan
22.3.2002). Kaavan mukaan alue on merkitty toimitilarakennusten
korttelialueeksi (KTY). Asemakaava sallii kuuden kerroksen ra-
kennukset ja rakentamista 11 500 k-m2.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
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Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekis-
teriin.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on
laatinut pohjakartan, joka on tarkistettu 31.5.2016.

Maanomistus

Korttelialue on yksityisomistuksessa.

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 2016 tontin omistajan hake-
muksesta.

Viranomaisyhteistyö

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

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kaupunginmuseo
 kiinteistöviraston tilakeskus
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 ympäristökeskus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.
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Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja viraston verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutiset -lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 23.5. 17.6.2016 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Pitäjänmäen kirjastossa, Jousipolku 1
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Kaavapäivystys pidettiin 2.6.2016 Strömbergintie 4:n tiloissa.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Rakennusviraston kannanotto kohdistui rakennusten korkeusase-
man suunnitteluun, jossa tulee huomioida Mätäjoen mahdollinen
tulviminen.

Ympäristökeskuksen kannanotto kohdistui niin ikään Mätäjoen tul-
variskiin. Heidän kannanotossaan tuotiin esiin hulevesien hallinta
ja niiden johtaminen Mätäjokeen. Ympäristökeskus toi esiin alle
kilometrin etäisyydellä sijaitsevan Teknos Oy:n maalitehtaan. Ym-
päristökeskus toteaa, että kaavamuutoksen toteuttaminen kasvat-
taa suuronnettomuusriskille altistuvien henkilöiden lukumäärää, ja
että jatkosuunnittelussa on selvitettävä tuotantolaitoksen toimin-
taan liittyvät riskit onnettomuusvaaran kannalta. Tulokset on ra-
portoitava kaavaselostuksessa ja tarvittaessa antaa kaavamää-
räys haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Lisäksi ympäristö-
keskus näkee Tukesin ja pelastusviranomaisten lausunnot tar-
peellisiksi.

Kaupunginmuseo koki harmillisena, että osa Pitäjänmäen teollista
historiaa katoaa. Se esitti, että tontin vanhin osa eli porttirakennus
tulee säilyttää ennallaan ja merkitä asemakaavaan suojelumää-
räyksellä (sr-2). Kaupunginmuseo piti tärkeänä, että puiston reu-
naan rajautuvan uudisrakennuksen kaupunkikuvallisessa il-
meessä ja julkisivumateriaaleissa on viitteitä paikalla sijainnee-
seen teollisuusarkkitehtuuriin.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) totesi,
että vesihuollon linjat ja tilavaraukset tulee huomioida kaavoituk-
sessa. Alustava vesihuollon yleissuunnitelma tulee esittää kaava-
selostuksen osana.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu
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huomioon kaavatyössä siten, että tulvariski huomioon ottaen kaa-
vaan on merkitty tontin alueen osalle alimmat maanpinnan korot.
Korkomerkintöjen asettamisessa on huomioitu nykyiset maanpin-
nan korot ja tontin sijoittumien puistoon. Lisäksi kaavaan on mer-
kitty alin rakentamisen korkeusasema.

Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunto Tukesilta ja pelastuslai-
tokselta, sillä kaava-alue sijaitsee alle kilometrin päässä Teknos
Oy:n maalitehtaasta, laitoksen konsultointivyöhykkeellä. Kaupun-
kisuunnitteluvirasto on teettänyt Pitäjänmäen maankäytön suun-
nittelua varten Teknoksen tehtaan toimintojen onnettomuusvaaro-
jen vaikutusten arvioinnin (Pöyry, 2015) ja sen tuloksia on käytetty
asemakaavan valmistelussa riittävän turvallisuuden varmista-
miseksi.

Porttirakennukselle on merkitty suojelumerkintä (sr-2).

Rakennusten julkisivumateriaaleista ja parvekkeiden käsittelystä
on määrätty kaavamääräyksin.

Vesihuollon linjoille varataan kaavassa tila tontin itäreunalta.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevia mielipidekirjeitä saapui 5 kpl.

Mielipiteet kohdistuivat asuinrakennusten sijaintiin ja tehokkuu-
teen. Lisäksi mielipiteet kohdistuivat rakennusten julkisivujen ma-
teriaaleihin ja rakennusten korkeuteen. Koska kaava-alue sijait-
seen keskellä puistoa, uusien rakennusten liittyminen puistoon ja
viherympäristöön nousi myös esille. Puisto haluttiin säilyttää. Pitä-
jänmäen yritysalueen läpi kulkeva Strömbergintie koetaan tär-
keänä läpiajoväylänä ja yritysalueen huoli kohdistui erityisesti tu-
levan tontin asukaspysäköintiin.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että tonttitehok-
kuus on sama kuin mitä Pitäjänmäellä on vastaavilla asuinalueilla
nyt ja tulevissa kaavoissa. Alue sijoittuu tulevan Raide-Jokerin vä-
littömään läheisyyteen ja Valimon juna-asema on myös kävely-
etäisyydellä. Koska alue on hyvien kulkuyhteyksien äärellä, on
järkevää rakentaa tehokkaasti. Rakennusten korkeus on pää-
sääntöisesti sama kuin alueen muilla asuinrakennuksilla. Esimer-
kiksi Strömbergintie 8:n rakennukset ovat kahdeksan kerroksisia
ja Strömberginpolun asuinrakennukset ovat kerrosluvultaan kuu-
desta kahdeksaan kerrosta.
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Puistoalue säilyy entisellään ja kaavaratkaisu keskittyy vain tontin
46019 suunnitteluun. Kaupunkikuvallisesti kaavassa on huomioitu
vanha tehdasmiljöö rakennusten julkisivumateriaaleissa, jotka
määrätään kaavassa.

Asukaspysäköinti on ratkaistu tontilla. Pysäköinti on sijoitettu pää-
sääntöisesti kahteen maanalaiseen kerrokseen.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 31.3. 2.5.2017

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle
14.3.2017 ja lautakunta päätti asettaa asemakaavan muutoseh-
dotuksen nähtäville.

Kirjeet

Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui yksi kirje. Kirjeessä pidettiin
positiivisena sitä, että alueelle tulee asuntorakentamista erityisesti
hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen. Siinä nostettiin esiin
huoli teollisuusrakennuksen ja porttirakennuksen säilyttämisestä.
Tontilla sijaitsevaan puutaloon toivottiin asukastiloja tai tiloja yri-
tyksen käyttöön. Lisäksi kirjeessä tuotiin esiin tontin itäosaan sijoi-
tettujen uudisrakennusten arkkitehtuuri. Kirjeessä otettiin myös
esille Mätäjoen mahdollinen tulvariski.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomiot kohdistuivat eri
viranomaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön jatkosuunnittelun
aikana.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 kaupunginmuseo
 kiinteistölautakunta
 pelastuslautakunta
 rakennusvalvontavirasto
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristökeskus

Viranomaisilla ei ollut kaavaehdotukseen huomautettavaa.
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Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Helen
Sähköverkko Oy, kiinteistölautakunta, rakennusvalvontavirasto,
yleisten töiden lautakunta ja ympäristökeskus.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista kirjeestä ja viranomaisten lausunnoista sekä vas-
tineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoi-
tuksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitet-
tyjen huomautusten johdosta.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta

 kaavakartan nimiö on päivitetty.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti 19.9.2017 kaupunginhallituk-
selle 14.3.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro
12455 hyväksymistä.

Helsingissä 19.9.2017

Marja Piimies
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus
etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään
tarvittaessa kaavaprosessin edetessä.

PITÄJÄNMÄKI, STRÖMBERGINTIE 4, ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Strömbergin puiston itälaidalle suunnitellaan uusia asuinkerrosta-
loja. Tontilla olevat vanhat teollisuusrakennukset puretaan ja nii-
den tilalle on mahdollista rakentaa uusia asuintaloja. Vanha portti-
rakennus säilyy. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan Strömber-
gintie 4 C:n kokoustiloissa torstaina 2. kesäkuuta klo 17.30 19.30.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Strömbergintie 4:n tonttia. Tehdasraken-
nukset ovat huonossa kunnossa eikä niiden peruskorjaaminen ole
mahdollista. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien
asuinkerrostalojen rakentaminen. Puiston reunaan rajautuvan raken-
nuksen kaupunkikuvallisessa ilmeessä halutaan säilyttää viitteitä van-
hasta tehdasrakennuksesta.
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Osallistuminen ja aineistot

Esittely- ja infotilaisuus pidetään Strömbergintie 4:n tiloissa 2.6.2016
klo 17.30 19.30.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on
esillä 23.5. 17.6.2016 seuraavissa paikoissa:

info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
Pitäjänmäen kirjastossa, Jousipolku 1
kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun
kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta pyydetään esittämään viimeistään 17.6.2016.

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

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään
erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Osalliset

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

Pitäjänmäki-seura
Talin Siirtolapuutarhayhdistys
Pitäjänmäen Teollisuusyhdistys
Helsingin Yrittäjät

asiantuntijaviranomaiset
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
kaupunginmuseo
kiinteistöviraston tonttiosasto ja tilakeskus
pelastuslaitos
rakennusvalvontavirasto
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rakennusvirasto
ympäristökeskus

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa kaupunkikuvaan, maisemaan ja liikenteeseen ja
laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten
arvioimiseksi. Vaikutuksia arvioivat kaavan valmisteluun osallistuvat
kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalli-
set.

Suunnittelun taustatietoa

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille ton-
tin omistajan hakemuksesta. Kiinteistövirasto valmistelee asemakaa-
van muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyt-
tösopimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2002) alue on merkitty toimitilara-
kennusten korttelialueeksi (KTY).

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty toimitilavaltaisena kehitettäväksi
alueeksi.

Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (2015) alue on merkitty
liike- ja palvelukeskusta-alueeksi.

Suunnittelualuetta koskevia päätöksiä:
Pitäjänmäen yritysalueen maankäytön muutosperiaatteet (kaupunki-
suunnittelulautakunnan päätös 17.6.2014). Aineisto löytyy Helsingin
kaupungin karttapalvelusta: kartta.hel.fi/suunnitelmat Muut suun-
nitelmat.

Tontilla sijaitsee nykyisin tehdasrakennus, porttirakennus ja pientalo.
Tehdasrakennuksen ensimmäinen osa on ollut toiminnassa jo 1940-
luvulla. Sitä on sittemmin laajennettu ja muutettu kulloisenkin käytön
tarpeisiin aina 2000-luvulle saakka. Tehtaassa on toiminut mm. Teräs-
köysi Oy, Sanoma Oy, Päivälehden Arkistosäätiö ja nykyinen toimija
Kalevala Koru Oy. Rakennukset ovat pääasiassa puhtaaksi muurattuja
tiilirakennuksia lukuun ottamatta Pitäjänmäentien puolella sijaitsevaa
puuverhoiltua pientaloa. Rakennukset sijaitsevat Mätäjoen tuntumassa
Strömbergin puiston keskellä. Tontin itäpuolella nousee jyrkkä kallio,
jonka koilliskulmalla on suojeltu muinaisjäännös. Kallio on osa Ström-
bergin puiston leikkialuetta. Tontin pohjoispuolelta alkaa Pitäjänmäen
yritysalue, muutoin tontin läheisyydessä on lähinnä asuinkerrostaloja.



4 (5)

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Tytti Wiinikka, arkkitehti, p. (09) 310 37300, tytti.wiinikka@hel.fi

Liikenne
Taina Toivanen, insinööri, p. (09) 310 37433, taina.toivanen@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Jarkko Nyman, insinööri, p. (09) 310 37094, jarkko.nyman@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaa-
lisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twit-
ter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 tontin omistajan hakemuksesta

OAS

vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä kaavan
valmisteluaineiston nähtävilläolosta ilmoitetaan osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutiset -lehdessä.
OAS nähtävillä 23.5. 17.6.2016, asukastilaisuus 2.6.2016 Strömbergintie 4:ssä
OAS:sta ja valmisteluaineistosta on  mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus

kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta talvella vuonna
2016/2017
kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa,
Hufvudstadsbladetissa, Metro-lehdessä, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset sekä
Helsingin kaupungin kirjaamon ilmoitustaululla
viranomaisilta pyydetään lausunnot ja kaavaehdotuksesta on mahdollisuus tehdä muistutus
tarvittaessa lausunnot ja muistutukset käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Hyväksyminen

kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
kaava tulee voimaan.



Strömbergintie 4, Pitäjänmäki

















Kuvaliite suojelukohteesta

STRÖMBERGINTIE 4, porttirakennus
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∝∂±±∂↔ ∝ ×°↑×≡♠≈≡↔ ←≡×; ≥∂∂×≡±±≡♥;ƒ≥∂≡± ←∂∝∂±±∂↔ ∝ ×°↑×≡♠←↔∂≡≈°↔〉

⊆×≡±±♠←↔≡± ×°↑×≡♠←↔∂≡≈°↔ ∝ ←∂∝∂±±∂↔ ←ƒ)↔≡↔↔∂∂± ″≥≥∂∂± ×;ƒ↔↔;≡± ≥;•↔)↔∂≡↔°∂± ↑××∂∫
↔≡•≈∂≥↔ ←↔♠∝ ←≡″↓∂∂↑♠←↔♠×←∂ ←≡♠↑♥∂∂± ″←←°∂↔↔≡≥♠∂•∂±∑

⊃≡ ⇒∑ ××←∂ ←″±←♠♠±↔∂←↔ ↓∂←↔≡↔≥° ∝ ≥∂←;×≡↑↑°← ←♠°∝≡≥≥♠± ↑×≡±±♠×←≡±
↓;;≥≥; ∂±≡∂←↔° ←↔♠ 〉〉
⊃≡ ⇑∑ ×°≥″≡ ↓∂←↔≡↔≥° ∝ ≥∂←;×≡↑↑°← ←♠°∝≡≥≥♠± ↑×≡±±♠×←≡± ↓;;≥≥; ∂±≡∂←↔° ↓;∂∫
♥;↔↔ƒ 〉〉〉

←↔°×;ƒ↑;↔ ∝ ≥∂∂×≡±±≡♥;ƒ≥∂≡± ←∂∝∂±±∂↔ ←↔∂∂± ±″∂↔↔♠←≥∂↔°×←≡± ″←↔°↔∂≡↔°×±∫
↔∫∂±≡∂←↔°←↔ 〉



∫ 

〉 ←×≡±↔←♠♠↑≡≡↔ ∝ ∫↓∂←↔≡≡↔

←×≡±↔←♠♠↑≡≡± °± ″≡≥♠± ⇒∫×≡←×∂;;±∂↔←° ⇒≡→ ↓;∂♥;∂×± ×≥° ∫ ∝ ƒ)∂×± ×≥°
∫〉 ⊂≡≥♥∂↔ƒ×←≡± ↔♠≥°×←≡↔⌠ ≡≥∂ ≥←×≡↔♠↔ ″≡≥♠↔←°↔⌠ ≡←∂↔≡↔;;± ←≡×; ∝♠≥×∂←∂♥♠∂•∂± ×°•≈∂←↔♠∫
♥∂± ≡↔↔; ↓∂•°∂≥≥ ≡←∂∂±↔ƒ♥∂±; ↓;∂♥;∝± ×≡←×∂;;±∂↔←°∂±〉

∉∂•°∝≡± ;;±∂↔←°↔ °♥↔ ×°×°±∂←″≡≥♠↔←°∝ ←∂∂±; ″∂≡≥≡←←;⌠ ≡↔↔; ±≡ ←∂←;≥↔;♥;↔ ×∂××∂ •≡∂∫
∝←↔♠×←≡↔ ×°♥∂←↔ ↓ƒ←↔ƒ↓∂±±°∂←↔⌠ ×♠↔≡± ↔≥°∝≡± ♠≥×°←≡∂±∂←↔;〉 ⊄;≥≥∂±≡± ≥←×≡±↔↔♠≥°←
≡≈♠←↔ ♠≥×°↔∂≥°∝≡±⌠ ×♠↔≡± °≥≡←×≡≥♠≥♠≡∂≈≡±⌠ ″≡≥♠〉

⊂≡∂±;± •≡∂∝←↔♠←↔ ≡∂ °↔≡↔ •♠°″∂°°± ↑×≡±±♠×←≡± ∝♠≥×∂←∂♥♠♠± ×°•≈∂←↔♠♥ ″≡≥♠↔←°
↑♥∂°∂↔≡←←〉 ⊂∂↔≡± ∂♥± ←≡∂±;± ≥;•≡≥≥; °•∝≡↑♥°∂•∂± ♥≡↑↑↔↔♥ ;;±∂↔←° °± ±〉  ≈⇑ ↓∂≡∫
±≡″↓∂ ×♠∂± ″∂↔; ″≡≥♠×↑↔↔ ±;ƒ↔↔;;〉 ⊂≡± ←∂∝± ∝♠≥×∂←∂♥♠∝≡± ≥←×≡±↔↓∂←↔≡∂≈≡± ↔♠≥°×←∂←∫
← ;;±∂↔←° °± ←♠°↑± ∝♠≥×∂←∂♥♠≥≥≡ ×°•≈∂←↔♠♥ ″≡≥♠↔←°〉

≡≥♠×↑↔± ≥←×≡±↔ ↔≡•↔∂∂± ×;ƒ↔↔;≡±  ♣  ″ ←♠♠↑♠∂←∂ ≥←×≡±↔↑♠♠↔♠∝〉 ←×≡±↔↓∂←↔≡≡↔
←∂∝∂↔←∂♥↔  ″ ×°↑×≡♠≈≡≥≥ ″±↓∂±±←↔〉

〉 ⊄∂≡≥∂∂×≡±±≡

←×≡±±←← °↔≡↔↔∂∂± •♠°″∂°°± ∉∂↔;∝;±″;≡±↔∂≡± ∝ ⊂↔↑)″≡↑÷∂±↔∂≡± ≥∂∂×≡±±≡〉 ∏♠±↑↔
←∂∝∂↔←≡≡ ×♠×±⌠ ↔≡°≥≥∂←♠♠←↑×≡±±♠×←≡± ↔×±⌠ ∝°≥≥°∂± ∝♠±″≡≥♠ ≡∂ ×±↔♠≈♠ ×°•↔≡≡∫
←≡≡±〉

←×≡±±←← ×;ƒ↔≡↔ƒ↔ ×≡←×∂″;;↑;∂←≡± ♥♠°↑°×♠←∂≥∂∂×≡±↔≡≡± ≡±±♠←↔≡≥∂∂×≡±±≡″;;↑;↔
⇒⊃ °± ≡←∂↔≡↔↔ƒ ↔♠≥♠×°←← 〉 ∂∂×≡±±≡″;;↑;↔ ←↔∂∂± ⋅≡≥←∂±÷∂± ♠↓♠±×∂←♠♠±±∂↔∫
↔≡≥♠♥∂↑←↔°± ≥∂∂×≡±±≡←♠♠±±∂↔↔≡≥♠°←←↔°≥↔ ←↔♠ 〉〉 ∝ 〉〉〉

∂←;×←∂ ≥←×≡±↔± ←∂←;≥≥ƒ↔≡↔↔∂∂± ↑∂↔∂°≥∂∂×≡±±≡↔↔; ⊆∂≈≡∝°×≡↑∂± •±×≡←♠♠±±∂↔≡≥″± ″♠∫
×± ↓;∂♥;↔↔ƒ 〉〉〉 ⊆∂≈≡∝°×≡↑∂± ♥♠°↑°♥;≥∂↔ ″≥≥∂±±≡↔↔∂∂± ↔♠≥♠×°±  ″♠×∂←≡←↔∂〉

⊆∂≈≡∝°×≡↑∂←↔ ∂•≡♠↔♠♥ ″≡≥♠↔←° ∝°•↔ ⌠ ≈⇑ ←♠♠↑≡″↓∂∂± ″≡≥♠↔←°∂•∂± ↓≡≥××;;± ↔∂≡∫
≥∂∂×≡±↔≡≡←≡≡± ♥≡↑↑↔↔♠±〉

⊄°≈≡↔↔×°°±⌠ ≡↔↔; ″≡≥♠↔←°↔ ≡∂♥;↔ °≥≡ •≡↑××∂; ≥∂∂×≡±↔≡≡± ♥∂•↔≡≥♠∂≥≥≡〉 ∨←∂″≡↑×∂×←∂  
×←♥♠ ≥∂∂×≡±±≡″;;↑∂←←; ∂•≡♠↔↔ ″≡≥♠↔←°°± ⌠ ≈⇑ ≥∂←;ƒ×←≡±〉

⊄♠≥♠××° 〉 ←×≡±±←← ×;ƒ↔≡↔ƒ↔ ≥∂∂×≡±±≡↔∂≡≈°↔〉

↔∂≡ ⇒⊃ ↑←×←∫ ↓;∂♥;±  ±°↓≡♠←⌠

 ∫°←♠♠← ×″ñ•

∉∂↔;∝;±″;≡±↔∂≡   ⌠  

⊂↔↑)″≡↑÷∂±↔∂≡ñ⋅∂°″°↔∂≡   ⌠ � 



∫ 

⊄♠≥♠××° 〉 ⊆∂≈≡∝°×≡↑∂± ≥∂∂×≡±±≡〉

×≥° ♥♠°↑°♥;≥∂ñ←♠♠±↔ ƒ•↔≡≡±←;ñ←♠♠±↔ ±°↓≡♠←

∫  ″∂±  ×↓≥

∫  ″∂±  ×↓≥

∫  ″∂±  ×↓≥

∫  ″∂±  ×↓≥

∫  ″∂±  ×↓≥

↓;∂♥;∂×  ×↓≥  ×″ñ•

ƒ)∂×  ×↓≥  ×″ñ•

 ⊄♠≥°×←≡↔

〉 ⊄♠≥°×←≡↔ °≥≡←×≡≥♠≥♠≡∂≥≥

∠≥≡←×≡≥♠∫ ∝ ↓∂•∫≥♠≡∂≈≡± ≥←×≡↔♠↔ ↓;∂♥;∝± ″≡≥♠↔←°↔ °± ≡←∂↔≡↔↔ƒ ″≡≥♠×↑↔↔°∂± ≥∂∂↔∫
↔≡∂←←; ⇒ ∝ ⇒ ″°≥≡″″∂≥≥≡ ≥←×≡±↔♥∂•↔°≡•≈°∂≥≥≡〉

°←× ↓;∂♥;∝± ≥∂∂×≡±±≡ ″♠°≈°←↔   ×°×° ♥♠°↑°×♠≈≡± ≥∂∂×≡±↔≡≡←↔;⌠ ↓;∂♥;∝±
″≡≥♠↔←°↔ °♥↔ ±°∂±  ≈⇑ ←♠♠↑≡″↓∂ ƒ)∝± ″≡≥♠↔←°∂•∂± ♥≡↑↑↔↔♠±〉 ∉;∂♥;∝± °•∝≡↑∫
♥°∝≡± °≥≥≡←← ♥∂±  ≈⇑ ←♠♠↑≡″↓∂ ×♠∂± ƒ)∝± °•∝≡↑♥°∝≡±⌠ °± ↓;∂♥;∂× ″;;↑;;♥; °•∫
∝≡↑♥°∝≡± ←♠•↔≡≡±〉

∂∂↔↔≡∂←←; ×≡≥↔∂←≡≥≥ ∝ ♥∂•↑≡;≥≥; ″≡↑×∂↔ƒ∂≥≥; °≥≡←×≡≥♠≥♠≡∂≥≥ ≥∂∂×≡±±≡″≡≥♠± ×≡←×∂;;±∂↔∫
←° ≥∂↔↔ °•∝≡↑♥°±  ≈⇑〉

∉↑♥≡××≡∂≈≡± ″≡≥♠↔←°∝ ×;←∂↔≡≥≥;;± ×°•≈←← 〉〉

〉 ⊄♠≥°×←≡↔ ∝♠≥×∂←∂♥♠∂≥≥

∂∂↔↔≡≡←←; ⇒ °± ≡←∂↔≡↔↔ƒ ∝♠≥×∂←∂♥♠∂≥≥≡ ×°•≈∂←↔♠♥↔ ↓;∂♥;∝± ″≡≥♠↔←°↔ ×♠±×∂± ↑×≡±±♠×∫
←≡± ∝♠≥×∂←∂♥♠∂≥≥≡ ″≡↑×∂↔ƒ←←; ƒ″↓ƒ↑;←←;〉 ♠↔≡± ×°•≈←← 〉 ↔°≈≡↔↔∂∂±⌠ ↓;∂♥;∂× °± ∝♠≥∫
×∂←∂♥♠∝≡± ;;±∂≡↑∂←↔ƒ←″∂↔°∂↔♠×←≡± ×±±≥↔ ″;;↑;;♥;〉

⊄♠≥♠×°←←  °± ≡←∂↔≡↔↔ƒ ƒ•↔≡≡±♥≡↔° ↔♠≥°×←∂←↔⌠ ←≡×; ±∂∂≈≡± ″♠×± ≥←×≡↔♠↔ ;;±∂∫
↔←°≡↑°↔♠×←≡↔ ×♠±×∂± ↑×≡±±♠×←≡± ∝♠≥×∂←∂♥♠∂≥≥≡〉 [;±∂↔←°≡↑°↔♠← ≥←×≡↔± ∝♠≥×∂←∂♥♠♠±
×°•≈∂←↔♠♥± ;;±∂↔←°± ∝ ←∂←;↔∂≥± °•∝≡↑♥°± ≡↑°↔♠×←≡±⌠ ≡←∂″〉 ⇒   ≈⇑ �  ≈⇑ 
 ≈⇑〉 ⊄↑×≡″″↔ ;;±∂↔←°≡↑°↔♠←←♠°←∂↔♠×←≡↔ °± ≡←∂↔≡↔↔ƒ ≥∂∂↔↔≡≡←←; ⇑〉



∫ 

⊄♠≥♠××° 〉 ∏♠≥×∂←∂♥♠∂≥≥≡ ×°•≈∂←↔♠♥↔ ←♠♠↑∂″″↔ ″≡≥♠↔←°↔ ∝ ;;±∂↔←°≡↑°↔♠← ƒ•≈≡≥≥; ≥♠♥♠≥≥
∂≥″∂←↔♠±〉

↑×≡±±♠← ←♠♠↑∂± ×°•≈∂←↔♠♥ ;;±∂↔←°≡↑°↔♠← •♠°″〉

″≡≥♠↔←° ↓;∂♥;≥≥; ⇒

⊃≡ ⇒

≡↔≡≥;∂←∂± ↑×≡±±♠←  ≈⇑   ≈⇑ ≡∂ ♥≈∂ ≡↑∂≥≥∂←↔; ″∂↔°∂↔♠←↔

←♠°∝≡≥↔♠ ↑×≡±±♠←  ≈⇑    ≈⇑ �

⊃≡ ⇑

≡↔≡≥;∂←∂± ↑×≡±±♠←  ≈⇑    ≈⇑ �

←♠°∝≡≥↔♠ ↑×≡±±♠←  ≈⇑    ≈⇑ �

〉 ∉↑♥≡××≡≡↔

∉↑♥≡××≡∂≥≥≡ ←°♥≡≥≥≡↔± ↔♥±°″∂←≡←↔∂ °≥≡←×≡≥♠≥♠≡∂≈≡± °•∝≡↑♥°∝  ≈⇑ ↓;∂♥;≥≥; ∝
 ≈⇑ ƒ)≥≥;〉

∇∂∂≥≥; ♠♠≈∂←↑×≡±±♠←↔≡± ∝♠≥×∂←∂♥♠∂≥≥⌠ ∝°∂≥≥≡ ×°•≈∂←↔♠♥ ↓;∂♥;∝± ″≡≥♠↔←° ♥∂•↔≡≥≡≡
♥;≥∂≥≥; � ≈⇑⌠ ↔♠≥≡≡ ↓↑♥≡××≡≡↔ ≥←∂↔↔ ≥∂∂×≡±±≡″≡≥♠ ♥←↔±〉 ∉↑♥≡×≡≥←∂↔♠×←≡±
↔♠≥≡≡ ±;∂≥≥; ∝♠≥×∂←∂♥♠∂≥≥ ↔♠°↔↔ ;;±∂↔←°≡↑°↔♠← ⇒⌠↓↑♥≡×≡  � ≈⇑〉 ⊄;″; ←♥♠↔≡↔±
↔♥≥≥∂←∂≥≥ ↓↑♥≡×≡≥←≡∂≥≥〉

∏♠≥×∂←∂♥♠∂≥≥≡⌠ ∝°∂≥≥≡ ×°•≈∂←↔♠♠ ↓;∂♥;∝± ″≡≥♠↔←°  ≈⇑ ↔∂ ≥≥≡⌠ ♥°∂≈± ←∂∝°∂↔↔ ↓↑∫
♥≡××≡∂↔ ∂≥″± ≥←∂↔♠←↔〉

∉↑♥≡××≡∂≈≡± ♥↔∂″♠×←∂←← °± •♠°″∂°∂↔♠ ∝♠≥×∂←∂♥♠≥≥≡ ×°•≈∂←↔♠♥± ″≡≥♠↔←°°± ≥∂←;↔∫
↔;♥; ∝♠≥×∂←∂♥♠± ;;±∂•≡∂∝←↔♠←♥∂×♠↔♠←  ≈⇑〉

⊂♠°∝≡≥≥♠± ↑×≡±±♠×←≡± ≡↔≡≥;∫ ∝ ≥;±←∂∝♠≥×∂←∂♥♠∂≥≥≡ °± ←♠♠±±∂↔≡≥↔♠ ↓∂±±↓↑♥≡××≡∂↔⌠ ∝°∂↔
≡∂ ♠≥×°±;)≥≥∂←∂←↔; ←ƒ∂←↔; ♥°∂≈ ≥←∂↔↔〉 ƒ←≡∂←∂≥≥≡ ∝♠≥×∂←∂♥♠∂≥≥≡ ×°•≈∂←↔♠♥↔ ↓;∂♥;∝± ≥∂∂∫
×≡±±≡″≡≥♠↔←°↔ °♥↔ ♥;≥∂≥≥; � ≈⇑⌠ ∝°↔≡± ↓↑♥≡××≡∂≥≥ ≡←∂∂±↔ƒ♥;↔ ″≡≥♠↔←°↔ °≥∂←∂♥↔
� ≈⇑〉 ←×≡±±± ↓≡↑♠←↔≡≡≥≥ ↔°≈≡↔±⌠ ≡↔↔;  ≈⇑ ″≡≥♠°•∝≡↑♥° ≡∂ ↔;ƒ↔ƒ ±;∂≥≥; ≥∫
←∂↔↔″↔↔°″∂≥≥ ↓↑♥≡××≡∂≥≥〉 ⊄;″; ↔♠≥≡≡ •♠°″∂°∂≈ ×ƒ←≡∂←↔≡± ↓↑♥≡××≡∂≈≡± ←∂∝°∂↔↔≡≥♠←∫
← ↔∂ ←♠♠±±∂↔↔≡≥♠←←〉

∂∂← ∂≥↓∂ ⊄∂″° ∉≡≥↔°±≡±

∇♠°↑≡″↓∂ ×°±←♠≥↔↔∂⌠ ⇔√ ∏°•↔♥ ×°±←♠≥↔↔∂⌠ ⇔√

⊃∂∂↔↔≡≡↔

〉 ⊃≥↔∂°±≡♠♥°←↔°± ↓;;↔)← ″≡≥♠↔←°± °•∝≡↑♥°∂←↔ ñ〉 ⋅≡≥←∂±×∂⌠ 〉〉〉

〉 ⊆°≈ ↔↑≠≠∂… ±°∂←≡ � ∇°↑≈∂… ∉↑≡≈∂…↔∂°± ≡↔•°≈〉 ⊄≡″∇°↑≈ ∑〉 ∇°↑≈∂… …°♠±…∂≥ °≠ ″∂±∫
∂←↔≡↑←〉  ←〉 ⊄∂≡≥∂∂×≡±±≡″≡≥♠± ≥←×≡±↔″≥≥∂〉 ∠•∝≡ ñ〉 ∅″↓;↑∂←↔)″∂±∂←↔≡↑∂)⌠ ⋅≡≥←∂±×∂
〉

〉 ⊆×≡±±♠×←≡± ∝♠≥×∂←∂♥♠± ;;±≡±≡↑∂←↔;♥ƒƒ≈≡± ″∂↔°∂↔↔″∂±≡±〉 ∅″↓;↑∂←↔)″∂±∂←↔≡↑∂)⌠ ∅″↓;↑∂←↔)∫
°↓← ⌠ ⋅≡≥←∂±×∂ 〉
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×♠×°± 153079 Liite A1

Strömbergintie 4
Liikennemeluselvitys, ve A

Pihoilla esiintyvät ja
julkisivuille kohdistuvat melutasot

Päivä (klo 7-22)
Keskiäänitaso LAeq

  ... 35 dB
 35 ... 40 dB
 40 ... 45 dB
 45 ... 50 dB
 50 ... 55 dB
 55 ... 60 dB
 60 ... 65 dB
 65 ... 70 dB
 70 ... 75 dB
 75 ... dB

Mittakaava: 1:500 (A4)×♠×°±

Akukon Oy
02.10.15/LK
Cadna/A 4.5 (Nordic)
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Strömbergintie 4
Liikennemeluselvitys, ve B

Pihoilla esiintyvät ja
julkisivuille kohdistuvat melutasot

Päivä (klo 7-22)
Keskiäänitaso LAeq

  ... 35 dB
 35 ... 40 dB
 40 ... 45 dB
 45 ... 50 dB
 50 ... 55 dB
 55 ... 60 dB
 60 ... 65 dB
 65 ... 70 dB
 70 ... 75 dB
 75 ... dB

Mittakaava: 1:500 (A4)×♠×°±

Akukon Oy
02.10.15/LK
Cadna/A 4.5 (Nordic)






