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1
TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutos mahdollistaa Malmin asemanseudun maankäy-
tön tiiviistämistä uudella keskustamaisella asuin-, palvelu- ja liikeraken-
tamisella. Samalla kohennetaan nykyisen Latokartanontien kaupunki-
kuvaa ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Vanhat arvorakennukset
sekä historialliset kyläpaikat suojellaan ja niiden hyödyntämisen edelly-
tyksiä parannetaan.

Latokartanontie 2:n ja 4:n tontille mahdollistetaan korkean keskusta-
maisen uudisrakennuksen rakentaminen. Latokartanontie 5:n tontille
osoitetaan uutta asuinrakentamista sekä katutason liiketilaa nykyisen
ravintola- ja liikerakennuksen paikalle. Uutta asuntorakentamista osoi-
tetaan myös Malmin asematie 5:n tontille sekä nykyisen Latokartanon-
tien ja Paavolantien väliselle alueelle. Toiminnan laajentaminen uusiin
lisätiloihin mahdollistetaan Hietakummuntie 1a:ssa toimivalle Helmi Lii-
ketalousopisto Oy:lle, Latokartanontie 7:ssä sijaitsevalle toimistokiin-
teistölle ja Latokartanontie 9:ssä toimivalle Milja vanhustenhoitokodille.
Paavolantie 2:ssa sijaitsevan pientalotontin rajat tarkistetaan.

Kerrosalaa asemakaavan muutoksessa on yhteensä 56 057 k-m², josta
asumista ja erityisasumista on noin 26 000 k-m². Uutta kerrosalaa muo-
dostuu 33 591 k-m² ja uusia asukkaita tulee noin 600.

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta
sekä eri kiinteistöjen omistajien hakemuksista.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Ensimmäisestä osallistumis-
ja arviointisuunnitelmasta on esitetty 28 mielipidettä.

Kaavan valmistelun aikana saatiin neljä uutta kaavamuutoshakemusta
muutosalueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajilta ja pitkäaikaisilta
vuokralaisilta. Saadut kaavamuutoshakemukset on selostettu tarkem-
min kohdassa 7 "Suunnittelun vaiheet". Tontille 38320/6 on myönnetty
poikkeamislupa kaavan valmistelun aikana, joten tämä Latokartanontie
11:ssä sijaitseva tontti on poistettu kaavamuutosalueesta. Uusien ha-
kemusten perusteella uusittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja
asemakaavan muutosluonnos on pidetty nähtävänä info- ja näyttelytila
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Laiturilla, Kaupungintalon ilmoitustaululla, Malmin kirjastossa ja viras-
ton internetsivuilla. Tarkistetusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä asemakaavan muutosluonnoksesta on jätetty 29 mielipidettä,
jotka on otettu kaavoitustyössä huomioon.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti 2.6.2015 kaupunginhallitukselle
asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lau-
sunnot. Muistutuksia esitettiin yksi ja nähtävilläolon jälkeen saatiin yksi
kirje. Lausunnoissa esitettiin joukkoliikenne-, pyörätie- ja pysäköintijär-
jestelyihin, kaupunkikuvaan, rakennussuojeluun, katupuihin, istutuksiin,
esteettömyyteen, pelastusjärjestelyihin, ympäristöhäiriöihin, kaavata-
louteen, toteuttamiskustannusten jakautumiseen sekä tonttien aluejär-
jestelyihin ja arvonnousuun kohdistuvia huomautuksia. Asemakaavan
muutosehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on selostettu kohdassa
Suunnittelun vaiheet.

Asemakaavan muutoksen toteutus

Alueen katusuunnittelu voidaan käynnistää asemakaavan hyväksymi-
sen jälkeen. AK-1-, AK- ja AKR-korttelialueiden asuinrakennusten ra-
kentaminen on mahdollista, kun niihin liittyvät uudet katujärjestelyt on
saatu toteutettua. YSA-1-korttelialueen laajennus voidaan rakentaa,
kun uusi kulkureitti on toteutettu Yrjölänpuistoon.

2
LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Asemakaavan muutosta koskee kolme erityistavoitetta:

- Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen
(RKY 2009) ja luonnonperinnön arvojen säilymisen varmistaminen
sekä viranomaisten laatimien valtakunnallisten inventointien huomi-
oon ottaminen.

- Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoit-
taa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle.

- Alueiden käytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epä-
puhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo ole-
massa olevia haittoja.

Malmin vanha asemarakennus on kulttuuriympäristön vaalimisen kan-
nalta valtakunnallisesti tärkeä kohde (RKY2009).
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Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa. Malmin vanha RKY-luokiteltu asemaraken-
nus suojellaan kaavamääräyksin. Kaava-alue sijoittuu pääradan var-
teen Malmin aseman välittömään läheisyyteen. Liikenteen melun ja tä-
rinän torjumiseksi on kaavoituksen yhteydessä laadittu melu- ja tä-
rinäselvitykset. Melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvista
haitoista on huolehdittu rakennusten sijoittelulla sekä rakenteiden ää-
neneristävyyttä ja parvekkeiden lasitusta koskevilla määräyksillä.

Lisäksi kaavaa muutetaan alueella, jolla asuntotuotannolla on hyvät
edellytykset toteutua sekä valmiiksi rakennetun yhdyskuntateknisen
huollon ja palveluverkon, että rakentamisvalmiuden osalta.

Alueen merkittävien kulttuuriarvojen säilyminen on otettu kaavan laati-
misen lähtökohdaksi. Muiden tavoitteiden huomioon ottamista seloste-
taan tarkemmin kohdissa "Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset" ja
"Ympäristöhäiriöt".

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on keskusta- ja taajamatoimintojen aluetta.

Ote maakuntakaavasta
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Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta,
joka sijaitsee tiivistettäväksi merkityllä alueella. Longinojan varteen on
merkitty viheryhteystarve. Lisäksi alueen poikki on merkitty pääradan
lisäksi pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli (Jo-
keri II) ja kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tär-
keä kohde (RKY 2009), Malmin vanha asemarakennus.

Laadittu asemakaavan muutos on maakuntakaavan ja 2. vaihemaakun-
takaavan mukainen.

Ote 2. Vaihemaakuntakaavasta
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Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on merkitty keskustatoiminto-
jen alueeksi, kerrostalovaltaisen asumisen ja toimitilojen käyttöön sekä
osittain pientalovaltaisen asumisen alueeksi. Suunnittelualueen etelä-
osa on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maise-
makulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Aluetta tulee kehittää niin,
että sen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Nyt laadittu asemakaavan muu-
tos on yleiskaavan mukainen.

Ote Yleiskaava 2002:sta
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Asemakaavat

Alueella on voimassa seuraavat asemakaavat (14 kpl):
- nro 5111 (vahvistettu 16.5.1964)
- nro 7737 (vahvistettu 29.9.1978)
- nro 8050 (vahvistettu 17.3.1980)
- nro 8325 (vahvistettu 26.3.1981)
- nro 8415 (vahvistettu 6.7.1982)
- nro 8711 (vahvistettu 11.4.1983)
- nro 8818 (vahvistettu 20.2.1984)
- nro 9015 (vahvistettu 27.10.1986)
- nro 9513 (vahvistettu 2.11.1988)
- nro 9648 (vahvistettu 27.12.1989)
- nro 10029 (vahvistettu 10.2.1994)
- nro 10723 (vahvistettu 12.10.1999)
- nro 11710 (tullut voimaan 15.5.2009)
- nro 12143 (tullut voimaan 9.8.2013)

Asemakaavojen mukaan suunnittelualueen tontit on määritelty mm.
liike- ja toimistorakennusten (K), toimistorakennusten (KT), sosiaali-
tointa ja terveydenhuoltoa palvelevien asuinrakennusten (YSA-1), ope-
tustoimintaa palvelevien rakennusten (YO), asuinpientalojen (AO) ja
autopaikkojen korttelialueiksi (LPA). Lisäksi alueeseen kuuluu suojavi-
heralueita (EV), puistoalueita (VP), rautatiealuetta (LR) ja katualueita.
Asemakaavat mahdollistavat myös tiloja julkista palvelutoimintaa varten
Malmin vanhassa asemarakennuksessa ja Latokartanontie 5 ja 7:ssä.
Longinojan varressa sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat raken-
nukset on suojeltu kaavamääräyksin (sr-1b ja sr-2).
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Ote ajantasa-asemakaavasta

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin
ja valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Malmin vanha asemarakennus on valtakunnallisesti merkittävä raken-
nettu kulttuuriympäristö (RKY 2009).
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Jokeri 2 bussilinjan (nyk. runkolinja 560) edellyttämät liikennejärjestely-
suunnitelmat on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa
17.6.2010. Bussilinja aloittaa liikennöinnin alueen läpi syksyllä 2015.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 25.11.2014.

Maanomistus

Hietakummuntie 1a:ssa, Paavolantie 2:ssa, Latokartanontie 4:ssä ja
5:ssä sijaitsevat tontit ovat yksityisomistuksessa. Rautatiealueet omis-
taa Liikennevirasto. Muun suunnittelualueen omistaa Helsingin kau-
punki. Tontit 38060/7, 38061/1, 38320/7 ja 8 sekä 38322/3 on vuokrattu
pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Kaavamuutosalueen maanomistus-
kartta on selostuksen liitteenä.

Alueen yleiskuvaus

Malmin juna-aseman läheisyydessä ympäristöä leimaavat eri korkeus-
tasoilla kaavamuutosalueen läpi kulkevat liikenneväylät. Muutosalu-
eella on pääradan rata-aluetta sitä reunustavine katuineen (Malmin
Kauppatie ja Malminkaari) sekä niiden yli kulkeva Latokartanontie. Pää-
radan ja Longinojan välillä alueen läpi kulkeva Latokartanontie seurai-
lee historiallisen Vanhan Hämeenlinnantien linjausta. Voimakkaasti
kaareutuva Malmin asematie välittää liikennettä Latokartanontieltä alas
Malminkaarelle. Ala-Malmin läpi kulkeva jalankulun pääreitti (Pekan-
raitti) alittaa Latokartanontien tunnelissa. Kaakkoisreunalla alue rajau-
tuu Longinojan varren vehreään puistoympäristöön.

Rakennettu ympäristö

Pääradan ylittävällä sillalla on linja-autojen vaihtoterminaali sekä Mal-
min vanha asemarakennus, johon on sijoitettu junaliikenteen laitetiloja.
Sillan tasolla sijaitsevat asemarakennuksen entiset odotustilat ovat ny-
kyisin tyhjillään.

Malmin asematie 2:ssa ja 5:ssä sekä Latokartanontie 12:ssa sijaitsevat
autopaikkatontit sekä Latokartanontie 2:ssa sijaitseva rakentamaton
tontti ovat nykyisin pysäköintikäytössä. Latokartanontie 4, 5 ja 7:ssä on
eri-ikäisiä liike- ja toimistorakennuksia.
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Vanha Malmin poliisitalo osoitteessa Latokartanontie 5 on arkkitehti
Niilo Kokon vuonna 1961 suunnittelema modernistinen liiketalo. Raken-
nus on edustanut uutta aikaa Latokartanontien kehityksessä, kiinteis-
tössä on poliisitoimen lisäksi sijainnut mm. Alko sekä Tanssiravintola
Tillikka.

Latokartanontie 9:ssä on vanhusten palveluasuntoja. Hietakummuntie
1 a:ssa on eri vaiheissa rakentunut Helmi-liiketalousopiston rakennus,
joka sisältää opetus-, toimisto- ja liikuntatiloja.

Paavolantien ja Hietakummuntien alueella on pientaloja, muualla lä-
hiympäristössä toimisto- ja liikerakennuksia sekä kerrostaloasutusta.
Paavolantien pientaloalueen ja Latokartanontien väli on puisto- ja suo-
javiheraluetta, jonka läpi pituussuunnassa kulkee vilkkaasti käytetty kä-
vely- ja polkupyöräreitti. Longinojan varressa on kulttuurihistoriallisesti
arvokkaita rakennuksia.

Palvelut

Malmi on yksi Helsingin aluekeskuksista ja merkittävimmistä joukkolii-
kenteen keskuksista. Suunnittelualue sijaitsee Malmin kattavien kau-
pallisten ja julkisten palvelujen yhteydessä. Myös liikunnan harrastami-
seen on Malmin alueella tarjolla lukuisia yksityisiä ja julkisia palveluja
sekä laajat ulkoilureitistöt. Julkiset liikenneyhteydet eri suuntiin ovat
erinomaiset. Suunnittelualueen lähiympäristössä toimii lukuisia yrityksiä
ja oppilaitoksia.

Kaavamuutosalueella toimii useita julkisia ja kaupallisia palveluita. La-
tokartanontie 4:ssä toimii pääosin terveys- ja hyvinvointipalveluja tar-
joavia yrityksiä. Latokartanontie 5:n rakennuksissa on nykyisin mm.
Pohjois-Helsingin musiikkiopiston, Saiturinpörssi-myymälän, ravintola
Tillikan, Saalem-seurakunnan ja Helsingin kaupungin kiinteistöviraston
geoteknisen osaston sekä sosiaali- ja terveysviraston toimintaa. Lato-
kartanontie 7:ssä toimii lukuisia pieniä ja keskikokoisia yrityksiä ja myy-
mälätiloja. Latokartanontie 9:ssä toimii vanhusten hoitokoti Milja sekä
siihen liittyvä ravintola. Longinojan varressa puistoalueella sijaitsevassa
kiinteistössä on Niemikotisäätiön päivätoimintakeskus. Hietakummuntie
1a:ssa toimii Helmi-liiketalousopisto ja Haaga-Helia ammattikorkea-
koulu sekä Helmi Center:n liikuntatiloja.

Luonnonympäristö

Yrjölänpuisto sekä Latokartanontien varret ovat pääosin vehreää puis-
tomaista puustoa ja nurmialuetta. Rataa lähestyttäessä kasvillisuutta
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on vähemmän. Latokartanontie 2:n rakentumattomalla tontilla on hoita-
matonta kasvillisuutta ja suuria puita.

Longinojan pohjoisrannan puistoalueella on Pehrsin tilan pihapiiri, joka
ei ole varsinaista luonnonympäristöä, vaan jo vuosisatoja vanhaa kult-
tuuriympäristöä. Tällä hetkellä pihapiiri on päässyt villiintymään melko
reheväksi puustoksi ja aluskasvillisuudeksi.

Kaakkoissivuiltaan kaavamuutosalue rajautuu laajoihin Longinojan var-
ren niittymäisiin puistoalueisiin. Longinoja virtaa Malmin lentokentältä
kaavamuutosalueen eteläpuolella, alittaa putkitettuna alueen eteläpuo-
lella olevan Kehä I:n ja jatkuu edelleen Pihlajiston puolella, kunnes yh-
tyy Vantaanjokeen. Longinojan pienvesien lähimetsät (kohde M60) on
sisällytetty ympäristökeskuksen METSO -toimintaohjelmakohteisiin
(Helsingin metsien luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävien
kohteiden inventointi). Ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmässä
Longinojan varteen on merkitty kaksi linnustollisesti arvokasta kohdetta
(kohderaportit 196/99 ja 308/99).

Suojelukohteet

Longinojan varressa sijaitseva Pehrsin tilan päärakennus on voimassa-
olevassa asemakaavassa suojeltu kaavamääräyksellä sr-1b ja sen vie-
ressä sijaitseva maakellari kaavamääräyksellä sr-2. Päärakennuksen
suojelumääräykset kattavat osin myös rakennuksen tärkeimpiä sisäti-
loja. Tilan pihapiiri ja läheinen Yrjölänpuisto on merkitty myös muinais-
muistorekisteriin. Malmin vanha asemarakennus on valtakunnallisesti
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Lisäksi Malmin
vanha asemarakennus on suojeltu ns. rautatiesopimuksella (sopimus
valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta, YM, päätös
9.12.1998 dno 2/262/96).

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Maaperä, kallioperä, pohjavesi sekä niiden pilaantuminen

Alueen luoteisosalla maaperä on kauttaaltaan kitkamaata, hiekkaa tai
moreenia. Latokartanontien sillan länsi/lounaispuolella kalliopinta on
lähellä maanpintaa (ylimmillään n. 1 m syvyydessä) mutta se laskee
nopeasti kohti pohjoista ja itää. K.H. Wiikin kadun kohdalla kalliopinta
on n. 16 m syvyydessä. Longinojanpuiston läheisyydessä maaperä on
moreenia, jonka päällä on savikerros. Pohjavesi Malminkaaren ja Lato-
kartanontien risteyksessä on tasolla +17, ,1 (maanpinta noin
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+18) ja Pekanraitin ja Latokartanontien risteyksessä tasolla
+16, ,5 (maanpinta noin +18,5). Kaava-alueen reunamilla esiin-
tyy moreenin yläpuolisia savialueita.

Ympäristöhäiriöt

Latokartanontien, Malmin asematien ja Malminkaaren liikenteestä ai-
heutuu alueelle melu-, pakokaasu- ja hiukkaspäästöjä. Latokartanon-
tien liikenne-ennuste vuodelle 2035 on vilkkaimmalla kohdallaan (Vilp-
pulantien eteläpuolella) noin 16 000 ajon./vrk ja Malmin asematien
8 000 ajon./vrk. Kauppakaaren liikenne-ennuste vuodelle 2035 on noin
15 000 ajon./vrk. Pääradan junaliikenne voi ilmaäänen lisäksi aiheuttaa
radan lähistöllä häiriötä tärinän ja runkoäänen muodossa.

3
TAVOITTEET

Tavoitteena on luoda edellytykset toteuttaa Latokartanontien varteen ja
sen lähiympäristöön uutta keskustamaista rakentamista, joka kohentaa
Malmin keskeisen kadun kaupunkikuvaa ja tiivistää hyvien joukkoliiken-
neyhteyksien varrella olevaa aluetta. Suunnittelun tavoitteena on kohot-
taa asemanseutu ympäristöineen arvoonsa asuttuna keskusta-alueena
tunnistaen ja huomioiden Malmin historiallisen kulttuuriympäristön omi-
naispiirteet ja arvot.

Alueen historiallisen kerroksellisuuden edistämiseksi Longinojan varren
puistoalueella sijaitseva Pehrsin talo suojellaan osana alueen historial-
lista rakennuskantaa. Rakennukselle muodostetaan uusi kortteli, johon
julkisen käyttötarkoituksen lisäksi esitetään myös paikalle alkuperäistä
asuintoimintaa. Myös Malmin vanha asemarakennus suojellaan ja sen
hyödyntämistä julkiseen käyttöön edistetään.

Tavoitteena on myös parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä,
Malmin linja-autoliikenteen vaihtoterminaalin alueen viihtyisyyttä ja kul-
kuyhteyksiä Malmille. Syksystä 2015 lähtien Malmin terminaalin kautta
tulee kulkemaan uusi poikittainen bussiliikennelinja Jokeri 2 (runkolinja
560). Asemanseudun merkitys vaihtopysäkkinä kasvaa ja terminaalin
ympäristön kehittämismahdollisuudet paranevat.
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4
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Yleisperustelu ja -kuvaus

Malmin aseman läheisyyteen kaavoitetaan uutta keskustamaista
asuin-, liike- ja palvelurakentamista. Radan ylittävälle sillalle mahdollis-
tetaan joukkoliikenneterminaalin laajennus. Asemakaavan muutos
mahdollistaa joidenkin keskeisellä paikalla sijaitsevien liikerakennusten
korvaamisen uusilla rakennuksilla siten, että nykyisten rakennusten ti-
lalle ja niiden ympäristöön rakennetaan uusia keskusta-alueelle sopivia
toimintoja. Joitakin tontteja jaetaan tai liitetään toisiinsa sekä viereisiin
katualueisiin. Muodostettavien tonttien käyttötarkoituksia muutetaan ja
niille osoitetaan uutta rakennusoikeutta. Vähäisellä virkistyskäytöllä ole-
via puisto- ja suojaviheralueita muutetaan korttelialueiksi. Kaavamäärä-
yksissä huomioidaan sijainti Longinojan varren kulttuurihistoriallisesti
arvokkaassa ympäristössä sekä mm. pääradan melualueella. Kaupun-
kikuvallisesti ja historiallisesti tärkeät talot suojellaan kaavamääräyksin.

Mitoitus

Muutosalueen pinta-ala on noin 11 hehtaaria, joka jakautuu eri käyttö-
tarkoituksiin seuraavasti:

Merkintä Pinta-ala
ha

Kerrosala
k-m²

Kerrosalan
lisäys k-m²

Tehokkuus Asukkaita

AK 0,20 5 400 5 400 2,72 120
AK-1 0,18 4 250 4 250 2,38 150
AKR 0,43 5 000 5 000 1,16 125
AO 0, 11 277 41 0,25 7
ALP 0,29 550 550 0,19 9
YO 1,10 11 000 1 650 1,00 0
YSA-1 0,26 4 800 1 400 1,83 60
C 0,25 15 300 15 6,14 150
KT 0,50 8 600 0 1,72 0
VP 0,68 0 0 0
LR 1,75 880 0 0,05 0
LPA 0,70 0 0 0 0
Katua 4,40 0 0 0 0

Kerrosalaa asemakaavan muutoksessa on yhteensä 56 057 k-m², josta
asumista ja erityisasumista on noin 26 000 k-m². Uutta kerrosalaa muo-
dostuu yhteensä 33 591 k-m², josta uutta asumista ja eritysasumista on
noin 22 500 k-m². Tonttikohtaisissa tehokkuuksissa on sijaintiin liittyen
suuria eroja. Longinojan kulttuurihistoriallisessa ympäristössä lasken-
nallinen tehokkuusluku on noin 0,20. Junarataa lähestyttäessä lasken-
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nallinen tehokkuusluku suurenee asteittain. Keskustatoimintojen kortte-
lialueella laskennallinen tehokkuusluku ilman sen viereen sijoittuvaa
autopaikkojen korttelialuetta on enimmillään 6,13. Uusia asukkaita alu-
eelle tulee noin 600.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Tontti 38060/6 jaetaan kahteen osaan tonteiksi 38060 8 ja 9. 4-kerrok-
sinen toimistorakennus (KT-tontti) säilyy nykyisessä käytössään. Tontin
koillisosasta muodostetaan uusi asuinkerrostalojen tontti (AK) 38060/9,
johon liitetään myös osia ympäröivistä katualueista. Vanhan Helsingin-
tien puoleiset matalat rakennukset voidaan korvata uudella asuinker-
rostalolla, jonka ensimmäinen kerros varataan pääosin liiketilaksi. Uu-
den kerrostalon rakennusala on jaettu erikorkuisiin osiin. Kerrosluku on
enimmillään kahdeksan. Lisäksi tontin sisäpihan alle voidaan rakentaa
pysäköintikellari, jonka kannelle on osoitettu ohjeellinen leikki- ja oles-
kelualue.

Erillispientalojen korttelialue (AO)

Nykyiseen pientalotonttiin 38071/8 liitetään pieni osa viereistä puisto-
aluetta kaavamuutoshakemuksen mukaisesti ja tontin kaavamääräyk-
set päivitetään nykykäytäntöjen mukaisiksi. Uusi tontinrajaus sujuvoit-
taa tontin eteläpuolelta kulkevaa jalankulun ja polkupyöräilyn reittiä
sekä selkeyttää alueen ylläpitovastuita. Uutta rakennusoikeutta tontille
tulee 39 k-m².

Asuinkerrostalojen korttelialue opiskelija-asuntoja varten (AK-1)

Nykyiseen autopaikkojen korttelialueeseen 38322/3 liitetään osa Mal-
min asematien katualuetta ja se muutetaan opiskelija-asuntojen tontiksi
38322/4. Enimmäiskerrosluku on radan varressa ympäristön mukai-
sesti viisi ja muilta osin kahdeksan kerrosta. Rakennusalat on sijoitettu
risteyksessä katujen varsille siten, että sisäpihalle saadaan muodostet-
tua pieni suojaisa piha-alue. Ajo sisäpihalla sijaitsevalle ohjeelliselle py-
säköintipaikalle on osoitettu Malmin asematieltä rakennukseen jätettä-
vän kulkuaukon kautta. Tontin poikki kulkeva ajoyhteys naapuritontille
38322/2 säilyy.

Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialue (ALP)

Longinojan varressa puistoalueella sijaitseva kulttuurihistoriallinen
Pehrsin talon pihapiiri muutetaan asuin-, liike-, toimisto- ja palvelura-
kennusten korttelialueeksi. Nykyiset rakennukset on suojeltu kaava-
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määräyksin ja päärakennuksen taakse osoitetaan rakennusala 1 ½-ke-
roksiselle uudisrakennukselle. Merkinnällä halutaan mahdollistaa kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaan pihapiirin monipuolinen käyttö. Käyttötar-
koitus mahdollistaa Niemikotisäätiön nykyisen toiminnan jatkumisen ti-
loissa. Päärakennuksen taakse 30 metrin etäisyydelle sijoittuvaan uu-
disrakennukseen on mahdollista laajentaa Niemikotisäätiön nykyistä
toimintaa. Vaihtoehtoisesti siihen voi sijoittua myös muuta toimintaa tai
uutta asumista.

Uudisrakennus ja suojeltu päärakennus rajaavat väliinsä suojaisan pi-
hapiirin. Täydennysrakentaminen tulee sopeuttaa kulttuurihistoriallisesti
arvokkaaseen ympäristöön siten, että rakennukset muodostavat yh-
dessä luontevan parin. Piha-alueiden arvokkaat ominaispiirteet tulee
kaavamääräyksen perusteella säilyttää. Kaavassa on määrätty myös,
että istutusten, pintamateriaalien, ulkoportaiden ja pihan varusteiden
tulee olla tontin ominaispiirteisiin soveltuvia. Julkisivumateriaalina tulee
käyttää puuta. Päärakennus suojellaan kaavamääräyksellä "sr-2" ja
tontilla sijaitseva maakellari merkinnällä "sr". Koko tontin alueelle on
merkitty myös kaavamääräys "sm", joka osoittaa alueella sijaitsevan
muinaismuistolailla rauhoitetun historiallisen kyläpaikan. Korttelialueelle
osoitetaan ajoyhteys Vanhalta Helsingintieltä pohjoispuolella sijaitse-
van autopaikkojen korttelialueen (LPA) 38061/5 kautta. Suojellun talon
kerrosala on 250 k-m² ja uudisrakennuksen ala on 300 k-m². Korttelin
kerrosalasta saa enintään 2/3 käyttää asuintiloja varten. Lisäksi pihapii-
riin merkitylle rakennusalalle saa rakentaa enintään 30 m² talousraken-
nuksen.

Kerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialue (AKR)

Vanhan Helsingintien itäreunalle muodostetaan uusi kerrostalojen, rivi-
talojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue 38324/1.
Kortteliin liitetään osa nykyisen Latokartanontien katualuetta. Rinteessä
sijaitsevaan kortteliin saa rakentaa kaksikerroksisen rakennuksen,
jonka kellarikerroksesta puolet saa käyttää kerrosalaan luettavaksi ti-
laksi. Vanhan Helsingintien puoleiseen reunaan sijoitetut rakennusalat
rajaavat tontille katumelulta suojatun piha-alueen. Korttelin pohjoisreu-
nalla Vilppulantiehen rajautuva rakennusala porrastuu muuta raken-
nusta yhden kerroksen matalammaksi. Pysäköinti ja huoltoliikenne on
ohjattu kaavamääräyksin korttelin eteläpuolella sijaitsevalle autopaikko-
jen korttelialueelle (LPA) 38061/4. Huoltoliikenne on sallittu osittain
myös rakennuksen takana sijaitsevalla Helge Nymanin kujalla. Kortteli-
alueen keskellä on yleiselle jalankululle varattu osa, joka yhdistää
Helge Nymanin kujan Vanhan Helsingintien ja Malmin asematien ris-
teykseen.
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Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO)

Tontti 38067/5 säilyy käyttötarkoitukseltaan ennallaan, mutta siinä salli-
taan tontin tehokkuuden nosto ja rakennuksen laajennukset saadun
kaavamuutoshakemuksen mukaisesti. Myös tontilla olevia liikuntatiloja
on mahdollista laajentaa. Laajennuksen myötä voidaan liikuntatiloille
rakentaa uusi sisäänkäynti Vanhan Helsingintien pysäköintialueen puo-
lelta.

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien asuinrakennusten
korttelialue (YSA-1)

Nykyinen autopaikkojen korttelialue 38320/8 liitetään nykyiseen tonttiin
38320/7. Niistä muodostuvalle uudelle tontille 38320/9 mahdollistetaan
nykyisen vanhusten hoitokodin ja siihen liittyvän ravintolan laajenemi-
nen saadun kaavamuutoshakemuksen mukaisesti. Tontin suurin sallittu
kerrosluku on neljä.

Keskustatoimintojen korttelialue (C)

Malmin aseman eteläpuolinen liike- ja toimistorakennusten korttelialue
38222 ei ole kokonaan toteutunut asemakaavojen mukaiseksi. Kaava-
muutoksessa tonteista muodostetaan saadun hakemuksen mukaisesti
uusi tehokkaammin ja joustavammin kehitettävä keskustatoimintojen
korttelialue, jonka läpi johdetaan Pekanraitilta asemasillalle uusi yleisen
jalankulun reitti. Keskustatoimintojen korttelialueelle voidaan sijoittaa
mm. hotelli-, toimisto-, palvelu- ja liikerakentamista sekä hallintoa ja
asumista.

Rakennusalan suurin sallittu kerrosluku on 16. Rakennus sijoittuu sillan
kupeessa jyrkkään rinteeseen, jossa ensimmäinen kerros tulkitaan si-
joittuvan sillan alta kulkevan Malminkaaren korkeustasoon. Likimääräi-
sen korkeustason +29 yläpuolelle sijoitettava kerrosala on jäsenneltävä
korttelissa kahteen toiminnallisesti ja julkisivuiltaan eriluonteiseen ra-
kennusosaan ja siitä enintään puolet saa käyttää asumiseen. Kaava-
muutosalue sijoittuu Malmin lentokentän lentoestealueelle, joten raken-
nuksen tai rakenteiden korkein sallittu korkeusasema on +62 metriä.
Mikäli korkeusasema halutaan rakennuksella ylittää, tulee ylitykselle
saada lentoestelupa. Mikäli lentoestelupaa ei saada, tontille on sijoitet-
tavissa korkeusasemien puolesta noin 13 kerroksinen rakennus. Toteu-
tettavien kerrosten lukumäärällä ei ole vaikutusta korttelin kokonaisker-
rosalaan. Rakennusoikeus on korttelissa merkitty kerrosalaneliömet-
reinä kolmen numeron lukusarjana. Ensimmäinen luku ilman etuliitettä
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osoittaa kerrosalan likimääräisen korkeustason +29 yläpuolelle ja toi-
nen k-merkitty luku myymälä- ja liiketilaksi varattavan neliömetrimäärän
sen alapuolelle. Kolmas yjk-merkitty luku osoittaa rakennukseen sijoit-
tuvan katetun ja lämmitetyn yleiselle jalankululle osoitetun kerrosalan.
Pysäköintitilat ja rakennuksen aputilat saa rakentaa kaavassa osoitetun
kerrosalan lisäksi. Suurin osa rakennuksen pysäköintipaikoista sijoite-
taan siihen luoteisrajalla liittyvän LPA-tontin (38222/3) sillan alle raken-
nettaville pysäköintikansille.

Toimistorakennusten korttelialue (KT)

Alueelle saa rakentaa tiloja myös palvelu- ja myymälätoimintaa varten.
Tontilla 38060/7 mahdollistetaan kaavamääräyksillä pääosin nelikerrok-
sisen rakennuksen myymälätilojen laajentaminen katutason arkadikäy-
tävään.

Nykyinen tontti 38060/6 jaetaan kahteen osaan tonteiksi 38060/8 ja 9.
Tontin koillisosasta muodostetaan uusi asuinkerrostalojen tontti (AK).
4-kerroksinen toimistorakennus säilyy nykyisessä käytössään (KT) ja
sille muodostetaan uusi tontti 38060/8.

Molempien KT-tonttien sisäpihan alle voidaan rakentaa uudet pysä-
köintikannet, jotka voidaan kaavamääräysten mukaisesti tarvittaessa
yhdistää toisiinsa.

Puisto (VP)

Yrjölänpuisto on merkitty puistoksi (VP). Lisäksi muutosalueen etelä-
reunalla on Paavolantien päädyssä osa Longinojan varren puistoalu-
etta ja Vanhan Helsingintien molemmin puolin pienet puistoalueet.
Puistoalueiden läpi on osoitettu kulkureittejä nykytilanteen mukaisesti.
Yrjölänpuiston itäreunalle on lisäksi osoitettu uusi jalankulun ja polku-
pyöräilyn reitti, jolla tontilleajo on sallittu. Koko Yrjölänpuiston alueelle
ja osalle Longinojan varren puistoaluetta on merkitty kaavamääräys
(sm), joka osoittaa alueella sijaitsevan muinaismuistolailla rauhoitetun
historiallisen kyläpaikan.

Rautatiealue (LR)

Alueella sijaitsee Malmin vanha RKY-luokiteltu rautatieasema, joka
suojellaan kaavamääräyksellä sr-2. Asemarakennuksessa olevat juna-
radan ohjauslaitteet säilyvät. Rakennukseen on suunniteltu kaavan val-
mistelun yhteydessä uutta pyöräkeskusta. Radan ylittävälle sillalle si-
joittuvia toimintoja pyritään vahvistamaan kaavamääräyksin.
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Autopaikkojen korttelialue (LPA)

Liiketalousopisto Helmelle vuokrattu autopaikkojen korttelialue rajataan
uudelleen siten, että opistolle varattu pysäköinnin kokonaispinta-ala
säilyy ennallaan (tontti 38061/5). Korttelin pohjoisreunalle osoitetaan
uusi alue (tontti 38061/4) asuinkorttelin 38324 autopaikoille. Ajoliittymä
on osoitettu Vanhan Helsingintien kautta.

Uusi autopaikkojen korttelialue 38222/3 sijoittuu rautatien ylittävän sil-
lan ja uuden keskustatoimintojen korttelin väliin. Tontti on tarkoitus to-
teuttaa kansirakenteena, jossa viereisen keskustatoimintojen kortteli-
alueen autopaikat sijoittuvat rakennettavan kannen alle ja kannen ylä-
pinta varataan osaksi sillan laajennettavaa joukkoliikenneterminaalia.
Ajoyhteys autopaikkojen korttelialueen yli voidaan toteuttaa erillisenä
rakenteena. Yläpinnan korkeusasemat ja rakenteet mitoitetaan välittä-
mään bussiliikenneliikennettä Vanhalta Helsingintieltä joukkoliikenne-
terminaaliin. Kaltevalla yläpinnalla tulee varautua myös katulämmityk-
seen. Kansi- ja siltarakenteiden suunnitteluperusteet ja tekniset vaati-
mukset on määritelty tarkemmin Joukkoliikenneterminaalisillan yleis-
suunnitelman kohdassa 6 (A-insinöörit Oy), joka on selostuksen liit-
teenä.

Liikenne

Alueellisella kokoojakadulla Latokartanontiellä liikennemäärät ovat noin
13 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärien ei odoteta kasva-
van merkittävästi.

Latokartanontie, jonka nimi kaava-alueella muuttuu Vanhaksi Helsin-
gintieksi, linjataan Malmin asematien kohdalla uudestaan, muutokset
heijastuvat myös Vilppulantien länsipään katulinjaukseen. Asemakaa-
van muutosalueella Vanhaa Helsingintietä kavennetaan hieman Vilppu-
lantien pohjoispuolella. Kadulla säilyvät nykyisenmukaiset kaistamää-
rät. Malmin asematien katualuetta kavennetaan ja linjataan uudelleen
Pekanraitin ja Malminkaaren välillä niin, että kaistajärjestelyt säilyvät
ennallaan. Vilppulantien länsipäähän toteutetaan yksisuuntaiset pyöräi-
lyjärjestelyt, jonka vuoksi nykyinen Vilppulantien länsipään pohjoisen
puoleinen bussipysäkki siirretään idemmäksi.

Kaavan myötä Vanhan Helsingintien ja Malmin asematien pyöräilyjär-
jestelyt on tarkoitus yksisuuntaistaa. Kaava-alueella kaksisuuntaiseksi
pyörätieksi Vanhan Helsingintien osalta on tarkoitus jättää ainoastaan
idän puoleinen pyörätie Vilppulantiestä etelään.
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Malmin asematien ja Malminkaaren liittymässä muutetaan katualueen
rajausta. Liittymäjärjestelyiden osalta varaudutaan Malminkaaren var-
teen sijoittuvaan radanvarsibaanaan. Liittymässä varaudutaan myös
mahdollisiin liikennevaloihin.

Jokeri 2:n (runkolinja 560) ja kehäradan aloittaessa liikennöinnin Mal-
min keskustan läpi alueen merkitys joukkoliikenneverkoston solmukoh-
tana kasvaa nykyisestä. Laajentamalla nykyistä joukkoliikennetermi-
naalia etelään yhteistyössä Helsingin kaupungin Liikennelaitos-liikelai-
toksen (HKL) ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL)
kanssa Malmin aseman joukkoliikennejärjestelyt selkeytyvät. Taksi-
asema on tarkoitus sijoittaa jatkossa terminaalikannen länsilaidalle.
Joukkoliikenneterminaaliin kuuluva alue on merkitty kaavakarttaan mer-
kinnällä y1. Laajennettavassa joukkoliikenneterminaalissa varaudutaan
mm. sähköbusseihin varustamalla jokainen laituripaikka ja pikapysä-
köintipaikka suojaputkilla selostuksen liitteenä olevan terminaalisillan
yleissuunnitelman (A-insinöörit Oy) määrittelyjen mukaisesti.

Kaavamuutos mahdollistaa nykyisten maantasoisten pysäköintijärjeste-
lyjen sijoittamisen pihakansien alle usealla eri tontilla. Vieraspysäköinti
sijoittuu katualueelle. Alueen vieras- ja asiointipysäköinnille on osoitettu
liikenteen yleissuunnitelmassa uusia ohjeellisia pysäköintipaikkoja Van-
han Helsingintien ja Malmin asematien varsille yhteensä noin 40 ap.
Pysäköinnin vähimmäismäärien mitoituksessa on huomioitu alueen
poikkeuksellisen hyvä sijainti aluekeskuksen ja raideliikenteen pysäkin
välittömässä läheisyydessä. Kaavamääräyksillä on mahdollistettu myös
vuorottaispysäköintiin perustuva 10 %:n lievennys pysäköintipaikka-
määriin, mikäli toteutetaan yli sadan nimeämättömän pysäköintipaikan
keskitetty järjestely. Tällainen järjestely on mahdollista toteuttaa kortte-
leissa 38060, 38061 ja 38222. Kaavassa on myös muita määräyksiä,
joilla mahdollistetaan pysäköinnin yhteisjärjestelyjä vierekkäisten tont-
tien välille keskinäisin sopimuksin.

Jalankulun ja polkupyöräilyn väyliä siirretään kaavamuutoksessa uu-
sille reiteille. Kulkuväylien välityskyky ja hierarkia säilyy kuitenkin nykyi-
sen kaltaisena. Nykyisin tontin 38320/8 läpi rasitteena kulkeva ajoyh-
teys siirretään Yrjölänpuistoon jalankulun ja polkupyöräilyn reitiksi, jolla
tontilleajo on sallittu. Tämä mahdollistaa nykytilannetta paremmin myös
pelastusajoneuvojen pääsyn tontille 38320/6.

Nykyinen Paavolantien suuntainen puistokäytävä linjataan osittain uu-
delleen jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi katualueeksi (Helge
Nymanin kuja). Reitin itäreunalla oleva kasvillisuus säilytetään istutus-
alueen osoittavalla kaavamerkinnällä.
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Uuden asuinkorttelin 38324 eteläpuolelle rakennetaan uusi jalankululle
ja polkupyöräilylle varattu katu Vanhan Helsingintien bussipysäkin ja
Paavolantien kääntöpaikan välille.

Malmitalolle ja Ala-Malmin torille johtava Pekanraitti pysyy Ala-Malmin
tärkeimpänä radansuuntaisena kävelyreittinä. Sen alikulku Vanhan Hel-
singintien ali säilyy ennallaan, mutta tunnelin molempiin päihin tulevat
uudisrakennukset elävöittävät ja aktivoivat reitin käyttöä. Pekanraittia
kavennetaan Vanhan Helsingintien ja Malmin asematien välillä liittä-
mällä osa katualueesta viereiseen tonttiin. Pekanraitin katualueen uusi
leveys (7 metriä) vastaa raitin nykyistä leveyttä Malmin asematien toi-
sella puolella.

Malmin Vanhalle rautatieasemalle suunniteltu uusi pyöräkeskus paran-
taa ja aktivoi pyöräilyn edellytyksiä alueella. Pitkän matkan pyöräilyä
palvelee tulevaisuudessa pääradan varteen sijoittuva baana, jonka tar-
koitus on olla nopea ja laadukas yhteys pyöräilyverkossa. Kaavamuu-
tosta laadittaessa on huomioitu myös riittävien polkupyöräpaikkojen
edellyttämät tilavaraukset. Kaavassa määrätään tonttien käyttötarkoi-
tusten mukaiset velvoitteet polkupyöräpaikkojen varaamiseen. Lisäksi
polkupyöräpaikkoja tullaan sijoittamaan uuden laajennetun joukkolii-
kenneterminaalin yhteyteen. Kaavamuutoksessa ei ole erikseen velvoi-
tettu yleisille alueille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen lukumääriä. Pol-
kupyöräpaikkojen tarpeesta ja sijoittamisesta sovitaan jatkosuunnitte-
lussa yhteistyössä eri toteuttajatahojen kanssa.

Palvelut

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä tehtiin Helsingin kaupungin
Lähiöprojektin toimeksiannosta Malmin asemakeskuksen toimijakartoi-
tus (Ramboll Finland Oy / 2013). Kartoituksen tavoitteena oli selvittää
yhteistyössä alueen kaupallisten toimijoiden ja kiinteistönomistajien
kanssa Malmin asemakeskusalueen toimijarakenne ja kaupallinen ra-
kenne sekä analysoida lähtökohdat alueen elinkeinojen kehittämiselle
jatkossa. Yrittäjien, järjestöjen ja muiden toimijoiden tahtotilaa Malmin
asemakeskusalueen kehittämisen osalta selvitettiin kahden työpajan
sekä haastatteluiden avulla. Kaavamuutoksen liiketilojen mitoituksessa
on hyödynnetty toimijakartoituksen tuloksia.

Asemakaavan muutoksen myötä on mahdollista rakentaa Vanhan Hel-
singintien varteen uusia liiketiloja. Uusien liiketilojen toivotaan monipuo-
listavan Ala-Malmin palvelutarjontaa. Keskustatoimintojen korttelialu-
eelle on suunniteltu mm. liiketilojen, toimistotilojen, hotellin ja toimisto-
hotellin sijoittamista.
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Vanhaan asemarakennukseen suunniteltu uusi pyöräkeskus, laajennet-
tava joukkoliikenneterminaali ja sen yhteyteen tuleva keskustatoiminto-
jen korttelialue avaa eri liikenneverkostojen solmukohtaan uusia mah-
dollisuuksia palvelujen järjestämiseen.

Helmi-opiston toiminta jatkuu nykyisellään, mutta kaavamuutos mah-
dollistaa opetus- ja liikuntatilojen laajentamisen tontilla 38067/5.

Vanhusten hoitokoti Miljalle varataan mahdollisuus toiminnan laajenta-
miseen tonttiin liitettävälle nykyiselle autopaikkojen korttelialueelle
38320/8. Samalla tarjoutuu mahdollisuus uusien palvelutilojen avaami-
seen katutasossa Malmin asematien suuntaan.

Niemikotisäätiön toiminta voi jatkua Longinojan suojellussa puuraken-
nuksessa. Toimintaa on myös mahdollista laajentaa tai monipuolistaa
uudisrakennukseen.

Tontilla 38060/6 sijaitsevat matalat liikerakennukset korvataan kaava-
muutoksessa uudella asuinrakennuksella, jonka katutasossa on liiketi-
loja.

Tontilla 38060/7 sijaitsevat liiketilat voivat laajentua nykyisen sisäänve-
detyn arkadikäytävän alueelle.

Osa suunnittelualueen nykyisistä palveluista voi jatkaa nykyisissä ti-
loissa, osa voi siirtyä uusiin liiketiloihin tai muihin vastaaviin tiloihin lä-
hiympäristössä. Täydennysrakentamisen myötä alueelle tulevat uudet
asukkaat voivat käyttää Malmin aluekeskuksen monipuolisia palveluja.

Esteettömyys

Asemakaava-alueen pohjoisosa on esteettömyyden kannalta vaativaa
erikoistasoa alueen tasoerojen takia sekä alueelle sijoittuvan joukkolii-
kenneterminaalin takia. Eteläinen osa on esteettömyyden kannalta nor-
maalia aluetta. Päärata kulkee Malmin läpi halkaisten alueen Ylä- ja
Ala-Malmiin. Malmin keskustassa radan yli pääsee Vanhan Helsingin-
tien lisäksi vain liikekeskukset nykyisen rautatieaseman kohdalla yhdis-
tävän kävelyputken kautta. Pekanraitti on Ala-Malmin tärkein kävely- ja
pyöräilyväylä, joka yhdistää asuinalueet aluekeskuksen palveluihin ja
julkisen liikenteen verkostoon. Raitin varrella on lukuisia tärkeitä julkisia
rakennuksia ja toimintoja. Pekanraitti liittyy ylempänä sillalla sijaitse-
vaan laajennettavaan joukkoliikenneterminaaliin korttelin 38222 ja Van-
han Helsingintien kautta. Julkisia palveluja joukkoliikenneterminaaliin
yhdistävien reittien esteettömyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota
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myös toteutussuunnittelussa. Kaavassa on osoitettu korttelin 38222 ra-
kennusalojen läpi likimääräiset yleisen jalankulun yhteydet jalankulun
perustasoissa. Koska Malmin merkitys Helsingin liikenneverkostossa
on suuri, on tärkeää että myös alueen jalankulkuyhteydet toimivat ja
palvelevat kaikkia kaupunkilaisia.

Luonnonympäristö

Paavolantien pientaloalueen ja Latokartanontien välissä sijainneet ka-
peat puisto- ja suojaviheralueet muutetaan uudeksi asuinkortteliksi. Uu-
den ja nykyisen asuinkorttelin väliin jää nykyisen kaltainen jalankulun ja
polkupyöräilyn reitti, sekä sen reunalle jätettävä kasvillisuusvyöhyke.
Osa Longinojan varren puistoalueesta muutetaan uudeksi korttelialu-
eeksi 38061/6, jolle on annettu istutuksiin ja suojeltaviin puuriveihin liit-
tyviä kaavamääräyksiä. Koko Yrjölänpuisto ja Vanhan Helsingintien
varret Longinojan läheisyydessä säilyvät vehreinä puistoalueina. Lon-
ginojan läheisyydessä tonttien kadunpuoleisille reunoille on osoitettu
puilla ja pensailla istutettavia alueita, joilla olevia puita tulee hoitaa ja
tarvittaessa uudistaa. Junarataa lähestyttäessä rakennusalat on osoi-
tettu tonteilla kiinni katurajaan ja istutettavat puut sijoittuvat katualu-
eelle. Myös Paavolantien päädyssä säilyy puistoalue, joka toimii koulu-
jen länsipuolisena kulkuyhteytenä Longinojanpuiston laajoihin virkistys-
alueisiin.

Ekologinen kestävyys

Malmi on Helsingin toinen aluekeskus, jonka jo nykyisellään erinomai-
set joukkoliikenneyhteydet ovat paranemassa lähitulevaisuudessa ke-
häradan ja uuden runkobussilinjan 560 (Jokeri 2) myötä. Täydennysra-
kentaminen keskeisellä paikalla tukee joukkoliikenteen käyttöä ja kes-
tävän kehityksen sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitel-
man tavoitteita. Kaavamuutos edistää myös kävellen ja polkupyörällä
liikkumisen edellytyksiä keskittämällä uutta asuin- ja toimitilaa Malmin
keskustan monipuolisten palvelujen yhteyteen.

Suojelukohteet

Malmin vanha asemarakennus on valtakunnallisesti merkittävä raken-
nettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Malmin asema on suositettu suo-
jeltavaksi asemakaavalla jo vuoden 1986 yleiskaavan yhteydessä laa-
ditussa raportissa "Suosituksia rakennussuojelukohteille esikaupunki-
alueilla". Asemakaavan muutoksessa rakennus ja sen sisätilojen alku-
peräiset rakenteet suojellaan kaavamääräyksellä (sr-2). Samalla mah-
dollistetaan kaupunkirakenteellisesti keskeisesti sijaitsevan rakennuk-
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sen palauttaminen osittain yleisökäyttöön. Rakennukseen on suunni-
teltu uuden pyöräkeskuksen sijoittamista. Rakennuksessa sijaitsevat
junaliikenteen ohjauslaitteet ja tilat voidaan säilyttää nykyisessä käytös-
sään ennallaan. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alku-
peräisten tai niihin verrattavien rakenteiden säilyttäminen.

Longinojan varressa sijaitsevan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan piha-
piirin kaavamääräyksiä täsmennetään. Päärakennuksen nykyinen suo-
jelumerkintä (sr-1b) muutetaan "sr-2":ksi, mutta suojelun periaatteet
myös sisätilojen alkuperäisten rakenteiden osalta pidetään ennallaan.
Sen vieressä sijaitsevan maakellarin nykyinen suojelumääräys (sr-2)
muutetaan muotoon "suojeltava rakennus" (sr). Pihapiiriin ja osin siihen
rajautuville Longinojan varren puistoalueille sekä Yrjölänpuistoon lisä-
tään muinaismuistoalueeseen liittyvä kaavamääräys (sm): "Alueen osa,
jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu historiallinen kyläpaikka.
Rakentamiseen osoitetuilla osilla tulee ennen rakennustöiden aloitta-
mista suorittaa arkeologinen tutkimus ja dokumentointi. Aluetta koske-
vista toimenpiteistä on neuvoteltava Helsingin kaupunginmuseon
kanssa. Muu alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu ka-
joaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty."

Alueen nykyiset suojelumääräykset on kuvailtu selostuksen kohdassa
2: "Suojelukohteet".

Yhdyskuntatekninen huolto

Alueella on olemassa oleva yhdyskuntatekninen verkosto. Kaava-alu-
een toteuttaminen vaatii yhdyskuntatekniikan verkoston lisärakenta-
mista ja johtosiirtoja.

Sähkö

Nykyisin korttelissa 38222 sijaitsee Helen Sähköverkko Oy:n erillis-
muuntamo, joka palvelee lähialueen sähkönjakelua. Kortteliin 38222
tulee varata 20 m2 suuruinen muuntamotila, joka tulee toteuttaa Helen
Sähköverkko Oy:n ohjeiden mukaan. Väliaikaisesti muuntamo korva-
taan pienjänniteverkon järjestelyillä tai tilapäismuuntamolla. Korttelin
38324 toteuttaminen edellyttää alueella sijaitsevien Helen Sähköverkko
Oy:n pienjänniteverkon siirtoa.

Kaukolämpö

Korttelin 38060 tontteja 8 ja 9 palveleva kaukolämmön tonttijohtoon
tehdään muutoksia.
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Tietoliikenne

Kortteleiden 38324, 38222 ja 38322 toteuttaminen edellyttää tietoliiken-
nekaapeleiden siirtoa. Tietoliikennekaapeleiden siirto tulee tilata ope-
raattoreilta noin 6kk ennen töiden aloittamista.

Vesihuolto

Alueella on olemassa oleva vesihuoltoverkosto. Tontin 38322/4 liittä-
miseksi yleiseen vesihuoltoverkostoon tulee Malminkaarelle rakentaa
uutta jätevesiviemäriä ja vesijohtoa noin 75 metriä. Kortteleiden 38061
ja 38324 toteuttaminen edellyttää vesihuollon johtosiirtoja.

AO-, ALY- ja AKR-korttelialueilla tulee puhtaat katto- ja pihavedet
imeyttää tontilla. Pysäköintialueiden hulevedet tulee johtaa viemäriver-
kostoon öljynerotuskaivojen kautta.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Rakennukset perustetaan maanvaraisin perustuksin lukuun ottamatta
kortteleita 38222 ja 38322, jotka perustetaan paaluperustuksin. Kortte-
leissa 38222 ja 38322 tontin eteläosaan voidaan tutkia kallionvaraista
perustamistapaa.

Olemassa olevan tiedon mukaan aluetta ei ole käytetty sellaisiin toimin-
toihin josta olisi aiheutunut maaperän pilaantuneisuutta.

Ympäristöhäiriöt

Kaavamuutosalueella merkittävimmät melun aiheuttajat ovat Latokarta-
notien ja Malminkaaren ajoneuvoliikenne. Pääradan junaliikenne voi
lisäksi aiheuttaa etenkin yöaikaan erottuvia hetkellisiä meluhuippuja.
Asemakaava-alueelle on laadittu melulaskelmat (SITO Oy) mitoittavalle
vuoden 2035 ennusteliikenteelle. Lisäksi pääradan läheisyyteen suun-
nitelluille uusille asuintalojen korttelialueille on tehty erillinen mittauksiin
perustuva runkomelu- ja tärinäselvitys (Akukon Oy). Laaditut selvitykset
ovat selostuksen liitteenä.

Melun leviämislaskelmien mukaan uuden keskustakorttelin kattopihoilla
ja asuintalojen piha-alueilla alitetaan melutason ohjearvot. Pihojen me-
lutasoja on alennettu siten, että rakennukset sijoitetaan suojaamaan
oleskelupihoja melulta.
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Kaavassa on annettu määräyksiä rakennusten ulkovaippojen ääne-
neristävyydelle liikennemelua vastaan, jotka täyttämällä varmistetaan
ohjearvoihin nähden riittävän alhainen melutaso rakennusten sisällä
siten, että ne soveltuvat asuinkäyttöön. Tehdyn selvityksen perusteella
(Akukon Oy) keskustatoimintojen korttelialueen rakennusala jää runko-
melun ja tärinän haitta-alojen ulkopuolelle.

Malminkaaren ja Vanhan Helsingintien (nykyinen Latokartanontie) en-
nustevuoden ajoneuvoliikenteen hiukkaspäästöjen arvioitu haitta-alue
ulottuu leveimmillään 11 metrin päähän ajoväylästä. Kaavassa on huo-
mioitu mahdolliset pakokaasu- ja hiukkaspäästöt määräämällä AK-,
AK-1-, AKR-, YO-, YSA-1-, C- ja KT-korttelialueilla, että tuloilman si-
säänotto on järjestettävä rakennusten vesikatolta tai rakennusten niiltä
sivuilta, joilla ei ole ääneneristysvaatimuksia.

Tontin 38061/6 nykyisen suojellun rakennuksen ja tulevan uudisraken-
nuksen väliin jäävällä piha-alueella päiväajan keskiäänitaso on välillä
55 60 dB, mikä ylittää ohjearvotason 55 dB. Rakenteet, joilla piha saa-
taisiin suojattua melulta, soveltuvat huonosti kohteen arvokkaaseen
historialliseen ympäristöön. Kaava-alueen lähiympäristössä on kuiten-
kin laajoja virkistysalueita, joilla alitetaan melutason ohjearvot ulkona.

Katuympäristöön liittyviä häiriöitä siihen rajautuvissa asunnoissa on py-
ritty ennaltaehkäisemään myös kaavamääräyksellä, jossa pääikkunan
avautuessa katualueelle tulee asuinhuoneiden lattian olla vähintään 0,6
metriä kadun pintaa ylempänä.

Pelastusturvallisuus

Asuinkerrostalojen rakennusalojen sijoittelussa on varattu mahdollisuus
palokunnan tikasauton tuomiseen rakennusten sisäpihoille. Pelastus-
tiejärjestelyjä on esitetty selostuksen liitteenä olevassa pelastusajokaa-
viossa. Kaavamuutoksessa on huomioitu nykyisten kiinteistöjen käyt-
töön jäävät pelastustiet sekä uusien rakennusten pelastustiet. Muut pa-
lotekniset järjestelyt, kuten pelastuslaitoksen operatiiviset toimintaedel-
lytykset ja asuntojen varatiejärjestelyt määritellään tarkemmin raken-
nuslupavaiheessa.

Rakennetekniikka

Olemassa olevaa sillan joukkoliikennettä esitetään laajennettavaksi.
Laajennuksen mahdollisuuksia, teknisiä ratkaisuja ja kustannuksia on
tutkittu siltarakenneselvityksessä (A-insinöörit), joka on kaavaselostuk-
sen liitteenä.
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Suunniteltavaan ajoterminaaliin kulkee yhteys tontin 38222/3 läpi pysä-
köintilaitoksen päällä. Pysäköintilaitoksen suunnittelussa on huomioi-
tava ajoyhteydessä kulkevan joukkoliikenteen kuormitukset. Kuormituk-
sia on tutkittu terminaalisillan yleissuunnitelmassa (A-insinöörit Oy),
joka on selostuksen liitteenä. Korttelin 38060 sisäpihalle muodostuvien
pihakansien rakenteissa on huomioitava tarvittaessa riittävä kantavuus
palokunnan tikasautolle sekä pihakannen tasoon tehtäville istutuksille.

Nimistö

Latokartanontien nimi on muutettu kaava-alueella Vanhaksi Helsingin-
tieksi. Vastaava nimenmuutos on tehty muutosalueen eteläpuolella
4.5.2001 ja 15.5.2009 lainvoiman saaneissa asemakaavan muutok-
sissa.

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 3.12.2014 esittää alueelle tu-
levien uusien katujen nimiksi Helge Nymanin kuja (Helge Nymans
gränd) ja Paavolanpolku (Påvalsstigen). Nimistötoimikunta perusteli
päätöstä Helge Nymanin kujalle muistonimenä sillä, että tohtori Helge
Nymanin virkatalona toimi nimettävän tien päätteenä sijaitseva Pehrsin
tilan päärakennus. Nimen valinnassa on tehty yhteistyötä myös Malmi-
Seuran kanssa. Paavolanpolun nimeämispäätöstä perusteltiin Paavo-
lantien liitynnäisenä.

5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön

Asemakaavan mukainen rakentaminen täydentää jo rakennettua ympä-
ristöä. Rakentamisen myötä uusia asuntoja syntyy noin 600 asukkaalle.
Kaupunkikuvallisesti Malmin keskusta-alueen ja asemanseudun kau-
punkirakenne tiivistyy. Uudisrakennukset täydentävät alueen historialli-
sesti kerrostunutta rakennuskantaa.

Uusi rakentaminen tukee alueen palveluiden säilymistä ja Malmin alue-
keskuksen aseman vahvistumista. Liiketilat avautuvat uudelleen linja-
tun Vanhan Helsingintien katutilaan. Uudisrakennukset suojaavat piha-
alueita liikennemelulta. Vanhan aseman merkitys radan eri puolia yh-
distävänä rakennuksena korostuu. Joukkoliikenneterminaalin laajen-
nusosa sijoittuu radan ylittävän sillan tasoon nykyisen terminaalin itä-
puolelle, jolloin sen tavoitettavuus on hyvä ja se avautuu uuden kes-
kustakorttelin läpi suoraan Pekanraitin jalankulkureitille. Helsingin va-
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laistuksen kaupunkikuvallisia periaatteita määrittävässä Kaupungin va-
lot -julkaisussa Latokartanontie on merkitty erityisvalaistavaksi kaduksi.
Radan/sillan kohdalle on merkitty valotaiteen paikka.

Vanhan Helsingintien varrelle tulevat asuintalot tukeutuvat uuteen katu-
linjaukseen ja kokoavat hajanaista keskustaa pääkadun varrelle. Uudet
asuinrakennukset rajaavat katutilaa ja johdattavat liikennettä Malmin
asemalle. Uuden asuinkorttelin ja Paavolantien pientaloalueen väliin
jätetty kevyen liikenteen reitti kytkee keskusta-alueet Longinojan virkis-
tysalueisiin.

Pehrsin talon ja vanhan asemarakennuksen suojelu tukee alueen histo-
riallista luonnetta ja omaleimaisuutta. Rakennussuojeluun ja uudisra-
kentamiseen kohdistuvat määräykset edistävät myös uusien toiminto-
jen sijoittumista rakennuksiin. Suojellun Pehrsin talon taakse tuleva uu-
disrakennus eheyttää Longinojan varren rakennettua ympäristöä ja
maisemaa. Yksityinen pihapiiri rajautuu luontevasti omaksi kokonaisuu-
dekseen puiston ja autopaikkojen korttelialueen välissä. Piha-alue
muuttuu paremmin hoidetuksi pihapiiriksi ylläpidon rajojen tultua määri-
tellyksi tonttia muodostettaessa. Uuden korttelialueen muodostaminen
ei pienennä Longinojan varrella sijaitsevaa laajaa puistoaluetta merkit-
tävästi.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Joukkoliikenneterminaalin laajennus parantaa ja selkeyttää joukkolii-
kenteen järjestelyjä kokoamalla suurimman osan bussipysäkeistä ju-
nalaiturin välittömään läheisyyteen. Kortteliin 38222 tulevat esteettömät
yhteydet helpottavat jalankulkua sillalta alas Pekanraitille. Bussitermi-
naali on tarkoitus suunnitella yksisuuntaiseksi, mikä parantaa käyttöko-
kemusta, turvallisuutta ja sujuvuutta terminaalialueella

Pyöräkeskuksen sijoittuminen vanhaan asemarakennukseen edistää
polkupyöräilyn toimintaedellytyksiä ja yhdistää radan eri puolilla olevia
alueita toiminnallisesti toisiinsa. Joukkoliikenneterminaalin laajennuk-
sen myötä myös pyöräliityntäpysäköinnille pystytään osoittamaan
aiempaa paremmat tilat, joka osaltaan parantaa pyöräilyn toimintaedel-
lytyksiä ja tätä kautta edistää pyöräilyä. Kevyen liikenteen reittien lin-
jaukset muuttuvat hieman, mutta niiden välityskyky säilyy ennallaan.

Uusi asuinrakentaminen tukeutuu rautatieaseman ja tulevan runkolin-
jan 560 (Jokeri 2) erinomaisiin joukkoliikenneyhteyksiin.
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Uudisrakentaminen lisää jonkin verran ajoneuvoliikennettä Vanhalla
Helsingintiellä, Malmin asematiellä sekä Malmin keskustan katuver-
kossa.

Kaavan kerrosneliömäärän lisäyksen arvioidaan tuottavan autoliiken-
teen matkoja noin 3 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Uuden rakentami-
sen tuottama autoliikenne jakautuu tasaisesti alueen kaduille, eikä ai-
heuta suuria pistemäisiä kuormituksia katuosuuksille. Uudesta liiken-
teestä noin puolet on C-korttelin tuottamaa autoliikennettä, eli arviolta
1 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kaavahankkeessa purettavaksi osoi-
tettujen rakennusten laskennallinen liikennemäärän väheneminen on
noin 100 autoa vuorokaudessa.

C-korttelin liikenteestä suurin osa on kaupan tuottamaa liikennettä. C-
korttelin autoliikenne kulkee pääsääntöisesti Malminkaarta K. H. Wiikin
kadun kautta tontille. Malminkaaren liikenteen odotetaan kasvavan K.
H. Wiikinkadun kohdalla reilulla 1 500 ajoneuvolla vuorokaudessa. Ny-
kyisin Malminkaarella on liikennettä noin 13 000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Liikenteen lisäyksellä ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia
liikenteen välityskykyyn Malminkaarella.

C-korttelin myötä K.H. Wiikin kadun liikenne lisääntyy merkittävästi
suhteessa nykyiseen. Liikennemäärän kasvun jälkeenkin K.H. Wiikin
kadun liikennemäärät ovat kuitenkin vielä suhteellisen pienet ja esimer-
kiksi nykyiset liittymäjärjestelyt Malminkaaren liittymässä katsotaan riit-
täviksi.

Vanhalla Helsingintiellä liikennemäärän kasvu ei ole merkittävä nykyi-
seen arvioituun liikennemäärään (noin 13 000 ajon./vrk) verrattuna. Ke-
vyen liikenteen reittien linjaukset muuttuvat hieman, mutta niiden väli-
tyskyky säilyy ennallaan.

Asemakaavan toteuttaminen vahvistaa olemassa olevan teknisen huol-
lon verkoston käyttöä.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Ympäröivää aluetta korkeampi tornimainen rakennus ja sen läheisyy-
teen tulevat asteittain korottuvat kerrostalot luovat kokonaisuutena alu-
eelle mielenkiintoisen maamerkin, joka sijoittuu alueen keskeiseen
joukkoliikenteen solmukohtaan.

Nykyisen Latokartanontien katutilaa linjataan uudelleen Vilppulantien ja
Malmin asematien välillä. Vanhaksi Helsingintieksi nimettävään katulin-
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jaukseen palautetaan alkuperäistä Vanhan Hämeentien reittiä mukai-
leva kaarre. Uusi linjaus liittää Vanhan Helsingintien luontevasti Kirkon-
kyläntien pienimittakaavaiseen tilasarjaan ja viittaa kadun alkuperäi-
seen kylänraittimaiseen luonteeseen. Maisematilan historiaa ja kehi-
tystä on kuvailtu tarkemmin selostuksen liitteenä olevassa selvityk-
sessä "Latokartanontien ympäristön historia ja arvot".

Puistoalueiden pinta-ala vähenee, mutta hyvät yhteydet Longinojan
varren laajoihin virkistysalueisiin säilyvät. Latokartanontien itäpuolisen
puisto- ja suojaviheralueen muuttaminen asuinkortteliksi tuo muutoksia
muutamien asuintonttien lähiympäristöön, niiden yhteyksiin ja asun-
noista avautuviin näkymiin. Uudisrakentaminen on ohjattu rakennus-
aloin suhteellisen etäälle nykyisestä asutuksesta, joten näkymät säily-
vät varsin väljinä. Liikennemelua torjuva rakentaminen parantaa olo-
suhteita myös jo rakennetuilla alueilla. Lähialueella on runsaasti puis-
toja, joista erityisesti Longinojan varren puistoalueet ovat alueen asuk-
kaille tärkeitä. Uusi rakentaminen ei aiheuta merkittävää haittaa Lon-
ginojan varren lähimetsille tai sen linnustolle.

Yrjölänpuistoon sijoittuvan reitin rakentamisen myötä poistuu joitakin
puita ja puiston nurmetettu pinta-ala hieman pienenee. Puiston ole-
massa olevat raitit ja nurmialueet voidaan muilta osin säilyttää. Van-
husten hoitokodille tehtävä laajennus suojaa Yrjölänpuistoa katujen
melulta ja päästöiltä nykyistä paremmin.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen.

Kaupunkirakenteen tiivistäminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien var-
rella ja erityisesti raideliikenteen palvelualueella tukee joukkoliikenteen
käyttöä ja kestävän kehityksen tavoitteita. Kaavamuutoksella on mah-
dollista vaikuttaa suoraan liikenteen aiheuttamiin ilmastopäästöihin,
sekä välillisesti energian kulutuksen vähentämiseen.

Helsingin hulevesistrategian mukaisesti on kaavassa annettu AO-,
ALP- ja AKR-korttelialueisiin liittyen määräys puhtaiden katto- ja piha-
vesien imeyttämiseen tonteilla.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri väestöryhmien
toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja
kulttuuriin

Kaava mahdollistaa monipuolisia eri väestöryhmille sopivia asuinratkai-
suja sekä asumiseen ja alueella toimimiseen liittyviä palveluja. Alueen
asukaspohja monipuolistuu tarjoamalla uudentyyppisiä keskustamaisia
asumismuotoja. Uusi asuminen ja uudet toiminnot lisäävät alueella
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osaltaan myös sosiaalista kontrollia, jolla voi olla koettua turvallisuutta
parantava vaikutus.

Julkisen liikenteen solmukohdassa liikkumismahdollisuudet alueelta
sekä alueelle ovat tasa-arvoisemmat kuin henkilöautoriippuvaisilla alu-
eilla.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman
arvonlisäveroa seuraavasti:

kadut ja raitit 700 000 euroa
johtosiirrot:

sähkö 10 000 euroa
tele 30 000 euroa
vesihuolto 100 000 euroa

yhteensä 840 000 euroa

Asemankaavan toteuttamisesta aiheutuvat muut yhdyskuntataloudelli-
set kustannukset ilman arvonlisäveroa:

vesihuolto (HSY) 40 000 euroa
joukkoliikenneterminaalin laajennus 6 000 000 euroa

Vesihuollon kustannuksista vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut
-kuntayhtymä (HSY). Radan päällä sijaitsevan joukkoliikenneterminaa-
lin jatkamisesta kustannusarvioineen on tehty erillinen yleissuunnitelma
(A-insinöörit Oy), joka on kaavaselostuksen liitteenä. Joukkoliikenneter-
minaalin laajennuksen kustannusten jakaantumisesta sovitaan Helsin-
gin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ja Helsingin kaupungin Lii-
kennelaitos-liikelaitoksen (HKL) välille (7.12.2011) tehdyn joukkoliiken-
teen infrasopimuksen mukaisesti. Liikennelaitokselle kohdistuvista ter-
minaalin kustannuksista HKL perii infrasopimuksen perusteella HSL:n
kautta 50 % ja Helsingin kaupungin infrakorvauksena 50 % hankkeen
rahoituksesta.

Kaupunki saa alueen kehittämisestä asemakaavamuutoksella tuloja
kaupungin omistamien maa-alueiden rakennusoikeuden myymisestä ja
vuokraamisesta, sekä maankäyttömaksuista yksityisen maanomistuk-
sen lisärakennusoikeuden aikaansaamasta arvonnoususta. Yhteensä
tuloja kaupungille arvioidaan kertyvän 7 - 8 miljoonaa euroa.  Maan-
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käyttömaksujen perimisestä sovitaan maanomistajan kanssa käytä-
vissä maapoliittisissa neuvotteluissa (kaupunginhallituksen 9.6.2014
tekemän päätöksen mukaisesti).

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Malmin merkitys Koillis-Helsingin keskuksena ja joukkoliikenteen sol-
mukohtana vahvistuu heinä-elokuusta 2015 alkaen, jolloin Kehäradan
junaliikenne käynnistyy ja uuden runkobussilinjan 560 (Jokeri 2) liiken-
nöinti alkaa. Uudet joukkoliikenneyhteydet parantavat merkittävästi
Malmin saavutettavuutta laajalta alueelta eri puolelta pääkaupunkiseu-
tua. Laajennettavan joukkoliikenneterminaalin merkitys vaihtopaikkana
kasvaa, luoden edellytyksiä uusien kaupallisten palveluiden kehittymi-
selle aseman ympäristössä.

Vanhaan asemarakennukseen ja laajennettuun joukkoliikennetermi-
naaliin tulevien uusien toimintojen toivotaan vahvistavan radan eri puo-
lien välisiä yhteyksiä. Uudet liiketilat jatkavat Kirkonkyläntien nykyistä
katutason liiketilojen sarjaa radan itäpuolelle täydentäen sopivaa vasta-
painoa kauppakeskusten isoille ketjumyymälöille.

Uusi maamerkkirakennus lisää Malmin alueen tunnistettavuutta ja nä-
kyvyyttä. Uudet asukkaat ovat myös keskusta-alueen toimintaa osal-
taan tukevia uusia asiakkaita. Uudet ajanmukaiset liiketilat tarjoavat
mahdollisuuden monipuolistaa keskustan kaupallista tarjontaa.

6
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

Vaiheittain toteuttaminen ja kynnystoimet

Alueen toteuttaminen edellyttää sähköverkon johto- ja laitesiirtoja sekä
tonttien ja katuverkon esirakentamista.

Joukkoliikenneterminaalia voidaan jatkaa siltarakenteella Malminkaa-
ren katualueen päälle, kun autopaikkojen korttelialueen (LPA) 38222/3
kansirakenne on toteutettu.

Korttelin 38324 rakentaminen voidaan aloittaa vasta Vanhan Helsingin-
tien uuden linjauksen rakentamisen jälkeen. Korttelin 38324 pysäköinti-
ratkaisut toteutetaan yhdessä tontin 38067/5 pysäköintijärjestelyjen
kanssa.
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Tontin 38322/4 toteuttaminen voidaan aloittaa kun tonttien 38060/8 ja 9
uudet pysäköintijärjestelyt sekä Malmin asematien uudet risteysjärjes-
telyt on toteutettu.

Tontin 38320/9 lisärakentaminen voidaan aloittaa Yrjölänpuistoon sijoit-
tuvan uuden ajoreitin valmistuttua.

7
SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta
sekä osin Malmin Liiketalo Oy:n (tontin 38060/6 omistaja) hakemuksen
johdosta (saapunut 18.6.2012).

Myös tontin 38071/2 omistajien aiemmin tullut hakemus (saapunut
16.4.2010) siirrettiin käsiteltäväksi samassa kaavamuutoksessa.

Kaavatyön aikana saatiin hakemukset myös Koillis-Helsingin lähim-
mäistyö Milja ry:ltä (kaupungin omistamien tonttien 38320/7 ja 8 pitkä-
aikainen vuokralainen, hakemus saapunut 29.4.2014), Helmi Liiketa-
lousopisto Oy:ltä (tontin 38067/5 omistaja, hakemus päivätty
19.5.2014), Kiinteistö Oy Latokartanontie 4:ltä (tontin 38222/2 omistaja,
hakemus päivätty 16.6.2014) ja Kiinteistö Oy Latokartanontie 7:ltä
(kaupungin omistaman tontin 38060/7 pitkäaikainen vuokralainen, ha-
kemus saapunut 22.8.2014). Hakemusten perusteella suunnittelualuee-
seen lisättiin yksityiset liiketontit osoitteissa Hietakummuntie 1a ja Lato-
kartanontie 4 sekä kaupungilta vuokratut tontit osoitteissa Latokarta-
nontie 7 ja 9.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma (päivätty 25.9.2013).

Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuosien 2013 ja 2015 kaavoituskatsauk-
sissa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökohtia
ja tavoitteita esiteltiin kaavapäivystyksessä Malmitalolla 16.10.2013.

Osallisille lähetettiin tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(kirje päivätty 6.10.2014).
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Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtä-
vänä info- ja näyttelytila Laiturilla, Kaupungintalolla, Malmin kirjastossa
ja viraston internetsivuilla 21.10. 10.11.2014. Luonnosta koskeva ylei-
sötilaisuus pidettiin 28.10.2014 Malmitalolla.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteis-
työtä Helsingin Energia -liikelaitoksen, pelastuslaitoksen, Helsingin
kaupungin ympäristökeskuksen, rakennusviraston, rakennusvalvontavi-
raston, kaupunginkanslian, kaupunginmuseon, opetusviraston, sosiaali-
ja terveysviraston, kiinteistöviraston tonttiosaston, tilakeskuksen ja kau-
punkimittausosaston, Helsingin kaupungin Liikennelaitos-liikelaitoksen
(HKL), Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seu-
dun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), Liikenneviraston, Museo-
viraston sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
kanssa.

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot

Kaupunkisuunnitteluvirastossa oli aiemmin vireillä Latokartanontien ym-
päristöä koskeva kaavamuutos, jonka osallistumis- ja arviointisuunni-
telma lähetettiin osallisille 27.8.2003. Kaavahankkeesta ja sen tavoit-
teista esitettiin useita kriittisiä mielipiteitä. Asiasta mielipiteen jättäneille
lähetettiin 24.3.2010 kaupunkisuunnitteluviraston kirje, jossa kerrottiin
alueen suunnittelun keskeytyneen. Samalla kerrottiin, että mikäli alu-
een kaavoitus käynnistetään uudelleen, laaditaan myös uusi osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma, joka lähetetään osakkaille. Aiempaan kaa-
vamuutoshankkeeseen verrattuna on nyt vireillä olevassa kaavaehdo-
tuksessa pienennetty rakentamisaluetta ja rakentamisen korkeutta on
Paavolantien pientaloalueen reunalla hieman madallettu. Vireillä olevan
kaavaprosessin aikana tutkittiin AKR-korttelin 38324 osalta myös muita
maankäytön vaihtoehtoja, mutta kokonaisuuden kannalta katsottiin par-
haaksi kaavaehdotuksen mukainen ratkaisu.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse 57 mielipidettä, joista 28 koski osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa ja 29 tarkistettua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
sekä asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä on
esitetty keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.
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Ensimmäisestä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipi-
teet kohdistuivat erityisesti kaavoituksen ja täydennysrakentamisen pe-
riaatteisiin, puistoalueiden riittävyyteen, uudisrakentamisen luontee-
seen, vuorovaikutukseen sekä liikenteen, pysäköinnin, liiketilojen ja
asumisen järjestelyihin.

Tarkistetusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluon-
noksesta saadut mielipiteet kohdistuivat samoihin teemoihin kuin en-
simmäisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman mielipiteet. Myös ase-
manseudun täydennysrakentamista puoltavia mielipiteitä saatiin kaa-
van valmistelun eri vaiheissa.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että uudisraken-
taminen on ohjattu rakennusaloin suhteellisen etäälle nykyisestä asu-
tuksesta. Luonnosvaiheen jälkeen AKR-korttelin 38324 rakennusaloja
on hieman kavennettu, rakennusoikeutta on hieman vähennetty ja kort-
telin pohjoisreunalla olevaa rakennusalaa on madallettu yhdellä kerrok-
sella. Uuden tontin 38061/6 käyttötarkoitus on määritelty kaavaehdo-
tukseen siten, että myös tontin nykyinen käyttö voi jatkua. Keskustatoi-
mintojen korttelialueella 38222 on mahdollistettu tornin korottaminen
16-kerroksiseksi, mikäli siihen saadaan Malmin lentokenttään liittyvä
lentoestelupa.

Muistutus, kirje ja lausunnot sekä nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 7.8. 7.9.2015.

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin Museoviraston, Helen Oy:n,
Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymän (HSY), Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Hel-
singin kaupungin Liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL), kaupunginmu-
seon johtokunnan, kiinteistölautakunnan, yleisten töiden lautakunnan,
pelastuslautakunnan ja ympäristölautakunnan sekä Uudenmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot. Ehdotuksesta tehtiin
1 muistutus ja saatiin muistutusajan ulkopuolella 1 kirje.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) to-
tesi lausunnossaan yhdyskuntarakenteen tiivistämisen raideliikenteen
aseman ympäristössä toteuttavan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoit-
teita. Malmin asema on merkittävä joukkoliikenneverkoston solmu-
kohta, joten asemakaavan mahdollistama bussiliikenteen joukkoliiken-
neterminaalin laajennus junaradan ylittävällä sillalla on tärkeä toimen-
pide. Samalla parannetaan myös pyöräilyn edellytyksiä. Kaavaratkaisu
huomioi kulttuuriympäristön ja rakennussuojelun verrattain hyvin. Alu-
eelta on laadittu kattava kulttuuriympäristöselvitys (KSV, 2015). Siinä
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paikallista merkittävyyttä omaavaa, suunnitteluajankohdalleen omi-
naista korkeatasoista arkkitehtuuria edustavaa, arkkitehti Niilo Kokon
vuonna 1961 suunnittelemaa liiketaloa ei ole suojeltu. Kaupunki on pe-
rustellut ratkaisua kaupunginmuseolle antamassaan vastineessa mm.
rakennuksen kunnolla sekä uusien rakennusten mahdollistamalla kau-
punkikuvan sekä toiminnallisen ja kaupallisen aseman paranemisella.
Ottaen huomioon kaavoituksen luonteeseen kuuluvan eri intressien yh-
teensovittamisen näkökulman, ELY-keskus katsoo perustelun olevan
tässä tapauksessa riittävä, vaikka paikallisesti merkittävä rakennus me-
netetään.

ELY-keskus toteaa lausunnossaan myös, että melu on selvitetty ja on-
gelmakohteet on löydetty. Kaavamerkinnät ja -määräykset ovat pää-
osin asialliset. On hyvä, että uudisrakentamisella (kortteli 38324) saa-
daan suojattua melulta sellaisia alueita, jotka ovat tällä hetkellä melu-
aluetta. Meluselvityksessä ei ole vuorovaikutusraportissa mainitusta
raitiotielinjauksesta mitään mainintaa eikä myöskään tärinä ja runkome-
luselvityksessä. AK-1 kortteli on meluisimpia alueita. Piha-alueen kun-
nolla suojaaminen on erityisen tärkeää. Tärinä ja runkoääni on selvi-
tetty hyvin.

ELY-keskuksen lausunnossaan esittämät asiat on otettu huomioon
kaavasuunnittelun yhteydessä.

Kesällä 2015 liikennöinnin aloittaneen runkolinja 560:n mahdollinen
muuttaminen pikaraitiotieksi (Jokeri II) liittyy valmisteilla olevan uuden
yleiskaavan suunnitteluratkaisuihin. Joukkoliikenteen nykyiset ja tulevat
vaihtoehtoiset reittivaraukset on otettu kaavan valmistelussa huomioon.
Asemakaavan muutos ei estä kaavamuutosalueella Malmin keskustan
läpi suunniteltuja tulevaisuuden raideliikenneratkaisuja. Uudet raidelin-
jaukset olevan yhdyskuntarakenteen läpi suunnitellaan rakenteellisesti
niin, etteivät ne aiheuta lähiympäristöönsä kohtuutonta melua, runko-
melua tai tärinää.

Saadun lausunnon perusteella on kaavakarttaan lisätty AK-1 -kortteli-
alueen pihalle talousrakennuksen rakennusala, joka meluselvityksen
mukaan vaimentaa ympäristöhäiriöitä korttelin sisäpihan oleskelualu-
eella.

Muissa lausunnoissa esitettiin joukkoliikenne-, pyörätie- ja pysäköinti-
järjestelyihin, kaupunkikuvaan, rakennussuojeluun, katupuihin, istutuk-
siin, esteettömyyteen, pelastusjärjestelyihin, ympäristöhäiriöihin, kaava-
talouteen, toteuttamiskustannusten jakautumiseen sekä tonttien alue-
järjestelyihin ja arvonnousuun liittyviä huomioita.
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Muistutuksen lähettäjä ilmoitti, että hän ei ollut löytänyt kaavamuutok-
sen aineistoa kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilta. Muistutuk-
sessa kiinnitettiin huomiota liikennejärjestelyihin, kaavatalouteen, muut-
tuviin liikennejärjestelyihin sekä vaihtoehtoisiin suunnitteluratkaisuihin.

Muistutusajan jälkeen saadussa kirjeessä esitettiin muodostettavan uu-
den AK-tontin 38060/9 rajojen muodostamiseen liittyviä järjestelyjä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 24.11.2015 tarkistaa asemakaa-
van muutosehdotusta lausuntojen ja kirjeen johdosta seuraavasti:

Kaavakarttaan on tehty seuraavat muutokset:

Pekanraitin katualueesta kortteliin 38060 liitettävää tontin-
osaa on pienennetty 352 neliömetriä. Muutetussa kaava-
kartassa tontin 38060/9 maanalaisiin tiloihin johtava ajo-
luiska sijoittuu Pekanraitin katualueelle ja yleiselle jalanku-
lulle varattu alueen osa sijoittuu katualueesta erotetulle ton-
tinosalle.

AK-1 -korttelialueen pihalle on lisätty talousrakennuksen
rakennusala (t), joka meluselvityksen mukaan vaimentaa
ympäristöhäiriöitä korttelin sisäpihan oleskelualueella.

Katualueille sijoittuvia puurivejä on tarkennettu yhdenmu-
kaisemmaksi liikennesuunnitelman kadunvarsipysäköinnin
kanssa.

Puistossa sijaitsevien puiden säilyttämismerkinnät on pois-
tettu.

Kaavaselostukseen on tehty seuraavat tarkennukset:

Joukkoliikenneterminaalin laajennuskustannuksia ohjaavan
infrasopimuksen sisältöä on tarkennettu kohdassa "Yhdys-
kuntataloudelliset vaikutukset".

Kaavaselostusta on täsmennetty suojelumääräyksen (sr-2)
tulkinnan helpottamiseksi kohdassa, joka koskee vanhassa
asemarakennuksessa sijaitsevia junaradan ohjauslaitteita.

Kaavaselostuksesta on poistettu lause melutasojen ohjear-
vot ylittävistä ääneneristysvaatimuksista.
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Lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin teknis-
luonteisia tarkistuksia.

Kaupunginhallituksen käsittely

Kaupunginhallitus toteaa esityslistallaan 5.3.2018, että kaupunkisuun-
nittelulautakunnan 24.11.2015 esityksen jälkeen kaavakartassa huo-
mattiin kaksi virhettä, jotka on korjattu:

Rautatiealueella sijaitsevan vanhan asemarakennuksen
rakennusalalle palautetaan kartasta puuttunut suojelumer-
kintä sr-2. Rakennuksen suojelumerkintä oli mainittu ja kä-
sitelty myös muussa kaava-aineistossa (mm. kaavaselos-
tuksessa).
Kaavakartassa AKR-tontille 38324/1 kahteen kertaan mer-
kityistä rakennusoikeusmerkinnöistä (5000) ylimääräinen
poistetaan. Kaava-aineiston kerrosalalaskelmissa ko. luku
on laskettu vain yhden kerran.

Asemakaavoituspalvelu on tehnyt kaupunginhallituksen esityslistalla
mainitut muutokset asemakaavakarttaan ja täydentänyt kaavaselos-
tusta suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta. Lisäksi kaavakartan ni-
miö on päivitetty nykyistä toimialaa vastaavaksi.

8
KÄSITTELYVAIHEET

Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 2.6.2015 ja se päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaavan
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 24.11.2015 esittää kaupunginhal-
litukselle 2.6.2015 päivätyn ja 24.11.2015 muutetun asemakaavan
muutosehdotuksen nro 12274 hyväksymistä ja etteivät tehty muistutus,
kirje ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Kaupunginhallitus esitti 5.3.3018 kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi,
Ylä-Malmi) korttelien 38060 ja 38061, korttelin 38067 tontin 5, korttelin
38071 tontin 8, korttelin 38222, korttelin 38320 tonttien 7 ja 8, korttelin
38322 tontin 3 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja rautatiealueiden ase-
makaavan muutoksen 2.6.2015 päivätyn ja 24.11.2015 sekä 5.3.2018
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muutetun piirustuksen numero 12274 mukaisena ja asemakaavaselos-
tuksesta ilmenevin perustein.

Helsingissä 5.3.2018

Marja Piimies
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MALMIN LATOKARTANONTIEN POHJOISOSA
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemmin 25.9.2013 päivätyn suunnitelman.
Suunnittelualueen rajausta on tarkistettu.

Suunnittelualue

Suunnittelun kohteena on Latokartanontien sillalla sijaitseva Malmin bussiterminaali ympäris-
töineen sekä tontit osoitteissa Hietakummuntie 1a, Malmin asematie 5, Paavolantie 2, Lato-
kartanontie 2, 4, 5, 7, 9, ja 12. Lisäksi alueeseen sisältyy Yrjölänpuisto, Latokartanontien län-
sipuolisia puisto- ja suojaviheralueita, Vanhan Helsingintien varren puistoalueita sekä rautatie-
ja katualueita. Suunnittelualueen koko on noin 11 hehtaaria. Hietakummuntie 1a, Latokar-
tanontie 4, 7 ja 9 on nyt lisätty suunnittelualueeseen saatujen kaavamuutoshakemusten pe-
rusteella. Latokartanontie 11 on rajattu pois kaavamuutosalueesta.
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Nykytilanne

Rautatien ylittävällä sillalla on linja-
autojen vaihtoterminaali sekä Malmin
vanha asemarakennus.

Latokartanontie 4, 5 ja 7:ssä on eri-ikäisiä
liike- ja toimistorakennuksia. Latokar-
tanontie 9:ssä toimii vanhusten palveluta-
lo ja siihen liittyvä ravintola. Hietakum-
muntie 1a:ssa on vaiheittain rakentunut
oppilaitosrakennus. Paavolantie 2:ssa on
pientalo puutarhamaisella tontilla. Malmin
asematie 2 ja 5 sekä Latokartanontie 2 ja
12 ovat nykyisin pysäköintikäytössä.

Paavolantien pientaloalueen ja Latokar-
tanontien väli on puistoaluetta. Lon-
ginojan varren puistoalueella on kulttuuri-
historiallisesti arvokas puurakennus ja
siihen liittyvä pihapiiri.

Mitä alueelle suunnitellaan

Alueelle suunnitellaan uutta keskusta-
maista rakentamista, joka kohentaa Mal-
min keskeisen kadun kaupunkikuvaa ja
tiivistää hyvien joukkoliikenneyhteyksien
varrella olevaa aluetta.

Tavoitteena on myös parantaa joukkolii-
kenteen toimintaedellytyksiä, Malmin lin-
ja-autoliikenteen vaihtoterminaalin alueen
viihtyisyyttä ja kulkuyhteyksiä Malmille.
Syksystä 2015 lähtien Malmin terminaalin
kautta tulee kulkemaan uusi poikittainen
bussiliikennelinja Jokeri 2. Asemanseu-
dun merkitys vaihtopysäkkinä kasvaa ja
terminaalin ympäristön kehittämismahdol-
lisuudet paranevat.

Malmin vanhan asemarakennuksen mah-
dollinen suojelutarve selvitetään ja sen
hyödyntämistä palvelukäyttöön edistetään
kaavamääräyksin. Longinojan varressa
sijaitsevan kulttuurihistoriallisesti arvok-

kaan pihapiirin kaavamääräyksiä täs-
mennetään.

Latokartanontie 2:n ja 4:n tontille tutkitaan
keskustamaista uudisrakennusta. Lato-
kartanontie 5:ssä tutkitaan asuinrakenta-
mista nykyisen ravintola- ja liikeraken-
nuksen paikalle. Uutta asuntorakentamis-
ta tutkitaan myös Malmin asematie 5:n
tontille sekä Latokartanontien ja Paavo-
lantien väliselle alueelle. Paavolantie
2:ssa sijaitsevan pientalotontin rajat tar-
kistetaan.

Nykyisten toimintojen laajentamismahdol-
lisuuksia lisätiloihin selvitetään Hieta-
kummuntie 1a:ssa sekä Latokartanontie
7:ssä ja 9:ssä.

Latokartanontien rajausta tarkistetaan ja
sen nimi muutetaan Vanhaksi Helsingin-
tieksi.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta sekä osin
kiinteistöjen omistajien hakemuksista.

Maanomistus

Hietakummuntie 1a:ssa, Paavolantie
2:ssa sekä Latokartanontie 4:ssä ja 5:ssä
sijaitsevat tontit ovat yksityisomistukses-
sa. Rautatiealueet omistaa Liikenneviras-
to. Muun suunnittelualueen omistaa Hel-
singin kaupunki.

Kaavatilanne

Alueella on voimassa asemakaavoja vuo-
silta 1964 2013. Voimassa olevissa
asemakaavoissa suunnittelualueen tontit
on määritelty mm. liike- ja toimisto-
rakennusten (K), toimistorakennusten
(KT), sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa
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palvelevien asuinrakennusten (YSA-1),
opetustoimintaa palvelevien rakennusten
(YO), asuinpientalojen (AO) ja autopaik-
kojen korttelialueiksi (LPA). Lisäksi alu-
eeseen kuuluu suojaviheralueita (EV),
puistoalueita (VP) ja rautatiealuetta (LR).
Asemakaavat mahdollistavat myös tiloja
julkista palvelutoimintaa varten Malmin
vanhassa asemarakennuksessa, linja-
autojen vaihtoterminaalissa ja Latokar-
tanontie 5:ssä sekä 7:ssä. Longinojan
varressa sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti
arvokkaat rakennukset on suojeltu kaa-
vamääräyksin (sr-1b ja sr-2).

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty
keskustatoimintojen alueeksi, kerrostalo-
valtaisen asumisen ja toimitilojen käyt-
töön sekä osittain pientalovaltaisen asu-
misen alueeksi. Suunnittelualueen etelä-
osa on merkitty kulttuurihistoriallisesti, ra-
kennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin
kannalta merkittäväksi alueeksi. Aluetta
tulee kehittää niin, että sen arvot ja omi-
naisuudet säilyvät.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Malmin vanha asemarakennus on valta-
kunnallisesti merkittävä rakennettu kult-
tuuriympäristö (RKY 2009).

Jokeri 2 bussilinjan edellyttämät liikenne-
järjestelysuunnitelmat on hyväksytty kau-
punkisuunnittelulautakunnassa
17.6.2010.

Tehdyt selvitykset

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
 Malmin asemakeskuksen toimijakar-

toitus (Ksv, 2013)
 Pekanraitin ja Ala-Malmin torin yleis-

suunnitelma (Ksv, 2013)
 Helsingin lähijuna-asemien kehittämis-

selvitys (HKL, 2007)

 Jokeri 2, Hankesuunnitelma (HKL,
2008)

 Yritystoiminnan edellytysten paranta-
minen Helsingin esikaupunkialueiden
asemanseuduilla (Ksv, 2011)

Maankäyttösopimus

Kiinteistövirasto valmistelee asemakaa-
van muutoksen perusteella mahdollisesti
kyseeseen tulevan maankäyttösopimuk-
sen hakijoiden kanssa käytävissä neuvot-
teluissa.

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-
tamisen vaikutuksia kaupunkikuvaan ja
maisemaan, liikenteeseen, yhdyskuntata-
louteen, ihmisten elinoloihin ja elinympä-
ristöön kaavan valmistelun yhteydessä.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
lähetetty osallisille. Kaavaluonnos ja muu
valmisteluaineisto on esillä 21.10. 10.11.:
 Malmin kirjastossa, Ala-Malmin tori 1
 Info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka

2
 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupun-

gintalo, Pohjoisesplanadi 11 13
 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä

nyt").

Keskustelutilaisuus on 28.10. klo 17 19
Malmitalolla, Ala-Malmin tori 1, 2. krs.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä kaavaluonnoksesta voi esittää mie-
lipiteen viimeistään 10.11.2014 kirjalli-
sesti osoitteeseen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,

http://www.hel.fi/ksv
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoises-
planadi 11 13)

tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö
järjestetään erillisin neuvotteluin.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle keväällä
2015.

Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
(tarvittaessa) viranomaisten lausunnot.
Kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuk-
sen nähtävilläoloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston käsiteltävänä syksyllä 2015.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset
 Malmi-Seura, Malmin Seudun Omako-

tiyhdistys ry, Malmin Seudun Yritys-
yhdistys ry

 Helsingin Yrittäjät
 kaupungin asiantuntijaviranomaiset:

kiinteistöviraston tonttiosasto ja tila-
keskus, sosiaali- ja terveysvirasto, ra-
kennusvalvontavirasto, rakennusviras-
to, kaupunginmuseo, kaupunginkans-
lia, ympäristökeskus, opetusvirasto,
pelastuslaitos, Liikennelaitos-liikelaitos

(HKL), Helsingin Energia sekä Helen
Sähköverkko Oy

 muut asiantuntijaviranomaiset: Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus (ELY), Museovirasto, Hel-
singin seudun ympäristöpalvelut
HSY/vesihuolto, Helsingin seudun lii-
kenne (HSL), Liikennevirasto ja VR-
yhtymä Oy.

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston verkkopalvelus-
ta: www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat
kartalla.

Suunnittelusta tiedotetaan
 kirjeillä osallisille (asunto-

osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään
isännöitsijöille, joiden toivotaan toimit-
tavan tiedon osakkaille ja asukkaille)

 Helsingin Uutiset lehdessä
  www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä

nyt")
 Helsingin kaavoituskatsauksessa.

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Elias Rainio
puhelin 310 37275
sähköposti elias.rainio(a)hel.fi

liikennesuunnittelija Juuso Helander
puhelin 310 37134
sähköposti juuso.helander(a)hel.fi

diplomi-insinööri Raila Hoivanen
puhelin 310 37482
sähköposti raila.hoivanen(a)hel.fi

http://www.hel.fi/ksv
http://www.hel.fi/ksv(kohdassa%22N
http://www.hel.fi/ksv).
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Kuva 1 Malmi, Latokartanontien pohjoisosa, havainnekuva 19.9.2014 [1].



Kuva 2 Pohjapiirustukset 5.–12. kerros, Latokartanontie 4 – konseptisuunnitelma
10.6.2014 [2].

Kuva 3 Leikkaukset A-A ja B-B, Latokartanontie 4 – konseptisuunnitelma 10.6.2014
[2].
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Taulukko 2 Liikenteen jakaumatiedot
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Kuva 5 Tornikorttelin pihakannen ja kattoterassien melutasojen laskentapisteet me-
lumallissa. Tilanne: meluntorjunta lasikaiteilla VE 1.
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Kuva 6 Tornikorttelin pihakannen ja kattoterassien päiväajan keskiäänitasot ilman
meluntorjuntaa tilanteessa VE 1



Kuva 7 Tornikorttelin pihakannen ja kattoterassien päiväajan keskiäänitasot melun-
torjunnalla tilanteessa VE 1



Kuva 8 Tornikorttelin päiväajan julkisivumelutasot tilanteessa VE 1

Kuva 9 Tornikorttelin päiväajan julkisivumelutasot tilanteessa VE 2
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Kuva 10 Tornikorttelin suurimmat julkisivuihin kohdistuvat päiväajan melutasot
tilanteessa VE 2
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A-Insinöörit Suunnittelu Oy
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A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Malmin joukkoliikenneterminaali-sillan U-6361 jatkaminen

SUUNNITELMASELOSTUS

1 Yleistä

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston toimeksiannosta olemme tutkineet Malmin
joukkoliikenneterminaalin U-6361 jatkamista terminaalin eteläpäässä ja leventämistä länsi-
reunalla. Suunnitelma on tehty asemakaavan muutostarkastelua varten.

Työssä tarkasteltiin, millä edellytyksillä terminaalisiltaa voidaan jatkaa ja leventää.

Tilaajan puolelta työtä on ohjannut KSV:n teknistaloudellisesta toimistosta Raila Hoivanen.
Ohjaus- ja työryhmään kuuluivat lisäksi KSV:stä Elias Rainio, Suvi Hokkanen ja Juuso Helan-
der sekä HKR:stä Eero Sihvonen.

A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä Markku Äijälä on toiminut projektipäällikkönä ja Esko Syrjälä
suunnittelijana.

2 Lähtöaineisto

Kaupunkisuunnitteluvirasto (KSV) luovutti suunnitteluryhmälle työn lähtötiedoiksi seuraavan
lähtöaineiston:

- Hankesuunnitelma: Kaavamuutos – kaupunginosa 38 – kortteli 222 – tontti 2
- Latokartanontien liikennesuunnitelma, luonnos (19.6.2014)

Näiden lisäksi käytettävissä olivat Malmin aseman ylikulkusillan ja Malmin joukkoliikenneter-
minaalin alkuperäiset suunnitelmapiirustukset, Malmin aseman ylikulkusillan korjaussuunni-
telmat lähtötietoineen (A-insinöörit Suunnittelu Oy, 12.2.2015) sekä Kirkonkyläntien ja Lato-
kartanontien katusuunnitelma välillä Torikatu – Pekanraitti (WSP Finland Oy 28.1.2015). Mal-
min ylikulkusillasta on tehty kantavuusselvitys (A-Insinöörit Suunnittelu Oy 23.3.2015) ja sen
tulokset olivat käytössä suunnitelmaselostusta laadittaessa.

3 Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Helsingissä Malmin alueella (kuva 1). Malmin joukkoliikennetermi-
naali on siltakannella ja sen alla kulkee Helsinki-Riihimäki rata.

Kuva 1. Suunnittelualue kartalla (ympyröity alue).
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A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Malmin joukkoliikenneterminaali-sillan U-6361 jatkaminen

SUUNNITELMASELOSTUS

4 Geotekninen tarkastelu

Geotekniikan osalta suunnitelmat perustuvat terminaalisillan suunnitelmiin. Nykyinen termi-
naalisilta on perustettu teräsputkipaalujen varaan. Uudet rakenteet esitetään perustettavaksi
teräksisten porapaalujen varaan.

5 Rakenteiden tarkastelu

5.1 Nykyiset siltarakenteet

5.1.1 Nykyisten rakenteiden esittely

Suunnittelualueella on Malmin aseman ylikulkusilta, jota pitkin Kirkonkyläntie / Latokartanon-
tie ylittää Malmin kauppatien, Helsinki – Riihimäki radan ja Malminkaaren. Malmin joukkolii-
kenneterminaalin silta on rakennettu linja-autoliikennettä varten.

Nykyisten siltojen alikulkukorkeudet radan kohdalla eivät täytä Liikenneviraston ohjeen ”Rata-
tekniset ohjeet RATO 2” mukaisia alikulkukorkeusvaatimuksia. Malmin ylikulkusillan kohdalla
on kyltti ”ajolangan korkeus alle 6 m”.

Alueen siltarakenteita on rakennettu neljässä eri vaiheessa ks. kuva 2 (mitat etelästä pohjoi-
seen, mitat Siltarekisteristä):

1. Radan ylittävä silta on valmistunut vuonna 1970,
 teräsbetoninen jatkuva laattasilta
 jännemitat (0,9)+12,8+19,2+19,2+12,8+(0,83) m
 hyödyllinen leveys alkuperäinen 20,7 m, levennetty seuraavassa vaiheessa

(vuonna 1978) 23,1 metriin, levennys tehty elementtirakenteena.
 suunnitteluvaiheessa on varauduttu sillan jatkamiseen molemmissa päissä

2. Malminkaaren ylittävä silta ja radan ylittävän sillan reunaelementit ovat valmistuneet
vuonna 1978

 teräsbetoninen jatkuva laattasilta
 jännemitat 8,97+19,65+17,86 m
 hyödyllinen leveys 23,1 m
 silta tukeutuu pohjoispäässä vaiheessa 1 rakennettuun siltaan
 terminaalisillan sisäänajokohdat on uusittu jännitettynä betonirakenteena

terminaalisillan rakentamisen yhteydessä.

3. Malmin kauppatien ylittävä silta on valmistunut vuonna 1986
 teräsbetoninen jatkuva laattasilta
 jännemitat 10,26+15,78+8,34 m
 hyödyllinen leveys 23,1 m
 silta tukeutuu eteläpäässä vaiheessa 1 rakennettuun siltaan
 terminaalisillan sisäänajokohdat on uusittu jännitettynä betonirakenteena

terminaalisillan rakentamisen yhteydessä.

4. Terminaalisilta ja sinne johtavien sisääntulojen kohdat ovat valmistuneet vuonna 1994
 teräsbetoninen jatkuva laattasilta
 jännemitat 9,5+11,5+13,1+15,0+15,0+10,1+~10+12,4 m
 hyödyllinen leveys 29 … 39 m
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Kuva 2. Sillan eri rakennusvaiheet.

5.1.2 Nykyisten rakenteiden korjaukset 2015

Vuonna 2015 tehdään Malmin aseman ylikulkusillan peruskorjaus. Peruskorjaus on tämän
selvityksen ulkopuolinen hanke, jonka toteuttaa Helsingin kaupungin Rakennusvirasto (HKR).
Korjaus tehdään Jokeri 2 –linjan vaatimien katu- ja linja-autoterminaalitöiden yhteydessä eikä
korjaus liity asemakaavamuutokseen. Ylikulkusillan peruskorjaus sisältää seuraavat pääkor-
jaustoimenpiteet:

1. Pintarakenteet uusitaan, kansilaatan yläpinta vesipiikataan paikallisesti ja kunnostetaan
muotoiluvalulla.

2. Kansilaatan kantavuutta parannetaan liimaamalla hiilikuitunauhat tukien kohdalle.
3. Kansilaatan alapinnan halkeamat injektoidaan epoksilla ja paikalliset vauriot korjataan

laastipaikkaamalla
4. Reunapalkit uusitaan sillan molemmilla reunoilla, asennetaan kaapelien suojaputket ja

reunapalkit impregnoidaan
5. Tippuputket uusitaan ja tehdään kanavointi
6. Pintavesiputket uusitaan ja tehdään syöksytorvet
7. Sillankaiteet ja pengerkaiteet uusitaan. Raiteiden kohdalle asennetaan kosketussuoja-

seinä
8. Pilareiden vauriot korjataan laastipaikkaamalla ja ajoratojen viereiset pilarit impregnoi-

daan
9. Liikuntasaumat uusitaan kanteen ja reunapalkkeihin
10. Maatukien yksittäiset vauriot korjataan paikkaamalla. Reunapalkkien liikuntasauman ala-

puoliset kloridipitoiset kohdat korjataan laastipaikkaamalla. Maatuet pinnoitetaan.
11. Kannen alapinnassa olevat kaukolämpöputket poistetaan ja niiden tilalle asennetaan

kaapelihylly.
12. Valaisimet ja valaisimien kiinnitys reunapalkkiin uusitaan.
13. Sillan kannen ja maatukien vesivuotojäljet poistetaan hiomalla

Terminaalisillan alueella vuoden 2015 korjauksessa uusitaan betonipäällyste (ei vedeneris-
teitä), uusitaan reunakivilinjoja ja kiveykset.
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5.1.3 Malmin aseman ylikulkusillan leventämisen tarkastelu

Ensimmäisessä suunnitelmaluonnoksessa oli esitetty Kirkonkyläntien ajoneuvoliikenteen siir-
täminen sillan itäreunalle (kuva 3). Nykyisen Malmin ylikulkusillan reunan rakennetta ei ole
suunniteltu ajoneuvokuormille. Korjaussuunnitelmien yhteydessä tehtiin ylikulkusillan kanta-
vuustarkastelu. Tarkastelun yhteydessä todettiin, että sillan reunan rakenne ei kestä ajoneu-
voasetuksen (AA 13) mukaista kuormitusta. Sillan reunan ottaminen ajoneuvoliikenteen käyt-
töön vaatisi uusien pilarien rakentamista ja sillan paksumman laattaosan leventämistä (kuva
4).

Kuva 3 Punaisella on merkitty Malmin ylikulkusillan alue, jolle ajoneuvoliikenteen siirtämistä
tutkittiin.

Kuva 4. Malmin aseman ylikulkusillan leventäminen vaatisi kolmen uuden pilarin tekemistä
jokaiselle (viidelle) tukilinjalle sekä lisäksi uuden laattarakenteen liittämisen nykyra-
kenteeseen. Ylemmässä poikkileikkauksessa on kuvattu nykytilanne ja alla leventä-
misen jälkeinen tilanne, kuvan 3 B-B leikkaus (Latokartanontien liikennesuunni-
telma, luonnos).

Ratkaisu todettiin kalliiksi ja erittäin haasteelliseksi toteuttaa vilkkaasti liikennöidyn radan koh-
dalla, joten siitä luovuttiin. Karkea kustannusarvio levennyksen rakennuskustannuksille radan
kohdalla tehtynä on noin 2,5 miljoonaa euroa (alv 0%) Kustannus ei sisällä työmaatehtäviä,
tilaajan tehtäviä eikä varauksia.
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5.2 Malmin ylikulkusillan kantavuus

Malmin ylikulkusillan kantavuusselvityksessä todetaan, että sillan keskiaukossa kansilaatan
kapasiteetti on riittävä, jos päällystepaksuudet säilyvät korjaussuunnitelman mukaisina. Pääl-
lystettä (sillan omaa painoa) lisättäessä tulee tarkastella sillan vahvennustarvetta (kuva 5).
Koska tulevaa päällystemäärää ei yleissuunnitteluvaiheessa tiedetä, ei näitä vahventamisen
kustannuksia ole otettu kustannusarvioissa huomioon.

Sillan välitukien alueilla kansilaatan taivutuskapasiteettia lisätään vuoden 2015 korjauksen
yhteydessä.

Kuva 5. Sillalle tulevien päällystekerrosten lisääminen vuoden 2015 korjauksen mukaisesta
tilanteesta aiheuttaa mahdollisesti vahvennustarvetta kuvassa esitetylle alueelle.

Säännöllinen ajoneuvoliikenne (pysyvää tai työn aikainen ajorata) voidaan ohjata kuvassa 6
esitetylle alueelle. Sillan reunojen kantavuus ei riitä ajoneuvoasetuksen mukaiselle kuormi-
tukselle, joten reuna-alueet on jätettävä kevyen liikenteen käyttöön.

Kuva 6. Sillan poikkileikkaukseen on merkitty alue, jolle ajoneuvoliikenne voidaan sijoittaa.

5.3 Terminaalisillan laajentaminen

Terminaalisillan laajentamisen eri alueet on esitetty liitteen 1 piirustuksessa.

Eteläosassa joukkoliikenneterminaalia jatketaan LPA-tontin rajalle asti nykyisen kaltaisella
laattasillalla. Nykyisen sillan reunaa ja reunauloketta puretaan (noin 1,5 m laatan reunasta) ja
uusi laatta liitetään jäykästi nykyiseen rakenteeseen. LPA-tontin rajalla silta perustetaan
omille tukirakenteille.
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Jatkettavan osan itäreunalle tulevaa kevyen liikenteen reittiä varten rakennetaan oma teräksi-
nen ristikkosilta, joka ei tarvitse välitukia katualueella. Yhtenäinen laattasilta olisi vaatinut tälle
alueelle myös uudet välituet, joille ei ollut tilaa alapuolisella risteysalueella (K.H.Wiikinkatu /
Malminkaari).

Terminaalisillalle ristikkosillan viereiseen reunapalkkiin asennetaan H2-luokan kaide varustet-
tuna korkealla suojaverkolla.

Suunnittelussa tarkasteltiin joukkoliikenneterminaalin ja Malmin aseman ylikulkusillan välisen
aukon mahdollisimman suurta kattamista. Tarkastelu rajattiin siten, että terminaalisiltaa le-
vennetään mahdollisimman paljon ilman lisäpilareita. Joukkoliikenneterminaalin ja Malmin
aseman ylikulkusillan välistä aukkoa voidaan pienentää leventämällä terminaalisiltaa enin-
tään 2,6 m leveällä ulokkeella. Aukon vieressä oleva elementtirakenteinen betoninen koske-
tussuojakaide puretaan ja korvataan levennyksen reunapalkkiin asennettavalla H2-luokan
törmäyskaiteella ja kaiteeseen asennettavalla levyseinämällä (yläosassa verkko). Levennyk-
sen yhteydessä uusitaan myös ylikulkusillan ja terminaalin välinen kevyen liikenteen silta (pii-
rustuksissa kävelysilta). Rakennussuunnittelun yhteydessä tulee tarkastella mahdollisuudet
tehdä jalankulkusillan, ylikulkusillan ja terminaalisillan muodostama aukko jalankulkusillan
eteläpuolella yhtenäiseksi.

Joukkoliikenneterminaalin jatkamisen ja leventämisen vuoksi tulee varautua nykyisen siltara-
kenteen vahventamiseen (kuva 7). Vahventamisen rakennuskustannukset ovat noin 400 000
€, ilman työmaatehtäviä yms. alv 0%. Vahventamisen tarve ja laajuus on selvitettävä raken-
nesuunnittelun yhteydessä.

Kuva 7. Terminaalisillan laajentaminen edellyttää mahdollista vahventamista kuvassa punai-
sella korostetuilla alueilla.
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Malmin aseman ylikulkusiltaa joudutaan uusimaan sillan kaakkoiskulmalta (kuva 8). Kan-
sielementti numero 0 (Malmin aseman ylikulkusillan piirustukset numero 23655/ 26 ja 34) pu-
retaan ja nykyistä laattasiltaa levennetään. Uusi rakenne tulee mitoittaa ajoneuvokuormille.

Kuva 8. Malmin aseman ylikulkusillan uusittava alue.

Joukkoliikenneterminaalin uusien liikennejärjestelyiden tieltä joudutaan purkamaan osa nykyi-
sistä teräksisistä katoksista. Tässä suunnitelmassa ei ole huomioitu uusia katoksia, koska
katosten sijainnista ja tyypistä ei ole tietoa.

C- ja LPA-tonttien kohdalla olevien nykyisten portaiden, luiskan ja tukimuurin purku edellyttää
kaivannon tukemista Latokartanontien puolelta, kun nykyinen Latokartanontietä tukeva tuki-
muuri poistetaan.

C-tontin ja LPA-tontin rakentamisen yhteydessä tulee tehdä nykyisten portaiden, kulkuluis-
kien ja tukimuurin purkutyöt. Ylikulkusillan kaakkoisnurkan uusiminen tehdään terminaalisillan
laajennustyön yhteydessä. LPA-tontin rakenteissa (ml. perustukset) tulee ottaa huomioon
terminaalisillan laajennuksen päätytuen perustusten mahtuminen.

Terminaalisillan laajennus ja LPA-tontin rakentaminen ovat riippuvaisia toisistaan. Joukkolii-
kenneterminaalin laajennus edellyttää terminaalin laajennuksen LPA -tontille (38222/3). LPA -
tontilla tulee varautua rakentamaan joukkoliikennekansi ja sen alle sijoittuvat pysäköintitilat
joko yhteisenä tai erillisinä rakennushankkeina. Kannen alle sijoittuvat pysäköintitilat on tar-
koitettu viereisen C-korttelin käyttöön ja niiden rakentamisaikataulu on siten riippuvainen C-
korttelin rakentumisesta. Mikäli C-korttelin rakentuminen viivästyy, voidaan LPA -tontille to-
teuttaa aluksi pelkkä joukkoliikenneterminaalin laajennuskansi erillisenä rakenteena. LPA-
tontin pihakannen suunnitteluperusteet on esitetty tämän selostuksen kohdassa 6.

Joukkoliikenneterminaalisillan nykyisille rakenteille tulee tehdä erikoistarkastus ennen raken-
nussuunnittelun käynnistämistä. Erikoistarkastuksessa tulee selvittää nykyisten rakenteiden
kunto, niiden vaatimat korjaustoimenpiteet sekä rakenteiden soveltuvuus laajennustoimenpi-
teitä ajatellen.

Uusien siltarakenteiden perustukset ovat kokonaan katualueella. Suunnittelussa ja rakenta-
misessa on kuitenkin otettava huomioon rautatien läheisyys ja työ tehdään ainakin osittain
ratatyön suojaulottuman sisäpuolella.



10 (13)

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Malmin joukkoliikenneterminaali-sillan U-6361 jatkaminen

SUUNNITELMASELOSTUS

5.4 Perustaminen ja alusrakenteet

Alusrakenteiden geoteknisessä suunnittelussa noudatetaan Liikenneviraston eurokoodin so-
veltamisohjetta NCCI7 Geotekninen suunnittelu ja ohjetta Sillan geotekninen suunnittelu.

Uudet tuet perustetaan teräksisten porapaalujen varaan. Porapaalujen päälle rakennetaan
sidepalkki tai peruslaatta, jonka päältä tukirakenteet lähtevät. Terminaalisillan uudet tukira-
kenteet ovat nykyisen ylikulkusillan mukaisesti pyöreitä teräsbetonipilareita. Kevyen liiken-
teen ristikkosillan päätytuet ovat tukirakenteeltaan seinämäisiä.

5.5 Päällysrakenne

5.5.1 Teräsbetonirakenteet

Teräsbetonirakenteiden suunnittelussa noudatetaan Liikenneviraston eurokoodin soveltamis-
ohjeita Siltojen kuormat ja suunnitteluperusteet NCC1 ja Betonirakenteiden suunnittelu
NCCI2 sekä ohjetta Betonisiltojen korjaussuunnitteluohje.

5.5.2 Teräsrakenteet

Teräsrakenteet suunnitellaan Suomen kansallisten liitteiden mukaisten eurokoodien SFS-EN
1990, SFS-EN 1991 sekä SFS-EN 1993 vaatimusten mukaan. Teräsrakenteiden valmistus ja
asennus suoritetaan Liikenneviraston ohjeen Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Te-
räsrakenteiden toteutus NCCI T vaatimusten mukaan. Eurokoodien lisäksi noudatetaan ensi-
sijaisina Liikenneviraston ohjeita. Muut ohjeet täydentävät Liikenneviraston ohjeita.

5.5.3 Pintarakenteet

Joukkoliikenneterminaalin laajennuksen yhteydessä nykyisen sillan pintarakenteet uusitaan.
Ennen pintarakenteiden uusimista tulee sillalle tehdä erikoistarkastus, jolla selvitetään kan-
nen yläpinnan kunnostustarve.

Uudet vedeneristeet esitetään tehtäväksi kaksinkertaisella kermieristyksellä. Eristeet kiinnite-
tään liimaamalla.

Eristysalusta tiivistetään kauttaaltaan epoksilla. Ristikkosillan eristyksen alustaa ei käsitellä
epoksilla, vaan kansilaatta pohjustetaan kumibitumiliuoksella.

Kermieristys suojataan asfalttibetonilla (AB 5). Kevyen liikenteen ristikkosillalle ei tule erillistä
kermieristeen suojakerrosta.

Ajoradan kohdalla käytetään betonipäällystettä. Betonipäällysteen rasitusluokat ovat Liiken-
neviraston julkaisun Eurokoodin soveltamisohje Betonirakenteiden suunnittelu NCCI 2 Taulu-
kon 4.1 reunapalkkien (Ro22) mukaisia (rasitusluokkaryhmä R1). LPA-tontille sijoittuvan ajo-
yhteyden kohdalla tulee varautua katulämmityksen käyttöön (kuva 9).
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Kuva 9. Rasterilla on esitetty ajoluiskan alue, jossa tulee varautua katulämmitykseen.

Kevyen liikenteen ristikkosillalla päällysteenä käytetään asfalttibetonia (AB 11).

Korotettujen jalankulkualueiden ja laitureiden päällysteenä käytetään betonikivipäällystettä.
Korotettujen alueiden reunatukena käytetään graniittista reunatukea V22.

Joukkoliikenneterminaalin ja LPA-tontin rakennuksen liitoskohtaan tehdään liikkeet salliva
massaliikuntasaumalaite tai päällysteen liikuntasauma liitoksen rakenneratkaisusta riippuen.
Kevyen liikenteen ristikkosillan liitos terminaalisiltaan ja liikerakennukseen tehdään 1-kumi-
silla vesitiiviillä liikuntasaumalaitteilla.

Sähköbusseihin varautumista varten asennetaan suojaputket jokaisen laituripaikan ja pika-
pysäköintipaikan kohdalle. Koska suojaputkia ei voi asentaa betonirakenteen sisälle, on put-
ket asennettava betonikivipäällysteen alle.

6 Suunnitteluperusteet Latokartanontie 4 pihakannelle (LPA-tontti)

6.1 Suunnittelukuormat ja rakenteen mitoitus

Pihakannelle on suunniteltu linja-autoliikennettä. Pihakannen kuormituksessa on otettava
huomioon seuraavat suunnitteluperusteet:
- Liikennekuorman oletetaan vaikuttavan koko pihakannen alueella, ellei ajoneuvoliiken-

teen pääsyä jollekin alueelle rakenteellisesti estetä.
- Rakenteet mitoitetaan Eurokoodin ja sen kansallisten liitteiden mukaisesti.
- Mitoituskuormana tulee käyttää Eurokoodien kansallisten liitteiden ja Liikenneviraston

eurokoodin soveltamisohjeen NCCI 1 (5.9.2014 tai uudempi käyttöön otettu versio) mu-
kaisesti käyttäen kuormitusta LM1, LM3.

Pihakannen rakenteet kuuluvat seuraamusluokkaan CC2.
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6.2 Rakenteen käyttöikä ja rasitusluokat

Linja-autoliikenteen sujuvuus talviolosuhteissa edellyttää pihakannen suolausta. Pihakannen
käyttöiän ja rasitusluokan suhteen huomioon otettavat suunnitteluperusteet:
- Rakenteen suunniteltu käyttöikä on 100 vuotta.
- Rasitusluokkaryhmä R1 (Liikenneviraston ohjeen NCCI 2, 16.9.2014, mukaisesti).
- Pihakannella tulee olla toimiva vedeneristys.

6.3 Rakenteen liittyminen muihin rakenteisiin

Pihakannen liittymisessä muihin rakenteisiin tulee ottaa huomioon seuraavat seikat:
- Rakenteen korkeusasema tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että siihen voidaan liittyä

nykyisestä katutasosta ja terminaalin sekä pihakannen väliin rakennettavan kansiraken-
teen päällysteen kaltevuudet mahdollistavat sujuvan linja-autoliikenteen.

- Malmin aseman ylikulkusillan maatuki on todennäköisesti perustettu maanvaraisesti ja
pilarit on alkuperäisten suunnitelmien mukaan perustettu kaivinpaaluilla. Rakentamisesta
ei saa aiheutua tilannetta, jossa sillan rakenteiden stabiliteetti vaarantuu.

- Pihakannen rakentamisen yhteydessä puretaan nykyiset portaat ja kulkuluiska sekä Lato-
kartanontietä tukevaa tukimuuria. Työ vaatii kadun tukemista työn ajan.

- Malmin aseman ylikulkusillan etuluiska ulottuu pysäköintitilojen seinälinjalle. Seinä tulee
mitoittaa näiltä osin maanpainekuormille.

- Pihakansirakenne tulee erottaa rakenteellisesti talorakenteesta, jotta voidaan estää linja-
autoliikenteen aiheuttaman tärinän kulkeutuminen asuin- ja liiketiloihin.

- Pihakannen liittyessä muihin rakenteisiin tulee liikuntasaumojen olla vesitiiviit.

6.4 Rakenteen varusteet ja laitteet

Pihakannen K.H. Wiikin kadun puoleiselle reunalle tulee asentaa kaide, joka on standardin
SFS-EN 1317 mukaisesti tyyppitestattu törmäyskestävyysluokkaan H2. Kaide varustetaan
korkealla suojaverkolla ja kaiteen tulee täyttää Helsingin kaupungin rakennusviraston ohjei-
den mukaiset vaatimukset.

7 Kustannukset

Kustannusarvio on tämän selostuksen liitteenä. Kustannusarvio on jaoteltu neljään osaan:
terminaalisillan jatkaminen (sisältäen nykyisen siltarakenteen pintarakenteen uusimisen), ter-
minaalisillan leventäminen (sisältäen terminaalisillan ja ylikulkusillan välisen kevyen liikenteen
sillan uusimisen), kevyen liikenteen ristikkosilta ja LPA-tontin katurakennustyöt. Tässä käy-
tetty osajaottelu on esitetty liitteen 1 piirustuksessa.

Maarakennuskustannusindeksi 2000 = 100, sillanrakennustyöt, pisteluku 167,3 (01/2015).
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Rakennustekniset työt (sisältää purkutyöt) Alv 0 %:

- Terminaalisillan jatkaminen 2 250 000 €
- Terminaalisillan leventäminen   163 000 €
- Kevyen liikenteen ristikkosilta   437 000 €
- LPA-tontti   246 000 €

Rakennuskustannukset yhteensä (Alv 0 %): 3 096 000 €

Rakennuskustannukset sis. työmaatehtävät (Alv 0 %): 3 870 000 €

Rakennuskustannukset sis. tilaajatehtävät (Alv 0 %): 4 451 000 €

Kokonaiskustannukset sis. varaukset (Alv 0 %): 6 010 000 €

8 Arvio rakennustyöstä

Rakennustyöhön kuluu arviolta 12 kuukautta. Työ on ajoitettava siten, että vedeneristystyöt
terminaalisillalla (nykyinen ja laajennusosa) pystytään tekemään kesäaikaan. Terminaalisillan
korjausten ajaksi linja-autoliikennettä terminaalisillalla joudutaan rajoittamaan. Vuoden 2015
korjauksen yhteydessä terminaalisilta poistetaan osaksi aikaa pois käytöstä ja tehdään väliai-
kaiset pysäkit Latokartanontien varteen ylikulkusillan eteläpuolelle. Samaa järjestelyä voidaan
harkita myös terminaalin korjaus-, vahvennus- ja laajennustyön yhteydessä.

Ratatyön suojaulottuman sisäpuolella tehtäviä töitä ovat terminaalisillan leventämisen teline-
ja muottityöt, terminaalisillan leventämisen perustustyöt, kävelysillan uusimistyö sekä kevyen
liikenteen ristikkosillan perustus- ja asennustyöt. Junaliikenne on erittäin vilkasta, joten kysei-
siin töihin tulee varata riittävä työaika. Kyseiset työt tulee varautua tekemään junaliikenteen
ehdoilla.

Pysäköintitilojen rakentamisen vaiheistus LPA-tontille joukkoliikenneterminaalin alle on selos-
tettu kohdissa 5.3 ja 6.

9 Liitteet

1 Terminaalisillan laajentamisen osat

2. Rakennepiirustukset:
429340-1 Yleispiirustus
429340-2 Leikkaukset A – A … E – E

3. Kustannusarviot









A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kustannusarvio 1 (14)

TERMINAALISILLAN JATKAMINEN

Numero Nimike Määrä Yksikkö Yksikköhinta Kustannus
1100 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT

1120 POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT
JA SUOJATTAVAT RAKENTEET

1123 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sillat

- betonirakenteet
-- kansilaatan reuna ja uloke 118 m3rtr 2057,79 242819
-- portaat 27 m3rtr 1187,83 32071
-- betonielementti 0 (Malmin aseman yks) 11 m3rtr 1187,83 13066
- teräsrakenteet
-- sälekaide 98 m 20,08 1967
-- verkkoseinä 25 m 20,08 502
- pintarakenteet
-- asfalttikerrosten poisto kaivinkoneella 2188 m2rtr 16,73 36605
-- asfalttikerrosten poisto kaivinkoneella 43 m2rtr 16,73 719
-- betonipäällysteen poisto 241 m3rtr 309,51 74591
-- betonikiviverhouksen poisto 1630 m2rtr 11,71 19089
-- mursketäytteen poisto 196 m3rtr 33,46 6558
-- vedeneristeen poisto 3818 m2rtr 3,346 12775
-- vedeneristeen poisto (Elementti 0) 43 m2rtr 3,346 144

1129 Muut poistettavat, siirrettävät ja suojattavat
rakenteet

- teräsrakenteiset katokset 410 m2tr 50,19 20578

1300 PERUSTUSRAKENTEET

1320 PAALUPERUSTUKSET

1325 Porapaalut

1325.1 Teräsputkiporapaalut

1325.1:1 Paalut ø 800 168 mtr 1087,45 182692

1325.1:6 Sisäpuolinen betoni C30/37 82 m3rtr 163,95 13444

1325.1:7 Betoniraudoitteet 9900 kg 1,56 15403

1620 MAAKAIVANNOT

1624:1 Kaivu ilman tuentaa 710 m3ktr 7,70 5464
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TERMINAALISILLAN JATKAMINEN

Numero Nimike Määrä Yksikkö Yksikköhinta Kustannus
1830 KAIVANTOJEN TÄYTÖT

1834 Perustusten alustäytöt 35 m3rtr 18,40 644

1835 Rakenteiden ympärystäytöt 398 m3rtr 18,40 7324

2000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET

2140 PÄÄLLYSTEET JA PINTARAKENTEET

2143 Betoniset pintarakenteet

2143.1 Betonikivi- ja laattapäällysteet

- betonikiviverhous 1938 m2tr 61,90 119964

4000 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT

4200 SILLAT

4207 Sillan peruslaatat

4207:1 Muotit ja telineet 113 m2tr 73,61 8318

4207:2 Raudoitteet

- teräs A500HW 7000 kg 1,56 10891

4207:4 Betoni

- betoni C30/37 66 m3rtr 163,95 10821
* lisähinta P30 66 m3rtr 31,79 2098

4210 SILLAN TUKIRAKENTEET

4211 Maatuet (päätytuet)

4211.1 Betonirakenteet maatuissa

4211.1:1 Muotit ja telineet

- muotit ja telineet 190 m2tr 95,36 18119

4211.1:2 Raudoitteet

- teräs A500HW 5000 kg 1,84 9202
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TERMINAALISILLAN JATKAMINEN

Numero Nimike Määrä Yksikkö Yksikköhinta Kustannus
4211.1:4 Betoni

- betoni C35/45 38 m3rtr 189,05 7184
* lisähinta P50 38 m3rtr 43,50 1653

4212 Välituet

4212.1 Betonirakenteet välituissa

4212.1:1 Muotit ja telineet

- muotit ja telineet 82 m2tr 95,36 7820

4212.1:2 Raudoitteet

- teräs A500HW 2500 kg 1,84 4601

4212.1:4 Betoni

- betoni C35/45 17 m3rtr 189,05 3214
* lisähinta P50 17 m3rtr 43,50 739

4214 Sillan tukirakenteiden verhoukset

4214.4 Betonin pinnoitus

- sementtipinnoite 272 m2tr 50,19 13652

4220 SILLAN PÄÄLLYSRAKENNE

4221 Betonirakenteet päällysrakenteessa

4221:1 Muotit

- paikalla valetut betonisillat 769 m2tr 63,57 48888
- paikalla valetut betonisillat (Elementti 0) 40 m2tr 63,57 2543
- muottikangas 56 m2tr 18,40 1031

4221:2 Raudoitteet

- teräs A500HW 65000 kg 1,56 101133
- teräs A500HW (Elementti 0) 2200 kg 1,56 3423

4221:21 Liimausvahvennus 200 m2tr 2007,60 401520
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TERMINAALISILLAN JATKAMINEN

Numero Nimike Määrä Yksikkö Yksikköhinta Kustannus
4221:4 Betoni

- betoni C35/45 502 m3rtr 189,05 94903
- betoni C35/45 (Elementti 0) 17 m3rtr 189,05 3214
* lisähinta P30 485 m3rtr 31,79 15417
* lisähinta P30 (Elementti 0) 17 m3rtr 31,79 540
* lisähinta P50 17 m3rtr 43,50 739

4226.5 Betonipintojen impregnointi 17 m2tr 10,875 185

4230 SILLAN KANNEN PINTARAKENTEET

4231 Eristys

4231.1 Eristysalustan hiekkapuhallus 4288 kan-m2 6,19 26543

4231.1 Eristysalustan hiekkapuhallus (Elementti 0) 34 kan-m2 6,19 210

4231.2 Epoksitiivistys 4288 m2tr 31,79 136303

4231.2 Epoksitiivistys (Elementti 0) 34 m2tr 31,79 1081

4231.3 Kermieristys

- kumibitumikermikeristys (2 krt.) 4288 kan-m2 23,42 100434
- kumibitumikermikeristys (2 krt.) Elementti 0 43 kan-m2 23,42 1007

4231.7 Reunapalkin sisäpinnan kumibitumisively 60 m2tr 7,70 462

4231.8 Sääsuoja eristämistä varten 4288 m2tr 36,81 157824

4231.8 Sääsuoja eristämistä varten (Elementti 0) 34 m2tr 36,81 1251

4232 Eristyksen suojaus

4232.1 Suojakerros asfalttibetonista

- AB6/50 4288 kan-m2 7,70 33000
- AB6/50 (Elementti 0) 34 kan-m2 7,70 262

4233 Sillan päällyste

4233.1 Asfalttipäällysteet

4233.11 Asfalttibetoni (AB)

- AB 16/120 (Elementti 0, 3 x 50 mm) 102 m2tr 10,04 1024
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TERMINAALISILLAN JATKAMINEN

Numero Nimike Määrä Yksikkö Yksikköhinta Kustannus
4233.2 Betonipäällysteet

4233.21 Betonipäällyste

- d = 110 mm 2350 m2tr 35,13 82563

4239 Muut sillan kannen pintarakenteet

4239.1 Päällysrakenteen täytekerros

4239.12 Täytekerros murskeesta 194 m3tr 31,79 6167

4239.13 Täytekerros hiekasta 97 m3tr 25,10 2434

4240 SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET

4241 Liikuntasaumat

4241.2 Massaliikuntasaumat

- liikuntavara < 30 mm 66 mtr 404,87 26721

4241.4 Saumausmassat

- kumibitumipohjaiset saumausmassat 134 mtr 7,70 1031

4245 Suojalaitteet

4245.1 Kaiteet, johteet ja kosketussuojaseinämät

4245.12 Teräskaiteet

- harva kaide ja korkea 40 mtr 177,34 7094
  suojaverkko (H2)

4248 Kuivatuslaitteet

4248.1 Tippuputket 20 kpl 31,79 636

4248.22 Pitkät pintavesiputket 12 mtr 153,92 1847

4248.4 Kannen salaoja 1740 mtr 18,40 32021

4249 Muut sillan varusteet ja laitteet

4249.2 Kontaktitapit 32 kpl 9,20 294
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4249.4 Sähköistyksen putkitukset

- putket ø => 110 (muovi) 200 mtr 7,70 1539

5500 TYÖMAAN KALUSTO

5520 TELINEET

5520:3 Sillan päällysrakenteen telineet

- paikalla valetun sillan telineet
    maasilta 662 kan-m2 71,94 47624
    maasilta (Elementti 0) 34 kan-m2 71,94 2446

Yksikkökustannukset i = 167,3 (Alv 0 %): 2250084
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TERMINAALISILLAN LEVENTÄMINEN

Numero Nimike Määrä Yksikkö Yksikköhinta Kustannus
1100 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT

1120 POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT
JA SUOJATTAVAT RAKENTEET

1123 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sillat

- betonirakenteet
-- betonikaide 37 m3rtr 1187,83 43950

1129 Muut poistettavat, siirrettävät ja suojattavat
rakenteet

- teräsrunkoinen kävelysilta 30 m2tr 50,19 1506

2000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET

2140 PÄÄLLYSTEET JA PINTARAKENTEET

2143 Betoniset pintarakenteet

2143.1 Betonikivi- ja laattapäällysteet

- betonikiviverhous 92 m2tr 61,90 5695

4000 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT

4200 SILLAT

4220 SILLAN PÄÄLLYSRAKENNE

4221 Betonirakenteet päällysrakenteessa

4221:1 Muotit

- paikalla valetut betonisillat 230 m2tr 63,57 14622
- muottikangas 42 m2tr 18,40 773

4221:2 Raudoitteet

- teräs A500HW 7900 kg 1,56 12292

4221:4 Betoni

- betoni C35/45 92 m3rtr 189,05 17393
* lisähinta P30 81 m3rtr 31,79 2575
* lisähinta P50 11 m3rtr 43,50 478
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TERMINAALISILLAN LEVENTÄMINEN

Numero Nimike Määrä Yksikkö Yksikköhinta Kustannus
4222 Betonielementtirakenteet

päällysrakenteessa

4222:1 Betonielementit (Kävelysilta) 8 m3rtr 950,26 7602

4226.5 Betonipintojen impregnointi 76 m2tr 10,875 826

4230 SILLAN KANNEN PINTARAKENTEET

4231 Eristys

4231.1 Eristysalustan hiekkapuhallus 142 kan-m2 6,19 879

4231.2 Epoksitiivistys 142 m2tr 31,79 4514

4231.3 Kermieristys

- kumibitumikermikeristys (2 krt.) 142 kan-m2 23,42 3326

4231.7 Reunapalkin sisäpinnan kumibitumisively 21 m2tr 7,70 162

4231.8 Sääsuoja eristämistä varten 142 m2tr 36,81 5226

4232 Eristyksen suojaus

4232.1 Suojakerros asfalttibetonista

- AB6/50 142 kan-m2 7,70 1093

4233 Sillan päällyste

4233.2 Betonipäällysteet

4233.21 Betonipäällyste

- d = 110 mm 50 m2tr 35,13 1757

4239 Muut sillan kannen pintarakenteet

4239.1 Päällysrakenteen täytekerros

4239.12 Täytekerros murskeesta 9 m3tr 31,79 286

4239.13 Täytekerros hiekasta 5 m3tr 25,10 125
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TERMINAALISILLAN LEVENTÄMINEN

Numero Nimike Määrä Yksikkö Yksikköhinta Kustannus
4240 SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET

4241 Liikuntasaumat

4241.4 Saumausmassat

- kumibitumipohjaiset saumausmassat 52 mtr 7,70 400

4245 Suojalaitteet

4245.1 Kaiteet, johteet ja kosketussuojaseinämät

4245.12 Teräskaiteet

- harva kaide (H2) 44 mtr 165,63 7288
- harva kaide ja korkea 8 mtr 177,34 1419
  suojaverkko (H2) (levitys)
- jalankulkusillan sälekaide 8 mtr 153,92 1231

4245.14 Kosketussuojaseinämät

- roisketiivis seinämä, yläosa verkko 44 mtr 379,77 16710

4248 Kuivatuslaitteet

4248.1 Tippuputket 19 kpl 31,79 604

4248.4 Kannen salaoja 52 mtr 18,40 957

4249 Muut sillan varusteet ja laitteet

4249.2 Kontaktitapit 4 kpl 9,20 37

5500 TYÖMAAN KALUSTO

5520 TELINEET

5520:3 Sillan päällysrakenteen telineet

- paikalla valetun sillan telineet
    maasilta 134 kan-m2 71,94 9640

Yksikkökustannukset i = 167,3 (Alv 0 %): 163364
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RISTIKKOSILTA

Numero Nimike Määrä Yksikkö Yksikköhinta Kustannus
1300 PERUSTUSRAKENTEET

1320 PAALUPERUSTUKSET

1325 Porapaalut

1325.1 Teräsputkiporapaalut

1325.1:1 Paalut ø 600 240 mtr 869,96 208790

1325.1:6 Sisäpuolinen betoni C30/37 65 m3rtr 163,95 10657

1325.1:7 Betoniraudoitteet 7800 kg 1,56 12136

1620 MAAKAIVANNOT

1624:1 Kaivu ilman tuentaa 280 m3ktr 7,70 2155

1830 KAIVANTOJEN TÄYTÖT

1834 Perustusten alustäytöt 13 m3rtr 18,40 239

1835 Rakenteiden ympärystäytöt 213 m3rtr 18,40 3920

4000 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT

4200 SILLAT

4207 Sillan peruslaatat

4207:1 Muotit ja telineet 46 m2tr 73,61 3386

4207:2 Raudoitteet

- teräs A500HW 5000 kg 1,56 7779

4207:4 Betoni

- betoni C30/37 48 m3rtr 163,95 7870
* lisähinta P30 48 m3rtr 31,79 1526

4210 SILLAN TUKIRAKENTEET

4211 Maatuet (päätytuet)

4211.1 Betonirakenteet maatuissa



A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kustannusarvio 11 (14)

RISTIKKOSILTA

Numero Nimike Määrä Yksikkö Yksikköhinta Kustannus
4211.1:1 Muotit ja telineet

- muotit ja telineet 205 m2tr 95,36 19549

4211.1:2 Raudoitteet

- teräs A500HW 5000 kg 1,84 9202

4211.1:4 Betoni

- betoni C35/45 71 m3rtr 189,05 13422
* lisähinta P50 71 m3rtr 43,50 3088

4214 Sillan tukirakenteiden verhoukset

4214.4 Betonin pinnoitus

- sementtipinnoite 205 m2tr 50,19 10289

4220 SILLAN PÄÄLLYSRAKENNE

4221 Betonirakenteet päällysrakenteessa

4221:2 Raudoitteet

- teräs A500HW 3000 kg 1,56 4668

4221:4 Betoni

- betoni C30/37 26 m3rtr 167,30 4350
* lisähinta P30 26 m3rtr 31,79 826

4223 Teräsrakenteet päällysrakenteessa

- yksiaukkoiset ristikkosillat 27000 kg 2,68 72274
- steelcomp-liittolevy t = 0,9 mm 158 m2tr 30,11 4758

4230 SILLAN KANNEN PINTARAKENTEET

4231 Eristys

4231.1 Eristysalustan hiekkapuhallus 158 kan-m2 6,19 978

4231.3 Kermieristys

- kumibitumikermikeristys (2 krt.) 158 kan-m2 23,42 3701
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RISTIKKOSILTA

Numero Nimike Määrä Yksikkö Yksikköhinta Kustannus
4231.7 Reunapalkin sisäpinnan kumibitumisively 35 m2tr 7,70 269

4231.8 Sääsuoja eristämistä varten 158 m2tr 36,81 5815

4233 Sillan päällyste

4233.1 Asfalttipäällysteet

4233.11 Asfalttibetoni (AB)

- AB 11/100 158 m2tr 7,70 1216

4240 SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET

4241 Liikuntasaumat

4241.1 Liikuntasaumalaitteet

- patentoidut saumalaitteet
    liikuntavara 60-100 mm 9 mtr 1084,10 9757

4241.4 Saumausmassat

- kumibitumipohjaiset saumausmassat 79 mtr 7,70 608

4242 Laakerit ja nivelet

4242.1 Laakerit

4242.12 Kalottilaakerit

- kiinteä, tukireaktio 3 MN 2 kpl 1599,39 3199
- liikkuva, tukireaktio 3 MN 2 kpl 3125,16 6250

4248 Kuivatuslaitteet

4248.22 Pitkät pintavesiputket 28 mtr 153,92 4310

4249 Muut sillan varusteet ja laitteet

4249.2 Kontaktitapit 4 kpl 9,20 37

Yksikkökustannukset i = 167,3 (Alv 0 %): 437024
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LPA-TONTTI

Numero Nimike Määrä Yksikkö Yksikköhinta Kustannus
1100 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT

1120 POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT
JA SUOJATTAVAT RAKENTEET

1123 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat sillat

- betonirakenteet
-- portaat, luiskat ja tukimuuri 51 m3rtr 1187,83 60579
- teräsrakenteet
-- H2-verkkokaide 28 m 20,08 562
-- sälekaide 20 m 20,08 402

1420 SUOJAUKSET JA ERISTYKSET

1421 Roudaneristykset 50 m3rtr 247,60 12380

1620 MAAKAIVANNOT

1624:1 Kaivu ilman tuentaa 185 m3ktr 7,70 1424

1630 KAIVANNON TUKIRAKENTEET

1632 Ponttiseinät 150 m2tr 113,76 17065

1830 KAIVANTOJEN TÄYTÖT

1835 Rakenteiden ympärystäytöt 185 m3rtr 18,40 3405

2000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET

2140 PÄÄLLYSTEET JA PINTARAKENTEET

2141 Asfalttipäällysteet

2141.1 Asfalttibetoni (AB)

- AB 16/120 150 m2tr 10,04 1506

2143 Betoniset pintarakenteet

2143.1 Betonikivi- ja laattapäällysteet

- betonikiviverhous 544 m2tr 61,90 33674
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LPA-TONTTI

Numero Nimike Määrä Yksikkö Yksikköhinta Kustannus
2143.2 Betonipäällysteet (valettavat)

- d = 110 mm 486 m2tr 35,13 17075

3000 JÄRJESTELMÄT

3400 LÄMMÖN JA KAASUNSIIRTOJÄRJESTELMÄT

3430 SULANAPITOJÄRJESTELMÄ

3431 Katulämmitys 486 m2tr 200,76 97569

Yksikkökustannukset i = 167,3 (Alv 0 %): 245640

Yksikkökustannukset yhteensä i = 167,3 (Alv 0 %): 3 097 000

Yksikkökustannukset (sisältää yhteiskustannukset 25 %) Alv = 0 %: 3 872 000

Kokonaiskustannukset (sis rakennuttamisen ja suunnittelun kustannukset 15 %) Alv = 0 %: 4 453 000

Kokonaiskustannukset (sisältää varaukset) Alv = 0 %: 6 012 000






































































































































