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VUOSAARI, MERIKORTTIKUJA 6, ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kallvikintien varteen osoitteeseen Merikorttikuja 6 tontille 54048/2
ja tontin sekä katualueen väliselle vihervyöhykkeelle suunnitellaan
uusia asuinkerrostaloja. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan
Uutta Itä-Helsinkiä -tapahtuman yhteydessä 18.4. Itäkeskuksen pe-
ruskoulussa.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa uusien, 6 8 -kerroksisten
asuinkerrostalojen täydennysrakentaminen Kallvikintien varteen. Kallvi-
kintien aluetta koskien ollaan yhtä aikaa kokoamassa suunnitteluperi-
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aatteita, jotka ohjaavat ympäristön tulevaa kehitystä. Suunnitteluperiaat-
teista on samanaikaisesti nähtävillä erillinen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma.

Uusien asukkaiden määrän arvioidaan olevan 200 250. Suunnittelualue
käsittää tontin 54048/2 osoitteessa Merikorttikuja 6 sekä tontin ja Kallvi-
kintien välisen puistoalueen. Rakennusten sijoittelussa ennakoidaan tu-
levan pikaraitiotien katulinjausta ja hanke aloittaa Kallvikintien katutilan
täydennysrakentamisen. Tontin ajo- ja huoltojärjestelyt pysyvät pääosin
ennallaan. Nykyisten pysäköintialueiden tilalle suunnitellaan pysäköinti-
laitosta ja pihakannen alaista pysäköintiä.

Osallistuminen ja aineistot

Asukastilaisuus pidetään Uutta Itä-Helsinkiä -tapahtuman yhteydessä
Itäkeskuksen peruskoulussa 18.4.2018 klo 16.00 20.00. (os. Jäätanssi-
polku 1 (ruoka- ja liikuntasalit)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineistoa
(Kaavan viitesuunnitelma) on esillä 16.4. 7.5.2018 seuraavissa pai-
koissa:
 Vuosaaren kirjastossa, osoitteessa Mosaiikkitori 2.
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa info- ja näyttelytila Laiturin asiakas-
palvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilökohtaista neu-
vontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapal-
veluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta pyydetään esittämään viimeistään 7.5.2018. Kirjalliset mielipiteet
lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099
HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11 13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-
vattu viimeisellä sivulla.

Osalliset

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

 Vuosaari-toimikunta, Vuosaari-seura ja Vuosaari-säätiö
 Helsingin Yrittäjät

http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa kaupunkikuvaan ja liikenteeseen ja laaditaan tar-
vittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioi-
miseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistu-
vat kaupungin asiantuntijat.

Suunnittelun taustatietoa

Tontti 54048/2 on yksityisessä omistuksessa. Helsingin kaupunki omis-
taa katu- ja puistoalueet. Kaavoitus on tullut vireille tontin omistajan ha-
kemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muutoksen perus-
teella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijan
kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Tonttia 54048/2 koskien on voimassa asemakaava vuodelta 1969, jossa
alue on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Puistoaluetta kos-
kien on voimassa asemakaava vuodelta 1976 ja katualuetta koskien
vuodelta 1970.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostaloval-
taiseksi alueeksi, joka on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja
maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue
on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi A2.

Voimassa olevassa maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty tii-
vistettäväksi alueeksi ja se on osa maakunnallisesti merkittävää kulttuu-
riympäristöä.

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
 Keski-Vuosaaren renessanssi: lähtötiedot ja kehittämistavoitteet

(Kaupunkisuunnitteluvirasto 2012)

Tontilla 54048/2 sijaitsee kuusi 3 5 kerroksista asuinkerrostaloa. Piha-
alueella on rakennusten rajaamat väljät leikkipaikat sekä pysäköinnin ja
jätehuollon järjestelyt. Tontin ja Kallvikintien välinen puistoalue on osa
Keski-Vuosaaren väljää metsämäistä kaupunkirakennetta, joka erottaa
asuinkerrostalot ajoväylästä.
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Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Jussi Ukkonen, arkkitehti, p. (09) 310 20516, jussi.ukkonen@hel.fi

Liikenne
Tuomas Vanne, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37429,
tuomas.vanne@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Pekka Leivo, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37388, pekka.leivo@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa (face-
book.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata osoitteesta
www.hel.fi/suunnitelmavahti.

mailto:jussi.ukkonen@hel.fi
mailto:tuomas.vanne@hel.fi
mailto:pekka.leivo@hel.fi
http://face-book.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://face-book.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://twitter.com/helsinkikymp
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
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Kaavoituksen eteneminen
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Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Ote Helsingin yleiskaavasta 2016
 (tullut voimaan 5.12.2018)
Merikorttikuja 6

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Itäinen alueyksikkö / Vuosaari-Vartiokylänlahti - tiimi
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Liisa Kilpilehto, Jussi Vartio 24.10.2018

Merikorttikuja 6

Asiakas: Haahtela-Rakennuttaminen Oy
Tilaus: 28.8.2018
Yhteyshenkilö: Risto Aalto

Akukon Oy Hiomotie 19 FI-00380 HELSINKI

Y-tunnus: 0983772-0www.akukon.fi puh. 010 3200 700

LIIKENNEMELUSELVITYS

1 TAUSTA

2 MELUTASON OHJE-, RAJA- JA SUOSITUSARVOT

3 MELULASKENTA

3.1 Laskenta- ja maastomalli

http://www.akukon.fi
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3.2 Laskentasuureet ja -pisteet
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3.3 Melulähteet

3.3.1 Katuliikenne

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

Laskennassa käytetyt katuliikennetiedot vastaavat ennustetilannetta vuodelle 2040, ja ne on saatu Hel-
singin kaupunkisuunnitteluvirastosta (Kaisa Reunanen-Krause, 21.9.2018).

Taulukko 1. Laskennassa käytetyt tieliikenteen määrät ja nopeudet.

Katu KAVL2040 raskas-% nopeus [km/h]
Kallvikintie 8000 8,0 40
Merikorttikuja 350 1,0 30
Katuliikenteen jakauma päivä- ja yöajan välillä 90 % – 10 %.

Melutaso ei ole herkkä liikenteen vaihteluille. Esimerkiksi 50 % kasvu liikennemäärässä aiheuttaa me-
lutasoon vain 1,8 dB lisäyksen.

3.3.2 Raitioliikenne

Raitioliikenne mallinnettiin Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolta saatujen suunnittelutietojen mukaan
Kallvikintien keskelle (Kaisa Reunanen-Krause, 21.9.2018). Raitiovaunujen melupäästön oletettiin vas-
taavan nykyisen Artic-vaunun melupäästöä. [5].

Kohteen läheisyyteen ei tämänhetkisen suunnittelun perusteella ole tulossa vaihteita tai kaarteita,
joissa ilmenisi kolinaa tai kirskuntaa.

Raitioliikenteen tiedot on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Laskennassa käytetyt raitioliikenteen liikennemäärätiedot. Raitiovaunujen oletettiin vastaa-
van melupäästöltään Artic-raitiovaunua.

Raitiovaunulinja, ennuste 2040 päivä yö nopeus [km/h]

Raide-Jokeri 2 244 56 40

4 ÄÄNIERISTYSTAVOITTEET

Ympäristömelun yleiset ohjearvot sisällä varsinaisissa asuinhuoneissa (mm. olo- ja makuuhuone) ovat
päivällä 35 dB ja yöllä 30 dB [1].

Raitioliikenteen aiheuttamaa yöaikaista melua asunnoissa on syytä tarkastella keskiäänitason lisäksi
myös ohiajon enimmäisäänitasona LAmax, joka voi yöllä häiritä unta. Ympäristömelun sisällä asunnossa
aiheuttamalle enimmäistasolle ei kuitenkaan ole sitovia vaatimuksia. Ympäristöministeriön julkisivujen
äänieristyksen mitoitusoppaassa [2] asunnoissa yöllä esiintyvälle enimmäistasolle suositellaan käytet-
täväksi tavoitearvoa LAmax  45 dB.

5 LASKENTATULOKSET

Liitteissä A on esitetty liikennemelun päiväaikaiset (klo 7–22, liite A1) ja yöaikaiset (klo 22–7, liite A2)
A-keskiäänitasot LAeq.
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Pihoille on laskettu keskiäänitaso 2 m korkeudella maanpinnasta ja julkisivuille on laskettu kerroskoh-
taisesti suurimmat keskiäänitasot. Rakennusten seinillä olevat kahdeksankulmaiset tunnukset ilmoitta-
vat suurimman kyseisillä julkisivuilla esiintyvän keskiäänitason LAeq.

Laskennassa tarkasteltiin myös raitiolinjan aiheuttamia enimmäisäänitasoja rakennusten julkisivuille.
Suurimmat kohdistuvat enimmäisäänitasot LAmax esiintyvät rakennusten 4P - 6P Kallvikintien puoleisilla
julkisivuilla:

 4P: 73 dB
 5P: 76 dB
 6P: 76 dB

6 TULOSTEN TARKASTELU

6.1 Julkisivuihin kohdistuvat melutasot ja äänieristysvaatimukset

Sisämelun keskiäänitason yleiset ohjearvot asuintiloille ovat 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä [1]. Kaava-
vaatimusta vastaava äänitasoerotus LA määritetään julkisivuun kohdistuvan melun keskiäänitason ja
sisämelun keskiäänitason tavoitearvon erotuksena.

Raitioliikenteen osalta on tarpeen tarkastella julkisivuun kohdistuvia enimmäisäänitasoja LAmax. Sisä-
melun enimmäisäänitason tavoitearvona voidaan pitää yöaikaan 45 dB. Tällöin kaavavaatimusta vas-
taava LA määräytyy julkisivulle kohdistuvan enimmäisäänitason ja sisämelun enimmäisäänitason ta-
voitearvon erotuksena.

Ympäristöministeriön asetuksen [6] mukaan asuinrakennuksen ulkovaipan ääneneristys on oltava vä-
hintään 30 dB. Tämä vähimmäisvaatimus on riittävä muiden kuin talojen 5P ja 6P Kallvikintien puoleis-

LA = 31 dB. Tämä ei
koske 8. kerrosten (kattohuoneistojen) julkisivuja, joille riittää vähimmäisvaatimuksen mukainen ää-
nieristys.

HUOM! Kaavavaatimus sekoitetaan usein epähuomiossa julkisivun eri osien äänieristysvaatimusten
kanssa. LA (tai kaavavaatimus) ei ole sama suure kuin ulkoseinien tai ikkunoiden äänieristys liiken-
nemelua vastaan, vaan se on arvo, mitä on käytettävä julkisivun eri osien äänieristyksen mitoitukses-
sa. Julkisivun osien (esim. ulkoseinän tai ikkunan) äänieristysluku liikennemelua vastaan RA,tr (=Rw+Ctr)
on tarkistettava huonetilakohtaisesti ja se on suurempi kuin LA. Esim. ikkunoiden äänieristysvaatimus
riippuu mm. ikkunoiden suhteellisesta pinta-alasta ja huonetilavuudesta.

6.2 Piha-alueet

Melutason päiväajan ohjearvo/vaatimus oleskelualueilla ulkona on 55 dB. Ohjearvo ylittyy pihakannella
niillä alueilla, joita rakennukset eivät suojaa Kallvikintien melulta (nähtävissä liitteessä A1, pihakannen
keltaiset alueet), mutta nämä eivät ole suunnitelmien mukaan ulko-oleskelualueita. Pyöräkatokset ra-
kennusten välissä eivät suojaa melulta, sillä ne sijaitsevat katutasossa eikä niillä ole vaikutusta piha-
kannelle kantautuvaan liikennemeluun.

6.3 Parvekkeet

Parvekkeilla sovelletaan oleskelualueiden ohjearvoa/vaatimusta 55 dB päivällä. Avoimilla parvekkeilla
esiintyvä melutaso on yleensä noin 3 dB suurempi kuin julkisivuun kohdistuva melutaso julkisivusta
tulevan heijastuksen vuoksi.
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