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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Lassilan pohjois-
osassa sijaitsevaa toimitilakiinteistöä Laurinmäenkuja 3 siihen ra-
jautuvine katu- ja viheralueineen, Lassilan eteläosassa sijaitsevaa
toimitilakiinteistöä Sentnerikuja 2 sekä pysäköintilaitoksen tonttia
Sentnerikuja 4.

Tavoitteena on kaupunkiympäristölautakunnan vuonna 2019 hy-
väksymien Lassilan ja Kannelmäen toimitila-alueen suunnittelupe-
riaatteiden mukaisesti mahdollistaa uutta asumista nykyisille toi-
mitilatonteille samalla säilyttäen alueen keskeisillä sijainneilla toi-
mintojen sekoittuneisuus. Sentnerikuja 4:n pysäköintitontin osalta
tavoitteena on varautua laitospysäköinnin kasvavaan kysyntään
Vihdintien bulevardikaupungin suunnittelun ja toteutuksen ede-
tessä.

Laurinmäenkuja 3:een on suunniteltu kolmen 5 8 -kerroksisen
asuinkerrostalon rakentamista purettavan toimistorakennuksen
tilalle, laajentaen tonttia osittain nykyiselle viheralueelle. Sentneri-
kuja 2:ssa suunnitellaan nykyisen toimistorakennuksen muutta-
mista asumiseen alimpien kerrosten säilyessä liike- ja toimitilakäy-
tössä.

Uutta asuntokerrosalaa on 12 600 k-m2. Asukasmäärän lisäys on
n. 300 asukasta. Sentnerikuja 2:ssa säilyy 1 700 k-m2 toimitilaker-
rosalaa.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu Laurinmäenkujan liikenne-
suunnitelma, jonka mukaan kadun pohjoispään kääntöpaikka pie-
nenee nykyisestä ja kadun itäreunaan sijoittuu uutta kadunvarsi-
pysäköintiä. Katualueen leveys muuttuu vähäisesti.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Ke-
häradan ja Vihdintien pikaratiotievarauksen tarjoamien erinomais-
ten joukkoliikenneyhteyksien äärelle saadaan uusia asuntoja.

Laurinmäenkuja 3 ja Sentnerikuja 2 ovat yksityisomistuksessa.
Helsingin kaupunki omistaa muut alueet. Kaavaratkaisu on tehty
kiinteistönomistajien hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun si-
sältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa. Sentnerikuja 4:n osalta
kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin kaksi muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui
yksi kirje. Muistutuksissa ja kirjeessä esitetyt huomautukset koh-
distuivat Valio Oy:n teollisen liiketoiminnan ja alueen linnuston
olosuhteiden huomioimiseen.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnot kohdistuivat ympäristöhäiriöihin,
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ympäristöturvallisuuteen, kulttuuriympäristöön ja kunnallistekniik-
kaan.

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityis-
kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on kaupunkiympäristölautakunnan
vuonna 2019 hyväksymien suunnitteluperiaatteiden mukaisesti
mahdollistaa hallittu asuntojen lisääminen Lassilan toimitila-alu-
eelle samalla säilyttäen alueen pääkadun, Kaupintien varrella
toimi- ja palvelutilaa. Sentnerikuja 4:ssä kaupungin tavoitteena on
varautua laitospysäköinnin kasvavaan kysyntään Vihdintien bule-
vardikaupungin suunnittelun ja toteutuksen edetessä.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että edistetään asuntotuotantoa Pohjois-Haagan
aseman läheisyyteen sekä suunnitellun Vihdintieltä Kaupintielle
kulkevan pikaraitiotien vaikutusalueelle. Purkamisessa on tavoit-
teena huomioida kiertotalousnäkökulma. Lisäksi tavoitteena on
parantaa hulevesien hallintaa ja edistää uusiutuvan energian tuo-
tantoa kiinteistöillä.

Laurinmäenkuja 3:ssa kiinteistön omistajan tavoitteena on uusien
asuinkerrostalojen rakentaminen purettavan toimistorakennuksen
tilalle ja tarvittavien autopaikkojen sijoittaminen tontille. Sentneri-
kuja 2:ssa kiinteistön omistajan tavoitteena on muuttaa pääosa
rakennuksen tiloista asumiseen siten, että rakennuksen runko ja
julkisivut pääosin säilyvät.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 13 777 m2.

Laurinmäenkuja 3:een kaavaratkaisu osoittaa 7 250 k-m2 uutta
asumisen kerrosalaa, korttelialueen samalla laajentuessa vähäi-
sesti (210 m2) nykyiselle viher- ja katualueelle. AK-korttelialueen
tehokkuudeksi muodostuu e=2,0. Voimassa olevan asemakaavan
mukainen 3 500 k-m2 liikerakennusten kerrosala poistuu. Uusien
asukkaiden määrä on n. 180.

Sentnerikuja 2:ssa AL-korttelialueen yhteenlaskettu kerrosala on
7 050 k-m2, josta enintään 5 350 k-m2 saa käyttää asumiseen ja
vähintään 1 700 k-m2 tulee rakentaa liike-, toimisto-, työ ja palve-
lutilaksi. Tontin kerrosala pienenee voimassa olevan kaavan mu-
kaisesta 150 k-m2:llä johtuen siitä, että asumisen aputiloja saa ra-
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kentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.  AL-kort-
telialueen tehokkuudeksi muodostuu e=2,3. Uusien asukkaiden
määrä on n. 130.

Sentnerikuja 4:n pysäköintilaitoksen lisärakentamismahdollisuus
osoitetaan kaavaratkaisussa muutamalla suurin sallittu kerrosluku
neljäksi nykyisen kolmen sijaan. Lisäkerros mahdollistaisi n. 110
uuden autopaikan rakentamisen. LPA-korttelialueelle ei merkitä
kerrosalaa.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Lassila on 1970-luvulta alkaen rakentunut silloisen Martinlaakson
radan, nykyisen Kehäradan tiiviiksi ja toiminnoiltaan sekoittu-
neeksi asemanseuduksi. Suunnittelun yhtenä tavoitteena oli kor-
kea työpaikkaomavaraisuus ja Lassilaan rakentui paikallisesti
merkittävä toimistorakennusten keskittymä, jossa työpaikkamäärä
on suurimmillaan ollut yli 5 000. Työpaikkamäärä on vaihdellut
yleisen taloudellisen tilanteen mukaan. Viimeisten 5 10 vuoden
aikana alueelta on siirtynyt isoja toimijoita ja työpaikkamäärä on
ollut laskusuunnassa. Ulkopuolinen konsultti toimittaa kaupungille
noin vuoden välein päivittyvän arvion eri alueiden toimistotilojen
vajaakäytöstä. Tiedot eivät kaikilta osin ole kattavia, mutta kerto-
vat kuitenkin vajaakäytön kehittymisen suunnan. Vuoden 2019
vajaakäyttötietojen perusteella noin puolet alueen toimistotilasta
on tyhjillään. Vajaakäyttö on kuitenkin ollut lievässä laskusuun-
nassa muutaman vuoden ajan. Osa toimitilarakennuksista on toi-
minnallisesti vanhentuneita ja alueella on ylitarjontaa peruskorjaa-
mattomasta toimistotilasta.

Alueen liikenteellinen saavutettavuus joukkoliikenteellä ja henkilö-
autolla Pohjois-Haagan aseman, Vihdintien pikaraitiotievarauk-
sen, Kehä I:n ja Vihdintien vaikutusalueella on erinomainen.

Laurinmäenkuja 3

Alueelle hyväksytyissä suunnitteluperiaatteissa (Lassilan ja Kan-
nelmäen toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet, kaupunkiympäris-
tölautakunta 4.6.2019) merkittiin tietyt, alueen keskeisiin katuihin
nähden syrjässä sijaitsevat toimitilakiinteistöt alueeksi, jolla käyt-
tötarkoituksen muutosta asumiseen voidaan tutkia. Laurinmäen-
kuja 3 on yksi näistä kiinteistöistä.

Laurinmäenkuja 3:ssa sijaitsee vuonna 1984 valmistunut, noin
3 500 k-m2 laajuinen toimistorakennus, jonka on suunnitellut ark-
kitehti Kalevi Ruokosuo. Rakennuksessa on tasakatto ja punatiili-
laattapintainen julkisivu. Kolmen toimistohuoneita sisältävän ker-
roksen alla on osittain maanalainen autohalli. Lähes koko piha-
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alue on asfaltoituna pysäköintialueena. Kiinteistön itäpuolella si-
jaitsee Kehärataan rajautuva puistoalue. Puistoalueella sijaitse-
vista linnoiterakenteista kerrotaan selostuksen kohdassa Suojelu-
kohteet. Laurinmäenkuja 3:n pohjoispuolella sijaitsee viereisten
taloyhtiöiden käytössä oleva pysäköintialue ja sen takana Kehä I.
Laurinmäenkuja 3:n eteläisenä naapurina on useaa kiinteistöä
palveleva pysäköintilaitos.

Laurinmäenkuja 3 ei kiinteistön omistajan antaman selvityksen
(Isännöitsijätoimisto Kehäykkönen Oy, 17.6.2020) mukaan vastaa
nykyisiä vaatimuksia liiketiloille, eikä se tämän vuoksi kiinnosta
uusia toimijoita. Omistaja katsoo, että mittavien muutostarpeiden
takia ei ole edellytyksiä muuttaa nykyistä rakennusta asuinkäyt-
töön. Omistajan mainitsemia perusteluja toimistotilan heikolle ky-
synnälle ja siten purkamiselle ovat rakennuksen heikko energiate-
hokkuus, viilennyksen puuttuminen, talotekniikan, lämpö- ja vesi-
johtoverkoston, ikkunoiden ja vesikaton peruskorjaustarve sekä
rakennuksen hissittömyys.

Laurinmäenkuja 3:sta laaditun meluselvityksen mukaan tontille ai-
heutuu merkittävää liikenteen melua Kehä I:n ja Kehäradan suun-
nista. Kaupungin asiantuntijat ovat todenneet, että meluolosuhtei-
den näkökulmasta nykyisen rakennuksen muuttaminen asumis-
käyttöön tai sen säilyttäminen osana uudisrakennushanketta ei
ole tarkoituksenmukaista. Nykyinen rakennus sijaitsee keskellä
tonttia, jolloin riittävän laajan oleskelupihan toteuttaminen melu-
katveen puolelle ei ole mahdollista. Asuntojen tai parvekkeiden
avautumista pelkästään Kehä I:n tai Kehäradan suuntaan ei pi-
detä mahdollisena, jolloin asuntojen sijoittaminen nykyiseen syvä-
runkoiseen rakennukseen ei tuottaisi asumisen kannalta hyvää
suunnitteluratkaisua. Laurinmäenkuja 3:n melukysymyksiä käsitel-
lään laaditun kaavaratkaisun ja viitesuunnitelman lähtökohdista
selostuksen kohdassa Ympäristöhäiriöt - Liikenteen haitat.

Edellä mainittujen perustelujen pohjalta on kaavaratkaisun valmis-
telun yhteydessä arvioitu, että rakennuksen purkamiselle on riittä-
vät perustelut. Ennen rakennus- tai purkuluvan hyväksymistä lu-
vanhakijan on laadittava purkukartoitus.



9 (42)

Laurinmäenkuja 3, nykyinen toimistorakennus, oikealla Ke-
härata.

Sentnerikuja 2

Alueellisissa suunnitteluperiaatteissa merkittiin asemakeskuksissa
ja alueen pääkatujen varsilla sijaitsevia kiinteistöjä toiminnoiltaan
monipuolisesti sekoittuneeksi alueeksi, joilla tavoitteena on edis-
tää hybridirakennusten ja korttelien toteuttamista. Sentnerikuja 2
kuuluu näihin kohteisiin, joissa asemakaavaa muutettaessa uu-
den asumisen osuuden tulisi olla enintään 75 %.

Sentnerikuja 2:n toimisto- ja liikerakennus on noin 7 200 k-m2 laa-
juinen ja se on valmistunut vuonna 1992 arkkitehtien Bruno ja Eva
Erat suunnittelemana. Julkisivut ovat punatiililaattapintaisia. Ra-
kennuksen kuudes, ylin kerros on osin sisäänvedetty. Rakennuk-
sen koilliskulmassa kadun puolella on näyttävä lasiseinäinen pää-
porras. Kaupintien puolella rakennuksen alin kerros on osittain
maanalainen. Rakennuksen itäjulkisivu on rakennettu lähes kiinni
viereisen puistoalueen rajaan. Ensimmäisen kerroksen tilat avau-
tuvat puistoon suurin erkkeri-ikkunoin. Pysäköintialueen lisäksi
tontilla on istutettuja alueita. Pihan kautta on ajo viereisen pysä-
köintilaitoksen alimpaan kerrokseen.

Sentnerikuja 4

Sentnerikuja 4:ssä sijaitseva kolmikerroksinen pysäköintilaitos
(Kiinteistö Oy Poha-pysäköinti) on valmistunut vuonna 1990
Bruno ja Eva Eratin suunnittelemana. Punatiililaattapintaiset julki-
sivut on pääosin rakennettu kiinni tontin rajoihin. Autopaikkoja on
kolmessa kerroksessa yhteensä n. 340 kpl. Pysäköintilaitoksen
alimpaan kerrokseen ajetaan pohjoissivulta, Sentnerikuja 2 tontin
kautta. Muihin kerroksiin ajetaan Sentnerikujalta. Pysäköintiyhtiön
osakkaina on Sentnerikujan varren kiinteistöjen lisäksi kortteleissa
29173 ja 29178 29180 sijaitsevia asuin- ja liikekiinteistöjä.
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Kuvassa vasemmalta lukien Kaupintie, Sentnerikuja 2:n nykyinen toimi-
tilarakennus ja Sentnerikuja 4:n pysäköintilaitos.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Kaavaratkaisu mahdollistaa kolmen uuden asuinkerrostalon ra-
kentamisen Laurinmäenkuja 3:sta purettavan toimistorakennuk-
sen tilalle. Nykyiseen verrattuna kiinteistön rajoja muutetaan siten,
että AK-korttelialue laajenee luoteiskulmassa nykyiselle kadun
kääntöpaikalle ja kaakkoiskulmassa nykyiselle viheralueelle. Lau-
rinmäenkujan puolella kiinteistöä kavennetaan vähäisesti kadun-
varsipysäköinnin lisäämiseksi.

Laurinmäenkuja 3, asemapiirros. Viitesuunnitelma 6.11.2020, Arkkiteh-
dit Anttila & Rusanen Oy.

Kaavaratkaisu mahdollistaa enintään viisikerroksisen asuinkerros-
talon rakentamisen Laurinmäenkujan varteen. Kadun kaltevuuden
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takia rakennuksen alimmasta, pysäköintitilan tasoon sijoittuvasta
kerroksesta saa enintään kolmasosan rakentaa asuintiloiksi. Pi-
han itäreunaan voi rakentaa kaksi kerrostaloa, jotka pihan puo-
lella saavat olla enintään 8-kerroksisia. Itäpuolisen viheralueen
sijaitessa suunniteltua kansipihaa ylempänä rakennusten ensim-
mäinen kerros asettuu rinnettä vasten ja varataan rinteen puolella
asumisen aputiloille, mikä on huomioitu kerrosluvun merkintäta-
vassa. Itäreunan asuinrakennukset tulee liittää toisiinsa kiinteästi
lasitetuilla oleskeluparvekkeilla, jotta voidaan suojata piha-aluetta
Kehäradan aiheuttamalta melulta. Rakennusten nivelkohdassa
vastakkaisten julkisivujen etäisyys on melko pieni, jonka takia on
määrätty asuinhuoneiden pääikkunoiden suuntaamisesta siten,
että saavutetaan pidempiä ikkunanäkymiä ja riittävä yksityisyys.

Kadun varrella julkisivujen tulee olla paikalla muurattua punatiiltä.
Pihajulkisivujen tulee olla vaaleita ja itäisen viheralueen vastais-
ten julkisivujen tiilipintaisia. Kaavassa määrätään, ettei maanta-
sokerroksen julkisivu saa antaa umpinaista vaikutelmaa, millä py-
ritään parantamaan varasto- ym. tilojen julkisivujen laatua. Par-
vekkeiden rakentamista ohjataan kaavamääräyksin mm. siten,
että varmistetaan liikennemelun huomioiminen ja parvekkeellisten
asuntojen riittävä osuus. Kadun puoleisessa julkisivussa tavoit-
teena on ulokeparvekkeet, jotka voivat ylittää katualueen rajan ra-
kennusjärjestyksen mahdollistamalla tavalla.

Rakennusten välinen piha tulee pääasiassa olemaan pysäköintiti-
lan kansirakennetta, jonka istuttamista ja varustamista viihtyisään
ulko-oleskeluun ohjataan määräyksin. Kadun pituuskaltevuudesta
johtuen kansipihalle voidaan järjestää ajo kadun pohjoispäästä.
Korttelialueen lounaisosassa ympäröivät alueet sijaitsevat selvästi
kansipihaa alempana, jolloin pysäköintitilalle muodostuu julkisivua
kadulle ja eteläiseen naapuriin päin. Kyseisten julkisivujen tulee
olla paikalla muurattua punatiiltä. Kansipiha tulee korttelialueen
lounaisosassa aidata pinnakaiteella ja kadulta tulee järjestää ulko-
porrasyhteys pihakannelle, jotta varmistetaan sujuva jalankulku-
yhteys korttelin itäreunan taloihin.

Korttelialueen koillisnurkka jää rakentamatta ja se tulee istuttaa
siten, että se liittyy saumattomasti viereiseen viheralueeseen.

Pysäköintipaikat sijoittuvat pääasiassa pysäköintitilaan pihakan-
nen alle, johon ajo voidaan järjestää ilman luiskaa korttelialueen
lounaisosassa. Vähäinen osa autopaikoista voidaan sijoittaa pi-
han pohjoisosaan pihan ajoliittymän läheisyyteen.
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Otteita Laurinmäenkuja 3 viitesuunnitelmasta 6.11.2020, Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy. Kuvat
ylhäältä lukien: Näkymäkuva Laurinmäenkujalta, viistoilmakuvasovitus, julkisivukaavio Laurinmä-
enkujalle, pysäköintihallin pohjapiirroskaavio sekä leikkausperiaate.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL)

Kaavaratkaisu mahdollistaa Sentnerikuja 2:n nykyisen toimisto- ja
liikerakennuksen käyttötarkoituksen osittaisen muuttamisen siten,
että rakennuksen 2 6. kerroksiin voidaan rakentaa uusia asun-
toja. Asuntoja ei saa rakentaa rakennuksen ensimmäiseen, osin
maanalaiseen kerrokseen ja 2. kerroksen Kaupintien puoleiseen
siipeen, vaan niihin tulee sijoittaa liike-, toimisto- ym. tiloja.

Rakennus on alun perin suunniteltu poikkeuksellisen edustavaksi
mm. ilmavan pääportaan ja pyöristettyjen kulmien avulla. Hakijan
teettämän viitesuunnitelman mukaan rakennuksen luonnetta voi-
daan käyttötarkoituksen muutoksessa kunnioittaa, kasvattaen kui-
tenkin ikkuna-aukkoja, lisäten pihajulkisivuille ulokeparvekkeita ja
ottaen ylimmän kerroksen teknisiä tiloja asumiskäyttöön. Kaa-
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vassa määrätään oleskeluparvekkeiden ja ranskalaisten parvek-
keiden vähimmäisosuudesta ja siitä, että julkisivujen tulee jatkos-
sakin olla pääosin punatiilipintaisia. Asuntojakaumasta on neuvo-
teltu kaupunginkanslian asumisen yksikön kanssa, jonka perus-
teella kaavassa on määrätty asuntojen enimmäismäärästä.

Otteita Sentnerikuja 2:n viitesuunnitelmasta 4.2.2021, Arkkitehtipal-
velu.fi. Ylempänä asemapiirroksessa punainen nuoli osoittaa säilyvän
ajoyhteyden naapuritontin pysäköintilaitoksen 1. kerrokseen. Alempana
näkymäluonnos uusista piha- ja parvekejärjestelyistä.
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Rakennuksen ylimmässä kerroksessa on nykyisin viihtyisä sauna-
osasto, jota ajatellen on kaavassa määrätty asukkaille tarkoitetun
talosaunan sijoittamisesta ylimpään kerrokseen.

Sentnerikuja 2 kiinteistö omistaa viereisen LPA-korttelialueen py-
säköintilaitoksesta suuren määrän pysäköintipaikkaosakkeita. Toi-
mistokiinteistön käyttötarkoituksen muuttuessa pääosin asumi-
seen laskennallinen autopaikkojen tarve pienenee merkittävästi.
Viitesuunnittelun yhteydessä on todettu, että osa kiinteistön omis-
tamista autopaikoista pysäköintilaitoksen 1. kerroksen koillis-
osassa voidaan muuttaa polkupyöräpaikoiksi palvelemaan Sent-
nerikuja 2:n asukkaita ja työntekijöitä. Polkupyöriä varten tulee ra-
kentaa erilliset lukittavat tilat, joihin kulun voi järjestää Sentneri-
kuja 2:n vastaiselta julkisivulta.

Otteita Sentnerikuja 2:n viitesuunnitelmasta 4.2.2021, Arkkitehtipalvelu.fi
Vasemmalla 4. kerroksen pohjakaavio. Oikealla pohjakaavio polkupyörien pysäköintitilan (ruske-
alla) sijoittumisesta naapuritontin pysäköintilaitoksen 1. kerrokseen.

Kaavakartassa on merkitty istutettava tontin osa, jolle viitesuunni-
telman mukaan voidaan toteuttaa oleskelupiha hyvään ilman-
suuntaan. LPA-korttelialueen vastaiseen tontin reunaan on mer-
kitty säilyvä ajoyhteys pysäköintilaitoksen alimpaan kerrokseen.

Lähivirkistysalue (VL)

Korttelin 29186 ja rata-alueen välisen lähivirkistysalueen erityis-
piirteenä on runsaat säilyneet 1. maailmansodan aikaiset linnoite-
rakenteet, joista tarkemmin selostuksen kohdassa Suojelukoh-
teet. Alueelle ei ole tarkoitus rakentaa uusia ulkoilupolkuja, koska
museoviranomaisten mukaan aitaamattomien linnoiterakenteiden
läheisyyteen ei tulisi ohjata ulkoilijoita. Alue on kuitenkin saavutet-
tavissa Kehä I:n eteläpuoliselta ulkoilutieltä käsin.
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Autopaikkojen korttelialue (LPA)

Sentnerikuja 4:n pysäköintilaitokseen ei kohdistu välittömiä muu-
tostarpeita edellä mainittujen ulkoiluvälinevarastojen rakentami-
sen lisäksi. Kaavaratkaisu ei muuta nykytilannetta koskien sitä,
minkä kiinteistöjen autopaikkoja LPA-korttelialueelle saa sijoittaa.
Kaavaratkaisussa suurinta sallittua kerroslukua kasvatetaan siten,
että tulevaisuudessa pysäköintilaitosta voi tarvittaessa korottaa
yhdellä kerroksella, mikä mahdollistaisi n. 110 uuden autopaikan
rakentamisen. Lähtökohtaisesti olisi edullista laajentaa olemassa
olevaa suurta pysäköintilaitosta uusiin tonttikohtaisiin kansi-
pysäköintiratkaisuihin verrattuna. Näin varaudutaan mahdolliseen
kasvavaan pysäköintipaikkojen kysyntään Vihdintien bulevardi-
kaupungin suunnittelun ja toteutuksen edetessä Sentnerikujan lä-
heisyyteen. Toisaalta, mikäli Sentnerikujan muut nykyiset toimitila-
kiinteistöt muuttuvat tulevissa kaavamuutoksissa asuntopainottei-
siksi, niiden laskennallinen autopaikkojen tarve pienenee nykyi-
sestä. Lisäkerroksen mahdollistaman autopaikkamäärän arvioi-
daan vastaavan lähialueen tulevia maankäyttötarpeita. Tähän liit-
tyviä sopimusneuvotteluja ei ole vielä mahdollista käydä, vaan
asia ajankohtaistuu tulevaisuudessa. Asiaa käsitellään lisäksi se-
lostuksen kohdissa Rakennetekniikka ja Toteutus.

Liikenne

Lähtökohdat

Laurinmäenkujan katualue on 120 metriä pitkä ja 14 metriä leveä,
joskin eteläpäässä katu levenee yli 20-metriseksi. Ajorata on 5,5
metriä leveä. Pysäköinti on sallittu ajoradan läntisellä puolella. Ka-
dun kääntöpaikka on laaja ja rajautuu pohjoispäässä autopaikko-
jen korttelialueeseen. Liikennemäärä on noin 600 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa. Kadun molemmilla puolilla on jalkakäytävät. Läntinen
jalkakäytävä jatkuu puistokäytävänä Kehä I varren puistoalueelle.
Laurinmäenkujaa palvelevat Pohjois-Haagan juna-asema (360 m)
ja lähilinja 32. Kaupintiellä kulkevat bussilinjat 51 ja 54.

Nykytilanteessa Laurinmäenkuja 3:n pysäköinti sijoittuu tontille.
Laurinmäenkuja 3 ei ole osakkaana eteläisen naapuritontin pysä-
köintilaitoksessa.

Sentnerikujan katualue on 100 metriä pitkä ja 15 metriä leveä.
Jalkakäytävät ovat molemmin puolin 8-metristä ajorataa. Pysä-
köinti on sallittu vain toisella puolen ajorataa. Liikennemäärä on
noin 1 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Sentnerikuja 2 eteläreu-
nalla on rasite jalankulun ja pyöräilyn yhteydelle, joka johtaa kort-
telin itäpuoliselle puistoreitille. Tähän liittyvä kiinteistörasite on voi-
massa mutta reittiä ei ole rakennettu puistoalueella, joten se on
vähäisessä käytössä polkuna. Reitti mutkittelee talon eteläpäädyn
ympäri ja on siten vaikeasti havaittavissa. Sentnerikujaa palvele-
vat Pohjois-Haagan juna-asema (270 m) ja bussilinjat 52 ja 54.
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Sentnerikuja 2:n pihalla on nykyisin noin 15 autopaikkaa ja vierei-
sen pysäköintilaitoksen 1. kerroksessa kiinteistö omistaa 116 au-
topaikkaa.

Länsi-Helsingin pikaraitioteiden yleissuunnitelman mukaan Vih-
dintien bulevardin pikaraitiotie rakennetaan Kaupintietä Kantelet-
tarentielle kauppakeskus Kaaren edustalle.

Kaavaratkaisu

Laurinmäenkujan liikennesuunnitelman mukaan ajorataa levenne-
tään kaksi metriä siten, että tontin vieraspysäköintipaikat (8 kpl)
mahtuvat katualueelle kuten alueen muutkin vieraspaikat. Vastaa-
vasti jalkakäytävä ja korttelialueen raja siirtyvät idemmäksi. Suu-
ren kääntöpaikan tarpeeton osa liitetään korttelialueeseen piha-
kannen alaisen pysäköintihallin tilantarpeen vuoksi. Pyöräilyn yh-
teys puistoreitille lähtee kääntöpaikalta erillään jalkakäytävästä.

Voimassa olevan asemakaavan mukainen yleisen jalankulun yh-
teys Sentnerikuja 2 tontin halki poistuu kaavaratkaisussa. Tarkoi-
tus on Sentnerikujan alueen tulevissa muissa asemakaavan muu-
toksissa muodostaa tarkoituksenmukaisempi jalankulun ja pyöräi-
lyn reitistö, joka liittää nykyiset Sentnerikujan korttelialueet Vihdin-
tien bulevardikaupungin kaavarungon mukaiseen uuteen aluee-
seen lännessä ja viheralueisiin idässä.

Sentnerikuja 2:n nykyisten liike- ja toimitilojen muuttuessa pää-
osin asumiseen kiinteistön laskennallinen autopaikkojen tarve las-
kee, mikä mahdollistaa autopaikkojen poistamisen pihalta ja osan
pysäköintilaitoksen 1. kerroksessa olevien pysäköintitilojen otta-
misen ulkoiluvälinevarastoksi. Tila vieraspaikoille (6 kpl) löytyy ka-
dulta, jossa pysäköinti voidaan sallia kadun molemmin puolin.

Palvelut

Lähtökohdat

Lassilan kaupalliset palvelut sijaitsevat kivijalkaliiketiloina Kaupin-
tien ja Pohjois-Haagan aseman ympäristössä. Laurinmäenkuja
3:ssa ei nykytilanteessa ole liike- tai palvelutiloja. Sentnerikuja
2:ssa on nykyisin toimistotilojen lisäksi lounasravintola, johon on
kulku sekä kadun että pihan puolelta.

Lassilan kerrostaloalueella Kaupintien pohjoispuolella on kunnalli-
sia ja yksityisiä päiväkoteja. Koulut sijaitsevat Pohjois-Haagassa
Lassilan itäpuolella. Lassilassa on useita sosiaali- ja vanhuspalve-
lujen toimipisteitä.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu edellyttää toimisto-, liike- ja palvelutilojen säilyttä-
mistä Sentnerikuja 2:n alimmissa kerroksissa, jolloin ne tukevat
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Kaupintien roolia paikallispalvelujen keskittymänä. Rakennuksen
ensimmäisessä kerroksessa ravintolakäytössä olevan liikehuo-
neiston näyttävine puiston puoleisine erkkeri-ikkunoineen katso-
taan soveltuvan jatkossakin esim. ravintolaksi, jonka takia kaa-
vassa on määrätty 1. kerroksen liiketilan varustamisesta rasvan-
erottelukaivolla ja ilmastointihormilla.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Suurmaisemassa kaava-alueen osat sijoittuvat Mätäjoen laakson
itäpuolella kulkevan selännealueen vaihettumisvyöhykkeelle.
Kaava-alue kuuluu kokonaisuudessaan Mätäjoen valuma-aluee-
seen.

Laurinmäenkujan alue on rakennettua kaupunkiympäristöä toimis-
torakennukseen liittyvine pysäköintialueineen. Alueen itäosa muo-
dostuu kapeasta puistoalueesta Kehäradan ja toimistokiinteistön
välissä. Puistoalue on linnoituskaivantojen pirstomaa ja avokalli-
olle on muodostunut ketomaista kasvillisuutta. Alueen puusto
koostuu yksittäisistä kalliomännyistä sekä nuoremmasta lehti-
puustosta. Puistoalueen eteläosa on kalliosta rinnettä ja alueella
on suuria korkeuseroja. Alueen itäosassa kallion lakialue nousee
radan varressa yli +28 korkeusasemaan, kun taas korttelin länsi-
osassa alue liittyy Laurinmäenkujan katukorkoihin, jotka laskevat
pohjoisesta etelään +24,3  20.

Sentnerikujan alue on täysin rakennettua ja topografialtaan melko
tasaista ympäristöä. Kaava-alueen itäpuolelle sijoittuu kaupungin
puistoalue. Puistoalueen läpi kulkee Helsingin viher- ja virkistys-
verkostoa täydentävä mutta alueellisesti tärkeä yhteys, jota pitkin
Lassila yhdistyy laajempiin viheralueisiin kuten Runar Schildtin
puistoon ja Helsingin läntiseen vihersormeen.

Kaava-alueella ei ole Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan
arvokkaita tai suojeltuja luontokohteita eikä uhanalaista lajistoa.
Kaava-alueen ulkopuolelta, Sentnerikujan itä- ja eteläpuolelta on
tunnistettu kaksi liito-oravien ydinaluetta. Alueet on tarkistettu
vuoden 2018 liito-oravainventoinneissa.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun mukaiset korttelialueet ovat tehokkaasti rakennet-
tua ympäristöä, joiden nykyinen kasvillisuus on istutettua ja eten-
kin AK-korttelialueen osalta kaavan toteutuksen yhteydessä uusit-
tava. Kaavassa on annettu tontteja koskevia määräyksiä pihojen
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ja pihakansien käsittelystä. Tonteille on osoitettu istutettavia alu-
een osia ja sellaisia maanvaraisia alueen osia, joille tulee istuttaa
puita ja pensaita. Kaavamääräykset istuttamisesta ja viherkerroin-
tarkastelusta varmistavat mm. suurten puiden istuttamisen pi-
hoille, viihtyisät piha-alueet asukkaille sekä alueiden luontevan liit-
tymisen ympäröiviin alueisiin.

Kaavaratkaisun mukaan AK-korttelialueeseen liitetään osa vierei-
sestä viheralueesta uudisrakennettavan oleskelupihan koon ja va-
loisuuden parantamiseksi. Kaavamääräys edellyttää, että tontin
liittyminen viereiseen lähivirkistysalueeseen tulee toteuttaa sau-
mattomasti.

Sentnerikuja 2 ja 4:n nykyiset rakennukset sijaitsevat kiinni viher-
alueen vastaisessa rajassa. Tilanne ei ole nykyisten suunnittelu-
käytäntöjen mukainen, mutta johtuu alueen aiemmista kaavarat-
kaisuista. Nyt valmistellussa kaavaratkaisussa ei ole katsottu tar-
koituksenmukaiseksi laajentaa korttelialueita viheralueen puolelle.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Kaava-alue sijaitsee erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien ää-
rellä, joten alueen täydennysrakentaminen on perusteltua.

Kaavaratkaisu

AK- ja AL-korttelialueilla edellytetään viherkertoimen käyttöä, uu-
siutuvan energian tuottamista ja vettä läpäisemättömiltä pinnoilta
tulevien hulevesien viivyttämistä. AL-korttelialueella olevan raken-
nuksen suuren peittopinta-alan, viereistä LPA-korttelialuetta pal-
velevan ajorasitteen ja korttelialueella edellytettävien liike- ja pal-
velutilojen takia vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin viher-
kertoimen tavoiteluku, joka koskee palvelujen alueita ja toimisto-
rakentamisen alueita.

AK- ja AL-korttelialueilla uusien asuinrakennusten energiatehok-
kuuden tulee olla 10 % tiukempi kuin voimassa olevissa asetuk-
sissa oleva vähimmäistaso.

AL-korttelialueella rakennuttajan teettämän viitesuunnitelman läh-
tökohtana on olemassa olevan rakennusrungon ja pääosin myös
julkisivun säilyttäminen rakennuksen käyttötarkoituksen muuttu-
essa, mikä on kestävän rakentamisen tavoitteiden mukaista.

AK-korttelialueella on katsottu, että olemassa olevan rakennuksen
muuttaminen asuinkäyttöön olisi haastavaa mm. pihaoleskelun ja
liikenteen melun torjumisen kannalta, joten kaavaratkaisun lähtö-
kohtana on nykyisen rakennuksen purkaminen. Rakennuksen
purkamisen perusteita on käsitelty tarkemmin selostuksen koh-
dassa Alueen lähtökohdat ja nykytilanne. Kaikkia korttelialueita
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koskevan määräyksen mukaan ennen rakennus- tai purkuluvan
hyväksymistä on luvanhakijan laadittava purkukartoitus. Tällä
kannustetaan purkumateriaalin uudelleenhyödyntämiseen kierto-
talousperiaatteiden mukaisesti.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Laurinmäenkuja 3:n itäpuolisella viheralueella sijaitsee ensimmäi-
sen maailmansodan aikaisia linnoiterakenteita ja niiden rakenta-
miseen liittyviä louhekasoja. Junaradan ja alueen kiinteistöjen ra-
kentamisen myötä osia tästä kohteesta on jo aiemmin tuhoutunut.
Viheralueella on säilynyt juoksuhautoja, kaksi tuliasemaa ja kaksi
suojahuonetta. Eteläisemmän tuliaseman lähistöllä on hyvin erot-
tuva kivikasa. Eteläisemmän suojahuoneen länsipuolella on ra-
kentamisen yhteydessä louhetta käytetty maastonmuotojen tasoit-
tamiseen. Linnoiterakenteita ei ole huomioitu voimassa olevassa
asemakaavassa.

Linnoiterakenteet ovat muinaismuistolain suojaamia kiinteitä mui-
naisjäännöksiä. Ennen kaavahankkeen vireille tuloa pidettiin
16.12.2019 muinaismuistolain 13 § mukainen neuvottelu, johon
asiantuntijaviranomaisina osallistuivat museoviraston ja Helsingin
kaupunginmuseon edustajat. Kaupunginmuseo on arvioinut koh-
teen merkittäväksi siitä syystä, että kahdessa suojahuoneessa on
säilyneitä katon hirsirakenteita, mikä on Helsingissä harvinaista.
Neuvottelussa todettiin nykyinen muinaisjäännösalueen rajaus
vanhentuneeksi. Kohdetta on tarkasteltava kokonaisuutena, johon
kuuluu juoksuhautojen ja suojahuoneiden lisäksi rakentamisen ai-
kaisia kivi- ja louhekasoja. Kyseisen linnoitteen osia on aiemmin
tuhoutunut. Suojahuoneiden harvinaisuusarvon takia tarkistetun
muinaisjäännösalueen rajauksen sisälle jäävä kohde on perustel-
tua säilyttää.

Kaupunginmuseo on maastokäyntien perusteella päivittänyt mui-
naismuistoalueen rajauksen ja määritellyt tarvittavan suojaetäi-
syyden uuteen kiinteistönrajaan ja rakentamiseen. Kaupunginmu-
seo on todennut, että kiinteistöä on mahdollista jossain määrin
laajentaa nykyiselle viheralueelle ja että kaavaratkaisussa tulee
käsitellä koko kohteen osalta sm-merkintöjen tarve. Museo kat-
soo, että uusi asuintontti tulee rajata itärajaltaan siten, etteivät lin-
noiterakenteet houkuttelisi esim. lasten leikkeihin. Suojahuonei-
den oviaukot tulee ummistaa.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisussa AK-korttelialue laajenee kaakossa nykyiselle
viheralueelle muinaisjäännöksen suoja-alueen huomioivalla ta-
valla. Tämä parantaa uuden asuntokohteen oleskelupihan kokoa
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ja valoisuutta. Pääosa korttelin 29186 itäpuolisesta lähivirkistys-
alueesta on kaavakartassa varustettu sm-merkinnällä. Tarkistetun
muinaisjäännösalueen aluerajauksen sisälle jäävään kohteeseen
ei tulla kajoamaan.

Sm-aluerajaus ulottuu vähäisesti AK-korttelialueen puolelle. Tältä
osin on kyse viheralueella lähellä korttelialueen rajaa sijaitsevan
linnoitekokonaisuuden suoja-alueesta varsinaisen muinaisjään-
nöksen jäädessä viheralueen puolelle. Tontin rajan tuntumassa
rakennettaessa ja louhittaessa tulee varmistaa, ettei tärinä vauri-
oita viereistä linnoitetta. Ennen rakentamisen aloittamista linnoit-
teen rakenteet tulee katselmoida ja suojata kiintein aidoin. Raken-
tamisen aikana linnoitteiden tilaa tulee seurata rakennuttajan ta-
holta.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Laurinmäenkuja 3:n pohjoispuolella Kehä I:n varressa sijaitsee
Gasgrid Finland Oy:n korkeapaineinen maakaasun DN400 siirto-
johto, jonka etäisyys kiinteistöstä on pienimmillään noin 130 met-
riä.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun mukainen maankäyttö on liitettävissä nykyiseen
yhdyskuntateknisen huollon verkostoon eikä edellytä sen lisära-
kentamista.

Nykyinen maakaasun siirtojohto sijaitsee Gasgridin ja Tukesin
mukaan riittävän kaukana Laurinmäenkujan uudesta maankäy-
töstä eikä siirtojohtoa tarvitse sen vuoksi uusia.

Laurinmäenkuja 3:n alueella sijaitsee purettavan rakennuksen
tonttijohtoja. Näiden Laurinmäenkujan ja tontin välisten johtojen
muutostarve on otettava huomioon toteutussuunnitteluvaiheessa.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Laurinmäenkuja 3:ssa maanpinnan korko vaihtelee tasolla
maanpinnan viettäessä loivasti lounaaseen. Alu-

een itäreuna on kalliota. Rakennettu länsiosa on kalliota, jonka
päällä on noin metrin paksuinen täytemaakerros. Nykyinen raken-
nus on suunnitelma-asiakirjojen mukaan perustettu suurimmalta
osin kallion varaan ja osin tiiviin hiekkamoreenin varaan.
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Sentnerikuja 2:ssa maanpinnan korko vaihtelee tasolla

rän kerrospaksuus on korkeimmillaan yli 11 metriä alueen luoteis-
osassa ja ohuimmillaan alle 1 metrin kaakkoisosassa. Pinta-
maana on koko kaava-alueella ohut, pääsääntöisesti alle metrin
paksuinen täytemaakerros. Alueen luoteisosassa täytekerroksen
alla on 4 metriä paksu savikerros, joka ohenee kaakon suuntai-
sesti. Savikerroksen alla on hiekkaa.

Sentnerikuja 4:ssä nykyinen pysäköintilaitosrakennus on perus-
tettu osittain kallion varaisten betonianturoiden varaan ja osittain
rakennus on paalutettu teräsbetonipaaluilla.

Kohteissa ei ole ollut maaperän pilaantumista aiheuttavaa toimin-
taa.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Melu, runkomelu, tärinä ja ilmanlaatu

Vilkasliikenteinen Kehä I sijaitsee Laurinmäenkuja 3:n kaava-alu-
een pohjoispuolella. Helsingin kaupungin meluselvityksen 2017
mukaan Kehä I:n varrelle sijoittuvista meluesteistä huolimatta
VNp 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot ylittyvät laajalti
kaava-alueella. Tien liikenteestä aiheutuu myös ilman epäpuh-
tauksia. Kehäradan liikenteestä aiheutuva melu ylittää ohjearvot
vain Laurinmäenkujan kaava-alueen itäosissa.

Sentnerikuja 2:n suunnittelualueelle aiheutuu liikenteen melua lä-
hinnä Kaupintien ajoneuvoliikenteestä. Melutason ohjearvot ylitty-
vät Kaupintien puolella. Kehäradan junaliikenteen melu ei ylitä oh-
jearvotasoa kaava-alueella.

Kehäradan junaliikenteestä aiheutuu maa- ja kallioperään väräh-
telyä, joka radan läheisiin rakennuksiin kytkeytyessään saattaa
aiheuttaa häiritsevää tärinää tai runkoääntä.

Kaava-alueelta Laurinmäenkuja 3:n kohdalta on laadittu erillinen
raideliikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys (Promethor Oy,
5.11.2019). Sen mukaan runkomelu tulee ottaa kallioisella alu-
eella huomioon suunniteltaessa asuinrakennuksia noin alle 40
metrin etäisyydelle radasta. Kallioisella alueella raideliikenne ei
aiheuta havaittavaa tärinää rakennuksissa.

Sentnerikuja 2:ssa sijaitsevan rakennuksen osalta ei ole laadittu
erillistä tärinä- ja runkomeluselvitystä. Rakennuksen lähimmän
nurkan kohtisuora etäisyys on sillalla kulkevasta raiteesta noin 60
metriä, lähimpien nykyisten asuinrakennusten sijaitessa hieman
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yli 20 metrin päässä raiteesta. Kehäradan junaliikenteen ei arvi-
oida todennäköisesti aiheuttavan merkittävää runkoääntä tai tä-
rinää kaavamuutoksen kohteena olevaan nykyiseen rakennuk-
seen. Kaupintien pikaraitiotien osalta on mahdollisen runkomelun
ja tärinän torjuntatarve otettava huomioon raitiotien suunnittelussa
ja rakentamisessa.

Kaava-alueen pohjoisemman suunnittelualueen läheisyydessä si-
jaitsee Lassilan huippu- ja varalämpökeskus. Laitoksen normaali-
toiminnassa syntyvät savukaasut johdetaan noin 108 metriä kor-
kean piipun kautta ulkoilmaan. Savukaasujen päästökomponent-
teja ovat mm. rikkidioksidi, typenoksidit, hiilidioksidi ja hiukkaset.

Ympäristöturvallisuus

Asemakaava-alueen ympäristössä on kaksi laajamittaisesti kemi-
kaaleja käyttävää ja varastoivaa tuotantolaitosta, joiden ympäris-
tössä maankäytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huo-
miota riittäviin etäisyyksiin vaaraa aiheuttavien toimintojen ja herk-
kien toimintojen välillä. Laitokset ovat Helen Oy:n Lassilan
huippu- ja varalämpökeskus ja Valion Pitäjänmäen mehutehdas.
Kemikaali- ja turvallisuusvirasto Tukes on määritellyt laitoksille
Seveso-direktiivin mukaisen konsultointivyöhykkeen, joka on mo-
lemmilla 0,5 km. Vyöhykkeelle laadittavista asemakaavoista on
Seveso-direktiivin mukaisesti pyydettävä laitosturvallisuudesta
vastaavan viranomaisen lausunto. Suomessa direktiiviä sovelle-
taan ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti, jolloin lausun-
not on pyydettävä sekä laitosten toimivaltaiselta kemikaali- ja tur-
vallisuusviranomaiselta Tukesilta, että pelastuslaitokselta (YM
ohje 22.6.2015, YM4/501/2015).

Lassilan huippulämpökeskus

Helen Oy:n Lassilan huippu- ja varalämpökeskus sijaitsee lähim-
millään noin 250 metrin etäisyydellä Laurinmäenkuja 3:n kaava-
muutosalueen suunnitteluista rakennuksista. Laitos tuottaa kauko-
lämpöä etenkin talviaikaan, kun peruskuormalaitosten teho ei riitä.
Lämpökeskuksen pääpolttoaine on maakaasu. Varapolttoaineena
on kevyt polttoöljy, jota varastoidaan 3500 m3 suuruisessa säili-
össä. Raskaan polttoöljyn käyttö ja varastointi ovat päättyneet
Lassilan lämpökeskuksella vuonna 2018. Helen Oy on laatinut
vaarojen arvioinnin laitokselle polttoaineen vaihdon suunnittelua
varten.

Öljyn käsittelyn periaatteellisia riskejä ovat mm. vuodot, tulipalojen
lämpösäteily ja savukaasut sekä räjähdysten ylipainevaikutukset.

Pitäjänmäen mehutehdas

Valion Pitäjänmäen mehutehdas käyttää jäähdytykseen kylmäai-
neenaan ammoniakkia, jonka määrä laitoksella on noin 13 tonnia.
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Ammoniakki voi aiheuttaa varaa ympäristölle ja ihmisen tervey-
delle, mikäli se vahingon seurauksena pääsee jäähdytysjärjestel-
män ulkopuolelle. Ammoniakkia varastoidaan laitoksella sisäti-
loissa. Lauhdutukseen käytettäviä putkistoja kulkee rakennuksen
katolla. Ammoniakkia voi päästä ulkoilmaan myös sisätiloista hä-
tätuuletuksen tai varoventtiilien kautta.

Kaavaratkaisu

Melu, runkomelu, tärinä ja ilmanlaatu

Laurinmäenkuja 3:n kaava-alueelle on laadittu liikennemeluselvi-
tys (Promethor Oy, PR5084-Y01, 1.4.2020). Selvityksessä on
mallintamalla arvioitu mitoittavan ennustetilanteen mukaan tielii-
kenteestä, kehäradan rautatieliikenteestä ja Kaupintien pikarai-
tiotiestä kaava-alueelle aiheutuvaa melua sekä keskiäänitasojen
että raideliikenteen enimmäisäänitasojen kannalta. Enim-
mäisäänitasot eivät muodostu meluntorjuntaa mitoittaviksi.

Kehä I:n ja Kehäradan suunnasta tulevaa haitallista liikennemelua
on torjuttu rakennuksen ulkoseinän ääneneristävyysmääräyksillä
sekä oleskeluparvekkeita koskevin määräyksin, jotta niillä saavu-
tetaan valtioneuvoston asettamat melutason ohjearvot.

Meluselvityksen perusteella asuinrakennuksiin muodostuva suurin
äänitasoerovaatimus on 38 dB, ja se kohdistuu Kehä I:n puolei-
selle julkisivulle. Kehäradan puoleisilla julkisivuilla äänitasoero-
vaatimus on 34-36 dB.

Korttelialueen itäreunan rakennuksissa asunnot eivät voimakkaan
melun vuoksi saa avautua yksinomaan pohjoiseen Kehä I:n suun-
taan tai itään junaradan suuntaan. Tällä tavoitellaan asuinviihtyi-
syyden parantamista siten, että jokaiseen asuntoon liittyy ikkuna
tai parveke rakennuksen hiljaisemman julkisivun puolella. Myös-
kään asuntojen oleskeluparvekkeita ei saa sijoittaa Kehä I:n suun-
taan eivätkä parvekkeet saa junaradan varrella avautua sen suun-
taan. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. avattavat parvekelasitukset
radan suuntaan eivät ole mahdollisia, vaan melulta suojaavan ra-
kenteen tulee olla kiinteä. Kaikilla oleskeluparvekkeilla edellyte-
tään melutason ohjearvojen saavuttamista.

Piha-alueen suojaamiseksi junamelulta kaavassa edellytetään yh-
tenäistä rakennukset toisiinsa liittävää melun leviämistä estävää
lasista parvekeosaa. Yhtenäinen rakennusmassa suojaa myös pi-
han puolen julkisivuja raideliikenteen melulta ja edesauttaa ns. hil-
jaisemman julkisivun muodostumista asuinrakennuksiin. Samasta
syystä pohjoisimman rakennusalan länsijulkisivuun kohdistuvaa
melua tulee torjua yhtenäisellä parvekevyöhykkeellä.

Meluselvityksen perusteella oleskeluun ja leikkiin tarkoitetuilla alu-
eilla melutason ohjearvot alittuvat. Melulta suojatun piha-alueen
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lisäksi korttelin ympäristössä on kävelyetäisyydellä laajempia me-
lun ohjearvot alittavia virkistysalueita esim. Kaupintien eteläpuo-
lella Runar Schildtin puiston alueella.

Laurinmäenkuja 3:n kaava-alueen ilmanlaatuun vaikuttaa eniten
Kehä I:n liikenne. Kaava-alueelle kohdistuvia ilman epäpuhtauspi-
toisuuksia on arvioitu HSY:n tuottaman ilmanlaatuaineiston: il-
manlaatuvyöhykkeiden, ilmanlaadun mittausaineiston sekä le-
viämismallinnuksen perusteella. Alueen ympäristöolosuhteet
mahdollistavat päästöjen hyvän tuulettumisen ja liikenteen pako-
kaasuperäisten päästöjen päästökehityksen myötä epäpuhtauspi-
toisuuksien ei arvioida kasvavan nykyisestä.

Ilmanlaatuvyöhykkeiden minimietäisyys on tarkoitettu sovelletta-
vaksi kaavoja muutettaessa jo rakennetuilla alueilla ja täydennys-
rakentamisessa. Minimietäisyys 70 m täyttyy kaava-alueella VL-
alueen pohjoisosaa lukuun ottamatta. Lähivirkistysalueelle ei kui-
tenkaan ole tarkoitus rakentaa uusia ulkoilupolkuja, koska aitaa-
mattomien linnoiterakenteiden läheisyyteen ei tulisi ohjata ulkoili-
joita. Ilmanlaatuvyöhykkeiden määrittämällä minimietäisyydellä
typpidioksidin vuosikeskiarvo on 21-25 µg/m3, typpidioksidipitoi-
suuden vuorokausiohjearvo ylittyy vain harvoin, pienhiukkasten
vuosikeskiarvo on enintään 10 µg/m3 (WHO:n vuosiohjearvo) ja
hengitettävien hiukkasten raja-arvot alittuvat ja ohjearvot ylittyvät
vain harvoin (ELY-keskus, Opas 2/2015). Jo toteutuneen päästö-
kehityksen myötä, pitoisuuksien voidaan uusimpien ilmanlaatumit-
tausten ja -kartoitusten perusteella arvioida olevan kaava-alueella
oppaassa esitettyä pienempiä. Esim. Länsi-Pakilan kohdalla
vuonna 2019 tehdyn loittonevan passiivikeräinmittaussarjan mu-
kaan 37 m ja 65 m etäisyydellä Kehä I:stä NO2-vuosikeskiarvopi-
toisuus oli 17 µg/m3. Ilmanlaadun vuosikartan 2019 mukaan typpi-
dioksidin vuosikeskiarvo on kaava-alueella noin tasolla 12-16
µg/m3. Siten voidaan arvioida, että ilmanlaadun raja-arvot eivätkä
todennäköisesti myöskään ohjearvot ylity kaava-alueella liiken-
teen vaikutuksesta. Ilmanlaatu voi kuitenkin etenkin epäedulli-
sissa sääolosuhteissa olla ajoittain heikkoa, ja siksi kaavassa on
hyvän sisäilman laadun varmistamiseksi ja ilman epäpuhtauksille
altistumisen vähentämiseksi annettu määräys, jonka mukaan ra-
kennusten ilmanotto tulee järjestää tehokkaasti suodatettuna
mahdollisimman kaukaa päästölähteistä.

Helen Oy:n Lassilan huippu- ja varalämpökeskuksen ilmapäästö-
jen leviämistä on viimeksi selvitetty Ilmatieteen laitoksen teke-
mässä pääkaupunkiseudun päästöjen leviämismalliselvityksessä
(2016) osana laajempaa kokonaisuutta. Energiantuotantolaitosten
päästöjen vaikutus pääkaupunkiseudun ilmanlaatuun on todettu
pieneksi, vaikka päästömäärät kokonaisuutena ovat huomattavia.
Voimalaitosten päästöt vapautuvat korkeista piipuista, jolloin ne
leviävät ja laimenevat tehokkaasti eivätkä heikennä ilmanlaatua
hengityskorkeudella.
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Lassilan huippulämpökeskuksen piipun korkeus on 108 metriä,
mikä luo hyvät olosuhteet päästöjen laimenemiselle. Asemakaava
ei mahdollista poikkeuksellisen korkeaa rakentamista Laurinmä-
enkujan alueelle, jolloin normaali päästöjen johtaminen korkean
piipun kautta on arvioitu sopivaksi varmistamaan myös Laurinmä-
enkujan alueelle riittävät olosuhteet. Uusi asutus ei sijoitu nykyistä
lähintä asutusta lähemmäksi laitosta. Laitoksen polttoainevalikoi-
masta on selvityksen ajankohdan jälkeen poistunut raskaspoltto-
öljy, mikä on ilmapäästöjen näkökulmasta edullinen muutos.

Laurinmäenkuja 3:n itäreunassa rakennusalat sijoittuvat lähimmil-
lään noin 35-40 metrin etäisyydelle junaraiteesta, minkä takia
kaavassa on annettu tonttia koskeva jatkosuunnittelumääräys uu-
disrakennusten runkomeluntorjunnan varmistamiseksi.

Sentnerikuja 2 kaava-alueelle on teetetty liikennemeluselvitys (A-
Insinöörit Suunnittelu Oy, 1617200.1A, 3.4.2020), jossa arvioitiin
mallintamalla katuliikenteestä, kehäradan rautatieliikenteestä ja
Kaupintielle suunnitellun pikaraitiotien liikenteestä kaava-alueen
ulko-oleskelualueille ja rakennusten julkisivuille kohdistuvaa me-
lua. Katu- ja raideliikenteen aiheuttamat päiväajan keskiäänitasot
ovat kohteessa meluntorjuntaa mitoittavat.

Meluselvityksen mukaan Sentnerikuja 2:n ulko-oleskelu- ja leikki-
alueet voidaan sijoittaa rakennuksen muodostaman suojan puo-
lelle melutason ohjearvot alittavalle alueelle. Tämän lisäksi lähi-
alueelta löytyy Helsingin kaupungin meluselvityksen 2017 mu-
kaan laajoja virkistysalueita kuten kehäradan itäpuolelle sijoittuvat
metsäalueet sekä Runar Schildtin puisto ja Aino Acktén puisto,
joilla melutason ohjearvot alittuvat. Oleskeluparvekkeet ovat to-
teutettavissa kaikkialle, joskaan niitä ei suositella sijoitettavan
Kaupintien suuntaan liikenteen haittojen vuoksi. Kaupintien puo-
leiselle julkisivulle kohdistuu korkeimmillaan 66 dB melutaso, ja
tälle julkisivulle on kaavassa annettu asuntoja ja muita vastaavia
tiloja koskien äänitasoerovaatimus, jolla varmistetaan melutason
ohjearvojen täyttyminen ja riittävän hyvä asuinviihtyisyys, vaikka
asunto avautuisi vain Kaupintien liikenteen suuntaan.

Ympäristöturvallisuus

Lassilan huippulämpökeskus

Lassilan lämpökeskuksen suuronnettomuuksien vaarojen arvioin-
nissa (Elomatic, 2017) on arvioitu ja mallinnettu polttoaineen va-
rastoinnin ja käsittelyn riskejä ja vaikutuksia. Selvitys on laadittu
Helen Oy:n polttoaineen vaihdon suunnittelun, kuten mm. mitoi-
tuksen tarpeisiin.  Selvityksessä on tarkasteltu myös selvityksen
laatimisen aikaan vielä käytetyn raskaan polttoöljyn vaikutukset.
Raskaan polttoöljyn käyttö on loppunut, eikä sitä enää ole otettu
asemakaavan laatimisessa huomioon.
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Kevyen polttoöljyn vaikutuksista selvityksessä on tarkasteltu säi-
liövaraston onnettomuudet sekä säiliöautoilla tapahtuvien öljykul-
jetusten purkupaikan tapahtumat. Laskentaoletukset ovat kevyen
polttoöljyn palotilanteen arvioinnissa varsin konservatiivisia, jolloin
on oletuksena ollut, että palossa syntyy 10 % hiilimonoksidia (hä-
kää).

Selvityksessä todettiin, että tarkastellussa kevyen polttoöljyn pa-
loskenaariossa lämpösäteilyvaikutukset ulottuvat intensiteetillä 3
kW/m2 reilun 50 metrin etäisyydelle varastosäiliön reunasta. Tuo-
tantolaitosten sijoittamiseen laaditun Tukesin oppaan mukainen
kerrostaloasumiseen sovellettava AEGL 2 (30 min) - pitoisuus ei
ylittynyt rikkidioksidille lainkaan ja hiilimonoksidille etäisyys ulottui
vajaan 290 metrin etäisyydelle. Palon kuumien savukaasujen
päästöpilvi kohoaisi tarkastelun perusteella korkealle palopaikan
ja rakennusten yläpuolelle, joten mallinnettu etäisyys ei suoraan
kuvaa etäisyyttä maan pinnalla. Autolastauspaikan palotilanteen
vaikutukset olivat selkeästi pienemmät, kuin säiliövaraston vaiku-
tukset. Vaikutukset ulottuivat muutamien kymmenien metrien etäi-
syydelle. Laitoksen polttoainemuutos on merkittävällä tavalla
muuttanut turvallisuustilanteen paremmaksi.

Nykyinen lähin asutus sijaitsee noin 160 metrin etäisyydellä Lassi-
lan lämpökeskuksesta. Asemakaavan mukaiset Laurinmäenkujan
asuinrakennukset, noin 180 asukkaalle, sijoittuisivat olemassa
olevaan kaupunkirakenteeseen lähimmillään noin 250 metrin etäi-
syydelle lämpölaitoksen polttoainevarastosta.

Pitäjänmäen mehutehdas

Valion Pitäjänmäen laitoksen jäähdytykseen käyttämän ammoni-
akin aiheuttamia riskejä ja onnettomuuksien seurausvaikutuksia
on selvitetty aiemmin vuonna 2003 Kolikkokujan asemakaavana
tunnetun hankkeen yhteydessä (Kaupintien eteläpuoleista aluetta
koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos, 29. kaupungin-
osan (Haaga, Lassila) osa kortteleita 29208 ja 29209 sekä katu-
lähivirkistys- ja puistoalueet). Silloisen suunnitelman lähimmät
asuinkerrostalot olisivat sijainneet lähimmillään noin 170 metrin
etäisyydellä Valion laitoksesta. Mallinnuksen perusteella oli to-
dettu etäisyys silloisten ERPG vertailuarvojen perusteella mi-
nivaatimukset täyttäviksi. Oli myös todettu, että vaikka minivaati-
mukset täyttyisivätkin, voisi uudelle asuinalueelle kuitenkin aiheu-
tua vakava vaaratilanne. Maankäytön edellyttämä riskien pienen-
tämisen tarve laitoksilla oli todettu selvityksessä. Korkein hallinto-
oikeus päätti sittemmin (17.7.2006) kumota asemakaavan perus-
tein, että Valion ammoniakin mahdollisten vaikutusten vuoksi ase-
makaavan terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset eivät täyt-
tyneet.

Ammoniakkiriskien selvitys on Helsingin kaupungin toimeksian-
nosta päivitetty lähialueille vireille tulleiden asemakaavojen ja
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muun maankäytön suunnittelun tarpeisiin (Maankäytön suunnitte-
lua varten tehtävä ammoniakkikylmälaitoksen vaarojen arvioinnin
ja mallinnuksen päivitys, Gaia Consulting Oy 1.12.2020). Päivityk-
sessä on otettu huomioon muuttunut lainsäädäntö ja linjaavat oh-
jeet, kartoitettu toiminnan muutokset sekä tehty mallinnukset teol-
lisuuden vaikutusten arviointiin soveltuvalla ohjelmistolla. Kynnys-
pitoisuuksina on käytetty tarkoitukseen soveltuvia AEGL-arvoja
aiempien ERPG-arvojen sijasta.

Merkittävä Pitäjänmäen teollisuusalueen olosuhdemuutos aiem-
paan tilanteeseen verrattuna on, että Valion naapurissa sijainnut
toinen ammoniakkilaitos Pakastamo Oy on lopettanut toimintansa.
Näin ollen vain Valion laitos on ollut tarpeen ottaa huomioon.

Tarkistetut ja päivitetyt skenaariot olivat kaasumaisen ammoniakin
vuoto kompressorin ja lauhduttimen välisestä putkesta (S1), suuri
vuoto konehuoneen lattialle ja haihtuneen ammoniakin poisto ulos
hätätuuletuksella (S2) ja varoventtiilivuoto (S3). Lisäskenaariona
tarkasteltiin tilanne, joka oli nestemäisen ammoniakin vuotaminen
lauhduttimen putkesta katolle ja lammikoituneen ammoniakin

tiin ja
saadut pitoisuudet arvoitiin nykyisin suositeltuihin AEGL-kynnyspi-
toisuuksiin.

Työssä tarkasteltiin mallinnusten epävarmuustekijöitä ja todettiin,
että epävarmuustekijät huomioon ottaenkin tulokset ovat riittävän
tarkkoja käyttötarkoitukseensa. Tulokset ovat konservatiivisia, sillä
arvioissa ei ole otettu huomioon ammoniakin kuivadepositiota,
joka pienentää pitoisuuksia ilmassa sääolosuhteista riippuen noin
20-50 %.

Laajimmat kynnysetäisyydet saatiin lauhduttimella tapahtuvan
vuodon skenaariolle S1, jonka kerrostaloalueelle sovellettava
AEGL-2 (30 min) etäisyys oli 570 m.  Varoventtiilivuodon skenaa-
riossa S3 vastaava kynnysetäisyys AEGL-2 (30 min) oli 300 m.

Työn tuloksista ja Valion ympäristön maankäyttöä mitoittavista
skenaarioista on asemakaavoituksen aikana keskusteltu alusta-
vasti epävirallisessa työneuvottelussa 21.1.2021 Tukesin ja Ely-
keskuksen kanssa. Raportti on lisäksi toimitettu Helsingin kaupun-
gin pelastuslaitokselle.

Osittain asuinkäyttöön muutettavaksi suunniteltu kiinteistö Sent-
nerikuja 2 sijaitsee lähimmillään noin 390 m etäisyydellä Valion
laitoksesta. Sentnerikuja 4 on osoitettu pysäköintiin. Etäisyys täyt-
tää Tukesin hyväksymän soveltuvan mitoittavan skenaarion S3
mukaisen kynnysetäisyyden. Tukes on työneuvottelussa
21.1.2021 ilmoittanut kantanaan, että muut skenaariot ovat niin
epätodennäköisiä, että Tukesin soveltaman lainsäädännön mu-
kaan niitä ei ole tarpeen huomioida maankäytön suunnittelussa.
Skenaariossa S3 käytetyt lähtöarvot ovat lisäksi Tukesin mielestä
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pessimistisiä joidenkin muiden suomalaisten ammoniakkilaitosten
arvioinneissa käytettyihin verrattuna.

Ote Gaia Consulting Oy:n selvityksestä: Maankäytön suunnittelu- ja kaavamuutos-
kohteet sekä skenaarion S3 mukaiset kynnysetäisyydet ja kriteerit maankäytölle.
Asemakaavan mukainen Sentnerikuja 2 asuinrakentaminen sijaitsee vyöhykkeellä A,
jossa alittuu kynnysarvopitoisuus AEGL-

tuu kynnyspitoisuus AEGL-

Sentnerikuja 2 on olemassa olevaa kaupunkirakennetta sijaiten
alueen pääkadun Kaupintien varressa rajautuen pohjoisessa ja
idässä olemassa olevaan asuinalueeseen. Kaavaratkaisu ei tuo
uusia asukkaita nykyistä asutusta lähemmäksi Valion laitosta.
Asukasmäärän lisäys on noin 130. Kaavaratkaisu ei käytetyllä mi-
toitusskenaariolla edellytä laitoksella tehtäviä riskien hallinnan li-
sätoimia. Rakennus tullaan varustamaan uudisrakentamista kos-
kevien määräysten mukaisella koneellisen ilmanvaihdon helppo-
pääsyisellä pysäytysmahdollisuudella. Asemakaavassa on an-
nettu lisäksi varovaisuusperiaatteen nojalla määräys automaatti-
sesta ilmanvaihdon pysäytysjärjestelmästä Sentnerikuja 2 asu-
miskäyttöön muutettavaan rakennukseen, vaikka laadittujen selvi-
tysten perusteella ei tarvetta olekaan todettu.
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Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Lähtökohdat

Sentnerikuja 4:n pysäköintilaitos on rakennettu vuonna 1989. Se
on elementtirakenteinen ja siinä on maantasokerroksen lisäksi
kaksi pysäköintikerrostasoa.

Kaavaratkaisu

Laaditun liikennesuunnitelman mukaan Laurinmäenkujan ajora-
dan leveys ei mahdollista pelastustoimen nostopaikan sijoitta-
mista ajoradalle. Todennäköisesti AK-korttelialueen uudisraken-
nuksissa tullaan ainakin osittain tukeutumaan omatoimisen pelas-
tautumisen ratkaisuihin. Hanke on neuvotellut ennakkoon pelas-
tuslaitoksen kanssa. Laaditun pihasuunnitelmaluonnoksen mu-
kaan ja kaavaratkaisussa asetettujen viherkerrointavoitteiden ta-
kia AK-korttelialueen pihan eteläosaan on vaikea sijoittaa nosto-
paikkaa. Pihan pohjoisosaan, kaavakartassa p-merkitylle alueen
osalle nostopaikka on todennäköisemmin mahdollista sijoittaa.

Sentnerikuja 2:ssa on viitesuunnitelman mukaan tarkoitus säilyt-
tää nykyiset porrashuoneet poistumisteinä, jolloin ei olisi tarvetta
pelastustoimen nostopaikoille.

Tarkemmat pelastautumisen ratkaisut tarkentuvat jatkosuunnitte-
luvaiheessa.

Sentnerikuja 4:n pysäköintilaitoksen korottamisesta 1-2 kerrok-
sella on aiemmin laadittu kiinteistönhaltijan toimesta tekninen sel-
vitys, jossa on esitetty korotuksen rakennetekniset periaatteet.
Korotuksen jatkosuunnittelussa tulee varmistaa olemassa olevien
paalujen ja vanhojen perustusten kantavuus.

Nimistö

Laurinmäenkujan katualueen eteläosassa voimassa oleva asema-
kaava nro 7108 sisältää aiemman kadunnimen Laurinmäentie
Larsbackavägen, joka ei ole enää käytössä Helsingin kadunnimis-
tössä. Kaavaratkaisussa laajennetaan suunnittelualuetta vähäi-
sesti osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan verrattuna siten, että
kyseinen katualueen osa sisältyy suunnittelualueeseen. Katualu-
een osan nimi muuttuu muotoon Laurinmäenkuja  Lars-
backagränd. Tämä nimistön epäjohdonmukaisuuden poistaminen
on teknisluonteinen muutos, jolla ei ole vaikutusta osallisten etuun
eikä se edellytä osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivittä-
mistä.
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Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Tärinä- ja runkomeluselvitys Laurinmäenkuja 3, Promethor Oy
5.11.2019

Liikennemeluselvitys Laurinmäenkuja 3, Promethor Oy 1.4.2020

Liikennemeluselvitys Sentnerikuja 2, A-Insinöörit Suunnittelu Oy
3.4.2020

Ammoniakkikylmälaitoksen vaarojen arvioinnin ja mallinnuksen
päivitys, Gaia Consulting Oy 1.12.2020

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Asemakaavamuutos nostaa tonttien arvoa. Kaupunki saa yksityi-
sessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauk-
sia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajien kanssa
käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun toteuttaminen mahdollistaa uusien asuntojen ra-
kentamisen noin 300 asukkaalle erinomaisten joukkoliikenneyh-
teyksien läheisyyteen. Uudisrakentaminen täydentää ja tiivistää
alueen rakennetta. Toimitilan ja muun palvelutilan säilyminen
Sentnerikuja 2:n alimmissa kerroksissa on tarkoituksenmukaista,
koska Kaupintien varsi on alueen keskeisin katu ja luonteva asi-
oinnin paikka.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Kaavaratkaisussa osa junaradan ja Laurinmäenkujan kiinteistön
välisestä viheralueesta muuttuu korttelimaaksi, jonka myötä alu-
een puusto vähenee jonkin verran. Korttelin rakentamisen vaiku-
tukset säilyvään lähivirkistysalueeseen ovat muutoin vähäiset. Lä-
hivirkistysalue on nykytilanteen tavoin saavutettavissa Kehä I:n
suojaviheralueella kulkevalta puistoraitilta. Laurinmäenkujan katu-
maisema muuttuu ilmeeltään rakennetummaksi katuviheralueiden
vähentyessä ja yhden uudisrakennuksen sijoittuessa kadun var-
teen. Kortteliin edellytettävien istutettavien alueiden myötä katu-
maisemassa tulee kuitenkin säilymään puita ja muuta kasvilli-
suutta.
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Sentnerikuja 2:n piha muuttuu pysäköintialueesta istutettavaksi
piha-alueeksi. Korttelialueen koillisen rajan tuntumassa sijaitse-
van rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen toteuttaminen ja
muut mahdolliset julkisivun huoltotyöt, myös viereisen LPA-kortte-
lialueen kohdalla, saattavat aiheuttaa tilapäisiä ja lyhytaikaisia
muutoksia viereiseen puistoalueeseen ja sen käyttöön.

Kaavaratkaisu ei vaikuta Lassilan alueellisiin viher- ja virkistysver-
koston yhteyksiin tai kaupungin ekologisiin verkostoihin, kuten
liito-oravaverkostoon.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Laurinmäenkujan nykyiset olosuhteet eivät juurikaan muutu: lii-
kennemäärä ei kasva verrattuna nykyiseen käyttötarkoitukseen ja
vieraspysäköintipaikkoja rakennetaan lisääntyvän tarpeen mukai-
sesti kadun itäreunaan. Työpaikka-alueen mitoituksella raken-
nettu kääntöpaikka sopeutetaan tonttikadulle sopivaksi.

Sentnerikujan liikennemäärä pysyy laskennallisesti ennallaan. Py-
säköinti voidaan sallia kadun molemmin puolin, koska toiminnalli-
nen luokka muuttuu tonttikaduksi. Ajoradan kaventuminen laskee
ajonopeuksia. Tontilla olevan jalankulkurasitteen poisto ei aiheuta
merkittävää haittaa, koska nykytilanteessa se ei hyödytä reitilli-
sesti, se on mutkitteleva ja sitä on vaikea havaita.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Kaavaratkaisun toteuttaminen muuttaa Laurinmäenkujan kaupun-
kikuvaa. Nykyisen, pysäköintialueen ympäröimän toimistoraken-
nuksen tilalle rakentuu uusien asuinkerrostalojen ryhmä. Laurin-
mäenkujan varteen sijoittuva 4-5-kerroksinen rakennus vastaa
korkeudeltaan saman korttelin eteläkulmassa olevaa rakennusta.
Punatiilen käyttö uudisrakennuksen kadun puoleisessa julkisi-
vussa sekä pysäköintitilan julkisivussa huomioi kadun vastapuo-
lella olevat punatiiliset asuinrakennukset. AK-korttelialueen itäreu-
naan suunnitellut korkeammat uudisrakennukset eivät liity yhtä
kiinteästi Laurinmäenkujan katukuvaan vaan ovat pikemmin osa
Kehäradan varren rakennettua ympäristöä, jonka mittakaava on
suurempi.

Kaupunginmuseo on todennut, että purettavalla rakennuksella
osoitteessa Laurinmäenkuja 3 ei ole merkittäviä rakennustaiteelli-
sia tai muita arvoja.

Korttelin 29186 itäpuolisella viheralueella sijaitsevat ensimmäisen
maailmansodan aikaiset linnoiterakenteet on huomioitu sm-alue-
merkinnöin. Linnoitteiden alueille ei osoiteta rakentamista. Sm-
merkittyjä alueita koskevista mahdollisista viheralueiden kunnos-
tamis- ym. toimenpiteistä on neuvoteltava museoviranomaisen
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kanssa. Linnoitteiden suojavyöhyke ulottuu vähäisesti AK-kortteli-
alueen osalle, jolle ei osoiteta rakentamista.

Sentnerikuja 2:n rakennuksen muuttaminen pääasiassa asumi-
seen vaikuttaa vain vähäisesti kaupunkikuvaan. Laaditun viite-
suunnitelman mukaan rakennuksen julkisivuihin on tarkoitus lisätä
asuntojen viihtyisyyttä parantavia suurempia ikkunoita, ranskalai-
sia parvekkeita ja pihan puolelle myös uusia parvekkeita. Pihalle
tulee kaavaratkaisun toteuttamisen myötä nykyistä enemmän istu-
tuksia.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Uusien asuntojen sijainti Kehäradan aseman ja Kaupintien pika-
raitiotievarauksen läheisyydessä tukee kestävien liikkumismuoto-
jen käyttöä. Viherkertoimen käyttö, purkukartoituksen edellyttämi-
nen sekä uusiutuvan energian tuottaminen tukevat siirtymistä
kohti ympäristöviisasta rakentamista. AK-korttelialueella kaavarat-
kaisun toteuttaminen vähentää vettä läpäisevää maanpintaa ja
nykyistä kasvillisuutta. Nykyisen rakennuksen purkamisesta ja uu-
den rakentamisesta aiheutuu hiilidioksidipäästöjä, mutta samalla
mahdollistetaan eriomaisten joukkoliikennepalvelujen ääreen
uusi, tehokkaampi rakentaminen ilman merkittäviä infra- ja pohja-
rakentamisen päästöjä. Rakentamisen yhteydessä AK- ja AL-kort-
telialueelle toteutetaan uusia hulevesien viivyttämisratkaisuja ja
uusia istutuksia.

Vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen

Liikenteen aiheuttamia ympäristöhäiriötä on arvioitu laadittujen
melu-, tärinä ja runkoselvitysten perusteella sekä ilmanlaatua asi-
antuntija-arviona. Annetuilla kaavamääräyksillä luodaan edellytyk-
set terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön jatkosuunnittelulle ja
toteuttamiselle.

Asemakaava luo edellytykset riittävälle turvallisuudelle ja terveelli-
syydelle kaavaratkaisun vaikutusten arvioinnissa käytetyllä kemi-
kaali- ja turvallisuusviranomaisen Tukesin soveltuvaksi arvioimalla
Valion laitoksen vaikutusten mitoitusskenaarioalla (S3). Uusi asu-
minen (Sentnerikuja 2) sijoittuu lähimmilläänkin selkeästi kauem-
maksi, kuin kerrostaloalueille soveltuvan kynnysarvon AEGL 2 (30
min) etäisyys, jolloin kynnysarvovyöhykkeen lisäksi muodostuu
pienimmilläänkin 90 metrin lisäpuskurivyöhyke. Etäisyys vastaa
hitaasti evakuoitavien herkkien kohteiden etäisyyttä. Kaava sallii
vain tavanomaisen asumisen, ei hitaasti evakuoitavia kohteita, ku-
ten päiväkoteja tai hoitolaitoksia.

Hieman lähempänä Valion laitosta sijaitseva Sentnerikuja 4 on
osoitettu pysäköintiin, eikä kaava mahdollista siihen asumista tai
muutakaan herkkää toimintaa. Sentnerikuja 4 pysäköintilaitos
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täyttää Tukesin hyväksymän mitoitusskenaarion mallinnuksen pe-
rusteella kerrostaloasumisen kynnyspitoisuuden AEGL-2 (30 min).

Asemakaavan muutosalueet ovat sekä Lassilan lämpökeskuksen
ympäristössä, että Valion ympäristössä olemassa olevaa kaupun-
kirakennetta. Kumpikin muutoskortteli sijaitsee kauempana laitok-
sista, kuin nykyinen lähin asutus. Asemakaavamuutos ei lisää
merkittävästi laitosten ympäristön asukasmäärää. Kaava ei siten
aiheuta sellaista olosuhteiden vaikeutumista, joka vaikeuttaisi lai-
tosten nykyisiä toimintaedellytyksiä.

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Lassilan alue on paikallisesti merkittävä toimitilarakennusten kes-
kittymä ja sen sijainti Kehäradan, Kehä I:n ja Vihdintien välissä on
saavutettavuuden kannalta erinomainen. Lassilan alue tulee tule-
vaisuudessa liittymään suoraan läntiseen bulevardikaupunkiin ja
bulevardin pikaraitiotie tulee kulkemaan Kaupintietä Pohjois-Haa-
gan asemalle ja siitä Kannelmäkeen. Tämä tulee parantamaan
Lassilan asemaa ja houkuttelevuutta myös toimitilarakentamisen
ja sekoittuneen rakentamisen näkökulmasta.

Toimistotilan vajaakäyttöastetilastoista voidaan päätellä, että vuo-
desta 2017 alkaen vajaakäyttöaste on näkyvästi suurempi verrat-
tuna aiempaan, melko vakaaseen tilanteeseen. Vuoden 2019 lo-
pussa noin puolet tilakannasta on ollut tyhjillään. Yleisenä johto-
päätöksenä viime vuosien kehityksestä voidaan todeta, että Hel-
singin ydinalueella sijaitsevan uuden tilatehokkaan toimitilan li-
sääntynyt tarjonta ja vetovoima näkyvät muun muassa Lassilan ja
Kannelmäen alueilla nykytilanteessa toimistotilan ylitarjontana,
vaikka Pohjois-Haagan asemanseutu ja Kehä I:n varsi näyttäyty-
vätkin asiaa Helsingin kaupungin toimeksiannosta selvittäneen
Catella Oy:n arvioissa vakiintuneen toimistokysynnän alueena.

Kaavaratkaisussa muuttuvat korttelialueet sijaitsevat Lassilan työ-
paikkakeskittymän etelä ja pohjoispäässä ja esitetty muutos on
alueellisten suunnitteluperiaatteiden mukainen. Kaupintiehen ra-
jautuvalla Sentnerikuja 2:n tontilla toimitilakerrosalaa on säily-
mässä vähintään 1 700 m2. Laurinmäenkuja 3:n tontti sijaitsee
syrjässä alueen pääkadusta ja se muuttuu kokonaan asumiseen.
Kaavaratkaisu ei yksinään vaikuta merkittävästi Lassilan alueen
kokonaisuuteen. Alueen rakennuskannan uudistuminen tekee
siitä myös kokonaisuudessaan houkuttelevamman toimitilakohtei-
den rakentamisen ja peruskorjaamisen näkökulmasta.

TOTEUTUS

Laurinmäenkuja 3 ja Sentnerikuja 2 rakentamishankkeet toteutu-
vat kiinteistönomistajien määrittelemässä aikataulussa, eikä niihin
liity erityisiä yhteisjärjestelyjä, lukuun ottamatta Laurinmäenkujan
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vähäisiä liikennejärjestelyjä ja kaupungin omistaman maan liittä-
mistä osaksi Laurinmäenkujan kehitettävää kiinteistöä.

Sentnerikujan kortteli 29174 liittyy lännessä Vihdintien ja Huopa-
lahdentien bulevardikaupungin kaavarungon mukaiseen uuteen
korttelialueeseen, joka toistaiseksi on viheraluetta. Kaavaratkai-
sun osana on arvioitu Sentnerikuja 4:n pysäköintilaitoksen korot-
tamisen rakenneteknisisä edellytyksiä ja muutettu LPA-korttelialu-
een suurinta sallittua kerroslukua siten, että se mahdollistaa pysä-
köintilaitoksen myöhemmän korottamisen yhdellä kerroksella. Ko-
rottamisen mahdollistamat uudet autopaikat voi mahdollisesti
osoittaa myöhemmin erillisinä kaavahankkeina kaavoitettaville uu-
sille kaavarunkoalueen kortteleille. Tähän liittyviin sopimus- ja hal-
linnointikysymyksiin ei nyt valmistellussa kaavaratkaisussa oteta
kantaa.

Korttelin 29174 mahdollisissa muissa tulevissa, alueellisiin suun-
nitteluperiaatteisiin pohjautuvissa kiinteistökohtaisissa kaavahank-
keissa tulee huomioida korttelin sisäisen katuverkon kehittämistar-
peet ja yhteydet ympäröiville viheralueille.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-

dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen

- ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta ai-
heutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja

- jätetään riittävän suuri etäisyys haitallisia terveysvaikutuksia
tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille
herkkien toimintojen välille tai hallitaan riskit muulla tavoin.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan Laurinmäenkuja 3 lähiympä-
ristöineen on asuntovaltaista aluetta (A2). Sentnerikuja 2 ja 4 on
merkitty kantakaupungiksi (C2). Nyt laadittu kaavaratkaisu on Hel-
singin yleiskaavan 2016 mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pin-
takallioaluetta. Sentnerikuja 4:n kohdalla maanalainen yleiskaava
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osoittaa nykyisen yhdyskuntateknisen huollon tunnelin. Nyt laa-
dittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaavat nro 7108 (vahvistettu
23.10.1975), nro 7260 (vahvistettu 3.11.1977) ja nro 9535 (vah-
vistettu 5.1.1990).

Voimassa olevan kaavan mukaan Laurinmäenkuja 3 on liikera-
kennusten korttelialuetta (AL). Tontille saa rakentaa enintään
3 500 m2 kerrosalaa enintään kolmeen kerrokseen ja maanalai-
sen pysäköintitilan. Autopaikkojen vähimmäismäärä on 1 ap/60
m2 toimistokerrosalaa. Autopaikoista 60 % on rakennettava heti,
lopuille voi anoa lykkäystä enintään 5 vuotta kerrallaan. Tontin itä-
puolinen alue on merkitty puistoalueeksi.

Sentnerikuja 2 on toimistorakennusten korttelialuetta (KT). Kerros-
alan määrä on 7 200 m2.  Suurin sallittu kerrosluku vaihtelee ra-

tettu räystään ja vesikaton ylin korkeusasema eri kohdissa Kau-
pintien puolella. Kaupinten vastainen tontin reuna on merkitty istu-
tettavaksi alueen osaksi. Tontin eteläreunaan on merkitty likimää-
räinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa,
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joka yhdistää Sentnerikujan ja tontin itäpuolisen puistoalueen. Ra-
kennuksen pääasiallisen julkisivumateriaalin tulee olla punainen
keraaminen laatta tai tiili. Autopaikkojen vähimmäismäärä on 1
ap/60 m2 toimisto- ja liikekerrosalaa. Autopaikat on osoitettu vie-
reiselle LPA-korttelialueelle.

Sentnerikuja 4 on autopaikkojen korttelialuetta (LPA). Autopaik-
koja saa rakentaa enintään kolmeen kerrokseen. Kaavan mukaan
LPA-alueelle saa sijoittaa kolmen tontin autopaikkoja Sentneriku-
jan alueelta ja lisäksi lähialueelta neljän muun korttelin autopaik-
koja. Rakennuksen pääasiallisen julkisivumateriaalin tulee olla pu-
nainen keraaminen laatta tai tiili.

Alueen nykytilanne eroaa voimassa olevista asemakaavoista seu-
raavilta osin:

 Laurinmäenkujan eteläosassa voimassa oleva asema-
kaava sisältää kadunnimen Laurinmäentie, joka ei ole enää
käytössä. Asiasta tarkemmin selostuksen kohdassa Ni-
mistö.

 Laurinmäenkuja 3 ja Sentnerikuja 2:n rakennukset ylittävät
vähäisesti asemakaavan osoittaman rakennusalan rajan.

 Sentnerikuja 2:n pihalla on pysäköintipaikkoja.
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Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Lassilan ja Kannelmäen
toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet 4.6.2019. Suunnitteluperi-
aatteet määrittelevät alueen tulevan täydennysrakentamisen ta-
voitteet, osoittavat mahdollisia uuden maankäytön alueita nykyis-
ten tonttien ulkopuolelta ja linjaavat mahdollisia käyttötarkoitusten
muutoksia. Suunnitteluperiaatteissa on lisäksi periaatteellisen ta-
son jatkosuunnitteluohjeita ja tutkittavia kehityskohteita. Suunnit-
teluperiaatteet ohjaavat myöhemmin tapahtuvaa asemakaava- ja
liikennesuunnittelua, joissa suunnitteluratkaisut tarkentuvat.
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Suunnitteluperiaatteiden sisältöä kaava-alueeseen sisältyvien
kiinteistöjen kohdalla on kuvattu selostuksen kohdassa Alueen
lähtökohdat ja nykytilanne.

Kaupunkiympäristölautakunnan 4.6.2019 hyväksymä Vihdintien ja
Huopalahdentien bulevardikaupungin kaavarunko osoittaa Kau-
pintielle pikaraitiotieyhteyden ja Sentnerinkujan nykyisen korttelin
29174 länsipuolelle kerrostalovaltaista asuntoaluetta. Kaavarun-
gon mukaan aluetta kehitetään asumisen, palvelujen, virkistyksen
ja asuinympäristöön soveltuvien toimintojen ja alueelle tarpeelli-
sen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.1.2021 Länsi-Helsingin raitiotei-
den yleissuunnitelman, jonka mukaan Vihdintien pikaraitiotie tulee
kulkemaan Kaupintien kautta Kannelmäkeen kauppakeskus Kaa-
ren kohdalle. Kaava-alueen lähistöllä pikaraitiotien pysäkkejä on
esitetty Kaupintielle Kuparitien ja Näyttelijäntien risteysten koh-
dalle, jolloin kävelymatka pysäkkien ja kaava-alueen tonttien vä-
lillä tulee olemaan noin 300 metriä.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Tontit 29174/8 (Sentnerikuja 2) ja 29186/2 (Laurinmäenkuja 3)
ovat yksityisomistuksessa. Helsingin kaupunki omistaa muun
suunnittelualueen.

Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2020 Laurinmäenkuja 3 ja
Sentnerikuja 2:n tonttien omistajien hakemuksesta. Muiden aluei-
den osalta kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:
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 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Väylävirasto
 Museovirasto
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 Uudenmaan ELY-keskus
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)
 kaupunginkanslia / asuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutiset-lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 15.4. 11.5.2020 seuraavissa paikoissa:
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat alueen vesihuoltoon, juna-
liikenteen aiheuttamien melu-, runkomelu- ja tärinähaittojen huo-
mioimiseen, museoviranomaisten väliseen työnjakoon sekä kult-
tuuriympäristön suojeluun ja säilymiseen. Kannanotoissa esitetyt
asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että on tehty yhteis-
työtä kaupunginmuseon kulttuuriperintöyksikön kanssa ja laadittu
tarvittavat liikennemelu-, tärinä- ja runkomeluselvitykset. Vastineet
kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat Laurinmäenkuja 3:n uudisrakentamiseen,
liikenteeseen ja pysäköintiin sekä Sentnerikujan muiden kiinteistö-
jen kehittämismahdollisuuksiin. Kaavan kokonaisratkaisu ja tavoit-
teet huomioon ottaen Laurinmäenkujan alueen kehittämistä mieli-
piteessä esitetyllä tavalla ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi.
Laurinmäenkujan katukuva muuttuu kaupunkimaisemmaksi. Sent-
nerikujan kiinteistöihin liittyen on laadittu selvitys Vihdintien länsi-
puolella sijaitsevien tuotantolaitosten vaikutuksesta maankäytön

http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat
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suunnitteluun ja huomioitu pysäköintilaitoksen tuleva laajentamis-
mahdollisuus. Kirjallisia mielipiteitä saapui 3 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Väylävirasto
 Museovirasto
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 Uudenmaan ELY-keskus
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)
 pelastuslaitos

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 18.3. 16.4.2021

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset ja kirjeet

Kaavaehdotuksesta tehtiin kaksi muistutusta. Nähtävilläoloajan
ulkopuolella saapui yksi kirje.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Valio Oy:n teol-
lisen liiketoiminnan ja alueen linnuston olosuhteiden huomioimi-
seen. Kirjeessä ei esitetty huomautuksia kaavaehdotuksesta.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat ympäristöhäiriöihin, ympäristöturvallisuuteen, kulttuuriympä-
ristöön ja kunnallistekniikkaan.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

- Helen Sähköverkko Oy
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
- Väylävirasto
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-

kus)
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
- pelastuslaitos
- kaupunginmuseo
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Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista muistutuksista, kirjeestä ja viranomaisten lausun-
noista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-
teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

ELY-keskuksen lausunnon johdosta:
 on lisätty selkeyttäviä määräyksiä koskien AK-korttelialu-

een oleskeluparvekkeiden ja asuntojen avautumissuuntia,
ja selostusta on täydennetty vastaavilta osin

 on AK-korttelialueen a__b merkinnän selitettä tarkennettu
kuvaavammaksi.

Pelastuslaitoksen lausunnon johdosta:
 on lisätty varovaisuusperiaatteen nojalla määräys auto-

maattisesta ilmanvaihdon pysäytysjärjestelmästä Sentneri-
kuja 2 asumiskäyttöön muutettavaan rakennukseen, vaikka
laadittujen selvitysten perusteella ei tarvetta olekaan to-
dettu.

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
 on tarkistettu polkupyörien pysäköintijärjestelyjä koskevia

kaavamääräyksiä ja selostusta vastaavilta osin.

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

- kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta

- kaavaselostusta on tarkennettu ympäristöturvallisuuden arvi-
oinnin osalta ELY-keskuksen ja pelastuslaitoksen lausuntojen
johdosta

- kaavaselostusta on tarkennettu ilmanlaadun ja liikennemelun
arvioinnin osalta ELY-keskuksen lausunnon johdosta

- kaavaselostuksen liitteenä olevaa Sentnerikuja 2:n meluselvi-
tystä on täydennetty 3d-kuvin ELY-keskuksen lausunnon joh-
dosta

- kaavaselostuksen kohtaa Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
on täydennetty Laurinmäenkuja 3:n nykyisen rakennuksen
purkamisen perustelujen osalta

- kaavakartan nimiö on päivitetty
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Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvo-
teltu asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset
koskevat, on kuultu erikseen sähköpostilla.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
8.6.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12670
hyväksymistä.

Helsingissä 8.6.2021

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

LASSILAN LAURINMÄENKUJA 3 JA SENTNERIKUJA 2 JA 4, ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Laurinmäenkuja 3:n nykyinen toimistora-
kennus suunnitellaan purettavaksi ja kor-
vattavaksi uusilla 5 8-kerroksisilla asuin-
kerrostaloilla. Sentnerikuja 2:ssa nykyi-
sen toimistorakennuksen tiloista enintään
75 % on tarkoitus muuttaa asuinhuoneis-
toiksi. Rakennuksen alimmissa kerrok-
sissa säilyy liike- ja toimitilaa. Sentneri-
kuja 4:ssa sijaitsevan pysäköintilaitoksen
korottamisen edellytyksiä tarkastellaan.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Laurinmäenkuja 3                     Sentnerikuja 2 ja 4
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Asemakaavan muutos koskee Lassilan pohjoisosassa sijaitsevaa tonttia
Laurinmäenkuja 3, siihen liittyvää katualuetta ja viheraluetta sekä Lassi-
lan eteläosassa sijaitsevia tontteja Sentnerikuja 2 ja 4.

Tavoitteena on mahdollistaa Laurinmäenkuja 3:ssa uusien asuinkerros-
talojen rakentaminen purettavan toimistorakennuksen tilalle. Laurinmä-
enkujan varteen suunnitellaan 4 5-kerroksista rakennusta ja tontin itä-
reunaan 8-kerroksisia rakennuksia. Tonttia pyritään laajentamaan vä-
häisesti tontin itäpuoliselle viheralueelle ja Laurinmäenkujan kääntöpai-
kalle piha- ja pysäköintijärjestelyjen takia. Viheralueella huomioidaan
suojeltavat ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoiterakenteet.
Asukkaiden autopaikat on tarkoitus sijoittaa pihakannen alaiseen auto-
halliin. Laurinmäenkujan varteen suunnitellaan lisää vieraspysäköinti-
paikkoja.

Sentnerikuja 2:ssa on tavoitteena säilyttää nykyisen rakennuksen runko
ja julkisivut pääosin. Rakennuksen sisätiloista enintään 75 % on tarkoi-
tus muuttaa asuinhuoneistoiksi. Rakennuksen kahdessa alimmassa
kerroksessa säilyy liike- ja toimitiloja. Julkisivuille, joihin ei kohdistu lii-
kenteen melua, on tarkoitus rakentaa uusia parvekkeita. Kohteen auto-
paikat sijoittuvat Sentnerikuja 4:n pysäköintilaitokseen. Tavoitteena on
myös sijoittaa Sentnerikuja 2:n tulevien asukkaiden ulkoiluvälinevaras-
toja pysäköintilaitoksen ensimmäiseen kerrokseen.

Sentnerikuja 4:n pysäköintilaitoksen korottamismahdollisuutta tarkastel-
laan asemakaavan muutoksen yhteydessä. Mikäli Sentnerikujan kortte-
liin ja sen lähiympäristöön tulevaisuudessa kaavoitetaan uutta asumista
Lassila-Kannelmäen toimitila-alueen suunnitteluperiaatteiden ja Vihdin-
tien bulevardikaupungin kaavarungon viitoittamalla tavalla, voisi pysä-
köintilaitokseen tällöin sijoittaa uusia asukkaita palvelevia autopaikkoja.

Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (viite-
suunnitelmia) on esillä 15.4. 11.5.2020 verkkosivuilla www.hel.fi/suun-
nitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalve-
lussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula), Asiakaspalvelu palvelee
puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa
(https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot).

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

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta pyydetään esittämään viimeistään 11.5.2020. Kirjalliset mielipi-
teet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11 13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15  6) tai sähköpos-
tilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

http://www.hel.fi/suun-nitelmat
http://www.hel.fi/suun-nitelmat
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään eril-
linen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

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

 Pohjois-Haaga seura
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Helsingin vanhusneuvosto
 Helsingin vammaisneuvosto
 Väylävirasto
 Museovirasto
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 Gasgrid Finland Oy

kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, kaupunkikuvaan, kulttuuripe-
rintöön ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkai-
sun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorit-
tavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tar-
vittaessa muut viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa viher- ja katualueet sekä pysäköintitontin
Sentnerikuja 4. Muut korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus
on tullut vireille yksityisten tonttien omistajien hakemuksesta. Pysäköin-
titontin ja viheralueen osalta kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloit-
teesta.  Kaupunki valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella
mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijoiden
kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1977) Laurinmäenkuja 3 lähiym-
päristöineen on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi, puistoalueeksi
ja katualueeksi. Sentnerikuja 2 on voimassa olevassa asemakaavassa
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(1991) merkitty toimistorakennusten korttelialueeksi ja Sentnerikuja 4
autopaikkojen korttelialueeksi.

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa 2016 Laurinmäenkuja 3 lä-
hiympäristöineen on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi (A2). Sentneri-
kuja 2 ja 4 on merkitty kantakaupungiksi (C2).

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia ja päätöksiä:
 Lassilan ja Kannelmäen toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet (kau-

punkiympäristölautakunta 4.6.2019)
 Vihdintie-Huopalahdentie bulevardikaupunki - kaavarunko (kaupun-

kiympäristölautakunta 11.6.2019)

Tontilla Laurinmäenkuja 3 sijaitsee kolmikerroksinen, vuonna 1984 val-
mistunut toimistorakennus. Kellarikerroksessa ja pihalla on autopaik-
koja. Tontin itäpuolisella viheralueella on ensimmäisen maailmansodan
aikaisia linnoiterakenteita, jotka ovat muinaismuistolain suojelemia.

Tontilla Sentnerikuja 2 sijaitsee kuusikerroksinen liike- ja toimistoraken-
nus, joka on valmistunut vuonna 1992. Pysäköinti on järjestetty pihalle
ja viereisen tontin pysäköintilaitokseen.

Tontilla Sentnerikuja 4 sijaitsee vuonna 1990 valmistunut kolmikerroksi-
nen pysäköintilaitos (Kiinteistö Oy Poha-pysäköinti), jossa on runsaat
300 autopaikkaa. Pysäköintilaitoksen osakkaina on Sentnerikujan ja
Lassilan eteläosien kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Mikael Ström, arkkitehti, p. (09) 310 37470, mikael.strom@hel.fi

Liikenne
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37353, eeva.vaisto@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla
(www.hel.fi/suunnitelmavahti  sekä sosiaalisen median kanavissa
(facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp).

Helsingissä 27.3.2020

Tuomas Eskola

yksikön päällikkö

mailto:mikael.strom@hel.fi
mailto:eeva.vaisto@hel.fi
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
http://facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://twitter.com/helsinkikymp
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Kaavoituksen eteneminen
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A-Insinöörit Suunnittelu Oy
FINLAND: Espoo  Helsinki  Kuopio  Oulu  Pori  Tampere  Turku

Tel. +358 207 911 888, www.ains.fi
Business ID 0211382-6

TIIVISTELMÄ

Tässä selvityksessä tutkitaan tie- ja raideliikenteen aiheuttamia äänitasoja kohteen Sentne-
rikuja 2 (Helsinki) rakennusten julkisivuilla, parvekkeilla ja oleskelualueilla. Selvityksessä
määritettiin myös kohteen ulkovaipan äänitasoerovaatimukset. Kohteessa on tarkoitus muut-
taa toimistorakennus asuinkäyttöön. Meluselvitys on laadittu kohteen kaavamuutosta varten.

Merkittävimmät melunlähteet kohteen ympäristössä ovat Kaupintie ja kohteen itä/pohjoispuo-
lella kulkeva Kehärata. Selvityksessä on lisäksi otettu huomioon Vihdintien ja Huopalahden-
tien bulevardikaupungin kaavarungon mukainen raitiotie (kulkee Vihdintietä ja Kaupintietä
pitkin). Laskennassa käytetyt liikennemäärät on kuvattu kohdassa 2.2.

Kohdealueella vallitsevat äänitasot päivä- ja yöaikaan on esitetty liitteen 1 melukartoissa.
Kuten melukartoista nähdään, ovat päiväajan meluvyöhykkeet mitoittavia. Oleskelualueet
voidaan siis sijoittaa sellaisille alueille, jotka on esitetty päiväajan melukartassa (liite 1, s.1)
vihreällä tai valkoisella värillä. Melukartan perusteella ulko-oleskelu ja leikkialueet voidaan
sijoittaa rakennuksen muodostaman suojan puolelle (eteläpuolelle).

Ulkovaipan äänitasoerovaatimukset on esitetty kohdassa 5.2. Selvityksen perusteella todet-
tiin, että Kaupintien puoleisille julkisivuille suurin tie- ja raideliikenteen keskiäänitasoista ja
raideliikenteen hetkellisistä yöaikaisista maksimitasoista muodostuva äänitasoerovaatimus
on LA,vaad =  31 dB. Muille julkisivuille äänitasoerovaatimukseksi muodostuu LA,vaad < 30
dB, eikä niille ole tarpeen erikseen antaa kaavamääräystä.

Parvekkeita koskeva kaavamääräys on suositeltavaa määritellä siten, että liikenteestä aiheu-
tuva A-painotettu keskiäänitaso ei saa ylittää parvekkeella päiväaikana (LA,eq,7-22) 55 dB eikä
yöaikana (LA,eq,22-7) 50 dB. Tarkempi parvekkeita koskeva ääneneristysselvitys tulee laatia
rakennuslupavaiheessa.

Espoossa / Turussa 3.4.2020

A-INSINÖÖRIT SUUNNITTELU OY

Mirkku Kauhanen, akustiikkasuunnittelija

Tuukka Lyly, projektipäällikkö

http://www.ains.fi
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1 JOHDANTO

1.1 Tilaaja

Suomen Kaupunkikodit Oy
Muuraintie 5 A9
33920 Pirkkala

Hans Koivukangas p. +358 50 563 7588
hans.koivukangas@skkodit.fi

1.2 Tekijät

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo
puh. 0207 911 888, fax. 0207 911 778

Ins.AMK Mirkku Kauhanen p. 040 191 8579
mirkku.kauhanen@ains.fi

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Ilmarisenkatu 18 A, 2. krs, 20520 Turku
puh. 0207 911 888, fax. 0207 911 312

DI Tuukka Lyly p. 0207 911 839
tuukka.lyly@ains.fi

1.3 Kohde ja selvityksen tarkoitus

Rakennuskohde: Haaga Sentnerikuja
Sentnerikuja 2
00440 Helsinki

Tehtävä: Liikennemeluselvitys

Tässä selvityksessä tutkitaan tie- ja raideliikenteen tuottamia melutasoja kohteen Sentnerikuja
2 rakennusten julkisivuille, parvekkeille ja piha-alueille. Selvityksessä tarkastellaan piha-alueen
sijoitusta sekä määritetään julkisivuilta vaadittavat äänitasoerot siten, että melutasojen ohjear-
vot saavutetaan. Kohteessa on tarkoitus muuttaa toimistorakennus asumiskäyttöön. Selvitys
on laadittu kohteen kaavamuutosta varten.

2 LÄHTÖTIEDOT

2.1 Maastomalli ja rakennukset

Selvitys perustuu Arkkitehtipalvelu.fi 27.2.2020 päiväämiin pääpiirustuksiin sekä Helsingin kau-
pungin meluselvitykseen 2017 [1], joka sisältää alueen korkeustiedot sekä rakennusten ja lii-
kenneväylien sijainnit. Kohteen asemapiirros on esitetty kuvassa 1.

mailto:hans.koivukangas@skkodit.fi
mailto:mirkku.kauhanen@ains.fi
mailto:tuukka.lyly@ains.fi
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Kuva 1. Kohteen asemapiirros.

2.2 Liikenne

2.2.1 Tieliikenne

Kohteen läheisyydessä sijaitsevat merkittävät melulähteet ovat Kaupintie ja Vihdintie. Teiden
nykyiset ja ennustetut liikennemäärät on saatu Helsingin kaupungilta. Ennusteliikennemäärät
edustavat tilannetta, johon selvityksessä on melun kannalta katsottu tarpeelliseksi varautua.
Ennusteliikennemäärät eivät suoraan edusta tietylle yksittäiselle vuodelle laskettua ennustetta,
vaan ne kuvaavat melunäkökulmasta arvioituna ja ennusteiden epävarmuudet huomioon ot-
taen tähän suunnitteluvaiheeseen soveltuvaa suuruusluokkaa. Keskivuorokauden liikenne-
määrät, nopeusrajoitukset sekä raskaan liikenteen osuus on esitetty eri tieosuuksille taulu-
kossa 1.

Päivä- ja yöajan liikennemäärät lasketaan oletuksella, että 90 % keskiarkivuorokausiliiken-
teestä ajoittuu päiväajalle (klo 7–22) ja loput yöajalle (klo 22–7).

Taulukko 1. Laskennassa käytetyt keskiarkivuorokauden* liikennemäärät

Tieosuus
KAVL*

Nykytilanne
[ajon/vrk]

KAVL*
Ennuste

[ajon/vrk]

Nopeus-
rajoitus
[km/h]

Raskaan
liikenteen
osuus [%]

Vihdintie,
Kaupintieltä pohjoiseen 32 600 32 600 60 5,9

Vihdintie,
Kaupintieltä etelään 26 000 26 000 60 5,3

Kaupintie 10 400 14 500 40 6,8

Sentnerikuja 900 1200 30 9,4
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2.2.2 Junaliikenne

Kohteen lähellä kulkee Kehärata, jonka ennustetut liikennetiedot ja nopeudet on saatu Helsin-
gin kaavavaiheen meluselvitysohjeesta [2]. Junien tyypit, lukumäärät, keskimääräiset pituudet
ja arvioidut nopeudet kohteen kohdalla on esitetty erikseen yö- ja päiväajalle taulukossa 2.
Junien keskinopeus on kohteen kohdalla meluselvitysohjeen mukaan 80 km/h. Tätä nopeutta
on käytetty keskiäänitasojen laskennassa. Junien yöaikaisen maksimitason laskennassa on
käytetty junien maksiminopeutta 90 km/h.

Taulukko 2. Laskennassa käytetyt junaliikennetiedot

Junatyyppi
Junan
pituus

[m]

Ennuste 2035,
Junien lukumäärä (kpl)
Päivä

(klo 7-22)
Yö

(klo 22-7)
Henkilöjunat

Sm 5 sähkömoottorijunat (Helsinki –
Tikkurila – Lentoasema – Helsinki) 75 94 15

Sm 5 sähkömoottorijunat (Helsinki –
Huopalahti– Lentoasema – Helsinki) 75 94 15

2.2.3 Raitioliikenne

Selvityksessä on otettu huomioon Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin kaa-
varungonmukainen raitiotie (kulkee Vihdintietä ja Kaupintietä pitkin). Raitiotien liikennemäärät
on saatu Helsingin kaupungilta. Raitioliikenteen melupäästö on mallinnettu meluselvitysohjeen
mukaisesti [1]. Liikennöintitiedot pohjautuvat nykyiseen linjan 4 vuoroväliin ja liikennöintiai-
kaan. Raitioliikenteen liikennetiedot on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Laskennassa käytetyt raideliikennetiedot

3 VAATIMUKSET

3.1 Valtioneuvoston päätös 993/1992 melutason ohjearvoista

Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 [3] on määritelty melun A-painotetun ekvivalenttitason
LA,eq enimmäisarvot ulko- ja sisätiloissa. Päätöksessä määritetyt suurimmat sallitut äänitasot
on esitetty taulukossa 4.

Raitiovaunu Päivä [kpl]
klo 7-22

Yö [kpl]
klo 22-7

Nopeus
[km/h] pituus [m]

Artic, kovalla alustalla 300 60 kadun
nopeusrajoitus 35
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Taulukko 4. Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset suurimmat sallitut ohjearvot

Sovellettava alue

Melun A-painotetun ekvivalenttitason
enimmäisarvo LA,eq

Päiväaikaan
(klo 7-22)

Yöaikaan
(klo 22-7)

Ohjearvot ulkona

Asumiseen käytettävät alueet,
virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittö-
mässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilai-
toksia palvelevat alueet

55 dB 45 / 50 dB*

Loma-asumiseen käytettävät alueet,
leirintäalueet, taajamien ulkopuolella olevat
virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet

45 dB 40 dB

Ohjearvot sisällä

Asuin, potilas ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -
*Yöohjearvo vaihtelee riippuen siitä, onko kyseessä uusi vai vanha alue. Uusilla alueilla yöoh-
jearvo on 45 dB ja vanhoilla alueilla 50 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöoh-
jearvoa.

3.2 Hetkellinen enimmäisäänitaso LA,max

Ympäristöoppaan 108 [4] mukaan sisätilojen melutasoja voidaan tarkastella myös enim-
mäisäänitasoina toistuvien raideliikenteen yöajan meluhuippujen osalta. Kun tarkastellaan ra-
kennuksen julkisivuun kohdistuvaa yöaikaista äänitasoltaan toistuvan tyypillisen ohiajon enim-
mäisäänitasoa LA,max vastaavana sisätilojen ohjearvona käytetään asumiseen tarkoitettujen ti-
lojen osalta arvoa 45 dB.

3.3 Kohteessa sovellettavat vaatimukset

Ulko-oleskelualueilla noudatetaan valtioneuvoston päätöksen mukaisia ohjearvoja, joiden mu-
kaan liikenteestä aiheutuva keskiäänitaso LA,eq ei saa ulko-oleskelutiloissa ylittää päiväaikaan
55 dB tai yöaikaan 50 dB (vanha alue).

Ulkovaipan ääneneristyksen tarkastelussa sovelletaan valtioneuvoston päätöksen mukaisia
ohjearvoja, joiden mukaan liikenteestä aiheutuva keskiäänitaso LA,eq ei saa asuintiloissa ylittää
päiväaikaan 35 dB tai yöaikaan 30 dB.

Parvekkeiden osalta sovelletaan valtioneuvoston päätöksen mukaisia ohjearvoja, joiden mu-
kaan liikenteestä aiheutuva keskiäänitaso LA,eq ei saa ylittää ulko-oleskelualueilla päiväaikaan
55 dB tai yöaikaan 50 dB (vanha alue).

Liikenteen aiheuttaman sisämelun yöaikaisen enimmäistason suositusarvona sovelletaan
enimmäisäänitasoa LA,max  45 dB.  Tavoitteena on että LA,max 45 dB ei ylity yöaikaan lepoon ja
nukkumiseen käytettävissä tiloissa.
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4 MALLINNUS

Meluselvityksissä käytettävä melumallinnusohjelmisto CadnaA 2019 sisältää pohjoismaiset tie-
liikenne-, raideliikenne- ja ympäristömelun laskentamallit. Ohjelmistosta on voimassa oleva yl-
läpitosopimus, joka takaa, että käytössä on aina viimeinen versio ohjelmistosta.

Melumallinnus perustuu pohjakartta-aineistosta luotavaan kolmiulotteiseen maastomalliin. Oh-
jelmisto ottaa huomioon maan ja rakennusten pintojen akustiset ominaisuudet. Laskennassa
huomioon otettavien heijastusten määrä on 2. Mallinnuksessa rakennetut alueet on asetettu
koviksi pinnoiksi ja muut alueet pehmeiksi pinnoiksi. Rakennuksen julkisivusta tuleville heijas-
tuksille on asetettu 1 dB vaimennus (vastaa rakennusten absorptiokerrointa 0.21). Ohjelmisto
laskee melun leviämisen maastossa tai rakennetussa ympäristössä liikennemäärien, ajono-
peuksien ja raskaan liikenteen suhteellisten osuuksien perusteella. Selvitys on laadittu Helsin-
gin kaupungin kaavavaiheen meluselvitysohjeeseen mukaisesti [2].

Liikenteen aiheuttamat A-painotetut keskiäänitasot on laskettu päiväaikaan (LA,eq,7-22) ja yöai-
kaan (LA,eq,22-7). Melun leviämisen havainnollistamiseksi liitteessä 1 on esitetty mallinnuksen
tuloksena saadut melukartat, jotka tässä selvityksessä on laskettu käyttämällä 2 metriä tiheää
laskentapisteverkkoa. Melukartat on laskettu 2 metriä maanpinnan yläpuolella.

Melukartoissa keskiäänitasot on esitetty erivärisinä vyöhykkeinä, joiden leveys on 5 dB. Vyö-
hykkeet on lisäksi jaettu pienempiin osiin mustilla viivoilla 1 dB välein. Meluvyöhykkeet on piir-
retty karttoihin silloin, kun A-painotettu keskiäänitaso ylittää 50 dB päiväaikaan ja 45 dB yöai-
kaan.

Liitteessä 1 on julkisivuille kohdistuvan melun suurimmat äänitasot esitetty numeroarvoina jul-
kisivun pinnan kohdalla ilman julkisivusta tulevaa heijastusta. Laskenta on tehty rakennuksen
jokaisen kerroksen korkeudella 2 m lattiatason yläpuolella. Liitteissä on esitetty ainoastaan kor-
keussuunnassa suurimmat äänitasot.

5 TULOKSET

5.1 Äänitasot ulko-oleskelualueilla

Kohteen ulko-oleskelualueiden sijainnit on esitetty liitteessä 1. Kohteessa sovelletaan valtio-
neuvoston päätöksessä 993/1992 esitettyjä ulko-oleskelualueiden ohjearvoja, joiden mukaan
A-painotettu keskiäänitasot ei saa ylittää ulko-oleskelualueilla päiväaikana (LA,eq,7-22) 55 dB eikä
yöaikana (LA,eq,22-7)  50 dB (vanha alue).

Kohdealueella vallitsevat keskiäänitasot päivä- ja yöaikaan on esitetty liitteen 1 melukartoissa.
Kuten melukartoista nähdään, ovat päiväajan meluvyöhykkeet mitoittavia. Oleskelualueet voi-
daan siis sijoittaa sellaisille alueille, jotka on esitetty päiväajan melukartassa (liite 1, s.1) vihre-
ällä tai valkoisella värillä. Melukartan perusteella ulko-oleskelu ja leikkialueet voidaan sijoittaa
rakennuksen muodostaman suojanpuolelle (eteläpuolelle).
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5.2 Ulkovaipan ääneneristys

5.2.1 Keskiäänitasot

Ulkovaipan ääneneristyksen tarkastelussa sovelletaan valtioneuvoston päätöksen mukaisia
ohjearvoja, joiden mukaan liikenteestä aiheutuva keskiäänitaso LA,eq ei saa asuintiloissa ylittää
päiväaikaan 35 dB tai yöaikaan 30 dB.

Rakennuksen ulkovaipan ääneneristysvaatimus ilmoitetaan julkisivuun kohdistuvan äänitason
ja sisällä sallittavan äänitason erona LA,vaad. Kohteen julkisivuille kohdistuvat, liikenteestä ai-
heutuvat suurimmat keskiäänitasot on esitetty liitteen 1 melukartoissa. Melukartoista nähdään,
että suurimmat keskiäänitasot kohdistuvat Kaupintien puoleisille julkisivuille: päiväaikaan 66
dB ja yöaikaan 59 dB. Kaupintien puoleiselle julkisivulle muodostuva äänitasoerovaatimus on

LA,vaad =  31 dB (66 dB – 35 dB). Muille julkisivuille äänitasoerovaatimukseksi muodostuu
LA,vaad < 30 dB, eikä niille ole tarpeen erikseen antaa kaavamääräystä.

5.2.2 Enimmäisäänitasot

Ulkovaipan ääneneristyksen tarkastelussa sovelletaan myös ympäristöoppaan 108 ohjearvoa,
jonka mukaan tyypillisen ohiajon aiheuttama sisällä vallitseva enimmäisäänitaso LA,max ei saa
ylittää yöaikaan arvoa 45 dB.

Rakennuksen ulkovaipan ääneneristysvaatimus ilmoitetaan julkisivuun kohdistuvan äänitason
ja sisällä sallittavan äänitason erona LA,vaad. Junan ohiajosta aiheutuvat julkisivulle kohdistu-
vat yöaikaiset enimmäisäänitasot Fast-aikapainotuksella on esitetty kuvassa 2. Kuten kuvasta
2 nähdään, kohdistuu julkisivuun korkeimmillaan 74 dB tasoja (Kaupintien puolella). Näin ollen
yöaikaisista enimmäistasoista suurin muodostuva äänitasoerovaatimus on LA,vaad =  29 dB
(74 – 45 dB).

Erillistä kaavavaatimusta julkisivujen äänitasoerosta ei ole tarpeen antaa junien ohituksen ai-
heuttamien yöaikaisten enimmäisäänitasojen perusteella, sillä tie- ja raideliikenteen aiheutta-
mat keskiäänitasot ovat kohteessa mitoittavat.

Kuva 2. Raideliikenteestä julkisivuun kohdistuvat hetkelliset yöaikaiset enimmäistasot LA,max
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5.3 Parvekkeiden meluntorjunta

Parvekkeiden osalta sovelletaan valtioneuvoston päätöksen mukaisia ohjearvoja, joiden mu-
kaan liikenteestä aiheutuva keskiäänitaso LA,eq ei saa ylittää ulko-oleskelualueilla päiväaikaan
55 dB tai yöaikaan 50 dB (vanha alue).

Lasitetun parvekkeen äänitasoerovaatimus ilmoitetaan parvekelasitukseen kohdistuvan ääni-
tason ja parvekkeella sallittavan äänitason erona LA,vaad. Rakennuksen julkisivuille kohdistu-
vat, liikenteestä aiheutuvat, suurimmat keskiäänitasot on esitetty liitteen 1 melukartoissa.

Lasittamattomana parveke on ulkotilassa ja julkisivusta takaisin heijastuva ääni kasvattaa par-
vekkeella vallitsevaa äänitasoa. Lasitetun parvekkeen äänitasoeroa laskettaessa lasituksiin ja
parvekkeen muihin vaipparakenteisiin kohdistuvaa heijastusta ei oteta huomioon, sillä tällöin
ääni heijastuu lasituksen pinnasta poispäin, eikä vaikuta parvekkeella muodostuvaan äänita-
soon. Näin ollen, mikäli parveketta ei lasiteta, on parvekkeelle muodostuva äänitaso julkisivu-
heijastuksesta johtuen noin 3 dB korkeampi kuin parvekelasituksiin kohdistuva äänitaso. Tästä
syystä kaikki parvekkeet, joiden lasituksiin kohdistuva äänitaso on liitteen 1 päiväajan melu-
kartoissa vähintään 53 dB tai yöajan melukartoissa 48 dB tulisi tämän selvityksen perusteella
lasittaa tai muilla tavoin varmistaa, etteivät melun ohjearvotasot ylity parvekkeella. Suurin par-
vekkeille muodostuva äänitasoerovaatimus on LA,vaad 11 dB Kaupintien puolella.

Keskiäänitaso vaihtelee eri julkisivuilla kuitenkin jonkin verran (liite 1), joten ei ole tarkoituksen-
mukaista määrittää jokaisen julkisivun parvekkeille äänitasoeroja samanlaisena kaavamää-
räyksenä.

Kaavamääräys on sen sijaan suositeltavaa määritellä siten, että liikenteestä aiheutuva A-pai-
notettu keskiäänitaso ei saa ylittää päiväaikana (LA,eq,7-22) 55 dB eikä yöaikana (LA,eq,22-7) 50 dB.
Tarkempi parvekkeita koskeva ääneneristysselvitys tulee laatia rakennuslupavaiheessa.

LIITTEET

1. Melukartat ja julkisivuille kohdistuvat äänitasot (2 s.)

LÄHTEET
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