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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksen sisältö  

 
Asemakaavan muutos mahdollistaa nykyisen liikerakennusten tontin 
muuttamisen asuinkäyttöön ja uuden kaupunkirakennetta täydentävän 
asuinkerrostalon rakentamisen. Kuusikerroksinen asuinkerrostalolamel-
li sijoittuu pääosin Lauttasaarentien puoleiselle tontin osalle olemassa 
olevan rakennuksen tilalle ja oleskelupiha nykyisen pysäköintihallin 
kohdalle. Suunnitelmissa on lisäksi rakentaa tontin kaakkoisosaan pieni 
erillinen saunarakennus asukkaiden käyttöön. Tontin rakennusoikeus 
on 5 070 k-m2, joka on nykyiseen nähden 1 747 k-m2 enemmän. 
Asuinrakennuksen ensimmäisessä kerroksessa tulee olla vähintään 70 
k-m2 liike-, toimisto- tai julkista palvelutilaa. Autopaikat on sijoitettu ton-
tille maan alaiseen pysäköintilaitokseen, jonka sisäänajoaukko on 
suunniteltu sijoitettavaksi Pohjoiskaaren puoleiselle sivulle. Alkuperäis-
tä kalliomaastoa sekä puustoa ja kasvillisuutta pyritään säilyttämään ja 
hoitamaan siten, että alueen ominaisluonne ja kaupunkikuvallinen mer-
kitys säilyvät. 
 
Kaava-alueella on voimassa Länsi-Metron maanalainen asemakaava.  
 

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet 
 
Kaavoitustyö on käynnistetty tontin omistajan aloitteesta. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta ei ole esitetty mielipiteitä. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan muutosluonnos 
on pidetty nähtävänä 8.2.–29.2.2012 Lauttasaaren kirjastossa, Paja-
lahdentie 10 A, kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. 
krs kaupungin ilmoitustaululla, Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13 
www.hel.fi/ ksv (kohdassa "Nähtävänä nyt").  
 
Muutosluonnoksesta on jätetty kaksi kannanottoa ja neljä mielipidettä, 
jotka on otettu kaavoitustyössä huomioon. 
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2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Asemakaavan muutosta koskee kaksi erityistavoitetta: 
 
Alueiden käytössä, alueiden käytön suunnittelussa ja asemakaavoituk-
sessa 

 
– on ehkäistävä melusta tärinästä ja ilman epäpuhtauksista 

aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään olemassa 
olevia haittoja 

 
– uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tu-

le sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjun-
taa. 

 
– tulee edistää kaukolämmön käyttöedellytyksiä  
 
– on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltu-

vuus suunniteltuun käyttöön 
  

– on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja 
taajamatulviin. 

 
Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa. Kaavaa muutetaan alueella, jolla asuntotuo-
tannolla on hyvät edellytykset toteutua sekä valmiiksi rakennetun katu-
ympäristön, palveluverkon että rakentamisvalmiuden osalta. 
 
Ympäristöhäiriöiden ehkäisy on otettu suunnittelussa huomioon kaa-
vamääräyksin ja sijoittamalla uudisrakennus niin, että piha-alueelle 
muodostuu suojainen oleskelualue. 

 
Maakuntakaava 

 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Nyt laadittu 
asemakaavan muutos on maakuntakaavan mukainen. 
 

Yleiskaava  
 
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on kerrostalovaltaista aluetta, 
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jonne sijoitetaan asumista ja toimitilaa. Nyt laadittu asemakaavan muu-
tos on yleiskaavan mukainen. 
 
Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa (tullut asemakaava-alueen 
osalta voimaan 10.6.2011) on raideliikennetunnelin (Länsimetron) mer-
kintä asemakaava-alueen poikki. 

 
Asemakaavat 

 
Alueella on voimassa asemakaava nro 6667 (vahvistettu 31.12.1971). 
Kaavan mukaan tontti on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi 
(AL). Tontin rakentamisen tehokkuusluvuksi (e) on merkitty 1,0. Tontin 
rakennusoikeus on 3 323 k-m2, jonka lisäksi ullakolle saa sisustaa 
enintään 160 m2 talon saunatiloiksi. Lauttasaarentien (6 m) ja rannan 
puolelle (12 m) on merkitty kaistaleet istutettaviksi tai luonnonvaraisena 
säilytettäviksi tontin osiksi. Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton 
leikkauskohdan enimmäiskorkeudeksi päärakennukselle on merkitty 
+18,5 ja autohallille +7,0 merenpinnasta.  
 
Alueella on voimassa Länsimetron maanalainen asemakaava nro 
11800, jossa on esitetty metrotunneli suojavyöhykkeineen.  
 

Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
 

Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin. 

 
Pohjakartta  
 

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 27.1.2012. 
 

Maanomistus 
 
Tontti ovat yksityisomistuksessa.  
 

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö 
 

Suunnittelualue sijaitsee Lauttasaaren itäosassa osoitteessa Laut-
tasaarentie 1. Tontti rajautuu rantaa kiertävään virkistysalueeseen, 
Lauttasaarentiehen, Pohjoiskaareen ja pohjoisosan olemassa olevaan 
asuinalueeseen. Lauttasaarentien eteläpuolella sijaitsee palvelukeskus. 



4 
 
 
 
 
 
 

 
Tontilla sijaitsee vuonna 1973 valmistunut liike- ja toimistorakennus. 
Rakennuksessa on neljä varsinaista kerrosta, joiden yläpuolella sijait-
see julkisivusta sisäänvedetty kokoushuoneisto terasseineen. Raken-
nuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat ravintola ja muut tilat 
ovat toimistokäytössä. Tontin omistajan mukaan toimistotilan tarve on 
vähentymässä ja rakennuksen kunto sekä tekniikka ovat vanhentuneet. 
Rakennukseen ei liity suojeluarvoja. 
 
Vastapäätä osoitteessa Lauttasaarentie 2 sijaitsee Asunto Oy Helsingin 
Pohjoiskaari 9 b viisikerroksinen asuin- ja palvelurakennus. Lauttasaa-
rentietä länteen sijaitsee 3–5-kerroksisia asuinrakennuksia. Tontin poh-
joispuolella sijaitsee 4–5-kerroksisia asuinrakennuksia. 
 

Palvelut 
 

Alueella on hyvät liikenneyhteydet, Lauttasaarentien linja-autoliikenne 
palvelee alueen asukkaita. Alueen lähiympäristössä on hyvät kaupalli-
set palvelut ja Lauttasaaren ostoskeskus sijaitsee kävelyetäisyydellä 
suunnittelualueesta. 

 
Luonnonympäristö 

 
Suunnittelualueen maasto on osittain puustoista kalliota ja avokalliota. 
Tontin korkeustaso on välillä +1,0 ja +6,6 metriä merenpinnasta. Suun-
nittelualueen itäpuolella sijaitsee meren rantaa kiertävä puisto.  
 

Suojelukohteet 
 
Lauttasaaren 50-luvulla rakennetuista asuinkerrostaloalueista pääosa 
on asemakaavalla suojeltuja. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. 
 

Maaperä 
 
Kallioperä on monin paikoin pinnassa tai lähellä maan pintaa.  
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Länsiväylän, Lauttasaaren sillan, Lauttasaarentie ja Pohjoiskaaren lii-
kenne aiheuttavat alueelle melu-, pakokaasu- ja hiukkaspäästöjä.  
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3 
TAVOITTEET 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä asuntorakentamismah-
dollisuuksia ja täydentää kaupunkirakennetta alueella, jolla on olemas-
sa tarvittavat lähipalvelut ja hyvät liikenneyhteydet sekä virkistysmah-
dollisuudet.  

 
4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Asuinkerrostalojen korttelialueeksi muutettava liikerakennusten kortteli-
alue sijaitsee Lauttasaaren sillan kupeessa Lauttasaarentien varrella. 
Osa asumiseen muutetusta rakennusalueesta on luonnonvaraista 
puustoista kalliota. Suunnitelmien mukaan olemassa oleva rakennus 
puretaan ja tontille rakennetaan asuinkerrostalo. Rakentaminen sijoit-
tuu pääosin Lauttasaarentien puoleiselle tontin osalle olemassa olevan 
rakennuksen tilalle ja oleskelupiha nykyisen pysäköintihallin kohdalle. 
Suunnitelmissa on lisäksi rakentaa tontin kaakkoisosaan pieni erillinen 
saunarakennus asukkaiden käyttöön. Suurin osa kallioalueesta pyri-
tään säilyttämään. 
 

Mitoitus 
 
Muutosalueen pinta-ala on 3 323,2 m2. Kaavamuutosalueen raken-
nusoikeus on yhteensä 5 070 k-m2. Tästä asuinkerrosalaa on 5 050 
k-m2 ja liiketilaa 70 k-m2. Saunarakennuksen kerrosala on 20 k-m2. 
 

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 
 
Kaava-alueella on voimassa Länsi-Metron maanalainen asemakaava.  
 
Liikerakennusten korttelialue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialu-
eeksi. Kuusikerroksinen asuinkerrostalolamelli sijoittuu pääosin Laut-
tasaarentien puoleiselle tontin osalle olemassa olevan rakennuksen ti-
lalle ja oleskelupiha nykyisen pysäköintihallin kohdalle. Rakennuksen 
julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan enimmäiskorkeudeksi on 
määrätty +23,35.  
 
Tontin rakennusoikeus on 5 070 k-m2, joka on nykyiseen nähden 1 747 
k-m2 enemmän. Asuinrakennuksen ensimmäisessä kerroksessa tulee 
olla vähintään 70 k-m2 liike-, toimisto- tai julkista palvelutilaa. Liike-, 
toimisto- ja julkinen palvelutila tulee sijoittaa ensimmäiseen kerrokseen. 



6 
 
 
 
 
 
 

Tontin asemakaavan mukaisesta asuinkerrosalasta vähintään 50 % tu-
lee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). 
Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 80 k-m2.  
 
Rakennuksen julkisivujen tulee olla materiaaliltaan vaaleansävyistä 
pääasiallisesti paikalla muurattua poltettua savitiiltä perinteisesti kolmi-
kerrosrapattuna. Lämpörappausta ei sallita. Ensimmäisessä kerrokses-
sa kadunpuoleinen julkisivu tulee käsitellä muun julkisivun tapaan, eikä 
julkisivua saa tehdä pääosin umpinaisiksi. Asumista palvelevat aputilat 
tulee varustaa ikkunoilla siten, että asukkaiden oleskelupihaan rajautu-
vat julkisivut eivät anna umpinaista vaikutelmaa. Lauttasaarentien puo-
lelle tulee rakentaa sisäänvedetyt parvekkeet. Asuinrakennuksen kat-
tomuotona tulee olla tasakatto. Teknisiä tiloja, kuten ilmanvaihtokone-
huoneita saa rakentaa vesikaton yläpuolelle. Porrashuoneisiin tulee ol-
la esteetön pääsy sekä kadun että pihan puolelta. Liike-, toimisto- ja 
julkinen palvelutila tulee sijoittaa ensimmäiseen kerrokseen.  
 
Asukkaita varten on rakennettava riittävät varastotilat ja talopesula, 
kuivaustiloja sekä askartelu-, kerho- tai vastaavia tiloja. Jätehuollon tilo-
ja ei saa sijoittaa pihamaalle, vaan ne tulee sijoittaa rakennuksiin. Huol-
totilat tulee rakentaa kellaritiloihin. 
 
Maanpintojen korkeuserot kadun ja pihan välillä ovat puolen kerroksen 
verran. Rakennettavan pysäköintitilan yläpuolinen pihakansi tulee ra-
kentaa ja istuttaa suojaiseksi leikki- ja oleskelutilaksi ja järjestettävä 
viihtyisäksi istutuksin. Alkuperäinen kalliomaasto, puusto ja kasvillisuus 
on säilytettävä ja hoidettava siten, että alueen vehreä ominaisluonne ja 
kaupunkikuvallinen merkitys säilyvät (kaavamerkintä s). Tonttia ei saa 
aidata. 
 

Liikenne 
 
Asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) pysäköinti sijoittuu tontille maan-
alaiseen pysäköintilaitokseen, jonka sisäänajoaukko kuten tontille ajo 
on suunniteltu sijoitettavaksi Pohjoiskaaren puoleiselle sivulle.  
 
Autopaikkoja tulee rakentaa uuden laskentaohjeen mukaisesti asuntoja 
varten vähintään 1 ap/100 k-m2,toimistoja varten vähintään 1 ap/75 k-
m2 ja myymälöitä varten vähintään 1 ap/60 k-m2. Autopaikat tulee si-
joittaa maan alle rakennettaviin pysäköintitiloihin. Pysäköintipaikkoja ei 
saa sijoittaa pihamaalle. Pysäköintitiloihin johtavat ajoluiskat on sijoitet-
tava rakennukseen. Pysäköintitilat, teknisiä tiloja sekä väestönsuojan 
saa rakentaa kaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi. Maanalaisen py-
säköintitilan poistoilmahormi on sijoitettava rakennuksen yhteyteen ja 
johdettava rakennuksen korkeimman kohdan yläpuolelle. 
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Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä on 1 pp/30 
m2 asuntokerrosalaa. Näistä 75 % on sijoitettava rakennuksiin (ja/tai 
talousrakennuksiin). Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähim-
mäismäärä on 1 pp/90 m2 toimistokerrosalaa. 
 
Alueella on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Tällä hetkellä linja-autolii-
kenne ja tulevaisuudessa rakennettava Länsimetro palvelevat alueen 
asukkaiden liikkumista sekä itään että länteen. Metrotunneli sijaitsee 
tontin keskikohdalla maan alla korkeustasojen -42,00 ja -47,00 m me-
ren pinnasta välillä. Koska ratarakenne toteutetaan vaimennettuna, 
runkoäänen suositusarvot eivät ylity asuinkerrostalon alimmassakaan 
asuinkerroksessa. 
 

Palvelut 
 
Asemakaavassa on määrätty sijoitettavaksi asuinrakennuksen ensim-
mäiseen kerrokseen vähintään 70 k-m2 liike-, toimisto- tai julkista pal-
velutilaa. 
 

Luonnonympäristö 
 
Suunnittelualueella sijaitsee alueen alkuperäistä luonnonmukaisia avo-
kallioita, jotka on erikseen merkitty säilytettäviksi ja hoidettavaksi siten, 
että alueen ominaisluonne ja kaupunkikuvallinen merkitys säilyvät. 

 
Yhdyskuntatekninen huolto 

 
Kaava-alue liitetään olemassa olevaan yhdyskuntateknisen huollon 
verkostoon.  

 
Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 

 
Uudisrakennukset voidaan perustaa kallioisella alueella suoraan kallion 
varaan. Muilla osin rakennus voidaan perustaa anturoiden tai paalujen 
välityksellä kallion tai kantavan pohjakerroksen varaan. 
 
Alueelta ei ole tiedossa maaperää pilannutta toimintaa.  
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Liikenteen aiheuttamia ympäristöhäiriöitä on arvioitu mitoittavan liiken-
netilanteen mukaan. Kohteesta on laadittu melu- ja ilmanlaatuselvitys 
Teosto-talo Helsinki, Asemakaavamuutos, melu- ja ilmanlaatuselvitys 
(Ramboll 28.6.2011), jossa katuliikenteen vaikutus on mallinnettu 
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SoundPlan -melulaskentaohjelmalla. Nykyinen arkivuorokauden keski-
määräinen liikennemäärä (KAVL) Länsiväylällä on 57 700, Lauttasaa-
ren sillalla 18 000, Lauttasaarentiellä 16 800 ja Pohjoiskaarella 1 600 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Ennustettu arkivuorokauden liikennemäärä 
(2030) Länsiväylällä on noin 64 000, Lauttasaarentiellä noin 20 000 ja 
Lauttasaaren sillalla noin 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
 
Asemakaavassa on annettu ympäristöhäiriöitä koskevia määräyksiä. 
Etelään ja itään suuntautuville julkisivuille kohdistuva päiväaikainen 
keskiäänitaso on enimmillään 63…66 dB. Näille julkisivuille kaavakart-
taan on merkitty rakennuksen ulkovaipan melutaso, jonka perusteella 
voidaan määrittää vaatimus ulkovaipan kokonaisääneneristävyydelle. 
Asunnot tulee suunnitella siten, että ne eivät avaudu yksinomaan niille 
julkisivuille, joille on kaavassa annettu melua koskeva määräys. Näille 
julkisivuille suuntautuvat parvekkeet tulee lasittaa asuinviihtyvyyden li-
säämiseksi. Kaavassa on määräys, ettei rakennuksen ensimmäiseen 
kerrokseen saa sijoittaa asuntoja. Melumallinnuksen tulosten perusteel-
la rakennuksen pohjoispuolelle saadaan muodostettua ohjearvot alitta-
va ulko-oleskelualue, kun oleskelualueen itäreunaan sijoitetaan vähin-
tään 1,2 metrin korkuinen melulta suojaava rakenne. 
 
Hyväksyttävän sisäilmanlaadun varmistamiseksi kaavassa on nähty 
tarpeelliseksi määrätä, että asunnot tulee varustaa koneellisella ilman-
vaihdolla. Tuloilman sisäänottoa ei tule sijoittaa niille kohdin rakennuk-
sen julkisivua, joille on kaavassa annettu määräys ulkovaippaan koh-
distuvasta melutasosta. Maanalaisten pysäköintitilojen poistoilmahormi 
on sijoitettava rakennuksen yhteyteen, ja poistoilma on johdettava ra-
kennuksen korkeimman kohdan yläpuolelle. 
 

5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun  
ympäristöön, teknisen huollon järjestämiseen  
ja asumisolosuhteisiin 
 

Kaavan toteuttaminen eheyttää kaupunkikuvaa ja täydentää kaupunki-
rakennetta sekä parantaa asuntojen tarjontaa alueella. Lauttasaaren-
tien varrelle sijoitettu rakennus rajoittaa olemassa olevien asuinraken-
nusten näkymiä etelään, länteen ja itään samalla tavalla kuin tontilla jo 
olemassa oleva rakennus. Uudisrakennus tulee rajaamaan tontin poh-
joispuolella sijaitsevan rakennuksen näkymiä ylöspäin siten, että uuden 
asuinrakennuksen vesikaton korkeusasema +23,35 on asemakaavan-
muutoksessa merkitty 2,75 m korkeammaksi kuin olemassa olevan ra-
kennuksen ullakko (+20,6). Suunnittelualueesta länteen näkymät ka-
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ventuvat hieman nykyisestä. Maanalaiseen pysäköintiin kulkeva liiken-
ne suuntautuu Pohjoiskaarelle. Rakennuksen pohjakerrokseen on va-
rattu kerrosalaa liiketiloille.  
 
Kaava luo edellytykset melun ja ilmanlaadun ohjearvojen saavuttami-
selle tontilla.  

 
Vaikutukset luontoon ja maisemaan 

 
Alueella sijaitseva alkuperäinen kalliomaasto ja kasvillisuus on merkitty 
säilytettäväksi. Maanalaisen pysäköinnin vuoksi osa piha-alueesta tu-
lee kannen päälle. Erityistä huomiota suunnittelussa tulee kiinnittää pi-
hakannen ja olemassa olevan maaston liittymäkohtiin, joiden korkeudet 
saattavat vaihdella. 

 
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
 

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta kaupungille rakentamiskustannuksia. 
 

Liikenne 
 

Asuinrakentaminen lisää jonkin verran ajoneuvoliikennettä alueella. 
Kerrosneliömäärän lisäykseen perustuen liikennemäärän kasvu Poh-
joiskaarella ei ole merkittävä nykyisellään noin 1 600 ajon./vrk liiken-
nemäärään.  

 
6 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS  

 
Rakentamisaikataulu 

 
Alueen toteuttaminen edellyttää olemassa olevan rakennuksen purka-
mista. 
 

7 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaavoitustyö on tullut vireille Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto 
r.y:n (tontin 31011/1 omistaja) hakemuksen johdosta (saapunut 
1.3.2010).  
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Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 30.1.2012).   
 
Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.  

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan muutosluonnos 
ovat olleet nähtävänä 8.2.–29.2.2012 Lauttasaaren kirjastossa, kau-
punkisuunnitteluvirastossa, kaupungin ilmoitustaululla (Pohjoisespla-
nadi 11–13) ja kaupunkisuunnitteluviraston internet sivuilla. 
 
Kerrosalan määrä on asemakaavaluonnosta varten teetetyssä luon-
nossuunnitelmassa laskettu väärin. Kerrosalan määrä on tarkennuslas-
kennan jälkeen korjattu vastaamaan asemakaavan muutosluonnokses-
sa esitettyä rakennusalaa ja korkeutta, jotka eivät muutu luonnoksessa 
esitetystä. 

 
Viranomaisyhteistyö  

 
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyö-
tä Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston, kaupunginmuseon, 
liikuntaviraston ja ympäristökeskuksen kanssa. 
 
Kaupunginmuseon taholta on todettu, ettei rakennukseen liity suojelu-
arvoja. 
 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Vesihuollolla 
(15.3.2012) ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosluonnokseen. 
 
Helsingin kaupungin ympäristökeskus on 24.2.2012 ilmoittanut, että 
kaavoituksen yhteydessä tulee selvittää ja ottaa huomioon Lauttasaa-
rentien liikenteen melu- ja ilmanlaatuvaikutukset asumiselle. Saapunut 
kannanotto on liitteenä. 

 
Ympäristökeskuksen ilmoittamat asiat on otettu huomioon kaavaehdo-
tusta laadittaessa. Asemakaavan muutosehdotukseen on liitetty mää-
räyksiä koskien Lauttasaarentien ja Länsiväylän liikenteen melu- ja il-
manlaatuvaikutuksia asumiselle. 
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Esitetyt mielipiteet 
 
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse yhteensä 4 mielipidettä koskien asemakaavan muutos-
luonnosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty puhelimitse.  

 
Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet kohdistuivat rakennuksen jul-
kisivujen arkkitehtuuriin, korkeuteen, kokoon, kerrosalaan, varjostavuu-
teen, sijaintiin rannan puoleisesta rajasta ja näköalojen peittävyyteen 
tontin länsipuolella olevasta rakennuksesta. Lisäksi mielipiteet kohdis-
tuivat luonnontilaisten kallioiden säilyttämiseen, erillisen saunaraken-
nuksen tarpeellisuuteen, sijaintiin ja katon korkeuteen tontilla ja laitu-
reiden niiden vaatiman huoltoliikenteen ja pysäköinnin sijoituksiin.  
 
Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että esitetyistä 
mielipiteistä poiketen uuden asuinrakennuksen vesikaton korkeusase-
ma on asemakaavaan merkittynä +23,35 ja siten olemassa olevaan ra-
kennukseen nähden vain 2,75 m korkeammalla ja muodostaa näin vas-
takkaisella puolella sijaitsevan keskenään korkeudeltaan samanarvoi-
sen, selkeän porttiaiheen. Varjotutkimuksen perusteella uuden raken-
nuksen varjo poikkeaa olemassa olevan rakennuksen varjostuksesta 
pituuden osalta. Varjo väistyy tontin pohjoispuolella sijaitsevan raken-
nuksen eteläjulkisivulta kuitenkin samaan aikaan. Rakennus on suunni-
teltu siten, että sen näkymiä rajaava vaikutus on mahdollisimman vä-
häinen. Rakennusluvan yhteydessä kaupunkikuvaneuvottelukunta ot-
taa kantaa rakennuksen arkkitehtuuriin ja sen kaupunkikuvalliseen so-
veltuvuuteen alueelle. Rakennuksen etäisyys tontin meren puoleisesta 
rajasta on pieneltä osalta 10 metriä kasvaen 19 metriin, joka on riittävä 
turvaamaan olemassa oleva kallioalue. Alueella on asemakaavamää-
räys jonka mukaan alkuperäinen kalliomaasto, puusto ja kasvillisuus on 
säilytettävä ja hoidettava siten, että alueen ominaisluonne ja kaupunki-
kuvallinen merkitys säilyvät (s). Saatujen mielipiteiden vuoksi saunan 
paikka on siirretty ja sijoitettu alemmas (katto +7,8 m). Asemakaavan 
muutokseen ei sisälly havainnekuvassa esitettyjä laituripaikkoja. Alu-
een osoittaminen venesatamaksi vaatii lisätutkimuksia ja tarkempaa 
suunnittelua. Asemakaavan lähtötietona käytetään kaupunkisuunnitte-
luviraston liikennesuunnitteluosaston laatimia liikenneselvityksiä ja 
-ennusteita. Asemakaavan lähtötietona käytetään kaupunkisuunnittelu-
viraston liikennesuunnitteluosaston laatimia liikenneselvityksiä ja 
-ennusteita. 
 

Lausunnot ja nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset  
 
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 18.5.–18.6.2012. 
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Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus, kiinteistölautakunta, ympäristölautakunta, ympäristökes-
kus, yleisten töiden lautakunta ja pelastuslautakunta, Helsingin Energia 
ja Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-
yhtymä.  
 
Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia.  
 
Pelastuslautakunnalla, ympäristökeskuksella ja Helsingin Energialla ja 
Helen Sähköverkko Oy:llä ei ole huomautettavaa muutosehdotukseen. 
 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä toteaa, että alueita 
palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Muu-
tosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä. 
 
Kiinteistölautakunta toteaa, että kaavamuutos korottaa Kiinteistö Oy 
Lauttasalmen omistaman tontin 31011/1 arvoa merkittävästi, joten kau-
punginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset 
neuvottelut tulee käydä tontin omistajan kanssa ja, että kaavamuutok-
sen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontin omistajan kanssa on teh-
ty sopimus. Kiinteistölautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaava-
muutosehdotuksen johdosta. 

 
Yleisten töiden lautakunta esittää, että tontin liittymisessä katualuee-
seen on huomioitava Lauttasaarentien tulvareitin kulkeminen tontin ja 
kadun luiskan välistä mereen. Yleisten töiden lautakunta puoltaa ase-
makaavan muutosehdotuksen hyväksymistä edellä esitetyin huomau-
tuksin. 
 
Lausunnossa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että lii-
kenne aiheuttaa tontille melu- ja ilmanlaatuongelmia. Asiakirjojen liit-
teenä ei ole ollut meluselvitystä, mikä on vaikeuttanut meluvaikutusten 
arviointia. Rakennuksen kahdelle julkisivulle kohdistuva melutaso ylit-
tää 63–66 dB. Kaavassa on esitetty määräykset melun torjumiseksi. 
Näiltä osin meluntorjunta on hoidettu riittävän hyvin. Elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus esittää, että rakennuksen pohjoispuolelle muo-
dostuvan ohjearvot alittavan ulko-oleskelualueen melumääräys tulisi 
täydentää yksityiskohtaisemmaksi esimerkiksi meluselvityksessä esite-
tyllä tavalla.  
 
Lausuntojen johdosta tehdyt muutokset 
 
Asemakaavamääräystä koskien piha-alueelle rakennettavaa muuria on 
täydennetty seuraavasti "Alueen osa, joka on kallion päällä, on tuettava 
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muurilla. Muurin tulee olla rapattu. Idän puolella muurin tulee olla me-
luntorjunnan takia umpinainen ja vähintään 1,2 m korkea." 
 
Melu- ja ilmanlaatuselvitys on lisätty selostuksen liitteeksi. 
 
Ehdotusta ei ole muilta osin muutettu. Asemakaava mahdollistaa Laut-
tasaarentien suuntaisen tulvareitin suunnittelun. Tontin liittyminen katu-
alueeseen sekä tulvareitin sijainti ja toteutustapa voidaan yksityiskoh-
taisesti suunnitella vasta osana rakennuslupasuunnittelua. 
 

8 
KÄSITTELYVAIHEET 

 
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 27.3.2012 ja se päätti puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä.  
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto on 31.8.2012 muuttanut asemakaavan 
muutosehdotusta lausuntojen johdosta. 
 
 
Helsingissä 31.8.2012 
 
 
 
 
Olavi Veltheim 
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LAUTTASAARI, LAUTTASAARENTIE 1
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Lauttasaaren
itä-osassa sijaitsevaa tonttia, joka rajautuu
rantaa kiertävään puistoalueeseen, Laut-
tasaarentiehen, Pohjoiskaareen ja pohjois-
osan olemassa olevaan asuinalueeseen.
Suunnittelualue sijaitsee Lauttasaaren sillan
pohjoispuolella osoitteessa Lauttasaarentie
1, korttelissa 31011, tontilla 1.

Nykytilanne

Tontilla sijaitsee vuonna 1973 valmistunut
liike- ja toimistorakennus. Rakennuksessa
on neljä varsinaista kerrosta, joiden yläpuo-
lella sijaitsee julkisivusta sisäänvedetty ko-
koushuoneisto terasseineen. Rakennuksen
ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee ravin-
tola ja muut tilat ovat toimistokäytössä. Ton-
tin omistajan mukaan toimistotilantarve on
vähentymässä ja rakennuksen kunto sekä
tekniikka ovat vanhentuneet.

Mitä alueelle suunnitellaan

Suunnitteilla on muuttaa tontti asuinkerros-
talojen korttelialueeksi, purkaa olemassa
oleva liike- ja toimistorakennus ja rakentaa
tontille kuusikerroksinen asuinkerrostalo se-
kä erillinen saunarakennus. Asuinkerrostalo
on suunniteltu sijoitettavaksi Lauttasaaren-
tien puoleiselle osalle tonttia.Suunniteltu ra-
kennusoikeus on yhteensä noin 4 540 k-m2.
Autopaikat on sijoitettu tontille maan alai-
seen pysäköintilaitokseen, jonka sisäänajo-
aukko on suunniteltu sijoitettavaksi Pohjois-
kaaren puolelle.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille tontin omista-
jan hakemuksesta.

Maanomistus

Tontti on yksityisomistuksessa.

Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa vuodel-
ta 1971 tontti on merkitty liikerakennusten
korttelialueeksi (AL). Tontin rakentamisen
tehokkuusluvuksi ( e) on merkitty 1,0, jonka
mukaan tontin rakennusoikeus on 3 323
k-m2, jonka lisäksi ullakolle saa sisustaa
enintään 160 m2 talon saunatiloiksi. Laut-
tasaarentien (6 m) ja rannan puolelle (12 m)
on merkitty kaistaleet istutettaviksi tai luon-
nonvaraisena säilytettäviksi tontinosisksi.
Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan enimmäiskorkeudeksi pää-
rakennukselle on merkitty + 18.5 ja autohal-
lille + 7.0 merenpinnasta.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty ker-
rostalovaltaiseksi alueeksi, asuminen/ toimi-
tila. Tontti rajautuu ranta-alueeseen, joka on
yleiskaavassa merkitty virkistysalueeksi.

Maankäyttösopimus

Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan
muutoksen perusteella mahdollisesti kysee-
seen tulevan maankäyttösopimuksen haki-
jan kanssa käytävissä neuvotteluissa.
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Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-
tamisen vaikutuksia rakennettuun ympäris-
töön, kaupunkikuvaan ja asumisolosuhteisiin
kaavan valmistelun yhteydessä.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lä-
hetetty osallisille. Kaavaluonnos ja muu
valmisteluaineisto on esillä 8.2.–29.2.2012:
 Lauttasaaren kirjasto, Pajalahdentie 10 A
 kaupunkisuunnitteluvirastossa,

Kansakoulukatu 3, 1. krs
 kaupungin ilmoitustaululla,

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

nyt").

Kaavoittaja on tavattavissa 14.2.2012 klo
16–18 Lauttasaaren kirjastossa. ja kaupun-
kisuunnitteluvirastossa sopimuksen mu-
kaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteen
viimeistään 29.2.2012 kirjallisesti osoittee-
seen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11–13)

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

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö jär-
jestetään erillisin neuvotteluin.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoit-
teena on, että ehdotus esitellään kaupunki-
suunnittelulautakunnalle vuoden 2012 maa-
liskuussa.

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään (tarvit-
taessa) viranomaisten lausunnot. Kaavaeh-
dotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävil-
läoloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
käsiteltävänä syksyllä 2012.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset
 Lauttasaari seura r.y.
 Lauttasaaren Yrittäjät
 kaupungin asiantuntijaviranomaiset: kiin-

teistöviraston tonttiosasto, ympäristökes-
kus, rakennusviraston katu- ja puisto-
osasto, liikuntavirasto, rakennusvalvon-
tavirasto, Helsingin Energia, HKL Liiken-
nelaitos, Helsingin seudun liikenen

 muut asiantuntijaviranomaiset: Helsingin
seudun ympäristöpalvelut/Vesihuolto

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-palvelusta:
www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat kar-
talla.

Suunnittelusta tiedotetaan
 kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöiden

kirjeet lähetetään isännöitsijöille, joiden
toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja
asukkaille)
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 Lauttasaari-lehdessä
 www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä

nyt!)
 Helsingin kaavoituskatsauksessa.

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

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Paula Kinnunen
puhelin 310 37141
sähköposti paula.a.kinnunen@hel.fi

arkkitehti Riitta Salastie
puhelin 310 37218
sähköposti riitta.salastie@hel.fi

liikennesuunnittelija Olga Bernitz
sähköposti olga.bernitz@hel.fi

diplomi-insinööri Matti Neuvonen (teknista-
loudellinen suunnittelu) sähköposti mat-
ti.neuvonen@hel.fi

insinööri Seija Narvi (teknistaloudellinen
suunnittelu) sähköposti seija.narvi@hel.fi



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
091 

Helsinki
Täyttämispvm 06.03.2012

Kaavan nimi Lauttasaarentie 1

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm  

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 30.01.2012

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus  

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,3323 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 0,3323

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
0,2000

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
0,3323

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset   

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,3323 100,0 5070 1,53 0,0000 1747

A yhteensä 0,3323 100,0 5070 1,53 0,0000 1747

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä            

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,2000 60,2 0    

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä        



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,3323 100,0 5070 1,53 0,0000 1747

A yhteensä 0,3323 100,0 5070 1,53 0,0000 1747

AK 0,3323 100,0 5070 1,53 0,0000 1747

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä            

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,2000 60,2 0    

ma 0,2000 100,0 0    
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MELUSELVITYS 
 
1. TYÖN TAUSTA JA SELVITYSKOHDE 

Työssä laadittiin kaavoitusvaiheen meluselvitys Helsingin Lauttasaaren, nk. Teosto-talon tontille 
suunnitellusta uudisrakennuskohteesta. Työssä selvitettiin laskennallisesti mallintamalla kohteen 
julkisivuille ja parvekkeille sekä ulko-oleskelualueille kohdistuva tieliikennemelu. Lähtökohtana 
olivat Valtioneuvoston päätöksen 993/92 mukaiset ohjearvorajat keskiäänitasolle asuinalueilla. 
Myös uudisrakennuksen ulkovaipan ääneneristävyysvaatimukset sekä parvekkeiden toteuttamis-
mahdollisuudet ja lasitustarve arvioitiin kaavoitusvaiheen edellyttämällä tarkkuudella. 
 
Työ on tehty Skanska Talonrakennus Oy:n toimeksiannosta. Tilaajan yhteyshenkilönä on ollut 
Jukka Rasmus. Meluselvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy, jossa työstä on vastannut Jari 
Mannila. Melumallinnuksen ja raportin on laatinut Petteri Laine. 

 
2. MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 

2.1 Sovellettavat ympäristömelun ohjearvot 
 
Ympäristömelun kuvaamiseen käytetään keskiäänitasoa LAeq (ekvivalenttitasoa), jossa hetkittäi-
set äänen voimakkuuden vaihtelut on tasoitettu ja erikorkuiset osaäänet painotettu korvan herk-
kyyttä vastaavalla tavalla (ns. A-painotus). Meluntorjuntalain nojalla on annettu Valtioneuvoston 
päätös (993/92), jossa on esitetty yleiset melutason ohjearvot ekvivalenttitasoina. Ohjearvot on 
tarkoitettu käytettäväksi hyväksi kaavoittamisessa, rakentamisessa ja tiensuunnittelussa. 
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Taulukko 1. Valtioneuvoston päätöksen 993/92 mukaiset melutason ohjearvot 

 
Melun A-painotettu keskiäänitaso 
(ekvivalenttitaso), LAeq, enintään 

 
Päivällä 
klo 7-22 

Yöllä 
klo 22-7 

ULKONA 

Asumiseen käytettävät alueet, virkis-
tysalueet taajamissa ja niiden välittö-
mässä läheisyydessä sekä hoito- tai 
oppilaitoksia palvelevat alueet 

55 dB 45/50 dB1) 2) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, 
leirintäalueet, virkistysalueet taajamien 
ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet 4) 

45 dB 40 dB3) 

SISÄLLÄ 

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB - 

1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.  

2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.  

3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin 
yöllä.   

4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja 
 
Koska kyseessä on täydennysrakentamiskohde, ei ns. uusi alue, sovelletaan kohteessa vanhojen 
alueiden ohjearvorajoja, jotka ovat 55 dB päivällä ja 50 dB yöllä. 
 
2.2 Laskentamenetelmä 
 
Selvityskohteen melutilanne kartoitettiin laskennallisesti 3D-maastomalliin perustuvalla SoundP-
lan 7.0 -melulaskentaohjelmalla. Laskennassa sovellettiin pohjoismaisia tieliikennemelun lasken-
tamalleja. Melulähteinä huomioitiin Länsiväylä, Lauttasaaren Silta, Lauttasaarentie ja Pohjoiskaa-
ri. Tarkastelut tehtiin nykytilanteessa (v.2010) ja vuoden 2030 ennustetilanteessa. Äänitasot las-
kettiin ulkoalueiden melutilanteen arvioimiseksi 2 m korkeudella maanpinnasta. Lisäksi laskettiin 
äänitasot uudisrakennuksen julkisivuilla sisätilojen melutilanteen ja ääneneristävyysvaatimusten 
arvioimiseksi.  
 
Maastonkorkeus- ja tiegeometriatiedot sekä tiedot alueen nykyisistä rakennuksista ja meluesteis-
tä saatiin Helsingin kaupungin numeerisesta 3D-kanta-kartasta. Selvityskohteeseen suunniteltu 
asuinkerrostalo mallinnettiin maankäyttösuunnitelman (23.5.2011) perusteella.  
 
Tieliikennetietoina melulaskennoissa käytettiin alla olevassa taulukossa esitettyjä lukuja. Luvut 
perustuvat Helsingin kaupungilta (Jouni Korhonen) toukokuussa 2011 saatuihin tietoihin nyky- ja 
ennusteliikennemääristä. Länsiväylän liikennemäärät on tarkistettu kesäkuussa 2011 (nykyliiken-
ne, toukokuu 2011, Irene Lilleberg ja ennuste, 2030 Matti Neuvonen) Päiväajan klo 7-22 osuu-
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den arvioitiin olevan yleisesti käytetty 90 % KVL:stä. Ajoneuvojen nopeudet mallinnettiin kysei-
sen tienkohdan suurimman sallitun nopeuden mukaisina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 2. Meluselvityksessä käytetyt tieliikennetiedot. 

 
 
 

3. TULOKSET 

3.1 Melukartat 
 
Selvityksen tulokset on esitetty liitteenä olevissa melukarttaliitteissä (liitteet 1-6). Ulko-
oleskelualueiden melutilannetta kuvaavissa kartoissa on esitetty melutasot 5 dB värivyöhykkein, 
päiväajan ohjearvo (55 dB) ylittyy keltaisesta värivyöhykkeestä alkaen. Rakennuksen ulkovaip-
paan ja parvekkeisiin kohdistuva melu on kuvattu 1 dB tarkkuudella julkisivukuvissa, joissa ei 
huomioida rakennuksesta itsestään heijastuvaa ääntä. Kuvissa esitetty lukuarvo kuvaa äänitasoa 
sillä kerroskorkeudella, mikä kussakin kohtaa julkisivuilla on meluisin. 
 

Liite 1 ja 2: Tieliikenteen päivä- ja yöajan keskiäänitaso 2 m korkeudella maanpinnasta vuonna 2010 

Liite 3 ja 4: Tieliikenteen päivä- ja yöajan keskiäänitaso 2 m korkeudella maanpinnasta vuonna 2030 

Liite 5 ja 6: Äänitasot julkisivuilla ilman heijastusvaikutusta (2010 ja 2030) 
 
 
 
 
3.2 Tilanne ulko-oleskelualueilla 
 
Selvityskohteen ulko-oleskelualue on sijoitettu rakennusten pohjoispuolelle nykyisen purettavaksi 
suunnitellun rakennuksen kaivantoon, jolloin rakennukset muodostavat osittaisen suojan Länsi-
väylältä ja Lauttasaaren sillalta sekä Lauttasaarentieltä tulevalle tieliikenteen melulle. Lisäksi 
oleskelualueen itäreunaan on suunniteltu rakennettavaksi 1,2 metriä korkea muuri. Laskentojen 
mukaan melutaso piha-alueella nyky- ja ennusteliikenteellä on päiväaikaan noin 50-56 dB. 55 dB 
ylittävä keltainen alue osuu vain hyvin pieneen osaan piha-alueen reunasta.  
 

Tie KVL
Osuus 

07-22 %
Osuus 

22-07 %
Rask.ajon. 

07-22 %
rask.ajon
. 22-07 %

nopeus 
km/h

Nykyliikenne v. 2010
Lauttasaaren silta (KAVL) 18 000 90 10 10,0 10,0 50
Lauttasaarentie (KAVL) 16 800 90 10 10,0 10,0 40
Pohjoiskaari (KAVL) 1 600 90 10 4,0 4,0 40
Länsiväylä (KAVL) 57 700 90 10 8,0 8,0 80

Ennusteliikenne v. 2030
Lauttasaaren silta (KAVL) 20 000 90 10 4,0 4,0 50
Lauttasaarentie (KAVL) 20 000 90 10 4,0 4,0 40
Pohjoiskaari (KAVL) 2 000 90 10 4,0 4,0 40
Länsiväylä (KAVL) 64 000 90 10 8,0 8,0 80
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Tontin Itälaidalle on suunnitteilla rantasauna, jonka ympärillä päivämelutasot ovat 57-58 dB. 
Mahdollisen saunan yhteyteen rakennettavan verannan melutasoja voidaan tarvittaessa alentaa 
lasiseinäkkeillä tai tonttiaidoilla.  
 
3.3 Parvekkeiden melutilanne 
 
Parvekkeet tulkitaan myös ulko-oleskelualueiksi ja niillä tulisi saavuttaa ulko-oleskelualueiden 
meluohjearvot 55 dB päivällä ja 50 dB yöllä. Lasituksille asetettavat vaatimukset esitetään niiltä 
edellytetyn ääneneristävyyden (äänitasoeron L) mukaan, jolla ohjearvo saavutetaan.  
 
Rakennukseen on suunnitteilla sisäänpäin olevia syvennysparvekkeita eteläisille julkisivuille ja 
pistoparvekkeita pohjoiseen avautuville julkisivuille.  
 
Parvekkeille kantautuva äänitaso on esitetty liitekuvissa 5 ja 6. Niissä on esitetty päiväajan kes-
kiäänitaso ilman parvekelasista tapahtuvaa äänen heijastumista takaisin ulospäin, koska kuvissa 
näkyvä lasitukseen kohdistuva äänitaso seinän edessä olisi ko. heijastumisen johdosta 2-3 dB 
korkeampi, kuin parvekelasitukseen todellisuudessa kohdistuva melu.  
Nykytilanteessa Lauttasaarentien suurempi raskaan liikenteen osuus aiheuttaa etelänpuoleisille 
julkisivuille hieman korkeammat melutasot, vaikka kokonaisliikennemäärät ovat ennustetta hie-
man pienemmät. 
 
Parvekkeiden osalta melutasot eteläisen julkisivun tasalla ovat julkisivukuvan mukaan 
enimmillään 66 dB, ja oleskeluparvekkeilta edellytettävän ulkotilojen päiväohjearvon 
55 dB saavuttamiseksi tulisi äänitasoa parvekkeilla alentaa 11 dB.   
 
Rakennuksen pohjoisenpuoleisilla julkisivuilla ja rakennuksen päädyissä keskiäänitasot ovat 55-
60 dB. Näillä julkisivuilla päiväajan ohjearvot saavutetaan vain osalla parvekkeista. Parvekkeiden 
hajautetun sijoittelun vuoksi niitä ei ole suunniteltu lasitettaviksi. Ohjearvojen saavuttamiseksi 
parvekkeet tulisi kuitenkin lasittaa niillä julkisivuilla, joissa 55 dB ylittyy. 
 
Tavallisella parvekelasituksella (6-8 mm, normaalit ilmaraot) saavutetaan yleensä enintään 10 dB 
äänitasoero. Lasitusta valittaessa tulee lasituksen toimittajalta varmistaa eristävyyden riittävyys. 
 
 
3.4 Sisätiloihin kohdistuva melu 
 
Rakennuksen ulkovaipalta eli ulkoseiniltä, -ovilta, – ikkunoilta ja tuuletusaukoilta vaadittu kaa-
vamääräyksiin liitettävä kokonaiseristävyys eli äänitasoero ( L) määräytyy näihin kohdistuvan 
keskiäänitason perusteella. Taulukon 1 mukaisesti tulee sisällä asuintiloissa alittaa päiväaikaan 
35 dB keskiäänitaso. Liikenteen vuorokausijakautumasta johtuen alitetaan tällöin myös asuintilo-
jen yöajan 5 dB alhaisempi ohjearvoraja. Mikäli vaadittu äänitasoero on enintään n. 30 dB(A), ei 
erityisiä ääneneristävyysvaatimuksia ole tarpeen asettaa, vaan meluohjearvot saavutetaan nor-
maalirakentein. 
 
Suunnittelun kohteena olevien rakennusten ulkoseiniltä, -ovilta ja – ikkunoilta sekä ilmanvaihto-
aukoilta edellytettävät ääneneristävyysvaatimukset voidaan määritellä kuvien 5-6 perusteella. 
Lähtökohtana on taulukossa 3 mainitun sisätilojen päiväajan ohjearvorajan 35 dB alittaminen. 
Tällöin alittuu myös yöajan ohjearvoraja 30 dB, koska keskiäänitaso yöaikaan on n. 6 … 7 dB al-
haisempi kuin päivällä.  
 
Jotta päiväaikainen ohjearvo saavutettaisiin rakennuksen sisätiloissa, tulisi kaavamää-
räyksenä edellyttää rakennuksen eteläisellä julkisivulla vähintään äänitasoeroa L = 
31 dB.  
 
3.5 Metron ilmanottoaukot 
 
Teosto-taloa vastapäätä, Lauttasaarentien ja Pohjoiskaaren kulmaukseen, on kaavassa varattu 
ilmanvaihto- ja hätäpoistumistien kuilurakennukselle tila (mai/k). Kuilun suunnittelu on edelleen 
käynnissä (tilanne 1.6.2011 / puhelu Timo Erno, Sweco PM Oy) eikä siitä ole esittää tässä vai-
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heessa varsinaisia piirustuksia. Normaalissa metron valmistumisen jälkeisessä ajotilanteessa, 
kuilun katolle sijoittuvat ilmanvaihtoaukot sallivat luonnollisen ilman sisään ja ulosvirtauksen, jo-
ka aiheutuu junan kulkemisesta tunnelissa. Tämä ei oletettavasti aiheuta varsinaista melulähdet-
tä, joskaan siitä ei ole tietenkään vielä näyttöä.  
  
Kuilun ja sen päälle tulevan rakennuksen rakennusvaiheessa todennäköisesti aiheutuu melua, 
jonka vaiheen kesto on vielä määrittelemättä tarkasti. Lisäksi metrotunnelissa tapahtuvan kriisiti-
lanteen johdosta melua ilmeisesti aiheutuu jossain määrin savunpoistopuhaltimesta, joka tosin 
sijaitsee alhaalla tunnelitasolla mutta aiheuttaa kohtalaisen voimakkaan ilmavirtauksen. Kyseistä 
savunpoistopuhallinta todennäköisesti myös koekäytetään harvakseltaan, mikä myös saattaa 
kuulua naapuritonteille asti. Savunpoistokoneiden koekäyttöä tehdään kuitenkin niin harvoin, ett-
ei sitä ole järkevää verrata VNp 993/92 ohjearvoihin. 
 
 
 

4. YHTEENVETO MELUTILANTEESTA 

Tämän selvityksen perusteella voidaan suunniteltu uudisrakennuskohde toteuttaa siten, että ul-
ko-oleskelualueilla, parvekkeilla ja sisätiloissa saavutetaan ohjearvojen mukaiset melutasot:  
 

 ulko-oleskelualueet:Yöajan ohjearvo (50 dB) täyttyy oleskelualueiksi osoitetuilla ulko-
alueilla. Päiväaikana ohjearvo (55 dB) täyttyy lähes kaikkialla ulko-oleskelualueilla, ja 
pienellä ylittävällä osalla ylitys on vajaa 1dB. 

 
 parvekkeet: melutasot eteläisen julkisivun tasalla ovat julkisivukuvan mukaan enimmil-

lään 66 dB, ja oleskeluparvekkeilta edellytettävän ulkotilojen päiväohjearvon 55 dB saa-
vuttamiseksi tulisi äänitasoa parvekkeilla alentaa 11 dB. Rakennuksen pohjoisenpuoleisil-
la parvekkeilla melutasot ovat välillä 55-60 dB ja ylittävät monin paikoin ohjearvon 55 
dB, mutta pistoparvekkeita ei niiden hajautetun sijoittelun vuoksi ole suunniteltu lasitet-
taviksi. Ohjearvojen saavuttaminen edellyttää kuitenkin lasitusta. 

 
 julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset: rakennuksen etelänpuoleisilla julkisivuilla 

tulee julkisivun äänitasoeron olla vähintään L = 31 dB, jotta päiväajan ohjearvo 35 dB 
toteutuisi. 
 

Suositus: Jokaiseen asuntoon toteutetaan vähintään yksi parveke, jolla päiväaikainen 
melutaso ei ylitä 55 desibeliä. 
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ILMANLAATUSELVITYS 
5. TIELIIKENTEESTÄ AIHEUTUVAT ILMAN EPÄPUH-

TAUDET 

 
Liikenteestä aiheutuvia ilmansaasteita ovat hiukkaset, typen oksidit, hiilimonoksidi, hiilivedyt ja 
otsoni. Lisäksi polttoaineiden palamisreaktioissa syntyy monia muita päästöjä vähäisempinä mää-
rinä sekä hiilidioksidia, joka ei aiheuta varsinaisesti ilmanlaatuun liittyviä ongelmia.  Merkittävim-
piä tieliikenteestä aiheutuvia ilmansaasteita ovat typen oksidit ja hiukkaset, sillä ne ovat tervey-
delle haitallisimpia ja juuri niiden pitoisuudet voivat nousta korkeiksi liikenneväylien läheisyydes-
sä. Liikenteen aiheuttamissa hiukkasissa kyse on yleensä joko hengitettävistä hiukkasista (PM10) 
tai pienhiukkasista (PM2,5). Suurin osa kaupunki-ilman hengitettävien hiukkasten lukumäärästä 
aiheutuu epäsuorista päästöistä, pääasiassa katupölystä. Hengitettävien hiukkasten määrä vaih-
telee paljon vuodenajasta riippuen, pahimmillaan tilanne on keväällä ennen hiekoitushiekan sii-
voamista. Pienhiukkasten lukumäärästä valtaosa on peräisin pakokaasupäästöistä. Suurin osa 
pakokaasupäästöjen typen oksideista on typpimonoksidia, joka hapettuu ilmassa otsonin kanssa 
typpidioksidiksi. 
 
 

6. RAJA- JA OHJEARVOT 

 
Ilmanlaadun sääntelemistä varten on annettu raja-, ohje-, kynnys- ja tavoitearvoja. Arvoilla pyri-
tään ehkäisemään ja vähentämään ilman epäpuhtauksien aiheuttamaa ympäristön pilaantumista 
ja terveyshaittoja. 
 
Suomessa ilmanlaadun raja-arvot on annettu valtioneuvoston asetuksella ilmanlaadusta vuonna 
2001. Asetuksella on tuotu kansalliseen lainsäädäntöön direktiivit 96/62/EY, 1999/30/EY, 
2000/69/EY ja 2002/3/EY. Nämä direktiivit sekä ilmanlaadun mittauspisteitä koskeva direktiivi 
97/101/EY korvattiin vuonna 2008 direktiivillä 2008/50/EY, joka tuli implementoida kansalliseen 
lainsäädäntöön vuoteen 2010 mennessä. Ilmanlaadun raja-arvot hengitettävien hiukkasten osal-
ta on esitetty taulukossa 3. Raja-arvot ovat ohjearvoja sitovampia, ja määrittelevät ilmansaas-
teiden suurimmat sallitut pitoisuudet. 
 
Taulukko 3. EY:n asettamat ilmanlaadun raja-arvot 

 
 
Ilmansaasteiden pitoisuuksien ohjearvot on laadittu kansallisella tasolla (taulukko 4). Ne on tar-
koitettu pääasiassa viranomaisten työn tueksi muun muassa liikenteen suunnittelussa ja kaavoi-
tuksessa, sillä ne kuvastavat ilmansuojelutyön tavoitteita. Myös ohjearvojen ylittyminen pyritään 
estämään. 
 
 
 
 

Aine
Keskiarvon 

laskenta-aika Raja-arvo ( g/m3)
Sallittujen ylitysten 

määrä vuodessa
Tavoiteajankohta, jolloin raja-

arvo alitettava
Rikkidioksidi (SO2) tunti 350 24 voimassa

vrk 125 3 voimassa
Typpidioksidi (NO2) tunti 200 18 voimassa

vuosi 40 - voimassa
Hiukkaset (PM10) vrk 50 35 voimassa

vuosi 40 - voimassa
Pienhiukkaset (PM2,5) * vuosi 25 - 1.1.2015
Lyi jy (Pb) vuosi 0,5 - voimassa
Hiil imonoksidi (CO) 8 tuntia 10 000 - voimassa
Bentseeni (C6H6) vuosi 5 - voimassa
* Raja-arvoa vastaava tavoitearvo tulee saavuttaa vuoteen 2010 mennessä
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Taulukko 4. Ilmanlaadun ohjearvot 
 

 
 
Raja- ja ohjearvojen lisäksi ilmanlaatua tarkkaillaan ja säädellään kynnys- ja tavoitearvoilla. 
Kynnysarvo kertoo sen pitoisuustason, jonka ylittyessä on tiedotettava ilman epäpuhtauksien 
määrän kohoamisesta. Tavoitearvo määrittelee pitoisuuden, joka ei saa ylittyä tietyn ajan kulut-
tua. 
 
WHO (World Health Organisation) uudisti vuonna 2005 omat ohjearvonsa hiukkasille, otsonille, 
typpidioksidille ja rikkidioksidille. Suomen kansallisiin ohjeisiin verrattuna WHO:n ohjeet ovat tiu-
kemmat hiukkasten ja rikkidioksidin osalta. WHO:n vuorokausiohjearvo hengitettäville hiukkasille 
(PM10) on 50 g/m3. Vuosiohjearvo on 20 g/m3. 
 
 

7. ILMALAATU TARKASTELUALUEELLA 

 
7.1 Päästölähteet 
 
Nk. Teosto-talon ympäristön ilmanlaatuun vaikuttaa merkittävimmin Lauttasaarentien (KVL 16 
800) ja Lauttasaaren sillan (KVL 18 000) liikenne. Länsiväylä (KVL 70 000) kulkee noin 500 met-
rin päässä tarkastelualueesta. Pohjoiskaaren keskimääräinen vuorokausiliikenne on 1 600 ajo-
neuvoa. Ennustetilanteessa metron valmistuminen hillitsee alueen liikennemäärän kasvua, en-
nusteliikennemäärät on kerrottu meluselvityksen yhteydessä. 
 
7.2 Ilmanlaatu ja suojaetäisyydet 
 
HSY:n julkaisussa Liikenteen jäljet on määritetty ohjeellisia suojaetäisyyksiä liikenneväylien ja 
asuinalueiden välille ilmanlaadun kannalta. Julkaisun mukaan suositusetäisyys, jota lähemmäs 
asumista ei tulisi sijoittaa, on Lauttasaarentien varressa noin 24 metriä. Minimietäisyys, jota lä-
hemmäs asutusta ei tule missään tapauksessa sijoittaa, on puolet suositusetäisyydestä eli 12 
metriä. Ennusteliikennemäärän (KVL 20 000) perusteella suositusetäisyys on 28 metriä ja mini-
mietäisyys 14 metriä (kuva 1). 
 
 

Aine
Keskiarvon 

laskenta-aika Ohjearvo ( g/m3) Tilastollinen määrittely
Rikkidioksidi  (SO2) tunti 250 kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste

vrk 80 kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo
Typpidioksidi (NO2) tunti 150 kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste

vrk 70 kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo
Hiukkaset (PM10) vrk 70 kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo
Hii limonoksidi (CO) tunti 20 000 tuntikeskiarvo

8 tuntia 8 000 l iukuva keskiarvo
Kokonaisleijuma (TSP)* vrk 120 kuukauden vrk-arvojen 98. prosenttipiste

vuosi 50 vuosikeskiarvo
Haisevat rikkiyhdisteet (TRS) vrk 10 kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo, ilmoitetaan rikkinä
* Ilmassa olevien hiukkasten (halkais ija < 50 m) kokonaismassa
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Kuva 1. Minimietäisyys (punainen viiva) ja suositusetäisyys (vihreä viiva) kadun reunasta mitat-
tuna. 
 
Vuonna 2009 Lauttasaaren länsipäässä tutkittiin alueen ilmanlaatua passiivikeräinkartoituksella. 
Mittauksia tehtiin kuudessa eri kohdassa Länsiväylän pohjois- ja eteläpuolella. Kaikissa mittaus-
pisteissä typpidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvo jäi selkeästi vuosiraja-arvon alapuolelle. Koska 
mittauspisteet sijaitsivat huomattavasti lähempänä vilkasliikenteistä Länsiväylää kuin Teosto-
talo, on hyvin epätodennäköistä että ainakaan typpidioksidin vuosiraja-arvo ylittyisi tarkastelu-
kohteessa. 
 

8. YHTEENVETO ILMANLAADUSTA 

 
Ilmanlaatu voidaan arvioida vähintään tyydyttäväksi suunnittelukohteessa. On epätodennäköistä, 
että ilmansaasteiden raja- tai ohjearvot ylittyisivät kohteessa, mutta on mahdollista että ilman-
laatu on poikkeusolosuhteissa hetkellisesti huono. Näin voi olla esimerkiksi epäedullisissa sää-
olosuhteissa kuten inversiotilanteessa tai katupölykauden aikaan, jolloin ilmanlaatu heikkenee 
yleisesti kaikkien väylien lähistössä. 
 
Rakennuksen sisäilmanotto on suositeltavaa järjestää joko rakennuksen katolta tai Lauttasaaren-
tiehen nähden suojapuolelta, jolloin ilman epäpuhtauksien pitoisuudet ovat alhaisempia. 
 
 



Liite 4: Tieliikenteen Yöajan klo 22-7 keskiäänitaso 2 m korkeudella maanpinnasta vuonna 2030
Uudisrakennus 6 krs maankäyttösuunnitelman (23.5.2011) pohjalta

Petteri Laine 14.6.2011

Teosto-talo, Lauttasaari; Meluselvitys 1:2000
00 25 50 100

m

dB
70 <
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55

<= 50

Länsiväylä 64 000 ajon./vrk

Lauttasaaren silta  20 000 ajon./vrk

Lauttasaarentie 20 000 ajon./vrk

Pohjoiskaari 2000 ajon./vrk

Teosto



Liite 3: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso 2 m korkeudella maanpinnasta vuonna 2030
Uudisrakennus 6 krs maankäyttösuunnitelman (23.5.2011) pohjalta

Petteri Laine 14.6.2011

Teosto-talo, Lauttasaari; Meluselvitys 1:2000
00 25 50 100

m

dB
70 <
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55

<= 50

Länsiväylä 64 000 ajon./vrk

Lauttasaaren silta  20 000 ajon./vrk

Lauttasaarentie 20 000 ajon./vrk

Pohjoiskaari 2000 ajon./vrk

Teosto



Liite 2: Tieliikenteen Yöajan klo 22-7 keskiäänitaso 2 m korkeudella maanpinnasta vuonna 2010
Uudisrakennus 6 krs maankäyttösuunnitelman (23.5.2011) pohjalta

Petteri Laine 14.6.2011

Teosto-talo, Lauttasaari; Meluselvitys 1:2000
00 25 50 100

m

dB
70 <
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55

<= 50

Länsiväylä 57 700 ajon./vrk

Lauttasaaren silta  18 000 ajon./vrk

Lauttasaarentie 16 800 ajon./vrk

Pohjoiskaari 1600 ajon./vrk

Teosto



Liite 1: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso 2 m korkeudella maanpinnasta vuonna 2010
Uudisrakennus 6 krs maankäyttösuunnitelman (23.5.2011) pohjalta

Petteri Laine 14.6.2011

Teosto-talo, Lauttasaari; Meluselvitys 1:2000
00 25 50 100

m

dB
70 <
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55

<= 50

Länsiväylä 57 700 ajon./vrk

Lauttasaaren silta  18 000 ajon./vrk

Lauttasaarentie 16 800 ajon./vrk

Pohjoiskaari 1600 ajon./vrk

Teosto
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Liite 6: Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso julkisivuilla enimmillään vuonna 2030
Uudisrakennus 6 krs maankäyttösuunnitelman (23.5.2011) pohjalta

Petteri Laine 14.6.2011

Teosto-talo, Lauttasaari; Meluselvitys 1:500
00 2.5 5 10

m

dB
70 <
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55

<= 50

Länsiväylä 64 000 ajon./vrk

Lauttasaaren silta  20 000 ajon./vrk

Lauttasaarentie 20 000 ajon./vrk

Pohjoiskaari 2000 ajon./vrk

Teosto
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