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LIITTEET 1 Seurantalomake  2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3 Kuvat ja kartat  
 Ilmakuva 
 Asemakaavakartta (A4/A3-koossa) 
 Havainnekuva 
 Ympäristö-, tekniikka- ja taloussuunnitelmat ja muut selvitykset 

o Maaperäkartta (Ksv 2017)  
o Vesihuolto (Ksv 2017)  
o Energiahuolto ja tietoliikenne (Ksv 2017)  

 Liikennesuunnitelma (Ksv 2017) 
 Pelastussuunnitelma (Muistio palotarkastajan kanssa pidetystä suunni-telmakatselmuksesta, paikalla palotarkastaja Katja Seppälä ja arkkitehti Tuomas Toivonen, 2017. Suunnitelma 27.1.2017, tontin pelastustiet ja nostopaikat, osastoinnin ja savunpoiston periaatteet) 
 Liikenteen meluselvitys (Akukon Oy 2017) 
 Tärinä- ja runkomeluselvitys (Akukon Oy 2017) 
 Luonnonmuistomerkki Mantshurian jalopähkinä, MALMI (5): Kohdera-portti (Ympäristökeskus) 
 Kuvaliite suojelukohteesta: Asteritie, tontti 37085, Maastoinventointi 28.9.2016, Päivitetty 24.2.2017 (Ksv 2016) 4 Viitesuunnitelma (arkkitehti Tuomas Toivonen 2017)  5 Yhteenveto tutkimuksista, suunnitelmista sekä toimenpiteistä suojellun Mantshurian jalopähkinäpuun elinolosuhteiden turvaamiseksi rakennus-hankeen aikana ja jälkeen. Yhteenvedon loppuun on liitetty: 

o Neuvottelumuistio (Helsingin ympäristökeskus 2017) 
o Työmaalla olevan luonnonmuistomerkin, Matsurian jalopähkinän, rakennusaikainen suojaaminen -ohje (Puidenhoitajien Oy 2017) 
o Maatutka-selvitys Mantshurian jalopähkinän juuris-ton ulottuvuudesta ja maanpinnan alapuolisista olo-suhteista (Geo-Work Oy 2016) 
o Yleistä tietoa Mantshurian jalopähkinä - Junglans mandshurica (Ksv 2016) 
o Korttelin 37085 ympäristön pohjatutkimukset (Ksv 2016) 
o Mantshurian jalopähkinän sijainti Långinojan va-luma-alueella (Ksv 2016).    LUETTELO MUUSTA KAAVAA KOSKEVASTA MATERIAALISTA  

 Vuorovaikutusraportti 
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TIIVISTELMÄ 
 Asteritien itäpäässä pääradan varressa oleville tonteille ja niiden viereiselle puistokaistaleelle on suunniteltu asuntojen täydennys-rakentamista. Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) mahdollistaa omaleimaisten urbaanien kerrostaloasuntojen rakentamisen ole-massa olevaan kaupunkirakenteeseen hyvien palvelujen ja liiken-neyhteyksien ääreen. Uuden asuinkorttelin kokonaisrakennusoi-keus on 4 950 k-m², josta uutta asuinkerrosalaa on 3 850 k-m². Pysäköinti sijoitetaan maan alle.  Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 6762), jonka mukaan Asteritiellä järjestetään liikenne vas-taamaan uutta maankäyttöä. Tonttiliittymä osoitetaan Asteritien puolelle. Asteritien ajorataa levennetään hieman. Kadulle sijoite-taan vieraspysäköintiä.  Suunnittelussa on huomioitu tontilla sijaitsevan rauhoitetun jalo-pähkinäpuun säilymisedellytykset.  Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-kijan kanssa.  Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti asettaa asemakaavan muu-tosehdotuksen nähtäville. Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistu-tusta. Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui 1 kirje. Muistutuksissa ja kirjeissä esitetyt huomautukset kohdistuivat voimassa olevan yleiskaavan aluemerkintään, liikenteen turvallisuuteen, pysäköin-tiin, maanalaisen pysäköinnin rakentamisen aiheuttamiin häiriöi-hin, rakentamisen määrään, rakennustyyppeihin, olemassa oleviin luontoarvoihin, alueen puistomaiseen luonteeseen, viihtyisyyteen ja suojellun puun elinolosuhteiden turvaamiseen. Kaavaehdotuk-sesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti näh-tävillä. Lausunnot kohdistuivat neuvottelutarpeeseen pelastusvi-ranomaisen kanssa rakennuslupavaiheessa, maankäyttösopimus-tarpeeseen, luonnonmuistomerkkinä rauhoitetun puun säilymis-edellytysten turvaamiseen, eri liikennemuotojen aiheuttamaan meluun, runkomeluun ja tärinään sekä näiden referointiin ja liittei-siin selostuksessa.  Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityis-kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.   
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ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 Tavoitteet  Kaavaratkaisun tavoitteena on luoda edellytykset uuden asuin-korttelin rakentamiseen raideliikenneyhteyksien äärelle. Erityistä huomiota on kiinnitetty luonto-, maisema- ja kaupunkikuva-arvoi-hin.  Rakentaminen sopeutuu korttelialueella olevan rauhoitetun luon-nonmuistomerkin (mantshurian jalopähkinäpuu) asettamiin rajoit-teisiin. Kaavamerkintöjen ja -määräysten sekä täydentävien ohjei-den laadinnassa on pyritty huomioimaan suojellun puun elinolo-suhteiden turvaaminen rakentamisen aikana ja sen jälkeen.  Maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti kortteli on näkyvällä pai-kalla Pukinmäen kaupunginosan koilliskulmassa, jossa tiiviimpi kerrostalorakenne muuttuu asteittain väljemmäksi pientaloalu-eeksi.  Tavoitteena ovat omaleimaisten kerrostaloasuntojen ja monipuoli-sen asuntovalikoiman sijoittuminen alueelle.  Uudisrakennukset sopeutetaan ympäröivään kaupunkirakentee-seen porrastuvien rakennusmassojen avulla.  Pysäköinti on sijoitettu pihakannen alle kellariin.  Uudisrakentamisessa huomioidaan ajoneuvoliikenteen ja päära-dan aiheuttama melu, runkomelu ja tärinä.  Luontoarvot huomioidaan hulevesien käsittelyssä.  Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-teutumista siten, että edistetään täydennysrakentamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle ja edistetään kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista.  Mitoitus  Suunnittelualueen pinta-ala on 6018 m2. Osallistumis- ja arviointi-suunnitelman jälkeen suunnittelualueen rajaukseen on tehty tek-nisluonteisia tarkistuksia.  Kaavaratkaisun myötä asuinkerrosala kasvaa 3 844 k-m². Asuin-kerrostalojen korttelialueen kokonaiskerrosala on 4 950 k-m².   
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet  
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 
 Tonteilla 37085/1 ja 2 on kaksi huonokuntoista erillispientaloa, re-hevää puutarhakasvillisuutta ja luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettu jalopähkinäpuu. Tonttien naapureina on asuinkerrosta-loja ja Asteritien kääntöpaikan eteläpuolella on yksi paritalo.  Suunnittelualueen kaakkoispuolella kallioleikkauksen takana kul-kee päärata ja pohjoispuolella alueellinen kokoojakatu Pukinmä-enkaari. Pukinmäen ja Malmin asemat ovat molemmat lähimmil-lään alle 600 m päässä. 
Asuinrakerrostalojen korttelialue (AK) 
 Kaksi erillispientalotonttia ja puistokaistale on muutettu asuinker-rostalojen korttelialueeksi. Rakennusoikeudeksi on merkitty 4 950 k-m². Uutta rakennusoikeutta tulee yhteensä 3 844 k-m². Asteri-tien puolella katualuetta on levennetty hieman. Kerrosluku vaihte-lee rakennusaloittain kahden ja viiden välillä. Autopaikat sijoittuvat maan alle. Puustokartoituksen pohjalta korttelialueelle on merkitty puiden säilyttämis- ja suojelutavoitteiden kannalta tarpeelliset merkinnät ja määräykset. Korttelialueella sijaitsee luonnonsuojelu-lain nojalla rauhoitettu luonnonmuistomerkki Mantshurian jalopäh-kinä. 
Rautatiealue (LR) 
 Rautatiealue on mukana kaavateknisistä syistä. Rautatiealueella ei ole tehty muutoksia.  Liikenne 
Lähtökohdat  
 Asteritie on luokitukseltaan tonttikatu, jonka liikennemäärä arki-vuorokaudessa on noin 100–200 ajoneuvoa. Suunnittelualueen koillisreunaa sivuaa Pukinmäenkaari, joka on luonteeltaan alueel-linen kokoojakatu. Pukinmäenkaaren lounaisreunalla ja kaavoitet-tavan alueen kaakkoisreunalla kulkee pyöräilyn pääreittiverkos-toa. Vuonna 2016 kaupunkisuunnittelulautakunnassa hyväksy-tyssä esikaupunkialueiden pyöräliikenteen tavoiteverkkosuunnitel-massa on esitetty poikittaisen baanan tavoitelinjaus Pukinmäen-kaarelle.   Kaava-alue sijaitsee Pukinmäen ja Malmin rautatieasemien lähei-syydessä. 



   8 (24)    

  

Kaavaratkaisu 
 Ajoneuvoliikenne tontille ohjataan Asteritien kautta suunnittelupe-riaatteiden mukaisesti. Periaatteena on ottaa tonttiliittymä vähem-män vilkkaalta ja alempi hierarkiselta kadulta, tässä tapauksessa Asteritien tonttikadulta eikä alueelliselta kokoojalta Pukinmäen-kaarelta. Ajoneuvoliittymää ei sallita Pukinmäenkaarelle mahdolli-sen baanalinjauksen vuoksi. Rakentaminen lisää Asteritien liiken-nettä noin 50 ajoneuvolla vuorokaudessa. Liikenteen sujuvoitta-miseksi Asteritien ajorataa levennetään 4,5 metristä 5,5 metriin lähtien Resedatien risteyksestä. Leventäminen mahdollistaa ka-dunvarsipysäköintipaikkoja. Kadulle voidaan osoittaa kaavamuu-toksen vaatimat vieraspaikat. Näistä hyötyvät myös muut lähialu-een asukkaat. Kadun rakentamiskustannuksiksi on arvioitu alusta-vasti noin 150 000 euroa.   Kaava-alueen itäreunassa sijaitsee pyöräilyn pääreittiyhteys, joka kulkee nykyisellään radan varressa suojaviheralueella ja liikenne-viraston rata-alueella. Väylän toteutunutta linjausta ei ole tarkoitus siirtää nykyisestä, mutta pyöräilyn pääreittiyhteydelle varataan ti-laa kaupungin omistamalla alueella kaava-alueen itäreunassa ja-lankululle ja polkupyöräilylle varatulla kadulla, missä tontille ajoa ei sallita. Katualuetta muutetaan hieman jalankululle ja polkupyö-räilylle varatuksi kaduksi nimeltään Asteripolku.  Tontin pysäköinti toteutetaan maanalaisena.  Palvelut  Lähtökohdat   Lähiympäristössä Malmin alue- ja Pukinmäen paikalliskeskuk-sissa on hyvät kaupalliset palvelut. Julkiset palvelut kuten koulu ja liikuntapuisto sijaitsevat kävelyetäisyydellä.  Esteettömyys   Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.  Luonnonympäristö 
Lähtökohdat  
 Tontti on pääasiassa vanhaa puutarhaa ja viljelymaata. Kasvilli-suus on villiintynyttä puutarhakasvillisuutta. Huomio kiinnittyy tihe-ään kasvustoon: kookkaisiin omenapuihin ja muutamaan maise-maa hallitsevaan puuhun (mm. tammi, vaahtera, mänty). Tontin koillisnurkkaa suojaa katualueella kasvavat kuuset. Asteripolun ja Asteritien ja tontin välissä on tiheää puustoa ja pensastoa.  
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 Tontin pohjoispuolella on kapea puistosuikale, jossa kasvaa mm. koivua ja mäntyä.   Maaperä on rehevää ja kosteaa siltti-hiekkamaata. Maasto laskee koilliseen ja itään päin.   Tontin koillisosan loivassa rinteessä on luonnonsuojelulain nojalla juurineen rauhoitettu luonnonmuistomerkki Mantshurian jalopäh-kinä, jonka lisäksi tontilla on myös toinen täysikokoinen rauhoitta-maton jalopähkinä ja useampia jalopähkinän taimia. 
Kaavaratkaisu 
 Puutarhamainen maisematila rakennuksineen muuttuu. Puustoa joudutaan kaatamaan rakentamisen yhteydessä. Suojeltu puu ja tammi sekä mahdollisesti tontin reunojen elinkelpoista puustoa säilyy. Rakennusala täyttää suuren osan tontista. Maavaraisen pinnan määrä pienenee. Sadevettä imeyttävä maavaraista pintaa säilyy tontin pohjois- ja itäpuolella. Rakennusmassojen väliin tulee kansirakenteinen piha-alue.  Luonnonsuojelulailla suojeltu Mantshurian jalopähkinä latvusto- ja juuristoalueineen suojellaan kaavamääräyksellä. Juuristoalueelle ohjataan imeyttävin ratkaisuin vettä rakennuksen kansipihalta ja kattopinnoilta. Hulevesien viivytys- ja imeyttämismahdollisuuksia selvitetään tarkemmin rakennuslupavaiheessa.  Ekologinen kestävyys 
Lähtökohdat  
 Tontti sijaitsee Longinojan valuma-alueen rajalla. Tontti ja pohjois-puolen puisto ovat pääasiassa vettä imevää maaperää. 
Kaavaratkaisu 
 Luoteispuolinen puistokaistale liitetään tonttiin, mikä vähentää Longinojan valuma-alueen puistopinta-alaa ja hulevesien viivytys-kapasiteettia.   Vettä läpäisemättömän pinnan määrä kasvaa rakennetun alan kasvun myötä. Asemakaavassa osoitetaan vettä pidättäviä viher-kattoja rakennuksen katolle. Suojellun puun elinolosuhteiden tur-vaamiseksi tulee hulevesiä mahdollisuuksien mukaan viivyttää tontilla, viherkatoilla tai viivytysrakentein ja johtaa hallitusti maan-varaiselle piha-alueelle. Ennen rakennuslupaa tulee laatia selvitys hulevesien viivyttämis- ja imeyttämismahdollisuuksista.  
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Suojelukohteet 
Lähtökohdat  
 Tontin koillisosan loivassa rinteessä on luonnonsuojelulain nojalla juurineen rauhoitettu luonnonmuistomerkki Mantshurian jalopäh-kinä, jonka lisäksi tontilla on myös toinen täysikokoinen rauhoitta-maton jalopähkinä ja useampia jalopähkinän taimia. 
Kaavaratkaisu 
 Suojeltu puu juuristo- ja latvusalueineen suojellaan kaavamää-räyksellä. Puun elinolosuhteiden turvaamiseksi tulee puhtaita hu-levesiä imeyttävin ratkaisuin ohjata juuristoalueelle. Puun juuristo-alue suojataan ja aidataan rakentamisajaksi. Juuristoalueelle ei saa rakentaa. Kaavaratkaisua täydentää yhteenveto tutkimuk-sista, suunnitelmista sekä toimenpiteistä suojellun Mantshurian jalopähkinäpuun elinolosuhteiden turvaamiseksi rakennushan-keen aikana ja jälkeen, joka on liitteenä.  Yhdyskuntatekninen huolto 
Lähtökohdat  
 Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.  
Kaavaratkaisu 
 Mahdolliset maanalaisten tilojen kuivatus-ja jätevedet tulee johtaa tarvittaessa kiinteistökohtaisella pumppaamolla yleiseen viemäri-verkostoon.  Tontin eteläosassa mahdollisesti sijaitseva pienjännitekaapeli siir-retään tarvittaessa katualueelle.  Rakennusten liittämiseksi kaukolämpöverkostoon tulee Asterin-tielle rakentaa uutta kaukolämpöverkostoa noin 50 metriä.  Kaavassa on määräys koskien alueella syntyvien hulevesien vii-vyttämis- ja imeyttämismahdollisuuksien selvittämistä.  Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden  kunnostaminen 
Lähtökohdat  
 Asteritien kortteli 37085 sijaitsee kitkamaa-alueella, jossa siltti ja hiekkakerroksen arvioitu paksuus tiiviin kerroksen yläpuolella on 
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yli kolme metriä. Korttelin länsi- ja etelärajojen läheisyydessä Kal-liopinta on näkyvissä tai lähellä maanpintaa. Nykyinen maanpin-nan korkeus vaihtelee välillä noin +18,3...+23,9, maanpinnan viet-täessä koilliseen. Lähialueella tehtyjen pohjatutkimusten perus-teella uudet asuin- ja toimistorakennukset voidaan perustaa pää-osin maan tai kallionvaraisesti. Etelä- ja länsiosien rakentaminen edellyttää todennäköisesti louhintaa.   Korttelin pohjoispuolella Pukinmäenkaarella sijaitsevan pohjave-den havaintoputkesta tehtyjen vanhojen mittausten mukaan poh-
javeden taso on vaihdellut välillä +14.37…+15.59, pohjavesiolo-suhteet eivät aiheuta erityisratkaisuja kellarirakentamiseen.   Päärata sijaitsee noin 25 m etäisyydellä korttelin koillisrajasta. Ra-kennusten perustusten suunnittelussa tulee ottaa huomioon radan aiheuttama runkomelu.   Alueella ja sen läheisyydessä sijaitsee maanalaisia tunneleita. Korttelin lounaisrajan kohdalla on kaukolämpötunneli, jonka kallio-katto korttelin kohdalla vaihtelee tasovälillä noin -8,6...+2,1. Tun-nelin pystykuilu sijaitsee noin 11 m etäisyydellä korttelin eteläkul-masta. Jätevesitunneli sijaitsee korttelin länsipuolella korttelin 37084 alueella.  Mahdollisen louhintatöiden suunnittelussa tulee huomioida alu-eella sijaitsevat tunnelit ja sekä kaukolämpötunnelin pystykuilu ra-kenteineen sekä pääradan läheisyyden aiheuttamat rajoitteet.  Tonteilla on ollut pienimuotoista teollista toimintaa. 
Kaavaratkaisu 
 Asemakaavassa on kaavamääräys koskien tunnelin läheisyy-dessä tehtävää rakentamista ja louhintaa.  Kaavassa määrätään tutkimaan maaperän pilaantuneisuus ja tar-vittaessa kunnostamaan maaperä ennen rakennusluvan myöntä-mistä.  Ympäristöhäiriöt 
Lähtökohdat  
 Auto- ja junaliikenne aiheuttaa alueelle melua. Kaavamuutosalu-eelle voi lisäksi kohdistua maa- ja kallioperää pitkin etenevää vä-rähtelyä, joka voi esiintyä rakennuksissa tärinänä ja runkomeluna. Kaavamuutosaluetta koskien on laadittu erillinen liikenteen melu-selvitys sekä runkomelu- ja tärinäselvitys. 
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Kaavaratkaisu 
 Ympäristöhäiriöitä torjutaan rakennusten sijoittelulla, kaavamer-kinnöillä ja -määräyksillä. Annetut määräykset perustuvat laadittui-hin selvityksiin ja lausuntojen pohjalta korjattuun viitesuunnitel-maan  Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka 
Lähtökohdat  
 Tavanomaisesta poikkeavan rakennusmassoittelun, maaston kor-koerojen ja suojellun puun huomioimisen vuoksi hakija on käynyt hankkeesta erillisen neuvottelun pelastusviranomaisen kanssa. Muistio on selostuksen liitteenä. Pelastusviranomaisten kanssa tulee neuvotella uudestaan rakennuslupavaiheessa. 
Kaavaratkaisu 
 Kaavaratkaisussa on huomioitu pelastusturvallisuus.  Vaikutukset  Yhteenveto laadituista selvityksistä  Asemakaavamuutos pohjautuu hakijan teettämään viitesuunnitel-maan. Pelastusjärjestelyjen pääperiaatteet on neuvoteltu palotar-kastajan kanssa suunnitelmakatselmuksessa. Suojellun puun elinolosuhteiden turvaamiseksi on tehty maastokäyntien pohjalta maastoinventointi, selvitetty vesiolosuhteita ja tehty maatutka-sel-vitys puun juuriston ulottuvuudesta ja maanpinnan alapuolisista olosuhteista. Suojellun jalopähkinäpuun elinolosuhteiden turvaa-miseksi tehdyistä neuvotteluista, arvioista, päätöksistä ja toimista on tehty selostuksen liitteenä oleva yksityiskohtainen yhteenveto.  Kaavoituksen yhteydessä on laadittu liikenteen meluselvitys sekä tärinä- ja runkomeluselvitykset, joiden pohjalta kaavaan on tehty tarvittavat merkinnät ja -määräykset. 
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
 Kaavaratkaisun toteuttamiseen liittyvästä Asterintien katualueen muutoksista aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäve-roa arviolta 150 000 euroa.  Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu tuloja tonttien myymisestä, rakennusoikeuden myynnistä sekä yk-
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sityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökor-vauksista. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa. 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun  ympäristöön  
 Kaavaratkaisun toteuttaminen tiivistää yhdyskuntarakennetta ja rakennettua ympäristöä kaupungin tavoitteiden mukaisesti.  Vaikutukset luontoon ja maisemaan  Tontilla oleva puustoinen puutarha katoaa. Vettä imevän ja viivyt-tävän pinnan määrä vähenee huomattavasti. Suurin osa puus-tosta katoaa rakentamisen myötä. Hallitsevaksi elementiksi tulee uusi rakennus. Puustoinen näkymä radan suuntaan katoaa.  Ka-dunvarren puustoinen ilme poistuu. Suojeltu puu ja komea tammi korostuvat maisemassa.  
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
 Asemakaavan muutoksen yhteydessä on tehty liikennesuunni-telma. Liikenne lisääntyy hieman, mutta liikennejärjestelyt parane-vat, kun katualuetta levennetään. Samalla vieraspysäköintipaik-koja saadaan alueelle lisää. Asemakaavan toteuttaminen vahvis-taa olemassa olevan teknisen huollon verkoston käyttöä.  
Vaikutukset kaupunkikuvaan 
 Kaavan toteuttaminen muuttaa kaupunkikuvaa, alueen ilmettä ja näkymiä kaupunkimaisemmaksi ja huolitellummaksi. 
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 
 Asemakaavassa osoitetaan vettä pidättäviä viherkattoja raken-nuksen loiville katoille. Puhtaita hulevesiä pyritään ohjaamaan maaperään suojellun puun juuristoalueelle. Ennen rakennuslupaa tulee rakentajan esittää hulevesien hallintasuunnitelma.   
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TOTEUTUS  
 Alueen toteuttaminen voi käynnistyä kaavamuutoksen saatua lainvoiman. 

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet   Kaavaratkaisua koskee kolme erityistavoitetta: 
- riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueiden käytössä varmistettava tonttimaan riittävyys - alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualu-eelle. - alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen toi-mintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia.  Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden kanssa.    
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 Maakuntakaava   Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-kuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.  
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 Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettävää aluetta.  

  Yleiskaava   Helsingin Yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on pientaloval-taista aluetta, asuminen. Nyt laadittu kaavaratkaisu poikkeaa voi-massa olevasta yleiskaavasta siten, että mahdollistetaan kerros-talovaltaiseksi ja pientalovaltaiseksi merkittyjen alueiden rajalle Pukinmäen ja Malmin asemien seudulle kerrostalorakentamista. Suojaisten asuinpihojen muodostaminen ja suojaaminen junara-dan aiheuttamalta melulta on luontevinta toteuttaa kerrostalojen avulla. 
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  Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue on asuntovaltaista aluetta A2 ja A3. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukai-nen.   

  Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pin-
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takallioaluetta ja alueen reunalla on nykyisiä rakennettuja maan-alaisia tiloja. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaa-van mukainen.  Asemakaavat  Alueella on voimassa asemakaava nro 8320 (vahvistettu 16.7.1981) ja nro 8590 (vahvistettu 12.6.1987). Asemakaavojen mukaan kortteli 37085 on erillispientalojen korttelialuetta, jota reu-nustaa Pukinmäenkaaren ja Asteritien kadut, rautatiealue, puisto-kaistale sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla ton-tille ajo on sallittu. Kaavassa on merkitty kaupunkikuvallisesti ar-vokasta puustoa. Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetun puun kohdalla on tontilla sl-suojelumerkintä.   

  Rakennusjärjestys  Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.  Kiinteistörekisteri   Alue on merkitty valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin.  
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Rakennuskiellot  Alueen tontteja ei ole merkitty kiinteistörekisteriin, joten alueella on voimassa rakennuskielto maankäyttö- ja rakennuslain 81 §:n nojalla.  Pohjakartta   Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto / Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-kartan.  Maanomistus  Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Helsingin kaupunki omis-taa muut alueet.  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 2015 tontin omistajan hake-muksesta.  Viranomaisyhteistyö  Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-raavien viranomaistahojen kanssa:   

 Helen Oy  
 Helen Sähköverkko Oy 
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
 Liikennevirasto 
 Uudenmaan ELY-keskus 
 pelastuslaitos 
 kaupunkiympäristötoimiala (ent. kiinteistöviraston geotekninen osasto, ent. kiinteistöviraston tonttiosasto, ent. rakennusval-vontavirasto, ent. rakennusvirasto ja ent. ympäristökeskus)   
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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 viraston verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Koillis-Helsingin Lähitieto-lehdessä.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli nähtävillä 5.9.–26.9.2016 seuraavissa paikoissa: 
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2 
 Pukinmäen kirjastossa, osoite Kenttäkuja 12  
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.  Asukastilaisuus pidettiin 14.9.2016 Pukinmäen kirjastossa.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyyn aluerajaukseen on tehty teknisluonteisia tarkistuksia.   Yhteenveto viranomaisten kannanotoista  Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kannanotto kohdistui maankäytön tehostamiseen, mikä tulee Helsingin seu-dun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015:n kärkitavoitteiden toteutumista erinomaisesti.  Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) kannanotto kohdis-tui aluetta palveleviin vesijohtoihin ja viemäreihin. Niitä ei tarvitse siirtää.   Kiinteistöviraston geoteknisen osaston kannanotto kohdistui tontin maaperään ja perustamisolosuhteisiin. Rakennukset voi-daan perustaa pääosin maan- tai kallionvaraisesti. Korttelin etelä- ja länsiosien rakentaminen edellyttää todennäköisesti louhintaa. Pohjavesiolosuhteet eivät aiheuta erityisolosuhteita kellarirakenta-miselle. Pääradan läheisyys ja kaukolämpötunneli pystykuiluineen tulee huomioida louhinnan ja perustusten suunnittelussa. Päära-dan tärinä on huomioitava.   Pelastuslaitoksen kannanotto kohdistui uudisrakennusten palo-teknisiin ratkaisuihin, joista tulee laatia erillinen palotekninen suunnitelma, joka hyväksytetään pelastusviranomaisella.   
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Rakennusviraston kannanotto kohdistui suunnittelualueeseen kuuluvan puistokaistaleeseen. Kaavatyössä olisi hyvä tutkia puis-toalueen liittämistä osaksi tonttia. Puiston merkitys viheralueena on arvioitu vähäiseksi.  Ympäristökeskuksen kannanotto kohdistui tontin täydennysra-kentamisen kannalta hyvään sijaintiin ja saavutettavuuteen päära-dan varrella. Ympäristökeskus kannattaa täydennysrakentamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Tontin itäkulmassa kas-vavan luonnonsuojelulain nojalla juurineen rauhoitetun mantsu-rianjalopähkinän elinedellytysten turvaaminen maankäytön tehos-tuessa pitää selvittää. Jatkosuunnittelua varten tulee selvittää juna- ja katuliikenteen meluhaitat. Rautatieliikenteen tärinä- ja runkomeluhaitat tulee arvioida. Maaperän mahdollinen pilaantu-neisuus tulee tarkastaa käyttöhistoriatietojen perusteella.  Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.   Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että on tehty tarpeelliset selvitykset, arvioinnit ja tarkistukset, joiden perusteella on laadittu tarpeelliset kaavamerkinnät ja -määräykset. Rakennusryhmän etäisyyttä suo-jellusta puusta on kasvatettu.  Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.   Yhteenveto mielipiteistä  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koskevia mielipidekirjeitä saapui 7 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty asukastilaisuudessa, puhelimitse ja erillisessä suunnit-telijatapaamisessa.   Mielipiteet kohdistuivat pääasiassa rakentamisen määrään ja lii-kennejärjestelyihin. Tontin tehokkaampaan rakentamiseen suh-tauduttiin pääasiassa myönteisesti. Kaupunkirakenteen tehosta-misen määrää pidettiin sopivana. Uuden rakentamisen nivelty-mistä naapurustoon pidettiin hyvänä. Epäilyä ja huolta aiheutti uu-den rakentamisen ja tulevien asuntojen määrän suhde vakiintu-neeseen pientalojen vehreään maisemaan ja nykyisten asukkai-den olosuhteisiin. Todettiin, että yleiskaava 2002 alue on merkitty pientalovaltaiseksi alueeksi, asumiseen. Tontin pihajärjestelyjä at-riumtaloratkaisuineen ei pidetty hyvinä. Talojen julkisivuarkkiteh-tuuria vierastettiin. Tonttiliittymän sijainti Asteritien puolella jakoi mielipiteitä puolesta ja vastaan.  Liikenteen lisääntyminen rakennusaikana ja sen jälkeen, pysä-köintipaikkojen riittävyys ja turvallisuuskysymykset Asteritien ja 
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Ukkostien suunnalla huolettivat, koska lähialueella on kaksi päivä-kotia ja paikoitellen näkemäesteitä sekä huolimattomasti pysäköi-tyjä autoja. Kevyen liikenteen yhteydelle Pukinmäenkaaren puo-lelle nähtiin myös tarvetta. Todettiin, että juurineen suojellun luon-nonmuistomerkin Mantshurian jalopähkinäpuun ja muidenkin ar-vokkaiden puiden elinolosuhteiden säilymisen edellytykset tulisi selvittää. Rakennustyö, louhinta ja räjäytykset voivat vaurioittaa puita ja naapuritaloja. Pukinmäki-seura totesi, että tontilla on pai-kallishistoriallista arvoa ja kerrostumia mm. tanssikoulun ja pieni-muotoisen teollisen toiminnan muodossa. Jatkossa tätä historiaa voisi mahdollisesti hyödyntää.  Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että on laadittu tarpeelliset selvitykset ja arvioinnit. Näiden perusteella on laadittu tarpeelliset kaavamerkinnät ja -määräykset. Rakennusten etäi-syyttä suojellusta puusta on kasvatettu.   Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.  Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 9.6.–10.7.2017  Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 9.5.2017 ja lautakunta päätti asettaa asemakaavan muutosehdo-tuksen nähtäville.   Muistutukset ja kirje  Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta, Nähtävilläoloajan ulko-puolella saapui 1 kirje. Muistutuksissa esitetyt huomautukset koh-distuivat voimassa olevan yleiskaavan aluemerkintään, liikenteen turvallisuuteen, pysäköintiin, maanalaisen pysäköinnin rakentami-sen aiheuttamiin häiriöihin, rakentamisen määrään, rakennustyyp-peihin, olemassa oleviin luontoarvoihin, alueen puistomaiseen luonteeseen, viihtyisyyteen ja suojellun puun elinolosuhteiden tur-vaamiseen. Kirjeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat alkupe-räisen luonnon kasvillisuus- ja eläinarvoihin sekä rakentamisen määrään.   Viranomaisten lausunnot  Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-tuivat neuvottelutarpeeseen pelastusviranomaisen kanssa raken-nuslupavaiheessa, maankäyttösopimustarpeeseen, luonnonmuis-tomerkkinä rauhoitetun puun säilymisedellytysten turvaamiseen, eri liikennemuotojen aiheuttamaan meluun, runkomeluun ja täri-nään sekä näiden referointiin ja liitteisiin selostuksessa. Liikenne-virasto ei osallistu uuden maankäytön johdosta mahdollisesti ai-heutuviin melun- ja tärinäntorjunnan kustannuksiin. 
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 Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:  
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)  
 Liikennevirasto 
 Museovirasto 
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-kus) 
 pelastuslautakunta (nyk. pelastuslaitos) 
 rakennusvirasto (nyk. Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palve-lukokonaisuus) 
 ympäristökeskus (nyk. Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus) 
 kiinteistövirasto (nyk. Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelu-kokonaisuus)  Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Liikennelaitos-liikelaitos (HKL) ja rakennusval-vontapalvelut.  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.   Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset:  Muistutusten johdosta: 

 Asemakaavaan on lisätty suojellun puun ja alueen elinolo-suhteiden säilymiseksi lisämääräyksiä. Atriumtalon raken-nusalaa on väljennetty, jotta mahdollistetaan viihtyisä ja suojaisa melulta suojattu pihakokonaisuus.  ELY-keskuksen sekä palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden ym-päristönsuojelun (ent. ympäristökeskus) lausunnon johdosta: 
 Asemakaavan määräyksiä luonnonmuistomerkkinä rauhoi-tetun puun säilymisedellytysten turvaamiseksi on lisätty. Lausuntojen pohjalta korjatun viitesuunnitelman perusteella on tarkistettu rakennusaloja, jotta mahdollistetaan meluhai-toilta riittävästi suojautuvat asunnot ja melulta suojattu pi-hakokonaisuus  Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta: 
 Kylmien sivukäytävien rakentaminen sallitaan kaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi 
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 Kellarikerroksissa on lisätty mahdollisuutta käyttää osaa kellarikerroksesta kerrosalaan laskettavaksi tilaksi 
 Rakennusaloja ja maanalaisen pysäköintitilan sijaintia ja kokoa on tarkennettu 
 Jätteiden keräilylle varatun alueen osan sijaintia on muu-tettu 
 Asteripolku nimi on lisätty. 
 Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiskamerkintä on poistettu 
 Tontin korkeuserojen maisemointiin on lisätty määräys istu-tusten käytöstä maisemointiin tarvittaessa.  Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia. Aste-ripolku nimi on lisätty jalankululle ja polkupyöräilylle varatun ka-dun kohdalle.  Aineistoon tehdyt täydennykset:  

 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-den osalta 
 kaavaselostusta on päivitetty liikenteen häiriöiden hallinnan osalta. On tarkistettu liitteiden riittävyys ELY-keskuksen lau-sunnon johdosta 
 Kaavaselostukseen on lisätty maininta neuvottelutarpeesta pe-lastusviranomaisen kanssa rakennuslupavaiheessa, 
 kaavaselostukseen on lisätty maininta maankäyttösopimustar-peesta 
 Viitesuunnitelma on päivitetty 
 kaavakartan nimiö on päivitetty 
 kaavakartassa sl alueen ruotsinnos on korjattu 
 kirjoitusvirheitä on korjattu kaavakartasta/kaavaselostuksesta.   Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.  Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle  Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 9.5.2017 päivätyn ja 31.10.2017 muutetun asemakaavan muutos-ehdotuksen nro 12448 hyväksymistä.   Helsingissä 31.10.2017   Marja Piimies 
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus
etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään
tarvittaessa kaavaprosessin edetessä.

PUKINMÄKI, ASTERITIEN KORTTELI 37085, ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Asterintie 1 ja 3:ssa sijaitsevia kahta
erillispientalotonttia, jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katualuetta
sekä puistoa. Suunnitteilla on 2 5 -kerroksinen asuinkerrostalo nykyisin
vajaasti rakennetuille tonteille.

Osallistuminen ja aineistot

Kaavoittaja on tavattavissa Pukinmäen kirjastossa 14.9.2016
klo 17 19.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (vii-
tesuunnitelma ja havainnekuva) on esillä 5.9. 26.9.2016 seuraavissa
paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Pukinmäen kirjastossa, osoite Kenttäkuja 12
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.



2 (4)

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

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta pyydetään esittämään viimeistään 26.9.2016.

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

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

Osalliset

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

 Pukinmäki-Seura
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Liikennevirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus)
 kiinteistöviraston geotekninen osasto
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 ympäristökeskus

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen sekä laaditaan tarvit-
tavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi.
Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kau-
pungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.
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Suunnittelun taustatietoa

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaupunki omistaa muut alueet.
Kaavoitus on tullut vireille tonttien omistajan hakemuksesta.  Kiinteistö-
virasto valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti
kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijan kanssa käytävissä
neuvotteluissa.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1981-1987) ja
niissä alue on merkitty erillispientalojen korttelialueeksi, puistoksi sekä
jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi, jolla tontille ajo on sal-
littu.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty pientalovaltaiseksi alueeksi, asu-
minen.

Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (2016) alue on merkitty
asuntovaltaisiksi alueiksi A2 ja A3.

Tonteilla on nykyisin yksi- ja kaksikerroksiset asuintalot sekä kaupunki-
kuvallisesti arvokasta puustoa. Tontilla sijaitsee asemakaavaan mer-
kitty luonnonsuojelulain mukainen juurineen rauhoitettu luonnonmuisto-
merkki mantsurianjalopähkinäpuu (Juglans mandshurica).

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Joakim Kettunen, arkkitehti, p. (09) 310 37289,
joakim.kettunen@hel.fi

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

Vireilletulo

kaavoitus on tullut vireille vuonna 2015 tontin omistajan hakemuksesta

OAS

vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä kaavan
valmisteluaineiston nähtävilläolosta ilmoitetaan osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Koillis-Helsingin Lähitieto -lehdessä.
OAS nähtävillä 5.9. 26.9.216 , Kaavoittaja on tavattavissa 14.9.2016 Pukinmäen kirjastossa.
OAS:sta ja valmisteluaineistosta on  mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus

kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta talvella vuonna 2016-17
kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa,
Hufvudstadsbladetissa, Metro-lehdessä, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset sekä
Helsingin kaupungin kirjaamon ilmoitustaululla
viranomaisilta pyydetään lausunnot ja kaavaehdotuksesta on mahdollisuus tehdä muistutus
tarvittaessa lausunnot ja muistutukset käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Hyväksyminen

kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
kaava tulee voimaan.
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Asteritie 1
Tilaaja: Rakennuskartio Oy
Tilaus: 17.3.2017
Yhteyshenkilö: Tuomas Toivonen

Akukon Oy akustiikka|audiovisual|melu
Hiomotie 19, 00380 HELSINKI
Y-tunnus 0983772-0

Puh. 010 3200 700 www.akukon.fi
etunimi.sukunimi@akukon.fi

LIIKENTEEN MELUSELVITYS

1 Tausta
Helsingin Malmin juna-aseman ja Pukinmäen juna-aseman välissä Asteritie 1 suunni-
tellaan uusia asuinrakennuksia. Kohde sijaitsee pääradan välittömässä läheisyydessä.

Ulkomelun yleiset ohjearvot oleskelualueilla (esim. pihat ja parvekkeet) ovat LAeq 55 dB
päivällä (klo 7–22) ja 50 dB yöllä (klo 22–7) [1]. Asuintiloissa ohjearvot ovat 35 dB päi-
vällä ja 30 dB yöllä.

Tässä raportissa esitetään kohteen liikennemelun mallilaskennan tulokset rakennusten
julkisivuilla ja pihoilla. Laskenta sisältää tie- ja raideliikenteen. Lisäksi annetaan ase-
makaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus eri julkisivuilla niiden osien äänieris-
tyksen mitoitusta varten.

2 Melulaskenta

2.1 Laskenta- ja maastomalli
Ympäristömelun laskennat tehtiin Datakustik CADNA/A 2017 –tietokoneohjelmalla
käyttäen kahta yhteispohjoismaista ympäristömelun laskentamallia:

∂ katuliikenne: tieliikennemelun laskentamalli [2] sekä
∂ junaliikenne: raideliikennemelun laskentamalli [3].

Kolmiulotteiseen tietokonemalliin syötettiin alueen maaston korkeuskäyrät, rakennus-
ten sijainnit ja korkeudet sekä liikenneväylien sijainnit ja korkeustiedot.

Rakennusten korkeustiedot ja sijainnit syötettiin malliin käyttäen lähtötietoina kohteen
korttelisuunnitelmaa ja asemapiirustusta (Tuomas Toivonen, 6.3.2017).

2.2 Laskentasuureet ja -pisteet
Laskentasuureena on A-keskiäänitaso LAeq. Selvityksen tulokset, eli lasketut melutasot,
esitetään sekä julkisivuihin kohdistuvina että pihoilla esiintyvinä melutasoina.

Pihojen äänitasot ovat kokonaismelutasoja siinä mielessä, että ne sisältävät kaikki hei-
jastukset kovista pystypinnoista, kuten talojen ulkoseinistä. Tällainen laskentatulos
edustaa ulkotilojen, kuten oleskelualueiden, melua.

Seinän itsensä heijastusta ei oteta huomioon rakennuksen julkisivuun kohdistuvaa me-
lutasoa arvioidessa. Julkisivuihin kohdistuvan melun ohjearvot koskevat melua, josta
heijastuksen osuus on poistettu. Siten aivan seinän lähellä ohjearvoihin verrattava ää-
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nitaso on n. 3 dB pienempi, kuin mitä melukartta näyttää. Sen sijaan julkisivujen las-
kentapisteiden tuloksissa äänitaso on suoraan julkisivulle kohdistuva melutaso.

Melukartan laskenta tehtiin käyttäen 2 × 2 m2 suuruisia laskentaruutuja. Laskenta-
pisteet sijaitsivat 2 m korkeudella maanpinnasta. Lähimpien rakennusten julkisivujen
melutasojakautumat laskettiin sijoittamalla laskentapisteitä kunkin kerroksen korkeu-
delle ja vaakasuunnassa enintään 10 m välein.

2.3 Tieliikenne
Laskennassa otettiin huomioon Malmin kauppatien, Asteritien ja Malminkaaren lii-
kenne. Muut tiet ovat kauempana tai niiden liikennemäärät ovat pieniä, eikä niiden
melulla ole merkittävää vaikutusta kokonaismeluun kohteessa.

Laskennassa käytetyt keskimääräisen arkivuorokauden liikenteen (KAVL) tiedot vuo-
delta 2016 on esitetty taulukossa 1. Liikennemäärien ei ennusteta kasvavan nykyisestä.
Liikennetiedot saatiin Helsingin kaupungin kaupunkisuunnisteluvirastolta (Kaisa
Reunanen, 21.3.2017).

Todettakoon, että melutasot eivät ole herkkiä liikenteen vaihteluille. Esimerkiksi 50 %
kasvu liikennemäärissä aiheuttaa melutasoon vain 1,8 dB lisäyksen.

Taulukko 1. Laskennassa käytetyt liikennetiedot (2016).

σηδ ϑ≅ΥΚ θρϕρ,∃ µνοδτρ+
ϕλ.γ

Λκληµ ϕτοοσηδ 3 3// 3 3/
≅ρσδθησηδ 0// / 2/
Λκληµϕθη 03 4// 5 4/

Οηυνρττχδϕρη υτνθνϕτρηκηηϕδµσδδρσ νκδσδσσηηµ 8/∃−

2.4 Raideliikenne
Pääradan ennustettu liikenne otettiin huomioon tässä selvityksessä. Laskennassa käy-
tetyt ennusteliikennemäärät on esitetty taulukossa 3. Tiedot saatiin VR Track Oy:ltä
29.9.2015. Lähijunien nopeutena käytettiin 80 km/h ja kaukojunien nopeutena
140 km/h.

Taulukko 3. Laskennassa käytetyt pääradan junaliikenteen ennustemäärät ja junien pituudet.

σξξοοη οηυ ξ⌡ οησττρ
Ζϕοκ∴ Ζϕοκ∴ Ζλ∴

κγηκηηϕδµµδ ∋υτνρη 1/24(

Ρλ4 ργϕ⌡λννσσνθηιτµσ 27/ 44 64

Ρλ3 000 1/ 0/8
Ρλ0.1 οηϕκκηρκηηϕδµσδδµ ργϕ⌡λννσσνθηιτµσ 45 0/ 42

ϕτϕνκηηϕδµµδ ∋υτνρη 1/4/(

Ρλ2 Οδµχνκηµν 34 8 1//
ΗΒ1 Ρθ1,υδστθηµ υδσλσ ϕϕρηϕδθθνϕρηρηρσ 63 5 07/

ΗΒ,υτµτηρσ ϕννρστυσ ιτµσ
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Ρθ0.Ρθ1 0/ 7 114

3 Laskentatulokset
Liitteissä on esitetty päiväaikainen (klo 7–22, liite A1) ja yöaikainen (klo 22–7, liite A2)
keskiäänitaso LAeq .

Pihoille keskiäänitaso on laskettu 2 m korkeudella maanpinnasta ja julkisivuille suu-
rimmat keskiäänitasot on laskettu kerroskohtaisesti. Rakennusten seinillä olevat kah-
deksankulmaiset tunnukset ilmoittavat suurimman kyseisillä julkisivuilla esiintyvän
keskiäänitason LAeq. Merkintä on samalla kerroskorkeudella, jolla kyseinen taso esiin-
tyy.

4 Tulosten tarkastelu

4.1 Julkisivuihin kohdistuvat melutasot ja äänieristysvaatimukset
Sisämelun yleiset ohjearvot asuintiloille ovat 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä [1]. Kaava-
vaatimusta vastaava A-äänitasoerotus LA määritetään julkisivuun kohdistuvan melun
A-äänitason ja sisämelun A-äänitason tavoitearvon erotuksena.

Julkisivuille, joilla A-äänitasoerotus LA alittaa 25 dB ei tarvitse asettaa kaavavaatimus-
ta eikä tarvitse tehdä varsinaista julkisivujen osien äänieristyksen mitoitusta, sillä ta-
vanomaisten ulkoseinä- ja ikkunarakenteiden äänieristys liikennemelua vastaan on riit-
tävä.

HUOM! Kaavavaatimus sekoitetaan usein epähuomiossa julkisivun eri osien äänieristysvaati-
musten kanssa. LA (tai kaavavaatimus) ei ole sama suure kuin ulkoseinien tai ikkunoiden ää-
nieristys liikennemelua vastaan, vaan se on arvo, jota on käytettävä julkisivun eri osien ää-
nieristyksen mitoituksessa. Julkisivun osien (esim. ulkoseinän tai ikkunan) äänieristysluku lii-
kennemelua vastaan RA,tr (=Rw+Ctr) on tarkistettava huonetilakohtaisesti ja se on suurempi
kuin LA. Esim. ikkunoiden äänieristysvaatimus riippuu mm. ikkunoiden suhteellisesta pinta-
alasta ja huonetilavuudesta.

Lisäksi raideliikenteestä asuntoihin kantautuvan melun arvioinnissa on aiheellista tar-
kastella keskiäänitasojen lisäksi myös ohiajojen aikaisia enimmäisäänitasoja LAmax, jotka
voivat olla merkittäviä yöaikaisesta melusta aiheutuvan unihaitan kannalta. Ympäris-
tömelusta aiheutuville ja asuntojen sisätiloihin kantautuville enimmäistasoille ei kui-
tenkaan ole sitovia ohjearvoja. Ympäristöministeriön julkaisemassa julkisivujen ää-
nieristyksen mitoitusoppaassa [4] asuintiloissa yöaikaan esiintyville enimmäistasoille
on esitetty suositusarvoksi LAmax ′ 45 dB.

Kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus vaihtelee riippuen julkisivun ja meluläh-
teen etäisyydestä ja suunnasta melulähteisiin nähden. Lisäksi A-äänitasoerotus vaihte-
lee riippuen onko se laskettu keskiäänitason tai enimmäisäänitason perusteella. Suosi-
tukset kaavavaatimusta vastaavaksi A-äänitasoerotukseksi on esitetty eri rakennusten
julkisivuilla liitteessä B. Sinisellä esitetyt luvut edustavat keskiäänitason perusteella las-
kettuja vähimmäisvaatimuksia. Punaisella esitetyt luvut edustavat enimmäisäänitason
perusteella laskettuja vähimmäisvaatimuksia, jotka tulisi ottaa huomioon, mikäli ko.
julkisivulla on nukkumiseen tarkoitettuja asuintiloja.
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4.1.1 Rakennuksen osa A

Rakennuksen osan A pääradan suuntaiselle (etelä)julkisivulle kohdistuva keskiäänita-
so LAeq on päiväaikaan enimmillään 64 dB ja yöaikaan 59 dB. Tällöin asuntojen jul-
kisivujen äänitasoerotukseksi muodostuu LAeq = 29 dB. Lisäksi yksittäisten junien
ohiajojen aiheuttaman melun enimmäisäänitaso LAmax on samalla julkisivulla enintään
80 dB. Kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus on tällöin vähintään LAmax = 35
dB.

Rakennuksen osan itäjulkisivuille kohdistuva keskiäänitaso LAeq on enimmillään 62 dB
ja enimmäisäänitaso enimmillään 77 dB. Tällä julkisivulla kaavavaatimusta vastaava
A-äänitasoerotus on keskiäänitason mukaan LAeq = 27 dB ja enimmäisäänitason mu-
kaan LAmax = 32 dB.

Rakennuksen osan A pohjois- ja länsijulkisivuille ei ole erillisiä äänieristysvaatimuksia.

4.1.2 Rakennuksen osa B

Rakennuksen osan B pääradan suuntaiselle (etelä)julkisivulle kohdistuva keskiäänitaso
LAeq on päiväaikaan enimmillään 67 dB ja yöaikaan 62 dB. Tällöin asuntojen julkisivu-
jen äänitasoerotukseksi muodostuu LAeq = 32 dB. Lisäksi yksittäisten junien ohiajojen
aiheuttaman melun enimmäisäänitaso LAmax on samalla julkisivulla enintään 83 dB.
Kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus on tällöin vähintään LAmax = 38 dB.

Rakennuksen osan itäjulkisivuille kohdistuva keskiäänitaso LAeq on enimmillään 65 dB
ja enimmäisäänitaso enimmillään 81 dB. Tällä julkisivulla kaavavaatimusta vastaava
A-äänitasoerotus on keskiäänitason mukaan LAeq = 30 dB ja enimmäisäänitason mu-
kaan LAmax = 36 dB.

Rakennuksen osan länsijulkisivulle kohdistuva keskiäänitaso LAeq on enimmillään
62 dB ja enimmäisäänitaso enimmillään 78 dB. Tällä julkisivulla kaavavaatimusta vas-
taava A-äänitasoerotus on keskiäänitason mukaan LAeq = 27 dB ja enimmäisäänitason
mukaan LAmax = 33 dB.

Rakennuksen osan B pohjoisjulkisivulle ei ole erillisiä äänieristysvaatimuksia.

4.1.3 Rakennuksen osa C

Rakennuksen osan C pääradan suuntaiselle (etelä)julkisivulle kohdistuvan yksittäisten
junien ohiajojen aiheuttaman melun enimmäisäänitaso LAmax on enintään 74 dB. Kaava-
vaatimusta vastaava A-äänitasoerotus on tällöin vähintään LAmax = 29 dB.

Rakennuksen osan C muilla julkisivuilla ei ole erillisiä äänieristysvaatimuksia.

4.2 Piha-alueet
Melutason yleiset ohjearvot ulkona ovat 55 dB päivällä ja 50 dB yöllä [1].

Rakennusten piha-alueilla lasketut päivä- ja yöaikaiset keskiäänitasot LAeq ylittävät
VNp:n päivän ohjearvot 55 ja 50 dB rakennuksen pääradan puoleisilla alueilla. Mah-
dolliset leikki- ja oleskelualueet voidaan sijoittaa rakennuksen osan B pohjoispuolelle
siten, että rakennusmassat suojaavat pääradan melulta.
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ΣϕΣ Γδµθη Οδµσσηµδµ+ ΧΗ Ληθν ≅κσν+ ΧΗ Σηλν Οδκσνµδµ 5−3−1/06

≅ρσδθησηδ 0+ Γδκρηµϕη

Σηκι9 Θϕδµµτρϕθσην Νξ

Σηκτρ9 18−2−1/06

Ξγσδξργδµϕηκ⌡9 Ληϕ Υδρσδθηµδµ+ Θϕδµµτρϕθσην Νξ: Στνλρ Σνηυνµδµ+ Μνϖ Νεεηβδ

≅ϕτϕνµ Νξ ϕτρσηηϕϕ{τχηνυηρτκ{λδκτ

Γηνλνσηδ 08+ //27/ Γ∆ΚΡΗΜϑΗ

Ξ,στµµτρ /872661,/

Οτγ− /0/ 21// 6// ϖϖϖ−ϕτϕνµ−εη

δστµηλη−ρτϕτµηλη?ϕτϕνµ−εη

Σ℘ΘΗΜ℘, Ι≅ ΘΤΜϑΝΛ∆ΚΤΡ∆ΚΥΗΣΞΡ

0 Στρσ

Γδκρηµϕηηµ νρνησσδδρδδµ ≅ρσδθησηδ 0 ρττµµησδκκµ θϕδµµδσσυϕρη ρτηµϕδθθνρσκνι−
Σθϕρσδκτϕνγχδ ρηιησρδδ οθχµ υθθδρρ Λκληµ ι Οτϕηµλδµ ιτµ,ρδληδµ υκη,
ρδκκ θσνρττχδκκ− Ρττµµησδκσυσ θϕδµµτϕρδσ στκδυσ ρηινησστλµ κγηλληκκµ µνηµ
2/ λδσθηµ δσηρξξχδκκδ οθχρσ−

≅ρδλϕυλττσνρσ υθσδµ ϕνγσδδρσ νµ κχησσυ σθηµ, ι θτµϕνλδκτρδκυησξρ−

Σρρ θονθσηρρ νµ δρησδσσξ ρττµµησσδκτµ κγσ⌡ϕνγχϕρη σθϕνησδσστ σθηµ, ι θτµϕνλδ,
κτρδκυησξρ+ ινρρ θυηνηχµ ιτµκηηϕδµσδδµ σθηµυηϕτστϕρη ϕνγσδδµ ρτηµθϕδµµτρσδµ
σνσδτστϕρδµ ϕµµκσ−

1 Κηηϕδµσδδµ σθηµµ ι θτµϕνλδκτµ ηγδτστληµδµ ι κδυηληµδµ

Σθηµ υνηυσ ξλοθηρσ⌡⌡µρ ηγδτσσ σηδκηηϕδµµδ ι θηχδκηηϕδµµδ− Σθηµ ϕξσϕδξσξξ
θϕδµµτϕρηηµ λοδθµ υκησξϕρδκκ− Σθηµ δσδµδδ σδγνϕϕρση οδγλδρρ λοδθρρ
ϕτσδµ ρυηϕνρρ+ ι υρσυρση υηλδµδδ µνοδρση ιξϕρρ λοδθρρ ϕτσδµ ϕκκηνοδ,
θρρ ι λνθδδµηλκκ− ϑκκηνκτδηκκ κηηϕδµσδδµ σθηµ ι µηηµ υγηρδϕρη+ δσσδη θϕδµ,
µτϕρδµ θϕδµσδηρηηµ ση ηγληρηηµ ϕνγχηρστυη σθηµγησσνι ορδ λτνχνρστλµ−

Θτµϕνλδκτ ηγδτσσ ξλοθηρσ⌡⌡µρ κγσ⌡ϕνγσηρδρση υηµ θηχδκηηϕδµµδ− ϑτληοξ⌡θηκ,
κ ϕτκϕδυ σηδκηηϕδµµδ δη ρδµ ρηιµ σξξοηκκηρδρση ηγδτσ µησιττϕρηκκ δρηηµσξυ ι ρη,
ρσηκνηρρ λδκτµ ϕττκσυ θτµϕνλδκτγδθσδσσ− Θτµϕνλδκτ δσδµδδ σδγνϕϕρση ϕκ,
κηνοδθρρ+ λτσσ υνη ϕξσϕδξσξ θϕδµµτϕρηηµ λξ⌡ρ λνθδδµηλσ ση ϕνυ οηµσλ,
ϕδθθνρσ οησϕηµ λττσληδµ ϕξλλδµηδµ λδσθηδµ δσηρξξχδκκδ θχρσ− Θτµϕνλδκτ υη,
λδµδδ ρυηϕνρρ ι οδγλδηκκ λκιδηκκ γξυηµ µνοδρση δσηρξξχδµ ϕρυδρρ−

2 Σθηµµ ι θτµϕνλδκτµ συνησδθυνσ

2−0 Σθηµ

Ρτνλδρρ δη σνηρσηρδϕρη νκδ υηθκκηρη νγιδθυνι κηηϕδµµδσθηµκκδ δηϕ υϕηηµστµτσσ σ,
θηµµ λησστρϕξσµσ⌡− Σθηµµ θυηνηµση υνηχµ σδγχ ϕξσσδµ ΥΣΣ9µ δρησσλη
ρτηµυηηγσξυξξσδδµ οδθτρστυη ρτνρηστϕρη κηηϕδµµδσθηµµ συνησδθυνηϕρη Ζ0+1∴− Υθγ,
σδκξµ συνησδθυνσ ηκλνησδσµ υθγσδκξµνοδτχδµ δµηλληρθυνηµ υλω+ ινησ νγηινρσ
ηγδτστυ µνοδτρρηφµκη δη ρ ρµµ⌡κκηρδρση ξκησσ−
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Ττρηδµ θϕδµµτρσδµ ι υξκηδµ ρττµµησσδκτρρ νµ ρτνρηστϕρδµ+ δσσ ρτηµσηκνηρρ δρηηµ,
σξυ υθγσδκξ ι κκδ /+2 λλ.ρ+ ινκκνηµ ϕδρϕηλθηµ υηµ 04 ∃ ρτϕϕηρσ οησ υθγ,
σδκξ γηθησρδυµ− Γξυσ ρτηµνκνρτγσδδσ ρυτσδσµ υθγσδκξµ ιχδρρ κ,
κδ /+0 λλ.ρ+ ινκκνηµ ηγληρδσ δηυσ ξκδδµρ γυησρδ υθγσδκξησ ∋γυηµσνϕξµµξρ(− Υµ,
γνιδµ θϕδµµτρσδµ νρκσ ρτνρηστρθυν νµ /+5 λλ.ρ+ ινκκνηµ ϕδρϕηλθηµ 14 ∃ ρτϕϕηρ,
σ οησ υθγσδκξ γηθησρδυµ−

Σθηµρσ ηγδτστυηδµ γησσνιδµ ι υκηστρσδµ υκσσληρδϕρη ϕνγσδδµ ρττµµησσδκτµ συνη,
σδθυνµ στκδδ ϕξσσ /+2 λλ.ρ+ ινϕ υρσ ττρηδµ ρτηµκτδηχδµ υσηλτρσρν−

2−1 Θτµϕνλδκτ

Θτµϕνλδκτµ νρκσ ϕνγσδδµ ρτηµσηκνηγηµ υνηχµ ρνυδκσ ΥΣΣ9µ δρησσλη Ζ2∴ θτµϕν,
λδκτµ ρτνρηστρθυνι9 θηχδκηηϕδµσδδµ θτµϕνλδκτµ γδσϕδκκηρσδµ δµηλληρσρνιδµ Κ≅Ρλω

δη στκηρη ξκησσ 24 χΑ ρτηµσηκνηρρ+ ινηχδµ ιτκϕηρηυτκσ νµ µϕ⌡ξγσδξρ θχκκδ δηϕ 2/ χΑ
µηηρρ ρτηµσηκνηρρ+ ινσϕ νυσ θχκσ ηκλµδµ ϕµστστυµ λδκτµ ϕµµκσ ρτνιρ,
ρ−

Θτµϕνλδκτ ηγδτσσυ υθγσδκξγδθσδ κδυη θχµ ξλοθηρσ⌡⌡µ λοδθµ ρδϕ
λγχνκκηρδµ ϕκκηνοδθµ υκησξϕρδκκ+ ι ϕξσϕδξσξξ θϕδµµτϕρηηµ µηηχδµ οδθτρστρσδµ υ,
κησξϕρδκκ− Θϕδµµτρσδµ ρηρσηκνηρρ δρηηµσξυ θτµϕνλδκτ νµ ρττθηµσ θϕδµµτϕρδµ
κηλλρρ ϕδθθνϕρδρρ+ ι υηλδµδδ ξκδλοηηµ ϕδθθνϕρηηµ δχδσδρρ−

3 Σθηµµ ι θτµϕνλδκτγδθσσδδµ δρηηµσξληµδµ ϕνγσδδµ λοδθρρ

3−0 Κγσ⌡σηδχνσ

Σρρ ρδκυησξϕρδρρ θηχδκηηϕδµσδδµ ηγδτσσλ σθηµ ι θτµϕνλδκτ νµ θυηνηστ οδ,
θτρστδµ ϕνγσδδµ ρηιηµσησηδσνηγηµ+ κγηκτδδµ λοδθσηδσνηγηµ ρδϕ κτρσυηηµ ρττµµη,
σδκληηµ στκδυηδµ ρτηµϕδθθνρσκνιδµ ρηινησσδκτρσ ι ϕδθθνρκτυτρσ− Ρττµµησσδκτκτδδµ θ,
ϕδµµτρσδµ ρηιηµσηδµ ϕνγχκσ δη σσ σθϕρσδκτ υθσδµ νκκτσ ϕξσδσσυηρρ ονγιστσϕη,
λτρσηδσνι ση οδθτρσληρσοκτρτµσν−

Ρττµµησσδκτκτδδµ ϕνγχκκ ιτµθχµ θσθϕδµσδδρδδµ δη νκδ ρδµµδσστ υθγσδκξµ
υηλδµµτρλσδθηκδι− Σθϕρσδκτρρ νµ γξ⌡χξµµδσσξ λξ⌡ρ οθχµ υθθδκκ λττκ,
κ ηδλληµ σδγσξι υθγσδκξλησστϕρη−

Ρττµµησσδκτκτδδµ ξλοθηκσ νµ θτµρρση λοδθσηδσνι+ λτσσ ϕνγσδδµ νκδυκσ σνµ,
σηκσ νµ ϕξσδσσυηρρ µητϕδλληµ κγσ⌡σηδσνι− ≅κτδδµ οηµσλοδθ νµ ονρηµ γηδϕϕ
ι ρηκσση− ϑκκηνοηµµµ ρξυξξρ νµ ρττµµησσδκτκτδδµ ξλοθηρσ⌡ρρ 0�5 λ µξϕξηρδρσ
λµοηµµµ σρνρσ− ϑνγσδδρρ σδγχξµ λστσϕκτνστϕρδµ Ζ4∴ οδθτρσδδκκ ϕκκηνµ ση
λνθδδµηϕδθθνϕρδµ οηµσ ρηιησρδδ µνηµ 2 λ ρξυξξχδρρ ρττµµησδκστι θϕδµµτϕρη κ,
γηλλκκ λησστρκηµικκ Ζ4∴− Ρτνιδκκτµ ικνογϕηµοττµ ϕνγχκκ δσηρξξρ ϕκκηννµ
ϕρυ γτνλσσυρση− Λ,ηµδϕρδµ υδρηοησνηρττχδρσ ι ονγιυδχδµ ϕνθϕνσρνρσ δη
νκδ σηδσν−

Ρττµµησσδκτκτδδµ λοδθρσ ι ϕκκηνοηµµµ ϕνθϕνσρνηρσ στκκµ σθυησρδλµ σθ,
ϕδλλσ σηδχνσ υθγσδκξσδϕµηρσ ισϕνρττµµησσδκτ υθσδµ−

Θϕδµµτρσδµ οδθτρσληρσυρσ δη νκκτσ υηδκ ϕξσδσσυηρρ ρττµµησσδκτσηδσν−
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3−1 Θηχδκηηϕδµσδδµ ηγδτσσλ σθηµ

Θηχδκηηϕδµσδδµ ηγδτσσλ σθηµθηρϕη δη νκδ ϕνϕνµµ ονηρρτκιδσσυηρρ+ ι ρδµ λγχνκ,
κηµδµ δρηηµσξληµδµ ι υνηλϕϕττρ νµ ρξξσ ρδκυησσ ισϕνρττµµησσδκτρρ− ∆σηρξξϕρηδµ
ι λοδθσηδσνιδµ οδθτρσδδκκ νµ δοσνχδµµϕ⌡ηρσ+ δσσ ιτµηδµ σθηµ ηγδτσσηρη γησ,
σ ϕνγσδδρδδµ ρττµµησδκσυηκκδ θϕδµµτϕρηκκδ ση θϕδµσδηκκδ+ λτσσ θϕδµµτϕρηρρ νκδρ,
ϕδκδυσ ηγληρδσ ρσσυσ ϕνϕδ σθηµρσ ηγδτστυ γησσ ση γηθη⌡ησ−

Κγσ⌡ϕνγσηρδρση σθηµµ υηϕτστϕρδσ νµ ρξξσ γτνληνηχ ϕνϕν σθϕρσδκτκτδδκκ+ ρηκκ
θηχδκηηϕδµσδδµ σθηµυηϕτστϕρδσ υνηυσ οδγλδρρ λοδθρρ ξκσ ξκη 0// λ δση,
ρξξϕρηκκδ θχρσ−

Σθηµγησσ νυσ λγχνκκηρη+ ληϕκη θϕδµµτρσ ση ρδµ νρη δη οδθτρσδσ ϕκκηνυθη,
ρδρση ση ϕκκηνοηµµµ οκκδ κδυησδσξκκδ λτθρϕδοσικκδ+ υµ ϕξσδσµ λυθηρη ση
οκτοδθτρστϕρη−

Θϕδµµτρσδµ θϕδµσδηχδµ θδρνµµρρησ ρσσυσ νρτ θϕδµµδσξξοηρσ θηηοοτδµ ρλκκδ
σιττρκτδδκκδ λοδθρρ δρηηµσξυηδµ θδρνµµρρηδµ ϕµρρ− Θϕδµµτρθτµϕννµ ϕξσ,
ϕδξσξυσ σθηµσιττχδσ νυσ σξξοηκκηρδρση 0�1/ Γψ κτδδκκ− Σθηµµ νρκσ ϕνγσδδρρ
στκδδ σθϕρσδκκ

ν υϕρττµσηρσ υθγσδκξ ∋θϕδµµτρθτµϕνιδµ γτνιτµσ( ρδϕ
ν οξρσξρττµσηρσ υθγσδκξ ∋θϕδµµτρσδµ υκηονγιηρρ γυησσυ σθηµ(−

Υϕρττµσηµδµ υθγσδκξ

ϑνγσδδρδδµ ρττµµησδκστιδµ 1�4,ϕδθθνϕρηρσδµ θϕδµµτρσδµ υϕρττµσηρδµ υθγσδκξµ
νληµηρσιττχδσ νυσ σξξοηκκηρδρρ αδσνµηθϕδµσληρδρρ 1�0/ Γψ Ζ3∴− Θϕδµµτρσδµ
υϕθδρνµµρρησ νρτυσ µηµ νκκδµ λγχνκκηρσδµ λοδθθδρνµµρρηδµ ϕµρρ ρλκκδ
σιττρκτδδκκδ−

Οξρσξρττµσηµδµ υθγσδκξ

Θϕδµµτρσδµ υκηονγιηδµ ι κσσηνηχδµ θδρνµµρρησ νρτυσ σξξοηκκηρδρση 3�1/ Γψ κτδδκκδ
Ζ3∴− Θϕδµµτρσδµ κσσηνηχδµ ιµµδυκηδµ θδρνµµρρησ ρσσυσ νρτ θϕδµµδσξξοηρσ
θηηοοτδµ ρλκκδ σιττρκτδδκκδ λοδθρρ δρηηµσξυηδµ θδρνµµρρηδµ ϕµρρ−

Ινγσνοσ⌡ϕρδσ9 Θηχδκηηϕδµσδδµ ηγδτσσλ σθηµ ρσσ ξκησσ ρτηµσηκνιδµ
/+2 λλ.ρ ρτνρηστρθυνµ ϕνγσδδρρ+ θηηοοτδµ θϕδµµτρσδµ οδθτρσληρσυρσ ρδϕ
λοδθµ ι θϕδµσδηχδµ θδρνµµρρησιττϕρηρσ− Σθηµγησµ λγχνκκηµδµ δρηηµ,
σξληµδµ ι σνθιτµσσθυδ υνηχµ σθυησσδρρ ρδκυησσ ϕνγσδδµ λοδθρσ σδγσυηκκ
υθγσδκξλησστϕρηκκ−

3−2 Θηχδκηηϕδµσδδµ ηγδτσσλ θτµϕνλδκτγδθσδ

Θηχδκηηϕδµµδ ηγδτσσ θτµϕνλδκτγδθσσδδµ+ ινϕ στκδδ γτνληνηχ ρττθδρρ νρ σνµσ,
ση− Θηχδκηηϕδµσδδµ ηγδτσσλ θτµϕνλδκτκτδ υνη ξκδσσξ µνηµ 0// λ δσηρξξχδκκδ θ,
χρσ− ϑνϕν ρττµµησσδκτκτδ ι σλµ δσηρξξχδµ ρηρκκδ−

Κρϕδµµκκηρδµ λκκηµµτϕρδµ υτκκ σδγχξµ θυηνηµµηµ οδθτρσδδκκ σνχδσµ+ δσσ θ,
ϕδµµτρσδµ ρηρσηκνηγηµ ϕµστστυσ θτµϕνλδκτσρνσ υνηυσ ξκησσ ρτηµσηκνιδµ ρτνρη,
στρθυνσ θϕδµµτρσδµ 0−,4− ϕδθθνϕρδµ γτνµδσηκνηρρ+ ληϕκη θϕδµµτϕρδσ οδθτρσδσµ
ϕκκηνυθηρδρση ση ϕκκηνοηµµκκ νκδυµ λτθρϕδοσιµ υθµ−
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Ινγσνοσ⌡ϕρδσ9 ϑνγσδδρδδµ ρττµµησδκστηγηµ ρτηµσηκνηγηµ ϕνγχηρστυ θηχδκηηϕδµ,

σδδµ ηγδτσσλ θτµϕνλδκτ υνη ξκησσ ρτηµσηκνιδµ ρτνρηστρθυνσ  Κ≅Ρλω  2/.24 χΑ−

Θτµϕνλδκτγησµ λγχνκκηµδµ δρηηµσξληρκτδ ι υνηλϕϕττρ νµ ρξξσ ρδκυησσ
ϕνγσδδµ λοδθρσ σδγσυηµ υθγσδκξλησστϕρηµ− Θτµϕνλδκτµ σνθιτµσ στκδδ σθ,
υησσδρρ γτνληνηχ ρτηµθϕδµµτρσδµ οδθτρστρσδµ ισϕνρττµµησσδκτρρ−

4 Ξγσδδµυδσν

Θηχδκηηϕδµσδδµ ηγδτσσλ θτµϕνλδκτ ρσσ ξκησσ ρτηµσηκνιδµ ρτνρηστρθυνσ ϕνϕν
σθϕρσδκτκτδδκκ ∋ϕτυ 0(− Θτµϕνλδκτµ υηλδµµτρσθοδδµ νµ δµηµσµ 0/�04 χΑ θ,
σ κγηλλρρ θϕδµµτϕρδµ νρρρ ∋µ− 2/ λ δσηρξξχδκκ θχρσ(+ ινρσ νµ ρτνθ µ,
ϕ⌡ξγσδξρ θχκκδ−

Θηχδκηηϕδµσδδµ ηγδτσσλ σθηµ υνη νκκ ρτνρηστρθυνιδµ στµστλρρ θηηοοτδµ θϕδµ,
µτϕρδµ οδθτρσληρσυρσ− ϑτµ γτνληνηχµ κρϕδµµκκηρδµ λκκηµµτϕρδµ ι υηγσδκδ,
υµ λοδθµ ηγδτσσλ δουθλττρ+ σθηµγησσνιδµ δρηηµσξληµδµ ι σνθιτµσσθυδ
υνηχµ υθλδµσ ση ονηρρτκϕδ υρσ ϕνγσδδρρ σδγσυηµ υθγσδκξλησστϕρηµ−

Ισϕνρττµµησσδκτ υθσδµ ϕνγσδδρρ νκηρη ηγδδκκηρσ ρτνθησσ υθγσδκξλησστϕρδσ+ ινη,
χδµ υτκκ ρδκυησδσµ λοδθρρ δρηηµσξυµ σθηµµ ι θτµϕνλδκτγδθσσδδµ δρηηµσξ,
ληρκτδσσ+ υνηλϕϕττσσ ι σιττρρηρκσ⌡ ισϕνρττµµησσδκτµ ϕµµκσ σθυησσυρρ
κιττχδρρ− Λησστρσδµ κγσ⌡σηδχνϕρη σθυησµ σθϕδλλσ σηδχνσ ϕκκηνοηµµµ ρξυξξ,
χδρσ στκδυηδµ θϕδµµτρσδµ ϕνγχκκ+ ρδϕ σηδσν θϕδµµτρσδµ ρττµµησδκκτηρσ οδθτρσ,
ληρσυνηρσ− Λησστϕρδσ σδγχµ µηχδµ οδθτρσδδκκ ινϕν οκιρσδστρσ ϕκκηνοηµµρσ+
λγµ κξ⌡χξµ ϕνδοκτµ οκσ ση λοδθρσ−

Λησστρστκνρσδµ υτκκ υνηχµ σθϕδµσ θυηνσ θτµϕνλδκτµ ι σθηµµ δρηηµσξληρδρσ
ι σνθιτµσσθοδηρσ− Στκνϕρη υνηχµ ϕξσσ λξ⌡ρ λγχνκκηρσδµ θϕδµσδδκκηρσδµ σνθ,
ιτµσσνηληδµ ρττµµησσδκτρρ−

Λγχνκκηρδσ σνθιτµσθσϕηρτσ ϕνγχηρστυσ δµρηρηιηρδρση θϕδµµτϕρδµ οδθτρστϕρηηµ+ ι µδ
στκδδ ρττµµησδκκ ξγσδηρσξ⌡µ ϕτρσηηϕϕρττµµησσδκηιµ ι θϕδµµδρττµµησσδκηιµ ϕδρϕδµ−
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Mantshurian jalopähkinä (Juglans mandchurica) on kaunis ja vaativa puu, jota tavataan Euroopassa yleensä
vain puutarhoista, joissa panostetaan erikoisiin puulajeihin. Se vaatii kasvualustakseen kosteahkon,
humuspitoisen ja ravinteikkaan maan sekä paljon valoa. Suurten lehtiensä vuoksi se kärsii kovasta tuulesta.
Mantshurian jalopähkinän lehdet muodostuvat parittaisista lehdyköistä ja ne voivat olla jopa 70 cm pituiset. Puu
on 6-15 metriä korkea. Se kukkii kesäkuussa ja muodostaa luumun kokoisen, syötävän hedelmän.

Rauhoitettu jalopähkinä kasvaa yksityisellä tontilla Malmilla, osoitteessa Asteritie 1.

TAPAHTUMA

Pvm 30.10.1980
Tapahtumatyyppi Päätös
Kuvaus Rauhoitettu lääninhallituksen päätöksellä (LH: Nro 8065) ls-lain 9 ja 12 § nojalla

Linkki
Säädös Luonnonsuojelulaki 71/1923
Voimassa Ei Voimaantulo 1.7.1923

Kohteen lajihavainnot

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

Sivu 1/1Kohderaportti - Yleisö

14.10.2016http://kartta.hel.fi/applications/ltj/reports/kohderaportti.aspx?id=5



Asteritie, tontti 37085
Maastoinventointi 28.9.2016

Päivitetty 24.2.2017

Anu Lämsä
Joakim Kettunen

Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Ku
va

:A
.L

äm
sä



Asteritie, tontti 37085 2/6



Rauhoitettu Mantsurian jalopähkinä,  keltavihreässä syysvärissä

Vaahtera punaisessa syysvärissä
Toinen Mantsurian jalopähkinä,  keltavihreässä syysvärissä

Havaitsimme maastossa tontilla suojellun mantsurian jalopähkinän lisäksi toisen pienemmän täysikasvuisen mantsurian jalopähkinän.
Lisäksi tontilla on 3 kyseisen puun tainta. Ainakin pienempi puuyksilö tuotti hedelmäsatoa. Hedelmiä oli runsaasti maassa puun juurella.

Lisäksi tonteilla sijaitsi komeat vaahtera ja tammi sekä mänty ja useita omenapuita.

Kuva: A.Lämsä
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Yllä: Panoramanäkymät. Kuvissa keskellä keltaisenvihreässä syysvärissä mantsurian jalopähkinä.
Toinen jalopähkinä pilkottaa siitä hieman oikealla.

Kuva: A.Lämsä

Kuva: A.Lämsä

Asteritie, tontti 37085 4/6



Suojeltu täysikokoinen mantsurian jalopähkinä

Kuva: A.Lämsä

Kuva: A.Lämsä

Kuvat: A.Lämsä
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Vasemmalla:
Toinen havaittu
täysikokoinen
jalopähkinä

Kuva: A.Lämsä

Kuvat: A.Lämsä

Pikkukuvat:  Havaitut taimet

Lehdet voivat olla jopa 1 metrin mittaiset.
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∂±∂″°∂≈± ≥°♠•∂±↔↔ƒ�± ↔↑♥≡ ↓♠♠± ≥�•≡∂←ƒƒ≈≡←←�〉 ⊃≡←∂∫ ♥≥°∫ ∝ ↔♠♠≥∂°≥°←♠•↔≡∂≈≡± ″♠♠↔°×←≡↔ ♥°∂♥↔ °≥≥ 
•∂↔≥≥∂←∂〉⊂♠°∝≡≥≥♠± ↓♠♠± ƒ″↓�↑∂←↔�� ≡∂ ← ″♠♠↔↔ ≥∂∂± ±°↓≡←↔∂〉 ∅″↓�↑�∂♥�� ↓♠♠←↔° ∝ ×←♥∂≥≥∂←♠♠↔↔ ↔♠≥≡≡ 
↓°∂←↔ ♥�•∂↔≡≥≥≡± ∝°↔↔ ″∂±∂″°∂≈± ″•≈°≥≥∂±≡± ←•°××∂♥∂×♠↔♠←〉 

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

∫ ⇔≡±≈↑°≥°÷∂± ←≡♠↑± ♥↑↓♠•≡≡±∝°•↔∝ ∝ ⋅≡≥←∂±÷∂± ↑×≡±±♠←♥∂↑←↔°± ↓♠♠←∂±↔♠±↔∂∝ ∏♠• ⊆∂←∂° ←♠°←∂↔↔≡≥∂ 
≥♠←♠±±°± ±↔∝×←∂ ↑°↑∂←↔∂ ⊄↓±∂ �×≡≥��⌠ ∝°≥≥≡ ↔�″� ↓♠♠ƒ×←∂≥� °± ↔♠↔↔♠〉 �×≡≥�± ↔�←←� ♥∂•≡≡←← ±↔″± 
↑×≡±±♠←∂×∂←↔ ←♠°∝″∂←↔ ×°←×≡♥± ≥♠←♠±±°± ≥∂←�×←∂ •�±≡≥↔� °± ↔∂≥↔↔♠ ↓♠♠←↔ ♠♠←∂ ×♠±↔°∫↑♥∂°⌠ ←≡×� ↓♠♠± ♥°∂±±∂± 
←≡♠↑±↔〉 ⊄↑♥∂↔↔≡←← ↑°↑∂←↔∂ ″ƒ�← ↔≡×≡≡ •°∂↔°↔°∂″≡±↓∂↔≡∂↔� ↑×≡±±♠←↓↑°←≡←←∂± ∝± ∝ ←≡± ∝�≥×≡≡±〉  �×≡≥�± 
≥♠←♠±↔° ≥∂∂↔↔≡≡±�〉 ∅•↔≡≡±♥≡↔° ↑°↑∂←↔∂± °•∝≡∂←↔∑ 

∫ ⊂♠°∝∫≥♠≡ ∂≈↔↔♥⌠ ≡∂×� ″∂↔��± ↔ƒ�″± ↔°∂″∂ ♥↑←↔°∂±↔∂⌠ ≥∂∂×≡±±≡↔↔�⌠ ƒ″ ↔↓•≈♠ ≥♠≡≡≥≥〉 ⊂♠°∝∫≥♠≡≡± 
↑∝± ↔♠±↔♠″←← ↔↓•↔♠♥↔ ×∂♥♠♠↔ ↑∝↔↔♥ ←♠°∝∫≥♠≡≡± ↑≡♠± ↓∂↔×∂± ×♠≥×≡♥∂± ↓°±↔↔∂≥≡♥ƒ∂±⌠ ∝°↔× 
×↔×∂←≡♥↔ ∝♠♠↑≡↔ ←∂∂←↔∂←↔∂ ×∂♥∂±×°±≡ ≡∂ ↑≡♥∂ ∝♠♠↑××°⌠ ∝ ƒ≥≥�↓∂↔�♥�↔ ″± ×°←↔≡♠≈≡± ×∂♥♠♠± ≥�•≡≥≥�〉 ∉♠♠↔ 
≥�•∂″↓�±� °≥≡♥∂≥≥ ≥♠≡∂≥≥ ↔↓•↔♠♥↔ ≥°♠•∂±±↔ ↔≡•↔�♥� ↓∂≡±∂≥≥� ↓±°×←∂≥≥〉  ♠♠± ↓♠♠←↔°± •↑♥≡±±♠← ↔≡•↔�♥� 
∝≥°↓�•×∂±�� ♥•∂±÷°∂↔↔″↔↔〉 

∫ ⇔≡±≈↑°≥°÷∂ ⊆∂←∂°±⌠ ↑°↑∂←↔∂ �×≡≥�±⌠ ↓♠♠↔↑•♠↑∂ ♥± ≈≡↑ ∨±≈≡± ←≡×� ″♠∂≈≡± ←∂±↔♠±↔∂∝°∂≈≡± ×±←← ×�ƒ↔ƒ∝≡± 
×≡←×♠←↔≡≥♠∝≡± ↓°•∝≥↔ °± ←ƒ±↔ƒ±ƒ↔ ×�←∂↔ƒ← ↓♠♠± ←≡≥♥∂�″∂←≡≡± ≡±∂↔≡± ♥∂×♠↔↔♥∂←↔ ←≡∂×°∂←↔ ∝ ↑∂←×≡∂←↔�⌠ ∝°∂•∂± °± 
♥↑♠≈♠↔↔♠∑ 

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

∫ ∅″↓�↑�∂♥�± ↓♠♠←↔°± ″♠♠↔°×←≡↔ ∝°↔× ∝°•↔♥↔ ↓♠♠ƒ×←∂≥�± ♥≥°± ∝ ♥≡≈≡± ←±↔∂∂± ↔♠≥∂←∂ ↔°↔≡♠↔↔ ♠←≡″″± 
×←♥♠×♠≈≡± ∂×±⌠ ♥�•≡±↔�″��± ←•°××∂♥∂×♠↔♠←↔〉 ∨↑∂↔ƒ∂←≡←↔∂ ∝≥°↓�•×∂±�± ≡↔≡≥�↓♠°≥≡≥≥ ←∂∝∂↔←≡♥± ←♠♠↑≡± 
♥•↔≡↑± ×↔″∂±≡± ↔♠≥≡≡ ≥∂←��″��± ∝≥°↓�•×∂±�± ×←♥♠↓∂×± ♥≥°±←±↔∂ ↓°←∂↔∂∂♥∂←≡←↔∂ ∝ ♥↓♠↔↔″± 
↑♥∂±↔≡∂↔⌠ ″♠↔↔ ←″≥≥ ≡±∂″″�×←≡≡± ∝≥°↓�•×∂±�± ≥�±←∂↓♠°≥≡≥≥≡ ↔♠≥≡♥ ↑×≡±±♠←″←← ↔♠≥≡≡ ≥♠°″± ↓♠♠± 
←♠♠±↔± ♥↑∝°∝ ♠♠←∂←↔ ←♠♠±±∂←↔〉 ⇒←∂±↔♠±↔∂∝↔ °♥↔ ×≡←×♠←↔≡≥♠∂←← ↑♥∂°∂±≡≡↔ ↔�″�± ″♠♠↔°×←≡± ♥∂×♠↔♠←↔ 
•ƒ♥∂± ♥↑°♥←↔∂⌠ °≥≡±±∂±≡± ←≡∂×× ∝°× ♥∂×♠↔↔ ∝≥°↓�•×∂±�± ≡≥∂±♥°∂″∂←♠♠↔≡≡± °± ←≡ ×♠∂±× ↓≥∝°± ↔∂≥ ←∂≥≥� 
°± ↔∂≥ ƒ″↓�↑∂≥≥��± ×°″↓≡±←°∂≈ ″♠♠↔↔♠♥ ↔∂≥±±≡↔↔⌠ ∝ ×←♥↔↔ ♠♠←∂ °×←∂⌠ ↑♠±×°∝ ∝ ∝♠♠↑∂ ∝°∂≈≡± ♥♠≥≥ 
↓♠♠ ♥°∂ •ƒ�↔ƒ� ″♠♠↔↔♠±≡∂←↔ °≥°←♠•↔≡∂←↔ ≡←∂″〉 ≥♠°±±°±″≡↔←�←←� ↔↓•↔♠♥ ←♠♠↑≡±⌠ ♥↑∝°←↔♥± ↓♠♠± 
×↔♠″∂±≡± ≥♠° ƒ″↓�↑∂≥≥≡≡± ♥°∂″×←↔ ×←♥♠⌠ ∝°←← ♥↑∝°± ≥↔ ♥↓♠↔♠±≡≡↔ ×←♥∂↔ •×≡♥↔ ≥∂←�� ×°↑×≡♠↔↔ ∝ñ
↔∂ ≥∝♠♠↔↔⌠ ×♠↑°↔↔♠↔♠≡± ♥↓♠↔♠±≡≡←≡≡± ♠♠↔≡≡± ≡≥∂±↔∂≥± ∝ ↑≡←♠↑←←≡∂•∂±〉 ∏°← ∝≥°↓�•×∂±�± ×←♥♠ ×∂∂•↔ƒƒ 
♥°∂″××←↔∂ ♥•↔≡↑± ×↔″∂←≡± ∝�≥×≡≡±⌠ °± ♥↑″∂←↔≡↔↔♥ ≡↔↔≡∂ ←≡ ×←♥ ↔♥≥≥ ∝°× ∝°•↔ ↓♠♠± 
≡↓�↔←↓∂±°°± ≡←∂″ ↑♠±×°∝≡± ↑≡↓≡ƒ↔ƒ″∂←≡≡± ←∂♥♠∂≥≥≡ ≥∝≡±↔♠±≡≡± ≥↔♥± °×←∂≡± ×←♥±≡≡± ↓∂±°± ∝°•≈°←↔⌠ 
↔″←〉 ⊄�←↔� ←ƒƒ←↔� °± ↔�↑×≡�� ←≡♠↑↔ ↓♠♠± ×≡•∂↔ƒ←↔� ←��±±�≥≥∂←≡←↔∂ ∝ ↓∂↔×�∝�±↔≡∂←≡←↔∂ ƒ″↓�↑∂←↔�″♠♠↔°←↔≡± 
∝�≥×≡≡±⌠ ∝ ↔≡•≈� ↑°↑∂←↔∂± ↔°∂″≡←↔ ↔↑♥∂↔↔≡←← •↑×∂↔↔♠∝ ↔°∂″≡±↓∂↔≡∂↔�〉 

↔ ♠ ↔ ×♠←  ×�ƒ ±± ∂← ← � ⊆×≡ ±±♠←″ ←← ±  ← ∂ ∂ ↑ ↔ ° ⌠  ↔ ♠ ↔× ♠←←♠♠±± ∂ ↔≡ ≥″ 



 

⇒≥♠←↔♥ ×♠♥♠← ←♠♠±±∂↔≡≥≥♠∂←↔⌠ ←♠°∝≡≥♠± ×±±≥↔ °≥≡±±∂←∂←↔ ↔°∂″≡±↓∂↔≡∂←↔� ↑×≡±±♠←♥∂•≡≡←← ∝ ←≡± ∝�≥×≡≡±∑ 

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

∫ ⊂♠°∝∫≥♠≡≡± ↓∂±↔∫≥ °± ±〉  ″⌠ ∝ ←≡± ↑∝ ←∂∝∂↔←≡≡ ±〉 ⌠ ″ ↓��←←� ←♠♠±±∂↔≡≥≥♠± ↑×≡±±♠×←≡± 
∝♠≥×∂←∂♥♠≥∂±∝←↔ ↓♠♠± ≥°♠±∂←↓♠°≥≡≥≥⌠ ∝ ±〉  ″ ↓♠♠± ≥♠°↔≡∂←↓♠°≥≡≥≥〉 ƒ•∂± ≡↔�∂←ƒƒ← ←♠°∝∫≥♠≡≡± ↑∝≥↔ ↓♠♠± 
↑♠±×°°± °± ±°∂±  ″⌠ ∝ ≥�•∂″↓∂∂± °×←∂∂± ±〉  ″〉 

∫ ⇒≥♠≡≡≥≥ ↔≡•↔�♥�↔ ↓♠♠±×≈°↔ ←♠°∝∫≥♠≡≡± ≥�•≡∂←ƒƒ≈≡←←� ↔≡•≈��± ↔↑××♠♠←×↔°∂±⌠ ±∂∂± ≡↔↔≡∂ ×↔♠♥↔ ↓♠♠↔ 
♥•∂±÷°∂↔ ←♠°∝≡≥↔♠ ↓♠♠↔〉  

∫ ⊂♠°∝≡≥≥♠≥≥≡ ↓♠♠± ×♠±↔°∫↑♥∂°∂±↔∂ ↔≡•≈��± ≡±±≡± ↑×≡±±♠←↔°∂″≡±↓∂↔≡∂↔� ∝ ←≡± ∝�≥×≡≡±〉 ∉♠♠≥≥≡ ↔≡•↔�♥�↔ ″•≈°≥≥∂←≡↔ 
•°∂↔°↔°∂″≡±↓∂↔≡≡↔ ↔≡×≡≡ ×♠±↔°↑♥∂°± ≥↔∂±♠↔ ↓�↔≡♥� ↑°↑∂←↔∂〉 

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

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

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

∫ ∉∂•←♠♠±±∂↔≡≥″←← ↑×≡±±♠×←≡± ↑∝″ ↔°±↔∂±°← ∝°≥≥ ↓♠♠ ←∂∝∂↔←≡≡ ←♠°∝∫≥♠≡∂±≡≡± ∝�↔≡↔��± ↓♠∂←↔°″∂←≡×←∂⌠ 
≡∂×� ←∂±±≡ ←∂∝°∂↔≡↔ ″∂↔��± ↔°∂″∂±↔°∝〉 ⊂≡± ≥♠≡≡≥≥ ″±↓∂±↔ ↔♠≥≡≡ ←�∂≥ƒ↔↔�� ±ƒ×ƒ∂←≡± ×≥↔∂←≡±⌠ ×♠°•×≡± ∝ 
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PUKINMÄKI, ASTERITIEN KORTTELI 37085, ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUISTIO
Neuvottelu Helsingin ympäristökeskuksessa 12.1.2017

Joakim Kettunen, ksv, arkkitehti, alueen kaavoittaja
Anu Lämsä, ksv, maisema-arkkitehti
Anu Haahla, ympäristökeskus ympäristötarkastaja
Hanna Seitapuro, ympäristökeskus, ympäristötarkastaja
Tuomas Toivonen, arkkitehti, kaavamuutoksen konsultti

1. Taustaa yleisesti.

Joakim Kettunen kertoi asemakaavan muutoksen lähtökohdista ja tavoitteista. Suunnittelualueen täydennysrakentami-
sen edellytyksiä on selvitetty usean vuoden ajan. Suojeltavan mantsurianjalopähkinäpuun elinolosuhteiden turvaami-
nen kaavamuutoksessa oli kokouksen tärkein aihe. Myös muita ympäristökysymyksiä kuten melua ja maaperän pilaan-
tuneisuutta käsiteltiin.

2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja viitesuunnitelma

Joakim esitteli suunnittelutilannetta kartalla, johon on merkitty uusin rakennusmassoittelu, jossa rakennusryhmää on
siirretty kauemmaksi luonnonmuistomerkistä. Alueesta on tehty kasvillisuuskartoitus ja maatutkaluotaustutkimusra-
portti.

3. Aikataulu

Tavoitteena on, että syksyllä 2016 nähtävillä olleen osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteen pohjalta laadittava
kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle kevään 2017 aikana.

4. Keskustelua ja kommentointia

- Rakentamisen etäisyys luonnonmuistomerkistä vaikuttaa aiemmin esitettyä paremmalta. Tämä asia varmistuu
kuitenkin vasta, kun on saatu myöhemmin mainittu asiantuntijan lausunto valo-, vesi- ym. olosuhteiden muuttumi-
sesta.

- Ohjaavilla kaavamääräyksillä voidaan vaikuttaa suojellun puun elinolosuhteiden turvaamiseen Määräykset: raken-
tamisajankohta; luonnonmukainen rauhoitettava aluerajaus, jossa ei saa olla toimintoja; mahdollinen aitaustarve;
hulevesien imeyttäminen.

- Mantsurianjalopähkinäpuulle tulee varata riittävästi elintilaa ja rakentamisen aikaisiin olosuhteisiin tulee kiinnittää
huomiota. Jo ennen rakentamista ja maatöiden aloittamista eristetään riittävän suuri alue, joka aidataan työmaa-
alueesta. Juuristovauriota tulee varoa. Minimoidaan louhintatyön tarve puun läheisyydessä.  Vesi- valo- ja tuuliolo-
suhteiden muutokset voivat olla haitallisia. Pyydetään asiantuntijan arvio riskien hallitsemiseksi ja tehdään ohjaa-
vien kaavamääräysten lisäksi tarvittaessa erillinen suunnitelma, jossa voi ohjeistaa alueen hoitoa kaavan rakenta-
mista ohjaavan vaikutuksen jälkeen.

-  Suojellun puun ympäristöä ei saa muuttaa liian nopeasti. Ympäröivää kasvillisuutta tulee poistaa vähitellen jotta
minimoidaan mahdollinen shokkivaikutus.

- Rakennusviraston puuasiantuntija Juha Raisio voisi olla hyvä yhteyshenkilö sopivan asiantuntijan arvioinnissa.
Tontilla olevan suuren tammen säilymisedellytyksiä voisi samalla ideoida. Dendrologian seurasta saattaa myös
löytyä apua. Samalla Raision kanssa voisi ideoida lukuisten mallipuun taimien siirtomahdollisuutta tontilta.

- Asiantuntija lausunnossa tulee olla arvio puun säilymismahdollisuuksista (valoisuus, latvuksen leveys), ohjeet ve-
siolosuhteiden säilyttämisestä, puun ympäristön raivauksen vaikutukset ja ohje, arvio rakentamisen vaikutuksista
puuhun.

- Kaavaan on syytä merkitä velvoite tutkia maaperän pilaantuneisuus ennen rakentamiseen ryhtymistä.

- Melu ja tärinä selvitetään. Akukon Oy on valittu tekijäksi ja enimmäisäänitasot on huomioitava.

- Pelastusreittien järjestämisestä on neuvoteltu massoitteluvaiheessa (konsultti selvittää edelleen pelastusjärjeste-
lyjä). Kaavaehdotuksen liitteeksi tarvitaan pelastusajokaavio!

- Osan puhtaista kattovesien johtaminen suojellun puun juuriston alueella edesauttaa vesitasapainon säilyttämi-
sessä. Viherkattoratkaisu vaikuttaa hyvältä tässä kohteessa.

- Luonnonmuistomerkki sijaitsee Longinojan valuma-alueella, jonne rakentaminen ulottuu vain vähäiseltä osin
artrium-talon nurkan kohdalla.

- Puun sijainti on nyt kartoitettu tarkasti. Sanna Elijoelle voi ilmoittaa tarkennetun sijainnin, jotta sen voi päivittää
järjestelmiin.

5. Päätettiin kokous. Kirjasi Joakim Kettunen
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1. MAATUTKALUOTAUS: Asteritie, Helsinki

1.1 Tehtävä

Geo-Work Oy suoritti Tuomas Toivosen/Nowoffice  toimeksian-
nosta maatutkaluotauksia osoitteessa Asteritie 1, Helsinki. Tut-
kimuksen tarkoituksena oli selvittää kallion syvyyttä ja mahdol-
listen jalopähkinäpuun juurien sijaintia tilaajan rajaamalla alueel-
la.

1.2 Maastotyöt

Nyt tehdyt uudet maastotyöt suoritettiin 19.12.2016. Alueelle
luodattiin 7 linjaa liitekartan mukaisesti, yhteispituudeltaan noin
100m.

Tutkauslinjat pystyttiin sijoittamaan tutkattavalle alueelle koh-
tuullisen hyvin. Linjat paikannettiin cm-tarkkuusluokan Trimble
R8-GPS paikantimella.

1.3 Mittauskalusto

Mittauskalustona oli amerikkalaisen Geophysical Survey System
Inc:n (GSSI) valmistama SIR-3000 maatutka. Antennina käytet-
tiin GSSI:n 400 MHz:n antennia riittävän syvyysulottuvuuden ta-
kaamiseksi. Tutka oli sijoitettu tarkoitusta varten valmistettuun
pulkkaan ja luotaukset voitiin tehdä kävellen käytännössä jälkiä
jättämättä.

Linjat sijoitettiin rasterikarttapohjalle. Kartalla ja koordinaattitie-
dostossa näkyy myös pihalla olevien tammen ja vaahteran sijain-
ti.

1.4 Tulostus

CF-levykkeelle taltioitu tutkatulos siirretään tutkalta tietokoneelle
tulostusta ja tulkintaa varten. Tulkinta ja tulostus tapahtuu jälki-
käsittelynä GeoDoctor-signaalinkäsittelyohjelmalla.
Leikkauskuvat on tulostettu 1:100/1:150 (8m/37,5m) mittakaa-
vassa. Maatutkaprofiilit ovat aika-asteikossa.

Tulkinnat (profiilikuvat) ja GT-formaatissa olevat tekstimuotoiset
tulkintatiedostot (@NP-tiedostot) ovat GK25-
koordinaattijärjestelmässä ja N2000 korkeusjärjestelmässä.
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1.5 Yleistä tulkinnasta

Savi- ja silttialueilla maatutkalla saadaan selville kovan maan tai
kallion reuna n. 3 - 10 m:n syvyyteen saakka. Tätä syvyyttä pie-
nentää jonkin verran maa-aineksen johtavuus.

Moreenialueilla maapeitteen paksuuden määrittäminen onnistuu
vaihtelevasti. Moreenin ja kallion rajapinnan erottaminen riippuu
moreenin laadusta ja kallion pinnan rikkonaisuudesta. Mitä loh-
kareisempi moreeni on rikkonaisen kallion päällä, sitä vaikeampi
on rajapintaa erottaa tutkaprofiilista. Ohutpeitteisillä alueilla
saattaa rikkonaisen kallionpinnan tulkita moreeniksi ja päinvas-
toin.

Lajittuneet hiekka- ja sorakerrokset erottuvat hyvin muista maa-
kerroksista. Matalataajuisilla antenneilla on mahdollista saavut-
taa jopa 50 metrin syvyysulottuvuus karkearakeisilla maalajeilla.
Louhinnan rajapinnan erottaminen niin pysty- kuin vaakasuun-
nassa riippuu luotauslinjojen sijainnista suhteessa edellisiin sekä
irtilouhinnan määrästä ja täytön laadusta. Kallioraot näkyvät
varsinkin kosteina usein kallion pintaa paremmin.

Tulkinnan tarkkuus on tällaisessa kohteessa parhaimmillaan n
20cm luokkaa, riippuen  mm. maamassan kosteusvaihtelusta ja
kalliopinnan rikkonaisuudesta. Kuvien tulkinta on tehty erilaisten
signaalinkäsittelyvaiheiden jälkeen, jotka kaikki eivät näy kuvis-
sa. Kuvissa ylimpänä näkyy maanpinnan topografiaviiva ja sen
alla tulkittuna kallionpintaviiva.

1.6          Tulkinnat: Asteritie, Helsinki

Profiilikuvien perusteella vaikuttaa siltä, että aivan jalopäh-
kinäpuun kohdalla hienohkoa maa-ainesta (hienohiekka-siltti,
hHkSI) on hieman ohuemmin kuin lähempänä tontilla sijaitsevaa
rakennusta. Maa-aines puun alla tosin muuttuu hienon pinta-
maan alla noin tasolla +18,0m huomattavasti karkeammaksi
massaksi, tässä tulkittu hiekkaiseksi soraksi.

Varmimpana kalliotulkintana on pidettävä Linjan L004 loppu-
osuutta. Mahdollisesti kallio tulee lähemmäksi pintaa myös linjoil-
la L002 ja L004 noin paalulla 9. Kalliopinta vaikuttaa sukeltavan
jalopähkinän kohdalla syvälle, nyt käytetyn tutkakaluston ulot-
tumattomiin. Maa-aines vaikuttaa pääasiassa luodatulla alueella
hyvin hienolta, kuviin tulkittu hienohiekkaiseksi siltiksi.

Profiilikuviin on tulkittu ^-merkillä kohteita, joista suurin osa lie-
nee pienehköjä ympäristöstään erottuja kiviä, mahdollisesti myös
puiden juuria. Jalopähkinään liittyviä juuria ei oleellisesti vaikut-
taisi olevan muutamaa metriä kauempana puun rungosta. isoh-
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kot kohteet ( halkaisija  >10-20cm) erottuvat maatutkakuvalla
kohtuullisen hyvin paksussa hienohiekkaisessa/silttisessä mas-
sassa, eikä tällä alueella ainakaan sellaisia ole erityisen montaa,
jos ollenkaan. Näiden kuvien perusteella voisi olettaa, että jalo-
pähkinän juuret ovat kohtuullisen syvällä, mahdollisesti ne ovat
lähes kohtisuoraan puun alla jyrkästi viettävän kallion päällä. Il-
man koekuoppia tämän varmistaminen on tosin hyvin vaikeaa.

Ilman referenssikairauksia tai koekuoppaa tulkintojen tulokset
ovat suuntaa-antavia. Kallion pinnaksi on pyritty aina tulkitse-
maan ylin mahdollinen rajapinta ts. tällä pyritään siihen, että kal-
lio on korkeintaan tulkitulla korkeustasolla. Maa-aineksen karke-
usastetta(hHkSI,srHK, hkSR)  on pyritty kokemuksemme pohjau-
tuen teksteillä kuvaamaan profiilikuviin. Tulkitun moree-
ni/kalliorajapinnan (teksti Mr/KA?) koodi on aina 10 txt-
muotoisissa tulkintatiedostoissa. Dielektrisyysarvona on tulkin-
nassa kokemukseen perustuen käytetty lukua 12. Noudatamme
Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE2013.

Tuusulassa 27.12.2016
Terho Mäkinen
Tutkimusinsinööri
Geo-Work Oy
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2.             MAATUTKALUOTAUKSEN TEORIAA

Maatutka on radiotaajuusaluetta käyttävä sähkömagneettinen
luotauslaite. Siinä lähetinantennilla lähetetään väliaineeseen
sähkömagneettisia pulsseja ja vastaanotinantennilla rekisteröi-
dään väliaineen sähköisiltä rajapinnoilta takaisinheijastuneet aal-
lot. Luotaus voidaan tehdä joko tutkittavan väliaineen pinnalta
tai väliaineen sisältä. Ensimmäinen tapa on yleisimmin käytetty
ja siinä mittauslaitteiston ei tarvitse välttä-mättä koskettaa tut-
kittavaa väliainetta. Jälkimmäistä tapaa käytetään reikätutkassa.

Maatutkan kehitys on seurannut läheisesti muiden tutka-
menetelmien teknistä ja tulkinnallista kehitystä. Pulssitutka kehi-
tettiin 1920-luvun lopulla, mutta vasta 1950-luvun vaihteessa
tehtiin ensimmäiset onnistuneet mittaukset. 1970-luvun alussa
tutkaluotausta sovellettiin maassa olevien kaapeleiden, putkien
ja esineiden paikannukseen. Tämän jälkeen mittalaitteiden kehi-
tys on ollut ja sovellukset ovat lisääntyneet. Tutkaa sovelletaan
geologisten kohteiden lisäksi mm. tie- ja betonirakenteiden tut-
kimiseen, vesistö- ympäristö- ja arkeologisiin tutkimuksiin. Kivi-
tutkimukset ovat maatutkan uusimpia sovelluskohteita.

2.1 Teoreettiset perusteet

Maatutkaluotauksen periaate on melko yksinkertainen. Tut-
kalaitteen antenni lähettää väliaineeseen lyhytkestoisen sähkö-
magneettisen pulssin radiotaajuudella. Kun pulssi kohtaa väliai-
neessa sähköisen rajapinnan, osa aaltoenergiasta heijastuu ta-
kaisin osan jatkaessa etenemistään. Tutka-antennilla mitataan
takaisin heijastuneen aallon lähtöhetkestä paluuhetkeen kulunut
aika ja amplitudi. Tutkan liikkuessa tätä toistetaan nopeassa
tahdissa ja muodostettavat tulostussignaalit eli pyyhkäisyt piirre-
tään intensiteettipiirturilla tiheästi peräkkäin, jolloin tuloksena
saadaan jatkuva profiili väliaineessa olevista sähköisistä rajapin-
noista.

Sähkömagneettisen aallon käyttäytyminen väliaineessa on esi-
tetty monissa tutkaluotaukseen liittyvissä julkaisuissa. Yleistäen
voidaan todeta, että aallon etenemisnopeuteen ja heijastumiseen
vaikuttavat väliaineen dielektrisyys ja suskeptibiliteetti. Väliai-
neen sähkönjohtavuus vaikuttaa aallon vaimenemiseen ja sillä
on vähäinen vaikutus heijastumiseen. Jos suskeptibiliteetin ja di-
elektrisyyden yhteisvaikutusta kuvataan suureella e, voidaan
käytännön maatutkaluotauksessa pitäytyä yksinkertaisiin kaa-
voihin:
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Aallon etenemisnopeus v=c/ e
(1)

Rajapinnan syvyys s=v*t/2
(2)

Heijastuskerroin K=( e2- e1)/( e2+ e1)
(3)

Läpäisykerroin R=1-K
(4)

Vaimeneminen väliaineessa A=1635* / e
(5)

Aallonpituus l=1000*c/(f* e)
(6)

joissa c=valon nopeus tyhjiössä (0,3 m/ns)
e= aallon etenemisnopeuteen vaikuttava suure
t= kulkuaika väliaineessa (ns=10E-9 s)
A= vaimeneminen väliaineessa (dB)
 = väliaineen sähkönjohtavuus (S/m)
f= taajuus (MHz)

Aallonpituus vaikuttaa ohuiden kerrosten erotuskykyyn. Maatut-
kaluotauksessa lähetetään puolitoista jaksoa sinimuotoista puls-
sia. Korkeataajuisilla antenneilla, 500 MHz:stä alkaen, saadaan
hyvä ohuiden kerrosten erottelukyky. Toisaalta syvyysulottuvuus
pienenee myös merkittävästi. Matalataajuisilla antenneilla erotte-
lukyky on karkeampi, mutta syvyysulottuvuus on huomattavasti
parempi kuin korkeataajuisilla antenneilla.

Jos oletetaan väliaineen magnetoitumiskyky eli suskeptibiliteetti
pieneksi, eli väliaineessa ei ole magnetoituvia ainesosia, em.
kaavat 1-4 riippuvat pelkästään dielektrisyydestä. Kuivien ainei-
den dielektrisyys on noin 4. Ilman dielektrisyys on 1 ja veden 81.
Veden ja ilman määrän vaihtelu huokoisessa väliaineessa vaikut-
tavat ratkaisevasti sähkömagneettisen aallon etenemisnopeuteen
ja rajapinnalla tapahtuvaan aallon heijastumiseen.

Sähkömagneettisen aallon vaimeneminen väliaineessa on suo-
raan verrannollinen väliaineen sähkönjohtavuuteen. Jokaisella
sähköisellä rajapinnalla tapahtuu sen luonteesta riippuva jakau-
tuminen heijastuvan ja läpäisevän aallon osiin. Lisäksi aalto ede-
tessään leviää suuremmalle alalle, joten energia pinta-
alayksikköä kohden pienenee.

Sähköä hyvin johtavissa väliaineissa (johtavuus yli 10nS/m) on
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vaimeneminen väliaineessa merkittävää. Jos väliaineen johta-
vuus on pieni, mutta sähköisiä rajapintoja on runsaasti, vähen-
tävät moninkertaiset heijastukset maatutkauksen tunkeutumis-
syvyyttä. Kun johtavuus on pieni ja heijastavia rajapintoja vähän
(esim. ehjä kallio), aalto vaimenee antennin ja heijastavan raja-
pinnan etäisyyden funktiona. Sähkömagneettinen aalto heijastuu
ja läpäisee jokaisen rajapinnan myös ylöspäin saapuessaan.

Koska antennien keilakulma on n 45 , antenni rekisteröi linjalla
olevat heijastavat kappaleet ennen ja jälkeen niiden todellista
paikkaa ja havaitsee myös sivulla olevat kohteet. Suoraan mitta-
uslinjalla oleva aallonpituuteen nähden suuri kappale vaikuttaa
alla olevien rajapintojen muotoon. Esimerkiksi järven pohjalla
oleva kivi aiheuttaa tutkakuvassa järven pohjan "hyppäämisen
ylös". Mittauslinjan sivulla oleva heijastava kohde näkyy tutka-
profiilissa yhdessä antennin alta saapuvien heijastuksien kanssa.
Useimmiten sivuheijasteiden merkitys on mitätön.

Jos välikerros on paksuudeltaan alle puolitoista aallonpituutta,
vaikuttavat peräkkäiset heijastukset toisiinsa. Heijastuksen taa-
juus muuttuu ja peräkkäiset heijastukset saattavat vaimentaa
toisensa. Ilmiö riippuu sähkömagneettisen aallon rajapintojen
välissä kuluttamasta ajasta sekä rajapinnoilla tapahtuvasta vai-
hekulmien muutoksista.

Kohdatessaan sähköisen rajapinnan korkeataajuinen sähkö-
magneettinen aalto taittuu ja heijastuu optiikan lakien mukaan.
Koska aaltoa heijastavalla pinnalla täytyy olla myös tietty laajuus
(pinta-ala), maatutkalla ei voida havaita pystyjä tai lähes pystyjä
kapeita rakenteita, jos mittaus tehdään väliaineen pinnalta. Tä-
mä koskee kuitenkin lähinnä tavanomaista maatutkaluotausta,
jolloin mittaus tapahtuu tasolta ja lisäksi mittausnopeus on hyvin
suuri pystyrakenteen kokoon nähden.
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Yleistä tietoa - Mantsurian jalopähkinä  (Juglans mandchurica) Anu Lämsä  16.6.2016

Yleistä tietoa

Mantsurian jalopähkinä - Junglans mandshurica

Mantšurianjalopähkinä on kookas monirunkoinen puu, jonka komeat lehdet huomataan. Se kasvaa Suomessa
suojaisilla ja lämpimillä kasvupaikoilla vielä IV-vyöhykkeellä. Mantšurianjalopähkinä tuottaa suuren määrän syömis-
kelpoisia pähkinöitä.

Mantšurianjalopähkinä on sukunsa lajeista talvenkestävin. Kanadassa se kasvaa menestyksekkäästi mm Edmon-
tonissa Albertan alueella, jossa talven minimilämpötilatmittaukset ovat olleet alle -40°C . Mustilan puut ovat kasva-
neet siemenkauppias Ptitšinin 1930-luvulla Mantšuriasta toimittamista siemenistä.

Mantšurianjalopähkinä on nopeakasvuinen ja sillä on lyhempi kasvukausi kuin muilla jalopähkinöillä. Sillä on valta-
van kokoiset, jopa metrin mittaiset ja 9-17 lehdykkäiset lehdet. Mantšurianjalopähkinän ja japaninjalopähkinän erot-
taa toisistaan täysin varmasti vain hedelmän luusta: ensimmäisellä on 8 pitkittäisharjua soikeassa pähkinässä ja
toisella vain 2 pitkittäisharjua pyöreässä pähkinässä. Puuaines on arvostettu, kovaa ja kaunistekstuurista. Jalopäh-
kinöiden runkoa ei saisi kolhia eikä oksia leikata tarpeettomasti, sillä puu saa herkästi lahovian. Jos jalopähkinän
oksia on pakko leikata, niin leikkaus tehdään elokuussa sillä kevätleikkaus aiheuttaa runsaan mahlavuodon.

Syötävät pähkinät ovat paksukuorisina vaikeita avattavia. Pähkinöistä saatavaa öljyä käytetään venäjällä makeis-
teollisuudessa.

∂ Korkeus: 6-15m
∂ Menestymisvyöhyke: I-IV
∂ Kasvupaikka: Aurinkoinen, runsasravinteinen, kostea. Vaatelias maan multavuuden ja valoisuuden suhtee
∂ Syötävät osat: pähkinät

6-15m korkeaksi ja hyvin leveäksi kasvavalla
puulla on valtavan kokoiset, jopa metrin mittai-
set ja 9-17 lehdykkäiset lehdet



Asteritie
-Tontilla on todennäköisesti kallio muutaman metrin etäisyydellä maanpinnasta
-suojellun puun ympäristössä irtomaita on enemmän, arviolta n.5-6m
-rata on kalliolla/kitkamaan varassa
-tontille tulevat uudisrakennukset perustetaan todennäköisesti kallion varaan (murskepatjan välityksellä)
-keltaisella korostetut lukemat ovat kallionpintoja
-kairaukset, joissa on "punainen häntä" ovat kalliovarmistuksia (=varma kallionpinta)
-tontilla sijaitsevat nykyiset rakennukset on perustettu kallionvaraisesti (Arska)




