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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Maaherrantie 34
42:n tontteja, Jokiniementien varren puistoa, Larin Kyöstin tien ka-
tualuetta, Larin Kyöstin tien ja Veräjämäentien välistä jalankulku-
katua sekä yleisen pysäköinnin aluetta. Oulunkylän aseman koil-
lispuolella, tulevan Raide-Jokerin varrella sijaitsevan alueen kaa-
vatyö liittyy Oulunkylän keskustan kehittämiseen.

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa Oulunkylän asema-
seudun ja Raide-Jokerin varren tiivis asuntorakentaminen, päivä-
kotipaikkojen lisääminen sekä kävelyn ja pyöräilyn sujuvat yhtey-
det. Tonttien nykyiset rakennukset on tarkoitus purkaa.

Pieniä osia tonteista liitetään ympäröiviin katualueisiin ja osa katu-
ja yleisen pysäköinnin alueista muuttuu tonttimaaksi.

Asuntokerrosalaa on yhteensä 44 470 k-m2, josta uutta asunto-
kerrosalaa on 28 320 k-m2 ja liike- ja toimistokerrosalaa
1 150 k-m2. Uutta yleisten rakennusten kerrosalaa on 1 700 k-m2

ja pysäköintitontin kerrosalaa 2 000 k-m2. Toimistokerrosalaa
muuttuu asuntokerrosalaksi 3 250 k-m2.

Asukasmäärän lisäys on n. 900.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu Larin Kyöstin tien pohjois-
osan ja sen lähialueiden liikennesuunnitelma (piir. nro 6887) ja
Kirkkoherrantien liikennesuunnitelma (piir. nro 6888), joissa esite-
tään Larin Kyöstin tien pohjoisosalle jalankulun liikenneturvalli-
suutta parantavia toimenpiteitä, Jokiniementielle ja Kirkkoherran-
tielle liikennettä rauhoittavia ja jalankulku- ja pyöräliikenteen lii-
kenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä, Oulunkyläntien ja
Kirkkoherrantien risteyksen välityskyvyn parantamista rakenta-
malla kääntymiskaista Kirkkoherrantielle ja Kirkkoherrantien ja Jo-
kiniementien nykyisten kolmen linja-auton pysäkkiparin korvaa-
mista kahdella hidastepysäkkiparilla, jotka sijoittuisivat sekä Verä-
jämäen nykyisiä että tulevia uusia asukkaita nykyisten pysäkkien
paikkoja paremmin palveleviin paikkoihin.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että ke-
hittyvään Oulunkylän keskustaan saadaan uusia asuntoja, liiketi-
laa, nykyistä suurempi päiväkoti sekä sujuvampia kävelyn ja pyö-
räilyn yhteyksiä.

Helsingin kaupunki omistaa puisto-, katu- ja yleisen pysäköintialu-
een. Tontit ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty ha-
kemusten johdosta sekä kaupungin aloitteesta ja kaavaratkaisun
sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.
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Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin yksi muistutus. Muistutuksessa esitetyt huomautukset koh-
distuivat mm. rakentamisen sijoittumiseen lähelle naapuriraken-
nuksia ja kulkuyhteyksiin.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnot kohdistuivat mm. liikenteen suju-
vuuteen, johtoihin ja ympäristöhäiriöihin. Kaavaehdotukseen teh-
tiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuk-
sen viimeisessä luvussa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa Oulunkylän asema-
seudun ja Raide-Jokerin varren tiivis asuntorakentaminen, päivä-
kotipaikkojen lisääminen sekä kävelyn ja pyöräilyn sujuvat yhtey-
det.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että se edistää asuntotuotantoa, Oulunkylän kes-
kustan elinvoimaisuuden kehittämistä sekä sujuvoittaa kävelyä ja
pyöräilyä.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 42 047 m2.

Asuntokerrosalaa on yhteensä 44 470 k-m2, josta uutta asunto-
kerrosalaa on 28 320 k-m2 ja liike- ja toimistokerrosalaa 1 150 k-
m2. Uutta yleisten rakennusten kerrosalaa on 1 700 k-m2 ja pysä-
köintitontin kerrosalaa 2 000 k-m2. Toimistokerrosalaa muuttuu
asuntokerrosalaksi 3 250 k-m2.

Tonttitehokkuus on keskimäärin e=1,62, mukaan on laskettu
asuintontteja palveleva pysäköintitontti.

Asukasmäärän lisäys on n. 900.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueeseen kuuluvat Maaherrantie 36 42:n (Larin Kyöstin tie 4 8)
toimistorakennusten tontit, yleinen pysäköintialue Maaherrantie
38:n ja 42:n välissä sekä Maaherrantie 34:n (Larin Kyöstin tie 10)
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asuinkerrostalotontti, jolla on asuinkerrostalon lisäksi päiväkoti.
Nykyiset rakennukset ovat pääosin kolmikerroksisia.

Suunnittelualueella on lisäksi katualueita ja Jokiniementien var-
ressa puistoalue, jolla on pelikenttä ja pienten lasten leikkipaikka.

Oulunkylän keskustan historiallisten rakennusten Asukastalo Seu-
rahuoneen, vanhan puukerrostalo Arttulan ja vanhan asemara-
kennuksen näkyminen kaupunkikuvassa on keskustan suunnitte-
lussa lähtökohtana.

Kaava-alue rajautuu maastomuodoltaan vaihtelevaan Veräjä-
mäen asuinalueeseen, jossa on pääosin pientaloja ja kaava-alu-
een tuntumassa myös kerrostaloja. Veräjämäessä on hiljattain
asemakaavalla suojeltu 36 Veräjämäen huvilayhdyskunnan ai-
kaista rakennusta. Isokokoiset huvilat ovat näkyvä ja merkittävä
osa Veräjämäkeä. Veräjämäen asuinalue huviloineen on ollut läh-
tökohtana suunnittelussa.

Maaherrantie tullaan rakentamaan joukkoliikennekaduksi pikarai-
tiotie Raide-Jokerin myötä. Raiteiden ja pääradan väliin toteute-
taan samalla polkupyöräilyn laatukäytävä Baana.

Päärata ja tuleva pikaraitiotie aiheuttavat alueelle ympäristöhäiri-
öitä.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) ja autopaikkojen korttelialue
(LPA)

Suunnittelualueen tontit sijaitsevat pääradan vieressä ja rajautu-
vat Maaherrantiehen. Tavoitteena on toimiva, korkeatasoinen ja
vaihteleva rakennettu ympäristö kävelijöille ja pyöräilijöille sekä
tuhansille päivittäisille juna- ja ratikkamatkustajille.

Uudet rakennukset Maaherran ja radan suunnalta katsottuna
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Uudet rakennukset sijoittuvat muurimaisesti Maaherrantien var-
teen, jolloin ne suojaavat pihoja ratamelulta. Vaihtelua on tavoi-
teltu mm. sijoittamalla osa rakennuksista kulmittain katuun näh-
den, jolloin kadun varteen saadaan tilaa puille ja liiketilojen ulkoti-
loille. Tavoitteena on, ettei Maaherrantien julkisivuista muodostu
tummaa kokonaisuutta. Rakennuksissa tulee olla sävyvaihtelua.
Alueen itäpäähän on merkitty puustoinen alue, jossa osa puista
on nykyisiä säilyviä puita.

Uuden rakentamisen suunnittelussa olemassa oleva rakentami-
nen on pyritty ottamaan huomioon. Veräjämäen asuinalueen puo-
lella uudet rakennukset ovat muita rakennuksia matalampia, viis-
tokattoisia sekä pääosin puuverhottuja kuten mm. alueen vanhat
huvilat.

Uusien rakennusten väliin on merkitty Veräjänaukio, joka on tär-
keä kulkuyhteys, huoltoajoreitti ja liiketilojen ulkotila. Aukio ja sen
viereinen yksikerroksinen matala rakennusosa mahdollistavat
vanhan puukerrostalo Arttulan näkymisen radan toiselle puolelle.

Talorivistöön on jätetty tilaa, jotta Arttula voi näkyä radan toiselle puo-
lelle.
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Myös Seurahuone näkyy radan toiselle puolelle, koska uudet ra-
kennukset Maexmontaninpuiston laidassa on sijoitettu Larin Kyös-
tin tien suuntaisesti.

kerroksen toiminnot, tilat, sisäänkäynnit ja julkisivun käsittely vai-
kuttavat oleellisesti viihtyisyyteen kadun varressa ja pihalla. Kaa-
varatkaisussa 1. kerroksen ilmeeseen ja toiminnallisuuteen on
kiinnitetty eritystä huomiota, myös tilojen liittymiseen ulkotilaan.

Maaherrantien varressa edellytetään liike-ja toimistotilaa 1. ker-
rokseen (Oulunkylän kaupallisessa selvityksessä vuodelta 2017
todetaan, että Oulunkylään tarvitaan nykyistä enemmän liiketilaa).
Koska tavoitteena on liiketilojen sopivuus mahdollisimman mo-
nenlaisille toimijoille, edellytetään ravintolan mahdollistavaa tek-
niikkaa vähintään yhteen liiketilaan/kaavatontti.

Tonteilla 28006/3 ja 28009/16 Maaherrantien puolella rakennuk-
set sijoittuvat lähes katuun kiinni. Näillä tonteilla 1. kerroksen tu-
lee erottua muusta rakennuksesta. Kaikki liiketilat tulee suunni-
tella muuta rakennusta korkeampana ja niiden tulee aueta isoin
ikkunoin Maaherrantielle ja Veräjänaukiolle.

Liiketilojen huoltoliikenteen ajoyhteydet on järjestettävä Verä-
jänaukion ja Larin Kyöstin polulta korttelin 28009 läpi johtavan yh-
teyden kautta tonteille siten, että huoltoajoneuvojen purku- ja las-
taus tapahtuu tontilla. Lisäksi tonteille on järjestettävä huoltoajo-
neuvojen kääntöpaikka.

Porrashuoneen sisäänkäynnit sijoitetaan sisennykseen, joka poik-
keaa materiaaliltaan muusta julkisivusta. Sisäänkäyntien yhtey-
teen on mahdollista rakentaa enintään 30 k-m2:n porrasaula, jos
se lisää porrashuoneen viihtyisyyttä ja se avautuu Maaherrantien
tai Veräjänaukion suuntaan.

Liike-, toimisto- sekä palvelutiloja on mahdollista sijoittaa asuinra-
kennusten kahteen alimpaan kerrokseen. Määräyksellä pyritään
joustavuuteen, jos toimintoja on tarpeen muuttaa tulevaisuu-
dessa.
Parvekkeet tulee suunnitella niin, ettei synny käyttämättömiä tiloja
parvekkeiden alle. Jos parvekerakenteita ulottuu maahan, niiden
tulee liittyä luontevasti asunto- tai yhteispihaan.

Yhteistilat ja asumista palvelevat tilat saa rakentaa kerrosalan li-
säksi. Yli 1 200 k-m2:n hankkeissa tulee rakennukseen rakentaa
riittävät vapaa-ajan yhteistilat ja talopesula. Lisäksi Maaherrantien
varren rakennuksiin edellytetään asukkaiden yhteisiä saunatiloja
ylimpään kerrokseen. Pihoille on mahdollista rakentaa talousra-
kennuksia enintään 0,5 % kerrosalasta kerrosalan lisäksi.
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Maaherrantien varren rakennusten ylimpiin kerroksiin rakentuu
asukkaiden sauna- ja yhteistiloja.

Jätehuolto tulee olla asuintonteilla asuinrakennuksissa. Tavoit-
teena on, ettei tehokkailla tonteilla jätehuolto vie tilaa istutettavalta
tontinosalta. Tontin 28009/17 jätekeräyksestä enintään puolet saa
sijaita pysäköintitontilla 18, myös syväkeräysastiat ovat mahdolli-
sia.

Kaikkiin yksikerroksisiin rakennuksiin, rakennuksen osiin ja raken-
nelmiin on rakennettava viherkatto hulevesien imeyttämisen takia
sekä kaupunkikuvallisista syistä.

Ilmastointikonehuoneet eivät saa olla erillisiä rakennusosia vaan
ne on integroitava asuinrakennuksiin.

Enintään 3-kerroksisen pysäköintitalon tulee olla arkkitehtuuril-
taan osa Maaherrantien rakennuskokonaisuutta ja siihen tulee liit-
tyä viherrakentamista kuten viherkatto tai köynnösseiniä. Kerros-
tasot eivät saa näkyä julkisivussa.

Asuinkerrostalotontti 28009/17 ja pysäköintitontti 18

Nykyinen asuinkerrostalotontti 28009/7 (Maaherrantie 34) on ja-
ettu kahdeksi tontiksi: asuinkerrostalotontiksi (AK) 17 ja asuintont-
tia palvelevaksi pysäköintitontiksi (LPA) 18. Maaherrantien katu-
alueen osia on liitetty tontteihin ja osa tontista on liitetty Maaher-
rantien ja Larin Kyöstin polun katualueisiin. Nykyinen rakennus on
tarkoitus purkaa.
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Tontille järjestettiin yhteistyössä Saton ja VR:n kanssa suunnitte-
lukilpailu vuonna 2017. Kilpailun voitti HMV-arkkitehtien ehdotus
Syyssonaatti. Kaavaratkaisu on tehty kilpailutyön pohjalta.

Tontille 17 on merkitty kahdeksan asuinrakennuksen rakennus-
alat. Kaavaratkaisun mukaan Maaherrantien varteen sijoittuu
kolme 7-kerroksista rakennusta ja 4-kerroksisen rakennuksen
pääty. Rakennuksia yhdistää toisiinsa lasiset parvekeosat, joiden
tavoitteena on, että rakennukset näyttävät erillisiltä ja melun leviä-
minen pihalle ja julkisivuihin vähenee. 7-kerroksisten rakennusten
ylänurkka tulee viistää jyrkästi. Rakennusten julkisivut ovat Maa-
herrantien puolella punatiiltä. Tiilen sävy vaihtelee taloittain.

Lasiset parvekevyöhykkeet erottavat rakennukset visuaalisesti toisis-
taan. Niiden alta kuljetaan pihalle. Viisteiden alle sijoittuu asukkaiden
saunatiloja.

Rakennusten kerrosluku madaltuu lähellä Runoilijanpuistoa ja ny-
kyisiä pienkerrostaloja. Tontin kaakkoisosaan on merkitty neljän
5 6-kerroksisen rakennuksen rakennusalat. Rakennusten tulee
olla pääosin puuverhottuja.

Muut julkisivut ovat paikalla muurattua ja rapattua, slammattua tai
puuverhottua. Kaikkien rakennusten katot ovat viistettyjä. Tontin
keskiosaan muodostuu avara pihatilojen sarja. Jos tontti jaetaan,
tulee pihatilojen olla asukkaiden yhteiskäytössä.

Tontin länsireunassa kulkureitin varressa parvekkeiden rakenteet
eivät saa ulottua maahan, vaan parvekkeet tulee tukea raken-
teista.

Osa autopaikoista sijoittuu pihakannen alle tontin länsipäähän ja
osa viereisen LPA-tontin pysäköintitaloon. Pysäköintitaloon tai
tontille on mahdollista sijoittaa enintään puolet naapuritontin jäte-
huollon tarpeesta.
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Tontin läpi kulkee kaksi reittiä Runoilijanpuistoon ja Jokiniemen-
tielle. Huoltoajo on mahdollinen Larin Kyöstin kujan kautta Maa-
herrantien varren liiketiloille.

Asuinkerrostalotontti 28009/16

Asuinkerrostalotontit 28009/11 ja 12 (Maaherrantie 36 38) on yh-
distetty tontiksi 16. Osia tonteista on liitetty Maaherrantien ja Larin
Kyöstin polun katualueisiin.

Veräjänaukion laidalle 1.kerroksiseen rakennukseen on sijoitettu liiketi-
laa, joka avautuu aukiolle ja Maaherrantielle.

Tontille on merkitty neljä rakennusalaa. Maaherrantien varteen
suunniteltu rakennus jakautuu kolmeen 7-kerroksiseen ja yhteen
1-kerroksiseen osaan. Tavoitteena on ollut keventää rakennuksen
ilmettä jakamalla se osiin. Osat erottuvat toisistaan 2. 7. -kerrok-
sissa lasisilla sisäänvedetyillä parvekkeilla. Larin Kyöstin tien
ja -polun varteen, lähelle nykyisiä pientaloja ja mm. Arttulan van-
haa puukerrostaloa, saa kaavaratkaisun mukaan rakentaa kolme
enintään 4-kerroksista viistokattoista rakennusta. Ullakolle on
mahdollista rakentaa asuin- ja yhteistiloja. Rakennukset on ver-
hottava pääosin puulla. Muiden julkisivujen tulee olla paikalla
muurattua tiiltä, samaa pintaa rapattuna tai slammattuna tai puu-
verhousta. 1-kerroksisen rakennuksen katto tulee toteuttaa viher-
kattona.

Asuntojen autopaikat ovat pihakannen alla. Autohalliin johtava
ajoluiska tulee toteuttaa viherkattoisena.



14 (34)

Pääosin puuverhottuja rakennuksia Larin Kyöstin tien varrella. Verä-
jänaukio vasemmalla.

Asuinkerrostalotontti 28006/3

Toimistotonttiin 28006/2 (Maaherrantie 42) on liitetty yleisen pysä-
köinnin tontin osa ja tontista on liitetty osia Maaherrantien katualu-
eeseen, jolloin muodostuu uusi tontti 3. Nykyinen rakennus on tar-
koitus purkaa.

Uusi rakennus on kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla, Maa-
herrantien länsipäässä ja Maexmontaninpuiston laidalla. Tontille
on merkitty rakennusala L-muotoiselle 4 9-kerroksiselle raken-
nukselle. Tavoitteena on, että rakennus hahmottuu kuutiomaisina
kappaleina sisäänvedoin ja ulokkein sekä eri materiaalein ja väri-
sävyin. Maaherrantiehen rajautuvalta osaltaan rakennus on enin-
tään 5-kerroksinen. Puiston laidalla, uuden talorivistön päätteenä
on 8 9-kerroksinen rakennuksen osa, jossa 9. kerros on pienempi
kuin alemmat kerrokset. Ylimpään kerrokseen tulee rakentaa
asukkaiden sauna- ja yhteistiloja. Larin Kyöstin tien puolella, lä-
hellä olemassa olevaa kerrostaloa, rakennus on enintään 4-ker-
roksinen.
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Rakennus koostuu erikokoisista osista. Materiaali ja väri vaihtelevat.

Korkeimman rakennuksen osan julkisivussa on kahta väriä. Alim-
missa kerroksissa on käytettävä paikalla muurattua tiiltä ja ylem-
pien kerrosten julkisivun värin tulee poiketa siitä. Muut rakennuk-
sen julkisivut ovat pääosin paikalla muurattua tiiltä, muurattua ja
rapattua tai slammattua pintaa tai puuverhousta.

Asuntojen autopaikat ovat pihakannen alla.

Yleisten rakennusten korttelialue (Y)

Puiston osasta on muodostettu uusi yleisten rakennusten tontti
28009/19 päiväkodille. Maaherrantien ja Jokiniementien välinen
kulkureitti sijoittuu tontin itäreunaan.

Rakennusalueen raja mahdollistaa erilaiset suunnitteluratkaisut.
Rakennus on suunniteltava niin, että se suojaa päiväkodin pihaa
liikennemelulta. Rakennus saa olla enintään 2-kerroksinen ja se
on toteutettava puuverhottuna.

Puisto (VP)

Puisto pienenee nykyisestä. Kaavassa nimettyyn Runoilijanpuis-
toon jää tilaa pelikentälle ja pienelle leikkipaikalle.

Liikenne

Lähtökohdat

Larin Kyöstin tien ja Veräjämäentien nykyinen moottoriajoneuvo-
jen liikennemäärä on noin 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kirkko-
herrantie ja Jokiniementien pohjoisosa muodostavat yhdessä Ve-
räjämäen paikallisen kokoojakadun. Maaherrantien katkaisun ja
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Maaherrantien ja pääradan välille aiemmin kaavoitetun uuden
tontin toteuttamisen jälkeen Jokiniementien liikennemäärän on ar-
vioitu olevan noin 2 500 ajoneuvoa vuorokaudessa Larin Kyöstin
tien pohjoispuolella ja Kirkkoherrantien liikennemääräksi on arvi-
oitu noin 5 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kirkkoherrantie ja Joki-
niementie kuuluvat nykyisin 40 km/h nopeusrajoitusalueeseen,
mutta nopeusrajoitus muuttuu koko kaupungin nopeusrajoitusuu-
distuksen yhteydessä 30 km/h nopeusrajoitusalueeksi.

Larin Kyöstin tiellä Oulunkylän aseman alikulkukäytävän ja Joki-
niementien välisellä osalla on jalkakäytävä kadun pohjoisreunalla,
ja kadun kautta on tärkeä kävely-yhteys Oulunkylän asemalle ja
tuleville raitiovaunupysäkeille. Jalkakäytävän leveys on kuitenkin
vain 1,5 2 metriä ja siten liian kapea jalkakäytävän koneellista
puhtaanapitoa ajatellen.

Kirkkoherrantietä ja Jokiniementietä pitkin liikennöi bussilinja 65,
jonka nykyiset kolme pysäkkiparia eivät palvele kovin hyvin nyt
suunniteltavan alueen tulevia asukkaita.

Tonttien ja pääradan välissä oleva Maaherrantie rakennetaan
joukkoliikennekaduksi Raide-Jokerin rakentamisen yhteydessä.

Larin Kyöstin tien ja Veräjämäentien välillä on jalankulkukatu.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun mukaisen maankäytön arvioidaan lisäävän Larin
Kyöstin tien pohjoisosan liikennemäärää arkisin noin 600:lla, Larin
Kyöstin tien eteläosan ja Veräjämäentien eteläosan liikennemää-
rää noin 200:lla, Jokiniementien liikennemäärää Larin Kyöstin tien
pohjoispuolella noin 500:lla ja Larin Kyöstin tien eteläpuolella noin
1 100:lla sekä Kirkkoherrantien liikennemäärää noin 1 300 ajo-
neuvolla vuorokaudessa.

Kaavaratkaisun myötä Veräjämäen yleisten pysäköintipaikkojen
määrä vähenee 21 pysäköintipaikalla, kun nykyinen lähinnä Verä-
jämäen asukkaiden liityntäpysäköintipaikkana toimiva Maaherran-
tie 38 ja 42 (Larin Kyöstin tie 4 ja 6) välissä oleva yleinen pysä-
köintialue poistuu. Sen seurauksena Larin Kyöstin tien kadunvar-
sipysäköinti lisääntyy, mutta tarkoituksena on tulevaisuudessa ke-
hittää Oulunkylän torin alueen liityntäpysäköintijärjestelyitä Oulun-
kylän aseman seudun tuleviin asemakaavan muutoksiin liittyen.
Maaherrantie 38 ja 42 väliin jää nykyistä pysäköintialuetta hieman
pienempi shared space -aukio, Veräjänaukio, jonka kautta on
mahdollista järjestää myös uusien liiketilojen huoltoajo aukiota
reunustaville tonteille.
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Lisääntyvästä liikenteestä aiheutuvien haittojen lieventämiseksi
esitetään Larin Kyöstin tien pohjoisosan ja sen lähialueiden liiken-
nesuunnitelmassa

- Larin Kyöstin tien jalkakäytävän leventämistä
- Larin Kyöstin tien muuttamista Larin Kyöstin tie 8 ja 10 koh-

dalla pihakaduksi (Larin Kyöstin polku)
- uuden korotetun suojatien rakentamista Jokiniementien ja

Larin Kyöstin tien risteykseen

Kirkkoherrantien liikennesuunnitelmassa esitetään liikennettä rau-
hoittaviksi ja jalankulku- ja pyöräliikenteen liikenneturvallisuutta
parantaviksi toimenpiteiksi Kirkkoherrantielle ja Jokiniementielle

- Jokiniementien ja Pikkukoskentien risteyksen rakentamista
korotetuksi liittymäksi

- Kirkkoherrantien jalkakäytävien leventämistä
- uusien pyöräkaistojen merkitsemistä Kirkkoherrantielle

Oulunkyläntien ja Kirkkoherrantien risteykseen esitetään

- kääntymiskaistan rakentamista
- jalankulun liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä
- yksisuuntaisten pyöräliikennejärjestelyiden yhteensovitta-

mista suunniteltujen Oulunkyläntien pyöräliikennejärjeste-
lyiden kanssa.

Liikennesuunnitelmissa esitetään lisäksi nykyisten linja-auton kol-
men pysäkkiparin korvaamista kahdella Jokiniementie 5 ja 25
edustalle rakennettavalla hidastepysäkkiparilla.

Larin Kyöstin tien ja Veräjämäentien välinen jalankulkukatu on
kaavassa nimetty Veräjänportaaksi.

Palvelut

Lähtökohdat

Alue tukeutuu Oulunkylän keskustan palveluihin. Alueella on päi-
väkoti. Oulunkylän juna-asema ja Bussi-Jokerin pysäkki ovat alu-
een vieressä.

Kaavaratkaisu

Alueen palvelut paranevat. Kaava velvoittaa rakentamaan liike- ja
toimistotiloja kaikille kaavatonteille vähintään kaavaan merkityn
minimimäärän. Ravintolavalmius on oltava yhdessä liiketilassa/
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kaavatontti. Enimmillään liike- ja toimistotiloja saa olla asuinraken-
nusten kaksi ensimmäistä kerrosta. Myös palvelutilat ovat mah-
dollisia. Uusi päiväkoti on nykyistä suurempi.

Esteettömyys

Raide-Jokerin pysäkille vieviin kävely-yhteyksiin tulee kiinnittää
huomiota esteettömien yhteyksien järjestämiseksi. Muilta osin
asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö, puisto

Lähtökohdat

Tontit ovat nykyisellään suhteellisen väljästi rakennettuja ja yleisil-
meeltään vehreitä. Tonttien piha-alueilla on istutettua ja puisto-
maisena hoidettua kasvillisuutta, puita, pensaita ja nurmea.

Kaava-alueella sijaitsevassa Jokiniementien varren puistossa on
istutettua täysikasvuista puustoa ja nurmea. Tunnusomaisena la-
jeina on käytetty runsaasti koivuja ja lehtikuusia.

Kaavaratkaisu

Kortteleiden tehokkuuden kasvaessa olevaa kasvillisuutta voi-
daan säilyttää vain korttelin 28009 pohjoisosassa ja Runoilijan-
puiston laidassa. Tärkeimmät säilytettävät puut on merkitty ase-
makaavakarttaan. Jatkossakin vehreä ilme pyritään varmistamaan
viherkerroinmenettelyllä tonteilla, joilla se on mahdollista. Lisäksi
kaavakarttaan on määritelty puin ja pensain istutettavat alueen
osat, toteille edellytetty maanvaraisia puita ja katuun liittyville alu-
eille sekä aukioille erikseen määrätty istutettavia kookkaita puita
ja istutuksia.

Puiston koillisosa on muutettu päiväkodille varatuksi yleisten ra-
kennusten tontiksi. Jäljelle jäävään puistoon, Runoilijanpuistoon,
jää kenttä ja puistoon lisätään pienimuotoinen korvaava leikki-
paikka. Muilta osin puisto ja erityisesti oleva puusto säilytetään
ennallaan.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Olemassa olevat rakennukset ovat pääosin kolmikerroksisia ja
tontit väljästi rakennettuja (tehokkuus n. e=0.6). Suuret peruskor-
jaukset olisivat ajankohtaisia rakennuksissa lähitulevaisuudessa.
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Kaavaratkaisu

Tontit sijaitsevat Oulunkylän keskustassa pääradan ja tulevan
Raide-Jokerin solmukohdassa. Erinomaisten liikenneyhteyksien
vieressä on tarkoituksenmukaista purkaa nykyiset rakennukset ja
rakentaa tontit nykyistä huomattavasti tehokkaammin. Kaavarat-
kaisu on nykytilannetta lähes kolme kertaa tehokkaampi, n. e=1.6.
Lisäksi kolme toimistotonttia muuttuu asuintontiksi. Ratkaisulla
mahdollistetaan n. 900 uuden asukkaan sijoittuminen lähelle hy-
viä kulkuyhteyksiä.

Tonteilla edellytetään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Kort-
telin 28009 asuin- ja yleisten rakennusten tonteilla edellytetään
viherkertoimen käyttöä. Tontilla 28006/3 viherkerrointa ei ole edel-
lytetty, koska se ei olisi kohtuullisesti saavutettavissa. (Tontista on
jouduttu liittämään istutettava alueen osa Maaherrantien katualu-
eeseen Raide-Jokerin suunnitteluratkaisun vuoksi.)

Kaavassa edellytetään hulevesien viivyttämistä ja johtamista
maanvaraiselle tontin osalle. Hulevesien määrää vähennetään mi-
nimoimalla vettä läpäisemättömien pintamateriaalien määrä. Kai-
kissa 1-kerrroksisissa rakennuksissa, rakennuksen osissa ja ra-
kennelmissa tulee olla viherkatto. Hulevesien hallinnan osalta
noudatetaan Helsingin rakennusvalvonnan ohjetta, Hulevesien
hallinta tonteilla.

Kaava-alueella on uusia kulkureittejä, jotka helpottavat kulkua
asemalle ja pysäkeille.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Kaavoitettavan alueen pohjoisosassa sijaitsee osuus Oulunkylän
vesi- ja viemäritunnelia. Kaava-alueen eteläosassa kävelyreitin
alueella, sijaitsee lyhyt osuus Larin Kyöstin tie  Pikkukoski vie-
märitunnelia. Kaavoitettavan alueen ulkopuolella, itäpuolella, si-
jaitsee Pitkäkoski  Vanhakaupunki raakavesitunneli.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueen rakennukset liitetään olemassa olevaan teknisen
huollon verkostoon.



20 (34)

Kaavoitettavan alueen sähkönjakelu voidaan hoitaa alueen poh-
joispuolella sijaitsevan, asemakaavan nro 12440 (Kaupunginval-
tuusto 29.8.2018) velvoittaman (Veräjämäki, Maaherrantien ym-
päristö) muuntamon kautta.

Kaavakarttaan on merkitty viemäritunneli tontille 28009/18. Tun-
nelien läheisyydessä rakennettaessa tulee noudattaa erityistä
huolellisuutta. Tunnelin toiminta tulee turvata koko rakentamisen
ajan. Tunnelie
sihuoltoon liittyvien kunnallisteknisten tunneleiden päälle ja lähei-

Kävelyreittien kohdalle on merkitty likimääräiset johtokujat Runoili-
janpuistoon ja tontille 28009/19. Tavoitteena on mahdollistaa kort-
telin 28009 kaakkoisreunan rakennusten sähköliittymät. Lisäksi
Runoilijanpuistoon on merkitty olemassa olevalle puistomuunta-
molle rakennusala.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä n. +21
sekä +24 (N2000). Kaava-alueen ylimmät maakerrokset ovat pää-
osin täyttömaata, tämän alla maaperä on paikoin n. 0 5 m savea
sekä paikoin silttiä ja hiekkaa tai moreenia. Maapeitteiden pak-
suus yhteensä vaihtelee alueella välillä 1 13 m. Kallionpinta vaih-
telee kaava-alueella välillä +8  +22 (N2000). Kaava-alueella on
pohjaveden pinta olemassa olevien mittapisteiden perusteella pai-
koin lähellä maanpintaa, pinnantaso vaihtelee välillä n. +14 22
(N2000).

Kaava-alueella olevat rakennukset on perustettu osin maanvarai-
sesti sekä osin paalujen varaan.

Alueella harjoitetusta mahdollisesti maaperää pilaavasta toimin-
nasta ei ole merkintää valtakunnallisessa maaperän tietojärjestel-
mässä. Kaavamuutosalue sijaitsee rautatieradan varrella ja se ra-
jautuu luoteessa entiseen pistoraiteeseen, jonka alueella nykyisin
on kävely- ja pyöräily-yhteys. Kaavamuutosalueen pohjoisosassa
nykyisen pysäköintialueen kohdalla on historiallisten ilmakuvien
perusteella nähtävissä lautatarhaan ja muuhun teolliseen varas-
tointiin viittaavaa toimintaa 1950 1960-luvuilla. Kaavamuutosalu-
een pohjoispuolella on toiminut mm. pulpettitehdas ja höyläämö.

Eteläosassa osoitteessa Maaherrantie 36 42 on tehty maaperän
pilaantuneisuustutkimuksia. Alueella on tutkimusraportin tietojen
perustella toiminut bensiinin jakelupiste Maaherrantie 38 alueella.
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Tutkimuksissa havaittiin täyttömaan joukossa noin 1 2 metrin sy-
vyydessä jonkin verran jätejakeita, kuten puuta, betonia, tiiltä
sekä roskia. Muutamassa tutkimuspisteessä havaittiin ohjearvot
ylittäviä pitoisuuksia sinkkiä, öljyhiilivetyjä ja PAH-yhdisteitä.

Kaavaratkaisu

Olemassa olevien tietojen mukaan kaavoitettavalle alueelle ra-
kennettavat uudet rakennukset voidaan perustaa osin paalujen
varaan sekä osa rakennuksista voidaan perustaa maanvaraisesti.
Perustamistavat sekä pohjavedenpinnan taso tulee täsmentää jat-
kosuunnittelun yhteydessä. Kellarien rakentamisessa tulee huo-
mioida paikoin korkea pohjavedenpinnan taso. Pohjavedenpinnan
korkeusaseman säilyttämisestä on annettu kaavamääräys. Kaa-
vanmukainen rakentaminen edellyttää louhintaa.

Rakennusten perustusten jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomi-
oon myös tonteille kohdistuva runkomelun ja tärinän torjuntatarve.

Alueella on ollut etenkin pohjoisosassa ja entisen bensiinin jakelu-
pisteen alueella toimintaa, josta on voinut aiheutua maaperän pi-
laantumista. Alueella on myös vanhaa täyttömaata, jossa on pai-
koin todettu haitta-aineita jätejakeita sisältävässä täytössä.

Alueen toteutuksessa on syytä varautua jätteensekaisen täyttö-
maan käsittelytarpeeseen ja lisäkustannuksiin sekä haitta-ainei-
den esiintymismahdollisuuteen.

Kaava-alueelle on annettu kaavamääräys, maaperän pilaantunei-
suus on selvitettävä ja kunnostettava ennen rakentamiseen ryhty-
mistä.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Pääradan rautatieliikenne on merkittävin melunlähde nykytilan-
teessa. Melutason ohjearvot ylittyvät laajalti kaava-alueella.

Veräjänmäen katuverkon vilkkaimmat kadut ovat Kirkkoherrantie,
Jokiniementie ja Maaherrantie. Katujen liikennemäärä nykytilan-
teessa on melko vähäinen. Helsingin kaupungin meluselvityksen
2017 mukaan melutason ohjearvot ylittyvät kuitenkin katujen var-
sien läheisyydessä.
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Tärinä ja runkomelu:

Pääradan junaliikenteestä aiheutuu radan lähiympäristöön lisäksi
värähtelyä, joka voi olla havaittavissa radan läheisyyteen sijoittu-
vissa rakennuksissa runkoäänenä tai tärinänä. Kaava-alueelle
kohdistuvaa värähtelyä on arvioitu useissa eri selvityksissä (Aku-
kon 180624, 1-3) alueen maankäytönsuunnitteluun liittyen. Selvi-
tyksissä on nykyisen junaliikenteen aiheuttaman runkomelualueen
arvioitu voivan ulottua enimmillään kallioalueella noin 100 metrin
päähän rata-alueesta. Lisäksi junaliikenne aiheuttaa paikoin tä-
rinäriskin, joka on syytä ottaa rataa lähimpien asuinrakennusten
jatkosuunnittelussa huomioon.

Kaavaratkaisu

Kaavan viitesuunnitelman perusteella alueelta on laadittu liikenne-
meluselvitys (Maaherrantie 34-42, 180624-7-B, Akukon Oy
8.2.2019). Selvityksessä on mallintamalla arvioitu pääradan rauta-
tieliikenteestä, Maaherrantielle suunnitellun Raide-Jokerin liiken-
teestä ja katujen ajoneuvoliikenteestä kaava-alueelle kohdistuvaa
melua sekä keskiäänitasojen että raideliikenteen enimmäisäänita-
sojen kannalta.

Pääradan ja etenkin kaava-alueen välittömään läheisyyteen sijoit-
tuvan Raide-Jokerin aiheuttama melu on voimakasta suunnittelu-
alueella. Lisäksi raideliikenteen vaihdekolina nostaa kohteen ra-
danpuolisille julkisivuille kohdistuvaa melutasoa. Vaihdekolahduk-
sen melu on luonteeltaan impulssimaista, joten se voidaan kokea
luonteeltaan jatkuvaa melua häiritsevämmäksi asuintiloissa, eten-
kin yöaikaan. Raideliikenteen vaihdekolina on otettu huomioon
laskennassa.

Raideliikenteen aiheuttama melu edellyttää suurimmillaan 38 41
dB kokonaisääneneristävyyttä Maaherrantien suuntaisilta julkisi-
vuilta. Näin suuri äänitasoerovaatimus edellyttänee massiiviraken-
teisia julkisivuja ja esimerkiksi ikkunarakenteilta mahdollisesti ta-
vanomaisesta poikkeavia ratkaisuja. Kaavassa annetut äänita-
soerovaatimukset on annettu sillä perusteella, että sisätiloissa
saavutetaan melutason ohjearvot LAeq 35 dB päivällä ja 30 dB
yöllä, minkä lisäksi makuu- ja olohuoneissa tavoitetasona pide-
tään raideliikennemelun enimmäisäänitasoa LAmax 45 dB. Anne-
tuilla ulkovaipan äänitasoeromääräyksillä on pyritty varmistamaan
riittävän hyvä asuinviihtyisyys myös nukkumisen ja levon kan-
nalta, vaikka näihin käytettäviä huoneita sijoittuisi raideliikenteen
suuntaan.

Voimakkaan melun vuoksi Maaherrantien varrella asunnot eivät
saa avautua yksinomaan junaradan suuntaan, jotta jokaiseen
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asuntoon liittyisi ikkuna tai parveke rakennuksen hiljaisemman jul-
kisivun puolella. Myöskään asuntojen oleskeluparvekkeet ja/tai -
terassit eivät saa Maaherrantien varrella avautua junaradan suun-
taan. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. avattavat parvekelasitukset
ratojen suuntaan eivät ole mahdollisia, vaan melulta suojaavan
rakenteen tulee olla kiinteä. Oleskeluparvekkeilla ja terasseilla
edellytetään melutason ohjearvojen saavuttamista. Jos arvoja ei
voi saavuttaa, saa asuntoon rakentaa viherhuoneen kerrosalan
lisäksi.

Pihojen suojaaminen raidemelulta edellyttää tonteilla 28009/14 ja
15 yhtenäistä rakennukset toisiinsa yhdistävää raidemelun leviä-
mistä estävää lasiseinäistä parvekeosaa, mistä on annettu kaava-
määräys. Yhtenäinen rakennusmassa suojaa myös pihan puolen
julkisivuja raidemelulta ja edesauttaa ns. hiljaisemman julkisivun
muodostumista asuinrakennuksiin. Meluselvityksen mukaan suu-
rella osalla piha-alueita ylittyy silti Vnp 993/1992 mukaiset meluta-
son ohjearvot 55 dB päivällä ja 50 dB yöllä. Kullekin tontille muo-
dostuu kuitenkin leikki- ja oleskelupihojen sijoittamiselle soveltuvia
alueita, joilla melutason ohjearvot on mahdollista saavuttaa. Jat-
kosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota leikki- ja oles-
kelualueiden sijoittamiseen ja tarvittaessa suojaamiseen melun
kannalta hyväksyttävälle tasolla.

Yleisten rakennusten korttelialueella sijoittuvan päiväkodin raken-
nusalueen raja mahdollistaa jatkosuunnittelussa erilaiset ratkai-
sut. Meluselvitys osoittaa yhden mahdollisen suunnitteluratkaisun,
jolla melutason ohjearvot piha-alueella alitetaan.

Jotta melun kannalta haastavan kaavaratkaisun meluntorjuntata-
voitteiden toteutuminen varmistuu suunnittelun tarkentuessa, tu-
lee jatkossuunnittelussa rakennuslupaprosessiin liittyen osoittaa
riittävän meluntorjunnan toteutuminen ottaen huomioon raidelii-
kenteen aiheuttamat meluhuiput.

Tärinä ja runkomelu:

Kaavassa on annettu AK-korttelialueita koskien määräys raidelii-
kenteen aiheuttaman tärinän ja runkomelun torjunnasta. Asuinra-
kennukset tulisi suunnitella siten, ettei runkomelutaso Lprm 35 dB
ja tärinän tilastollista enimmäisarvo vw,95 0,30 mm/s ylity. Runko-
melun ja tärinän rakennuskohtainen torjuntatarve ja ratkaisu tu-
lee määritellä tarkemmassa jatkosuunnittelussa.

Maaherrantielle suunnitellun Raide-Jokerin osalta runkomelun ja
tärinän torjunta tulee lähtökohtaisesti suunnitella ja toteuttaa rata-
rakenteessa. Koska suunnitellut asuinrakennukset sijoittuvat pai-
koin hyvin lähelle Raide-Jokerin tulevia raiteita on suositeltavaa,
että tonteilla Maaherrantien varressa lähimpien asuinrakennusten
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runkomeluntorjunnassa varaudutaan myös ainakin maan kovan
pintakerroksen välityksellä leviävän runkomelun torjuntaan. Vä-
rähtelyntorjuntatarve voi tarkentua jatkosuunnitteluvaiheessa, kun
Raide-Jokerin suunnitteluratkaisut täsmentyvät.

Pelastusturvallisuus

Lähtökohdat

Olemassa olevat purettavat rakennukset ovat pääosin 3 kerroksi-
sia.

Kaavaratkaisu

Uusien rakennusten pelastautumistavat, pelastusajoneuvon reitit
ja nostopaikat on esitetty viitesuunnitelmien yhteydessä. Pelas-
tuslaitos kannusti rakennusten jatkosuunnittelussa omaehtoisen
poistumisen suuntaan sen sijaan, että suunnitteluratkaisu perus-
tuisi pelastuslaitoksen nostolava-auton käyttöön mahdollisessa
tulipalotilanteessa.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 22.8.2018 esittää kaava-
alueen kaduille, puistolle ja aukiolle seuraavia nimiä:

Larin Kyöstin polku Larin Kyöstis stig kirjailija Kaarlo Kyösti
Larsonin (1873 1948) kirjailijanimi Larin-Kyöstin mukaan sekä La-
rin Kyöstin tien mukaan.

Runoilijanpuisto Skaldeparken Runoilijanpolun mukaan, joka
on nimetty kirjailija Larin-Kyöstin mukaan.

Veräjänaukio Grindplatsen alueennimen Veräjämäki Grind-
backa mukaan.

Veräjänporras-Grindtrappan alueennimen Veräjämäki Grind-
backa mukaan.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Maaherrantien varren tontit ovat yhteistyössä teettäneet tonteis-
taan meluselvityksen ja runkomelu- ja tärinäselvityksen.
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Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia (08/2018, alv 0) seuraavasti;

Katujen rakentaminen 0,5 milj. euroa
Julkiset palvelut 5,0 milj. euroa
Yhteensä 5,5 milj. euroa

Katujen rakentaminen sisältää liikennesuunnitelmasta aiheutuvat
katualueiden muutoskustannukset.

Julkiset palvelut pitävät sisällään alueelle tulevan uuden päiväko-
din rakentamiskustannukset.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kertyy tu-
loja yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttö-
korvauksista. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan
kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön,
kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Kaavaratkaisu on osa Oulunkylän kehittyvää asemanseutua ja tu-
levaa Raide-Jokerin vartta. Uusi rakentaminen merkittävässä julki-
sen liikenteen solmukohdassa on nykyistä väljää rakennetta te-
hokkaampaa ja muodostaa uudenlaista kaupunkirakennetta. Vas-
taavaa tiivistä rakentamista on kaavoitettu mm. Oulunkylän Käs-
kynhaltijantien ympäristöön, Raide-Jokerin varteen.

Kaavaratkaisun toteuttaminen muuttaa Maaherrantien väljää ja
vehreää katuympäristöä. Pääosin 5 7-kerroksiset asuinkerrosta-
lot 1. kerroksen liiketiloineen muuttavat Maaherrantien kadun var-
ren kaupunkimaisemmaksi ja tiiviimmin osaksi Oulunkylän kes-
kustaa. Kaavaratkaisun toteutuessa Oulunkylään syntyy uusi ajal-
linen kerros.

Kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti merkittävät asukastalo Seu-
rahuone ja vanha asuinkerrostalo Arttula ovat jatkossakin näkyvä
osa Oulunkylän keskustaa.

Veräjämäen pientalovaltaisen alueen puolelle on sijoitettu mata-
lampia ja pienimittakaavaisempia rakennuksia, jotka ovat julkisi-
vuiltaan pääosin puuverhottuja.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Vaikka katuympäristö muuttuu tiiviiksi, alueella on vehreyttä tule-
vaisuudessakin. Kaavaratkaisussa edellytetään viherkertoimen
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käyttöä, puiden istuttamista ja nykyisten puiden säilyttämistä
siellä, missä se on mahdollista. Kerrostalojen pihat ovat vehreitä,
ja niillä edellytetään myös maanvaraisia puita.

Puisto pienenee, mutta jäljelle jäävän osan, Runoilijanpuiston,
puusto säilyy. Puiston tärkeimmistä toiminnoista kenttä säilyy en-
nallaan ja leikkipaikka sijoitetaan pienimuotoisempana puiston
alueelle. Tulevan päiväkodin piha-alue on myös osan ajasta ylei-
sessä käytössä.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavaratkaisu lisää liikennettä Larin Kyöstin tiellä, Veräjämäen-
tien eteläosalla, Jokiniementiellä ja Kirkkoherrantiellä. Liikenne-
suunnitelmassa esitetyt liikennejärjestelyt lieventävät lisäänty-
västä liikenteestä aiheutuvia haittoja ja parantavat jalankulkijoiden
ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta.

Kaava luo edellytykset korkeatasoisen teknisen huollon palvelujen
tuottamiselle alueelle.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Nykyistä n. kolme kertaa tehokkaampi rakentaminen mahdollistaa
900 uuden asukkaan sijoittumisen lähelle erinomaisia raideliiken-
teen kulkuyhteyksiä ja pyöräilyn laatukäytävää Baanaa.

Tonteilla edellytetään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Hule-
vesiä tulee imeyttää tai hidastaa ja käyttää mahdollisimman paljon
vettä imeviä pintamateriaaleja. Viherkatto on rakennettava kaik-
kiin yksikerroksisiin rakennuksiin ja rakennelmiin.

Kaavassa edellytetään viherkertoimen käyttöä niillä tonteilla, joilla
se on mahdollista.

Puuverhousta edellytetään seitsemässä rakennuksessa Veräjä-
mäen pientaloalueen puolella. Myös laajempi puun käyttö on
mahdollista. Puumateriaalin käyttö pienentää rakennusaikaista
hiilijalanjälkeä.

Vaikutukset ihmisten terveyteen

Kaavaratkaisu mm. meluntorjuntaa koskevine määräyksineen luo
edellytykset terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön toteuttami-
selle. Uuden asuinkorttelin jatkosuunnittelussa on syytä käyttää
kokenutta akustiikkasuunnittelijaa, jotta varmistetaan haastavan
suunnittelukohteen laadukas toteutuminen.
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Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Tavoitteena on, että toimisto- ja työpaikkarakentaminen keskittyy
tulevaisuudessa Käpylän aseman ympäristöön ja Oulunkylän kes-
kusta kehittyy asumisen ja palveluiden keskustana.

Kaavaratkaisun toteutuessa kolme toimistotaloa puretaan, jolloin
työpaikkojen määrä vähenee. Toisaalta tilalle tulee 900 uutta asu-
kasta, jotka lisäävät paikallisten kaupallisten palvelujen kysyntää,
liike- ja toimistotilaa, mahdollisesti palvelutilaa, sekä nykyistä suu-
rempi päiväkoti.

Vaikutukset palveluihin

Alueen palvelut paranevat. Maaherrantien varrella rakennusten
1. kerroksiin tulee uutta liike- ja toimistotilaatilaa. Uusi Jokinie-
mentien varren päiväkoti on nykyistä suurempi.

TOTEUTUS

Kaava-alueen kuuluminen toteuttamisprojektiin

Kaava-alue kuuluu kaupunginkanslian Raide-Jokeri-projektiin.
Raide-Jokerin rakentaminen alkaa näillä näkymin 2020 Maaher-
rantiellä raiteen alittavan alikulkusillan rakentamisella.

Vaiheittain toteuttaminen ja kynnystoimet

Jos hankkeet toteutuvat eri aikataulussa, tulee tontinhaltijoiden
huolehtia pihojen riittävästä melusuojauksesta ja Veräjänaukion
rakentamisesta.

Rakentamisaikataulu

Hakijoiden mukaan tonttien, 28009/16, 17 ja 18 hankkeet käynnis-
tyvät puoli vuotta kaavan lainvoimaiseksi tulon jälkeen. Samoin
päiväkoti on tarkoitus rakentaa mahdollisimman pian. Tontin
28006/3 aikataulusta ei ole tarkkaa tietoa.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
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- edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin
yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden
elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä

- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-
dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen

- merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alu-
eet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja
pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa

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

Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin mm. koh-
dissa Ekologinen kestävyys, Ympäristöhäiriöt ja Vaikutukset

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on liike- ja palvelukeskuksen aluetta sekä asuntovaltaista
aluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan
(2016) mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pin-
takallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleis-
kaavan mukainen.
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Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaavat nro 3313 (hyväksytty
5.10.1953), nro 7137 (hyväksytty 12.11.1975), nro7386 (hyväk-
sytty 21.7.1976) ja nro 10770 (hyväksytty 21.6.2000). Kaavojen
mukaan tontit ovat asuinkerrostalo- ja toimistotontteja. Lisäksi alu-
eella on yleisen pysäköinnin alue, katualueita ja puistoa. Asuin-
tontilla asuntokerrosalaa on 10 000 k-m2 ja päiväkotia varten 600
k-m2. Toimistotonteilla kerrosalaa on 1 200 1 600 k-m2. Raken-
nusten enimmäiskerrosluku on kolme. Autopaikat ovat maan ta-
sossa.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

 Oulunkylän liikenneturvallisuusselvitys (Ksv, 2012)
 Oulunkylän ja Koskelan viheraluesuunnitelma 2003 2012

(Hkr, 2003) Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma, (WSP
Finland Oy, 2009)

 Raide-Jokeri, Hankearviointi 2011 (Strafica Oy, 2011)
 Raide-Jokerin raideleveysselvitys, (WSP Finland Oy, 2014)
 Raide-Jokerin hankesuunnitelma (WSP Finland Oy, Ramboll

Finland Oy, 2015)

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa katualueet, puiston ja yleisen pysä-
köintialueen. Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa.

Muut lähtökohdat

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

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 tontin omistajien hake-
muksesta sekä kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Liikennevirasto
 Uudenmaan ELY-keskus
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

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

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

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 4.12.2017 8.1.2018 seuraavissa paikoissa:
 Oulunkylän kirjastossa, Kylänvanhimmantie 27
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Keskustelutilaisuus pidettiin 14.12.2017 Oulunkylän ala-asteella.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat mm. rakennusten korkeu-
teen ja tärkeiden historiallisten rakennusten näkymiseen kaupun-
kikuvassa, vehreyden säilymiseen, joukkoliikenteen toimivuuteen
jatkossa, junien aiheuttamaan melu- ja tärinähaittoihin sekä palo-
pelastukseen.

http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Keskustelutilaisuus
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Keskustelutilaisuus
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Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä
mm. siten, että uudet rakennukset on sijoitettu niin, että vanha
puukerrostalo Arttula ja Asukastalo Seurahuone näkyvät jatkossa-
kin radan toiselle puolelle, vehreyteen on kiinnitetty erityistä huo-
miota, uusi rakentaminen on koon, materiaalien ja kattomuotojen
avulla pyritty sovittamaan olemassa olevan Veräjämäen asuinalu-
eeseen ja melu- ja tärinä sekä palopelastus on otettu huomioon
rakennusten sijoittelussa ja kaavamääräyksissä.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat pääosin liikenteeseen, kävely- ja pyörä-
reittien riittävyyteen sekä rakentamisen korkeuteen. Uuden raken-
tamista pidettiin pääosin myönteisenä. Osa piti rakentamista liian
korkeana ja osa toivoi esitettyä tehokkaampaa rakentamista lii-
kenteelliseen solmukohtaan. Alueelle toivottiin isoja perheasun-
toja, vehreän ilmeen ja puiston leikkipaikan säilymistä sekä uusille
tonteille pientä autopaikkamäärää. Kirjallisia mielipiteitä saapui
9 kpl.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavaratkaisussa mm. siten, että
vehreyteen on kiinnitetty kaavamääräyksissä erityistä huomiota.
Runoilijanpuisto on mitoitettu niin, että sinne on mahdollista sijoit-
taa pelikentän lisäksi leikkipaikka. Lisäksi uusi rakentaminen on
koon, materiaalien ja kattomuotojen avulla pyritty sovittamaan ole-
massa olevien rakennusten läheisyyteen.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet

Ehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyysi kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Liikennevirasto
 Uudenmaan ELY-keskus
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
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Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 26.10. 26.11.2018

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutus

Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus. Muistutuksessa esitetyt
huomautukset kohdistuivat mm. rakentamisen sijoittumiseen lä-
helle tontin 28009/8 asuinkerrostaloja ja kulkuyhteyksiin.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat mm. liikenteen sujuvuuteen, johtoihin ja ympäristöhäiriöihin.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

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

kus)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saadusta muistutuksesta, viranomaisten lausunnoista sekä
vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

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

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

Muistutuksen johdosta:
 Tontin 28009/17 pohjoisosassa rakennusalaa on pienen-

netty ja siirretty.

Helen Sähköverkko Oy:n lausunnon johdosta:
 Kaavakarttaan on merkitty likimääräiset johtokujat Runoili-

janpuistoon ja tontille 28009/19.
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Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
 Tonttien 28009/17 ja 18 Maaherrantien puoleista rajaa on

tarkistettu Raide-Jokerin tarkentuneiden suunnitelmien ta-
kia.

 Tontin 28009/17 kerrosalat on tarkistettu (kokonaiskerros-
ala ei muutu).

 Tontilla 28009/19 rakennusalueen rajaa on siirretty län-
nemmäksi, jotta kulkureitille ja sen yhteyteen tulevalle joh-
tokujalle jää enemmän tilaa suunnitteluvaiheeseen.

 Tontin 28009/19 pohjoisrajalle on merkitty puilla ja pen-
sailla istutettava vyöhyke.

 Olemassa olevalle muuntamolle on merkitty rakennusala
Runoilijanpuistoon.

 Määräys pihakannen kantavuuden mitoittamisesta on pois-
tettu tarpeettomana, koska se tulee ottaa huomioon joka
tapauksessa rakennussuunnittelussa.

 Tukimuurin materiaalimääräys on muutettu koskemaan
kaikkia tontin tukimuureja, ei pelkästään yleisten alueiden
puolella olevia. Tavoitteena on tiiviissä rakenteessa yhte-
näinen ilme koko tontin alueella.

 Pihakannen istutusmääräystä koskeva määräys on pois-
tettu, sama asia on kerrottu pihakansi-merkinnän kohdalla.

 Määräys erityisasumisen pysäköintimäärän mitoittamisesta
on merkitty kaavaan. (Asuinkerrostalotonteille on nykykäy-
tännön mukaan mahdollista sijoittaa erityisasumista.)

 Melumääräykset on muutettu vastaamaan Raide-Jokerin
muuttuneiden lähtötietojen takia päivitettyä meluselvitystä.

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

Kaavaselostusta on täydennetty

 suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta
 johtokujien osalta Helen sähköverkko Oy:n lausunnon joh-

dosta
 muuntamon rakennusalan osalta
 tehtyjen muutosten osalta
 huoltoajon osalta
 pelastusturvallisuuden osalta
 vaikutusten osalta
 rakentamisaikataulun osalta

 Selostuksen liitteenä oleva liikennemeluselvitys on päivitetty
vastaamaan Raide-jokerin muuttuneita lähtötietoja.
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 Viitesuunnitelma-liitettä on päivitetty tehtyjen muutosten
osalta.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvo-
teltu asianomaisten tahojen kanssa.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
19.3.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12527
hyväksymistä.

Helsingissä 19.3.2019

Marja Piimies
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

MAAHERRANTIEN VARREN TONTIT JA JOKINIEMENTIEN VARREN PUISTO,
ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Maaherrantien tonteille, tulevan Raide-Jokerin varteen, suunnitel-
laan uusia asuinkerrostaloja ja Jokiniementien varteen uutta päivä-
kotia. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan Oulunkylän ala-as-
teella 14. joulukuuta.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Suunnittelualueeseen kuuluvat Larin Kyöstin tie 4:n, 6:n ja 8:n toimisto-
rakennusten tontit, yleinen pysäköintialue Larin Kyöstin tie 4:n ja 6:n vä-
lissä sekä Larin Kyöstin tie 10 (Jokiniementie 40), jolla on asuinkerros-
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talon lisäksi päiväkoti. Rakennukset ovat pääosin kolmikerroksisia. Li-
säksi suunnittelualueella on katualueita ja puistoalue Jokiniementien
varressa.

Tavoitteena on uusien asuinkerrostalojen rakentaminen nykyisille ton-
teille tulevan Raide-Jokerin varteen ja nykyistä suuremman päiväkodin
rakentaminen Jokiniementien varteen nykyiselle puistoalueelle muodos-
tettavalle uudelle tontille. Nykyiset rakennukset on tarkoitus purkaa.

Maaherrantien katualueeseen on tarkoitus liittää osia nykyisistä ton-
teista. Pysäköintitontin osaa suunnitellaan liitettäväksi Larin Kyöstin tie
4:n tonttiin, kulkureitti Maaherrantieltä Larin Kyöstin tielle säilyy.

Larin Kyöstin tie 10:n tontille on ollut käynnissä suunnittelukilpailu, jonka
voitti arkkitehtitoimisto HMV Oy ehdotuksellaan Syyssonaatti.

Osallistuminen ja aineistot

Esittely- ja keskustelutilaisuus pidetään Oulunkylän ala-asteella (Teinin-
tie 12) 14.12.2017 klo 17.30 19.30.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on
esillä 4.12.2017  8.1.2018 seuraavissa paikoissa:
 Oulunkylän kirjastossa, Kylänvanhimmantie 27
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

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

Kaavatyön etenemisestä ilmoitetaan myös Raide-Jokerin uutiskirjeellä.
Sen voi tilata omaan sähköpostiin osoitteesta raidejokeri.info

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta pyydetään esittämään viimeistään 8.1.2018. Niille, jotka ovat mie-
lipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähete-
tään tieto lautakunnan päätöksistä.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupun-
gintalo, Pohjoisesplanadi 11 13) tai sähköpostilla helsinki.kir-
jaamo@hel.fi.

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

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

http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Kaavatyön
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Kaavatyön
mailto:helsinki.kir-jaamo@hel.fi
mailto:helsinki.kir-jaamo@hel.fi
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Osalliset

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset

 Oulunkylä-Seura, Ogeli-klubi, Okara-ryhmä, Pro Patola
 Kumppanuustalo Oulunkylän Seurahuone
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 pelastuslaitos

kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa kaupunkikuvaan, palveluihin, liikenteeseen ja yh-
dyskuntatalouteen sekä laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun
merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat
kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvitta-
essa muut viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa puisto- ja katualueet sekä yleisen pysäköin-
tialueen. Tontit ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille
tontin omistajien hakemuksesta sekä kaupungin aloitteesta. Kaupunki
valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kysee-
seen tulevan maankäyttösopimuksen tontinomistajien kanssa käytä-
vissä neuvotteluissa.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1953 2000) ja
niissä tontit ovat asuinkerrostalo-, toimisto-, pysäköinti- ja puistotontteja.
Asuintontilla kerrosalaa on 10 000 k-m2 ja päiväkotia varten 600 k-m2.
Toimistotonteilla kerrosalaa on 1 200 1 600 k-m2. Rakennusten enim-
mäiskerrosluku on kolme. Autopaikat ovat maan tasossa.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen
aluetta ja kerrostalovaltaista aluetta. Alueelle on merkitty joukkoliiken-
teen kehämäinen runkolinja asemineen.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue
on merkitty liike- palvelukeskuksen alueeksi C1, asuntovaltaiseksi alu-
eeksi A2 ja A3.
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Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia ja selvityksiä:
 Oulunkylän liikenneturvallisuusselvitys (Ksv, 2012)
 Oulunkylän ja Koskelan viheraluesuunnitelma 2003 2012 (Hkr,

2003) Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma, (WSP Finland Oy,
2009)

 Raide-Jokeri, Hankearviointi 2011 (Strafica Oy, 2011)
 Raide-Jokerin raideleveysselvitys, (WSP Finland Oy, 2014)
 Raide-Jokerin hankesuunnitelma (WSP Finland Oy, Ramboll Fin-

land Oy, 2015)

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Sari Ruotsalainen, arkkitehti, p. (09) 310 37373, sari.ruotsalainen@hel.fi

Liikenne
Kari Tenkanen, insinööri, p. (09) 310 37132, kari.tenkanen@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37347, karri.kyllasti-
nen@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti p. (09) 310 37085, maija.louna-
maa@hel.fi

Vuorovaikutus
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310 37436,
tiina.antila-lehtonen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa (face-
book.com/helsinkisuunnittelee, twitter.com/HelsinkiKymp, www.you-
tube.com/helsinkisuunnittelee) sekä Suunnitelmavahti-palvelun avulla
(www.hel.fi/suunnitelmavahti).

mailto:sari.ruotsalainen@hel.fi
mailto:kari.tenkanen@hel.fi
mailto:karri.kyllasti-nen@hel.fi
mailto:karri.kyllasti-nen@hel.fi
mailto:maija.louna-maa@hel.fi
mailto:maija.louna-maa@hel.fi
mailto:tiina.antila-lehtonen@hel.fi
http://book.com/helsinkisuunnittelee
http://twitter.com/HelsinkiKymp
http://www.you-tube.com/helsinkisuunnittelee
http://www.you-tube.com/helsinkisuunnittelee
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
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Kaavoituksen eteneminen
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AMK Mira Pykälistö, DI Benoît Gouatarbès 8.2.2019

Maaherrantie 34-42

Tilaaja: Valion Eläkekassa, Peab Oy, SATO-Rakennuttajat Oy
Tilaus: 4.2.2019 / 5.2.2019
Yhteyshenkilö: Petteri Näveri (Valio), Juho Koskinen (Peab), Antti Laine (Sato)

Akukon Oy Hiomotie 19 FI-00380 HELSINKI

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

LIIKENNEMELUSELVITYS

1 TAUSTA

2 MELULASKENTA

2.1 Laskenta- ja maastomalli

http://www.akukon.fi
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2.2 Laskentasuureet ja -pisteet

Laskentasuureena on tavallinen A-keskiäänitaso LAeq päiväsaikaan klo 7-22 ja yöaikaan klo 22-7. Sel-
vityksen tulokset, eli lasketut melutasot, esitetään sekä julkisivuihin kohdistuvina, että pihoilla esiinty-
vinä päivä- ja yöajan keskiäänitasoina.

Pihojen äänitasot ovat kokonaismelutasoja siinä mielessä, että ne sisältävät kaikki heijastukset kovista
pystypinnoista, kuten talojen ulkoseinistä. Tällainen laskentatulos edustaa ulkotilojen, kuten oleskelu-
alueiden, melua.

Seinän heijastusta ei oteta huomioon rakennuksen julkisivuun kohdistuvaa melutasoa arvioitaessa. Jul-
kisivuihin kohdistuvan melun ohjearvot koskevat melua, josta heijastuksen osuus on poistettu. Siten
aivan seinän lähellä ohjearvoihin verrattava äänitaso on n. 3 dB pienempi kuin mitä melukartta näyttää.
Sen sijaan julkisivujen laskentapisteiden tuloksissa äänitaso on suoraan julkisivulle kohdistuva melu-
taso.

Melukartan laskenta tehtiin käyttäen 2 x 2 m suuruisia laskentaruutuja. Laskentapisteet sijaitsivat 2 m
korkeudella maanpinnasta. Lähimpien rakennusten julkisivujen melutasojakautumat laskettiin siten,
että laskentapisteitä sijoitettiin kunkin kerroksen korkeudelle ja vaakasuunnassa enintään 10 m välein.

Kuva 1. Kohteen sijainti tiestöön nähden.
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2.3 Liikenne

2.3.1 Tieliikenne

Laskennassa otettiin huomioon kohteen lähellä kulkevat tiet. Raide-Jokeri tulee korvaamaan tieliiken-
teen (sekä kevyt- että raskasajoneuvoliikenteen) Maaherrantien osalta.

Laskennassa käytetyt keskimääräisen arkivuorokausiliikenteen ennusteliikennemäärät on esitetty tau-
lukossa 1. Liikennemäärät saatiin Helsingin kaupungin liikennesuunnitteluosastolta (Jaakko Heinonen,
3.12.2015 / Kaisa Reunanen 3.3.2017). Päiväajan (klo 7-22) osuudeksi koko vuorokauden liikenteestä
oletettiin 90 %.

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

Taulukko 1. Laskennassa käytetyt ennusteliikennetiedot.

Tien nimi KAVL2040 raskas-% päivän nopeus
%-osuus km/h

Oulunkyläntie 9 900 6 90 % 40
Jokiniementie/Otto Brandtin tie 6 800 7 ” 40
Larin Kyöstin tie 200 3* ” 30
Jokiniementie (päättyvä tie) 200 3* ” 30*

*arvio

2.3.2 Junaliikenne

Pääradan ennustettu liikenne otettiin huomioon tässä selvityksessä. Laskennassa käytetyt junaliiken-
teen ennusteliikennemäärät vuodelle 2035 on esitetty taulukossa 2. Tiedot on saatu VR Track Oy:ltä
(8.3.2016).

Laskennassa otettiin huomioon myös junaraiteiden vaihteiden aiheuttama melu [5]. Junanpyörän kul-
kiessa vaihteen epäjatkuvuuskohdan yli syntyy kolinaa, joka on luonteeltaan impulssimaista.

Taulukko 2. Laskennassa käytetyt junaliikenteen ennustemäärät, junien pituus ja nopeus.

TYYPPI päivä yö pituus nopeus
(kpl) (kpl) (m) km/h

Sm4 Sm4 sähkömoottorijunat 112 40 163 130
Sm5 Sm5 sähkömoottorijunat 448 63 150 50
Sm3 Pendolino 37 7 200 130
IC2 Sr2-veturin vetämät kaksikerroksista

IC-junavaunuista koostuvat junat
87 12 220 130

2.3.3 Raitiovaunuliikenne

Melumallissa on huomioitu suunnitteilla oleva Raide-Jokeri-pikaraitiotie. Laskennassa käytetyt raitio-
vaunuliikenteen tiedot on esitetty taulukossa 3. Liikennemäärät, nopeustiedot sekä pysäkin ja vaihtei-
den sijainnit saatiin SitoWise Oy:ltä. Tiedot vastaavat Raide-Jokerin tämän hetken suunnitelmia. Melu-
päästönä käytettiin Artic-vaunun melupäästöä [7]. Vaunun pituutena on käytetty 45 metriä.



180624-7-B 4(9)

Taulukko 3. Laskennassa käytetyt raitiovaunuliikenteen määrät ja nopeus.

RAITIOVAUNU päivä yö nopeus
(kpl) (kpl) km/h

Raide-jokeri länteen 123 28 15-70*
Raide-jokeri itään 123 28 15-70*
Tyhjäajot länteen 0 13 40**
Tyhjäajot itään 0 3 40**

*nopeudet esitetään kuvassa 2 **nopeus pysäkin kohdalla, muualla nopeudet kuten kuvassa 2

Kuva 2. Raitiotien nopeudet

2.4 Raitioliikenteen melupäästö

2.4.1 Suora rataosuus ja sillat

Raitiovaunun melupäästö riippuu sekä radan pintarakenteesta että radan perustuksesta. Melupäästönä
käytettiin uuden Artic-vaunun melupäästöä [7].

70 km/h
60 km /h
55 km/h
45 km /h
30 km/h
15 km /h
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2.4.2 Risteykset ja vaihteet

Keskiäänitason laskenta

Raiteiden risteyksissä ja vaihteissa syntyy kolinaa. Keskiäänitason LAeq laskentaa varten Artic-raitio-
vaunun melupäästö eli äänitehotaso raideristikoissa laskettiin seuraavalla yhtälöllä:

LWA = LQA + 10 lg N – 10 lg T + 22 lg(60/14) + K1 + K2 + K3 [dB]

missä T on päivän/yön kesto sekunteina, N on vaunujen lukumäärä päivällä/yöllä, LQA on kolinatapah-
tuman melupäästö eli A-äänienergiataso. Laskennassa käytettiin Artic-vaunun vaihdekolinan A-ää-
nienergiatasona LQA 113 dB [9]. Tämä päästö esiintyy 14 km/h nopeudella.

Termi 22 lg(60/14) on nopeusriippuvuuden korjaus, jossa 60 on raitiovaunun todellinen nopeus vaihteen
kohdalla ja 14 on mittausaikana esiintynyt keskimääräinen nopeus [9].

Telikorjaus K1 = 1 dB (olettaen että raitiovaunussa on 5 teliä).

Syväuraisen kiskon korjaus K2 = -5 dB (Uuden syväuraisen vaihteen arvioitu olevan 5 dB hiljaisempi
(RJ-workshop, Gunnar Heipp ja Glenn Frommer).

Impulssikorjaus K3 = 5 dB on lisätty mallin ristikkojen pistelähteisiin.

Enimmäisäänitason laskenta

Vaihdekolinan enimmäisäänitaso LAmax laskettiin käyttäen AF-enimmäisäänitasoa LAFmax 89 dB mitat-
tuna 5 metrin etäisyydellä (r) ja ajonopeudella 14 km/h seuraavalla yhtälöllä:

LWAmax = LAFmax + 10 lg (2 r2) + 22 lg(60/14) - K2  [dB]

Syväuraisen kiskon korjaus K2 = -5 dB

Vaihteet on esitetty punaisina risteinä liitteiden kartoissa.

2.4.3 Kaarrekirskunta

Kirskunnan esiintyminen on sattumanvaraista. Kirskuntaa esiintyy yleensä todennäköisimmin tiukoissa
kaarteissa. Tässä selvityksessä kirskuntaa oletettiin esiintyvän Maaherrantien eteläpäässä, jossa kaar-
teiden säde on alle 50 m.

Samoin kuin vaihdemelu, kaarrekirskunnan aiheuttama melu otettiin huomioon sekä keskiäänitason
että enimmäisäänitason laskennassa. Melupäästön lähtötietona käytettiin WSP:n mittaustuloksia [8]
Saukonpaaden ja Arabian kaarteista: äänialtistustaso LAE 91 dB (keskiarvo kaikista ohituksista) norma-
lisoituna 10 m etäisyydelle.

Kaarteet, joissa arvioitiin kirskuntaa esiintyvän, on esitetty punaisin viivoin liitteiden kartoissa.

Radan viivamelulähde katkaistiin mallissa kirskunnan viivamelulähteen kohdalla. Kaarteessa raitiovau-
nun nopeus on vähäisempi kuin suoralla rataosuudella ja kirskunnan melun on tavallista vakioliikkumi-
sen melua merkittävämpi.

Tässä selvityksessä kirskunnan kapeakaistakorjaus +5 dB on lisätty kirskunnan viivalähteeseen.
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3 LASKENTATULOKSET

Laskentatulokset on esitetty liitteissä seuraavasti:

 Maaherrantie 42
o Liite A1 (klo 7–22) A-keskiäänitaso LAeq

o Liite A2 yöaikainen (klo 7–22) A-keskiäänitaso LAeq

o Liite A3 Suositus kaavavaatimusta vastaavaksi A-äänitasoerotukseksi

 Maaherrantie 36-38
o Liite B1 (klo 7–22) A-keskiäänitaso LAeq

o Liite B2 yöaikainen (klo 7–22) A-keskiäänitaso LAeq

o Liite B3 Suositus kaavavaatimusta vastaavaksi A-äänitasoerotukseksi

 Maaherrantie 34
o Liite C1 (klo 7–22) A-keskiäänitaso LAeq

o Liite C2 yöaikainen (klo 7–22) A-keskiäänitaso LAeq

o Liite C3 Suositus kaavavaatimusta vastaavaksi A-äänitasoerotukseksi

Suunnitellut uudet rakennukset on esitetty ruskealla värillä (pois lukien rakennukset, joiden katoilla on
kattoterassi) ja olemassa olevat rakennukset on esitetty harmaalla värillä. Suunniteltujen rakennusten
kattoterassit on merkitty sinisellä viivalla.

Pihoille on laskettu keskiäänitaso 2 m korkeudella maanpinnasta ja julkisivuille on laskettu kerroskoh-
taisesti suurimmat keskiäänitasot. Rakennusten seinillä olevat kahdeksankulmaiset tunnukset ilmoitta-
vat suurimman kyseisillä julkisivuilla esiintyvän keskiäänitason LAeq. Merkintä on samalla kerroskorkeu-
della, jolla kyseinen taso esiintyy.

4 TULOSTEN TARKASTELU

4.1 Julkisivuihin kohdistuvat melutasot ja äänieristysvaatimukset

Sisämelun yleiset ohjearvot asuintiloille ovat 35 dB päivällä ja 30 dB [1]. Asemakaavavaatimusta vas-
taava A-äänitasoerotus LA määritetään julkisivuun kohdistuvan melun A-äänitason ja sisämelun A-ää-
nitason tavoitearvon erotuksena.

Raideliikenteen tapauksessa voidaan kuitenkin keskiäänitason lisäksi nähdä tarpeelliseksi tarkastella
myös liikennemelun enimmäisäänitasoja LAmax, joita koskien Suomessa ei kuitenkaan ole annettu oh-
jearvoja. Ympäristöministeriön julkisivujen äänieristyksen mitoitusoppaassa [11] enimmäismelulle
asuintiloissa on esitetty suositusarvo 45 dB yöllä. Tästä voidaan laskea vaatimus A-äänitasoerotukselle
vastaavasti kuten keskiäänitason tapauksessakin tiloille, jotka on tarkoitettu nukkumiseen.

Lisäksi raideliikenteen vaihdekolina nostaa kohteen radanpuolisille julkisivuille kohdistuvaa melutasoa.
Koska vaihdekolahduksen melu on luonteeltaan impulssimaista, sen voi kokea luonteeltaan jatkuvaa
melua häiritsevämmäksi asuintiloissa, etenkin yön aikana. Raideliikenteen vaihdekolina on otettu huo-
mioon laskennassa [5/6].

Uuden Ympäristöministeriön asetuksen mukaan [2] asuinrakennuksen ulkovaipan ääneneristys on ol-
tava vähintään 30 dB.
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HUOM! Kaavavaatimus sekoitetaan usein epähuomiossa julkisivun eri osien äänieristysvaatimusten
kanssa. LA (tai kaavavaatimus) ei ole sama suure kuin ulkoseinien tai ikkunoiden äänieristys liikenne-
melua vastaan, vaan se on arvo, mitä on käytettävä julkisivun eri osien äänieristyksen mitoituksessa.
Julkisivun osien (esim. ulkoseinän tai ikkunan) äänieristysluku liikennemelua vastaan RA,tr (=Rw+Ctr) on
tarkistettava huonetilakohtaisesti ja se on suurempi kuin LA . Esim. ikkunoiden äänieristysvaatimus riip-
puu mm. ikkunoiden suhteellisesta pinta-alasta ja huonetilavuudesta.

Kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus vaihtelee riippuen julkisivun ja melulähteen etäisyydestä
ja suunnasta melulähteisiin nähden. Lisäksi A-äänitasoerotus vaihtelee riippuen, onko se laskettu kes-
kiäänitason tai enimmäisäänitason perusteella. Suositukset kaavavaatimusta vastaavaksi A-äänita-
soerotukseksi on esitetty eri rakennusten julkisivuilla liitteissä A3, B3 ja C3. Sinisellä esitetyt luvut edus-
tavat keskiäänitason perusteella laskettuja vähimmäisvaatimuksia. Punaisella esitetyt luvut edustavat
enimmäisäänitason perusteella laskettuja vähimmäisvaatimuksia, jotka tulisi ottaa huomioon, mikäli ko.
julkisivulla on nukkumiseen tarkoitettuja asuintiloja.

4.1.1 Maaherrantie 42

Esimerkiksi 5-kerroksisen rakennuksen Maaherrantien puoleiseen julkisivuun kohdistuu enintään
70 dB. Tämän perusteella laskettu kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus LA on oltava vähin-
tään 35 dB (70 – 35 dB) kyseisellä julkisivulla. Yksittäisten junien ohiajon aiheuttaman melun enim-
mäisäänitaso LAmax on samalla julkisivulla 85 dB. Tämän perusteella laskettu kaavavaatimusta vas-
taava A-äänitasoerotus on LA = 40 dB (85 – 45 dB).

8-kerroksisen rakennuksen lännen puoleiseen julkisivuun kohdistuu enintään 69 dB. Tämän perus-
teella laskettu kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus LA on oltava vähintään 34 dB (69 – 35 dB)
kyseisellä julkisivulla. Yksittäisten junien ohiajon aiheuttaman melun enimmäisäänitaso LAmax on sa-
malla julkisivulla 83 dB. Tämän perusteella laskettu kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus on

LA = 38 dB (83 – 45 dB).

4.1.2 Maaherrantie 36-38

Esimerkiksi Maaherrantien varteen suunniteltujen rakennusten Maaherrantien puoleisiin julkisivuihin
kohdistuu enintään 70 dB. Tämän perusteella laskettu kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus LA

on oltava vähintään 35 dB (70 – 35 dB) kyseisillä julkisivulla. Yksittäisten junien ohiajon aiheuttaman
melun enimmäisäänitaso LAmax on samoilla julkisivuilla 85-86 dB. Tämän perusteella laskettu kaava-
vaatimusta vastaava A-äänitasoerotus on LA = 40-41 dB (85/86 – 45 dB).

Tontin lounaiskulmaan suunnitellun 4-kerroksisen rakennuksen Maaherrantien puoleiseen julkisivuun
kohdistuu enintään 64 dB. Tälle julkisivulle ei kohdistu erillistä äänieritysvaatimusta keskiäänitason pe-
rusteella. Yksittäisten junien ohiajon aiheuttaman melun enimmäisäänitaso LAmax on samalla julkisivulla
79 dB. Tämän perusteella laskettu kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus on LA = 34 dB (79 –
45 dB).

4.1.3 Maaherrantie 34

Esimerkiksi Maaherrantien varteen suunniteltujen 7-kerroksisten rakennusten Maaherrantien puoleisiin
julkisivuihin kohdistuu enintään 73 dB. Tämän perusteella laskettu kaavavaatimusta vastaava A-ääni-
tasoerotus LA on oltava vähintään 38 dB (73 – 35 dB) kyseisillä julkisivulla. Yksittäisten junien ohiajon
aiheuttaman melun enimmäisäänitaso LAmax on samoilla julkisivuilla enintään 86 dB. Tämän perusteella
laskettu kaavavaatimusta vastaava A-äänitaso erotus on LA = 41 dB (86 – 45 dB).
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Tontin länsipuolelle suunnitellun 4-kerroksisen rakennuksen Maaherrantien puoleiseen julkisivuun koh-
distuu enintään 68 dB. Tämän perusteella laskettu kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus LA on
oltava vähintään 33 dB (69 – 35 dB) kyseisellä julkisivulla. Yksittäisten junien ohiajon aiheuttaman
melun enimmäisäänitaso LAmax on samalla julkisivulla 80 dB. Tämän perusteella laskettu kaavavaati-
musta vastaava A-äänitaso erotus on LA = 35 dB (80 – 45 dB).

4.2 Piha-alueet ja kattoterassit

Melutason päiväajan ohjearvo oleskelualueilla ulkona on 55 dB päivällä ja 50 dB yöllä [1].

Laskennassa on huomioitu esteet, jotka korkeuksineen esitetään liitekartoissa A-C.

4.2.1 Maaherrantie 42;

Päivä- ja yöajan ohjearvot (vihreä ja vaaleanvihreä alue) alittuvat suurimmalla osalla pihan oleskelu-
alueella.

Kattoterasseilla päivä- ja yöajan ohjearvot (keltaiset ja oranssit alueet) ylittyvät. Laskennassa on huo-
mioitu 1,5 m korkuiset kaiteet terassialueiden ympärillä.

4.2.2 Maaherrantie 36-38;

Päivä- ja yöajan ohjearvot (vihreä ja vaaleanvihreä alue) alittuvat osalla pihan oleskelualueesta.

Lännen puoleisimmilla kattoterasseilla päivä- ja yöajan ohjearvot (keltaiset ja oranssit alueet) ylittyvät.
Itäisimmällä kattoterassilla ohjearvot (vihreä alue) alittuvat. Laskennassa on huomioitu 1,5 m korkuiset
kaiteet terassialueiden ympärillä. Mikäli 7-kerroksisten rakennusten väliin jääville 1-kerrroksisten raken-
nusten katoille sijoitetaan kattoterassi, päiväajan ohjearvo ja vaatimus alittuvat niillä.

4.2.3 Maaherrantie 34;

Päivä- ja yöajan ohjearvot (vihreä ja vaaleanvihreä alue) alittuvat osalla pihan oleskelualueella. Mikäli
piha-aluetta halutaan suojata melulta suuremmalta alueelta, tulee 7-kerroksisten rakennusten välissä
olevat kulkuaukot sulkea kiinteillä, mutta avattavilla esteillä.

4.2.4 Päiväkoti

Päiväkodin piha-alueella päiväajan ohjearvo ja vaatimus (vihreä alue) alittuu.

4.3 Parvekkeet

Parvekkeilla sovelletaan oleskelualueiden ohjearvoa/vaatimusta (55 dB päivällä ja 50 dB yöllä).

Avoimilla parvekkeilla esiintyvä melutaso on yleensä enintään 3 dB suurempi kuin julkisivuun kohdis-
tuva melutaso julkisivusta tulevan heijastuksen vuoksi.

Parvekelasitusrakenteen äänieristyksen mitoituksen lähtökohtana on julkisivuihin kohdistuvan kes-
kiäänitason ja parvekkeilla sallitun keskiäänitason välinen äänitasoerotus LA .

Julkisivuille, joilla lasketut päiväaikaiset keskiäänitasot ylittävät 65 dB, ei suositella suunniteltavan par-
vekkeita.



180624-7-B 9(9)

Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liitteet A1, B1, C1) ovat 63…65 dB, par-
vekelasituksen äänieristysvaatimus LA on 8…10 dB. Tämän äänitasoerotuksen saavuttamiseksi suo-
sittelemme lasittamaan ko. parvekkeet 10 mm karkaistulla parvekelasilla (yläosa, voi olla avattava, la-
sien välissä välilistat) ja alaosa 5+5 mm laminoidulla lasilla. Parvekkeiden kattoihin tulisi asentaa 50
mm paksuja vaimennusverhouslevyjä kaiunnan vähentämiseksi.

Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liitteet A1, B1, C1) ovat 52…62 dB, par-
vekelasi-tuksen äänieristysvaatimus LA on enintään 7 dB. Näillä julkisivuilla tavallinen parvekelasitus
(yläosa 6 mm karkaistu avattava lasi ja alaosa 4+4 mm laminoitu lasi) on riittävä.

Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liitteet A1, B1, C1) ovat enintään 52 dB,
ei vaadita lasitusta ainakaan melun kannalta.
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Larin Kyöstin tie 4

RUNKOMELU- JA TÄRINÄSELVITYS

1 TAUSTA

2 RAIDELIIKENTEEN AIHEUTTAMA RUNKOMELU JA TÄRINÄ

3 TAVOITEARVOT



4 TÄRINÄN JA RUNKOMELUHERÄTTEEN ESIINTYMINEN KOHTEEN MAAPERÄSSÄ

4.1 Raideliikenteen aiheuttama tärinä

Junaliikenteen tärinä voi kohteeseen suunnitelluissa rakennuksissa ylittää asuintilojen
0,3 mm/s suositusarvon, jolloin tärinähaittoja voi aiheutua.



Välipohjien värähtelytekninen mitoitus voi olla kohteessa tarpeen

Tämä on kuitenkin syytä varmistaa Raide-Jokeri-projektilta

Johtopäätökset: Raideliikenteen aiheuttama tärinä voi paikoin selvästi ylittää asuintilojen
0,3 mm/s suositusarvon, mikäli sitä ei huomioida rakennusten suunnittelussa ja rakentami-
sessa. Asuinrakennusten ala- ja välipohjien sekä rakennuksen paaluperustusten suunnittelu ja
värähtelytekninen mitoitus tulee tehdä akustiikkasuunnittelijan ja rakennesuunnittelijan yhteis-
työnä, jotta rakennettaviin asuntoihin ei kohdistu tärinähaitan riskiä.

4.2 Raideliikenteen aiheuttama runkomeluheräte

raitioliikenteen runkomelun torjuntaan on
suositeltavaa varautua kohteen Maaherrantien-puoleisten rakennusten suunnittelussa ja toteu-
tuksessa, tai varmistaa eristysasia Raide-Jokeri-projektilta

Johtopäätökset: Kohteeseen suunniteltuihin asuintiloihin ei kohdistu runkomeluhaittoja päära-
dan junaliikenteestä. Tulevan Raide-Jokerin runkomelu voi kuitenkin ylittää asuintilojen ASmax

 30/35 dB suositusarvot Maaherrantien-puoleisten rakennusten alimmissa asuinkerroksissa,
jos raitiotietä tai rakennuksia ei eristetä runkomelun leviämistä vastaan.



5 YHTEENVETO

VIITTEET
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RUNKOMELU- JA TÄRINÄSELVITYS

1 TAUSTA

Helsingin Oulunkylään osoitteeseen Larin Kyöstin tie 6-8 suunnitellaan kerrostaloasuntoja (kortteli
28009, tontti 11-12). Kerrostaloasuntojen lisäksi tonteille on suunniteltu 1-kerroksinen liiketila ja piha-
kannen alle sijoittuva pysäköintihalli. Kohde sijaitsee pääradan varrella Oulunkylän juna-aseman lähei-
syydessä. Suunniteltavat rakennukset sijoittuvat lähimmillään noin 30 metrin etäisyydelle junaradasta.
Lisäksi Maaherrantien yhteyteen on suunnitteilla Raide-Jokerin raitiotie, joka tulee lähimmillään sijoit-
tumaan noin 10 metrin etäisyydelle rakennuksista.

Asemakaavamuutosta varten kohteesta on laadittava runkomelu- ja tärinäselvitys.

Tässä selvityksessä arvioidaan juna- ja raitioliikenteen tärinä- ja runkomeluvaikutuksia asuinrakennus-
ten toteutuksen kannalta.

2 RUNKOMELUN JA TÄRINÄN ESIINTYMINEN JA KYTKEYTYMINEN

Raideliikenteen aiheuttama värähtelyheräte kytkeytyy ratojen perustusten kautta maaperään ja maa-
perän kautta rakennuksiin. Pienitaajuinen tärinä etenee pehmeässä maaperässä tehokkaasti radan
ympäristöön, mutta vaimenee kitkamailla melko nopeasti.

Tärinää suuremmilla taajuuksilla esiintyvä runkomeluheräte voi aiheuttaa rakennusten sisätiloissa run-
komelua. Toisin kuin tärinä, runkomelu etenee kalliossa ja myös kitkamaalajeissa tehokkaasti. Kytkey-
tyminen rakennusrunkoon tapahtuu tyypillisesti rakennuksen perustusten kautta. Ratojen varsilla run-
komeluheräte voi lähietäisyyksillä kytkeytyä rakennukseen myös sivusuunnassa radan ja rakennuksen
väliin jäävän jäykän pintamaakerroksen välityksellä.

3 TÄRINÄN JA RUNKOMELUN TAVOITEARVOT

Tärinän arviointi tehdään käyttäen VTT:n esittämiä asuinviihtyvyyteen perustuvia suosituksia liikenne-
tärinän tavoitearvoiksi [1,2]. Värähtelyn tavoitearvot ilmoitetaan Wm-painotetun värähtelynopeuden
enimmäisarvoina vmax, joita rakennuksen rakenteissa esiintyvä liikenteen ohiajosta aiheutuva värähte-
lynopeus ei saa säännöllisesti ylittää.

Uusien rakennusten ja väylien suunnittelussa on suosituksena, että asuintiloissa esiintyvä värähtely jää
alle 0,3 mm/s, jolloin keskimäärin vain 15 % asukkaista pitää värähtelyä häiritsevänä. Hyvät asuinolo-
suhteet saavutetaan värähtelyn jäädessä alle 0,1 mm/s, jolloin ihmiset eivät yleensä havaitse tärinää.
Liiketiloissa värähtelynopeuden ylärajan suositusarvona käytetään 0,6 mm/s.

Runkomelun osalta kohteen asuintiloihin käytetään VTT:n esittämiä runkomelun suositusarvoja [3].
Raideliikenteen runkomelun hetkellisten enimmäistasojen LASmax ei tule säännöllisesti ylittää 35 dB
asuintiloissa, joiden julkisivulta on näköyhteys radalle, eikä 30 dB niissä asuintiloissa, jotka ovat radalta
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ilmaäänenä kantautuvan melun kannalta suojassa. Liiketiloissa vastaavat runkomelun suositusarvot
ovat 40 dB ja 45 dB.

4 TÄRINÄ- JA RUNKOMELUHERÄTTEEN ESIINTYMINEN KOHTEEN MAAPERÄSSÄ

Raideliikenteen aiheuttamaa tärinää ja runkomelua on tässä selvityksessä arvioitu perustuen alueella
aiemmin tehtyihin tärinäkartoitusmittauksiin, alueen maaperätietoihin sekä alustaviin suunnitelmiin koh-
teeseen tulevien asuinkerrostalojen sijoittelusta, käyttötarkoituksesta ja kerrosluvusta.

Larin Kyöstin tie 6-8 kohdalta ei tätä selvitystä varten ollut käytettävissä erillistä maaperätutkimusta tai
perustamistapalausuntoa. Helsingin kaupungin karttapalvelun [6] maaperäkartassa (kuva 1) kohde si-
joittuu silttihiekkamaalle, jonka päällä on täytekerros. Maaherrantie on kohteen kohdalla moree-
nimaalla, jonka päällä on täytekerros, ja junarata on osittain savimaalla, jonka päällä on täytekerros.

Tarkastelussa on hyödynnetty tontin pohjoisosassa (Maaherrantie 34/Larin Kyöstin tie 4-8) vuonna
2014 tehtyjä junaliikenteen värähtelymittauksia [5]. Mittaustulosten tulkinnassa on huomioitu alueen
maaperäolosuhteiden paikallinen vaihtelu.

Lähtötietoihin perustuen tontin radanpuoleiseen laitaan muodostuu häiriöriskialue junaliikenteen täri-
nän ja runkomelun kannalta. Alue on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Radanpuoleiset rakennukset sijoittuvat punaisella merkitylle junaliikenteen potentiaaliselle
tärinä- ja runkomelualueelle. Taustalla maaperäkartta [6]. Rakennusten numerointi: ks. taulukko 1.

4.1 Raideliikenteen aiheuttama tärinä

Pääradan junaliikenteen aiheuttamat tärinävaikutukset ovat kohteessa mahdollisia noin 50 m etäisyy-
delle lähimmästä junaraiteesta. Alueella aiemmin tehtyihin kartoitusluontoisiin tärinämittauksiin
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perustuen [5] junaliikenteen tärinä vaimenee tehokkaasti kauempana radasta. Tärinähaitta on kuitenkin
tarpeellista huomioida kohteeseen suunnitelluissa radanpuoleisissa asuinrakennuksissa.

Junaliikenteen tärinä voi kohteen radan puoleisissa tulevissa rakennuksissa ylittää asuintilojen
0,3 mm/s suositusarvon, jolloin tärinähaittoja voi aiheutua. Tärinä ei kuitenkaan ole niin voima-
kasta, että rakennuksiin tai rakenteisiin kohdistuvaa vaurioriskiä olisi odotettavissa.

Rakennusten rakenteiden resonanssit saattavat osua rakennetyypistä riippuen samalle taajuusalueelle
maaperässä esiintyvien resonanssien kanssa. Maaperässä esiintyvän tärinän merkittävin energiasi-
sältö on tämäntyyppisessä maaperässä tyypillisesti 10…31 Hz taajuusalueella. Kartoitusmittausten pe-
rusteella alueen radanpuoleisella osalla pystysuuntaista värähtelyä esiintyy 16 Hz ja 31 Hz terssikais-
tojen ympäristössä.

Arvioimme, että suunnitelluilla rakennuksilla ei tule olemaan asukkaiden kokemaa tärinähaittaa aiheut-
tavaa rakennusrungon vaakasuuntaisen huojunnan riskiä. Kohteeseen radan varteen suunniteltujen
7-kerroksisten rakennusten vaakasuuntaisen värähtelyn ominaistaajuudet ovat tyypillisesti alle 5 Hz.
Tämä jää selvästi alle maaperässä todennäköisesti esiintyvien resonanssitaajuuksien. 1-kerroksinen
rakennusosa on rakennusrungoltaan laajapohjainen, eikä sen vuoksi ole altis huojunnalle. Taaemman
rivin 4-kerroksiset rakennukset jäävät tärinäalueen ulkopuolelle.

Välipohjien tai rakennuksen perustusten värähtelytekninen mitoitus voi olla tarpeen kohteen
radanpuoleisissa rakennuksissa, jos välipohjien tai tuulettuvien alapohjien pystysuuntaiset reso-
nanssit (tyypillisesti 4…20 Hz) osuvat samalle taajuuskaistalle kuin maaperässä esiintyvät värähtelyn
resonanssitaajuudet [4].

Tulevan raitioliikenteen tärinävaikutukset ja niiden torjunta tullaan todennäköisesti huomioimaan Raide-
Jokerin suunnittelussa raitiotien perustamistavoissa, jolloin niihin ei tarvitsisi erikseen varautua kohteen
rakennusten suunnittelussa. Suosittelemme kuitenkin varmistamaan tämän seikan Raide-Jokeri-
projektilta, jotta raitioliikenteen tärinähaittoja ei pääse aiheutumaan kohteeseen.

Johtopäätökset: Raideliikenteen aiheuttama tärinä voi tulevissa radanpuoleisissa rakennuk-
sissa ylittää asuintilojen 0,3 mm/s suositusarvon välipohjien pystysuuntaisen värähtelyn osalta.
Tärinän esiintyminen, voimakkuus ja taajuussisältö on suositeltavaa selvittää tulevien asuinra-
kennusten kohdalta maaperästä tehtävillä tärinämittauksilla. Tärinähaitat tulee tarvittaessa huo-
mioida ja torjua kyseisten asuinrakennusten ja niiden perustusten rakennesuunnittelussa.
Suunnittelu voidaan tehdä akustiikkasuunnittelijan ja rakennesuunnittelijan yhteistyönä.

4.2 Raideliikenteen aiheuttama runkomelu

Sekä nykyinen junaliikenne että tuleva Raide-Jokerin raitioliikenne aiheuttavat maaperään runkomelu-
herätettä, joka tulee huomioida radanpuoleisten rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Kohteen
kohdalla pääradassa on vaihteita, jotka osaltaan kasvattavat junaliikenteen runkomeluherätettä. Juna-
liikenteen aiheuttama runkomelualue voi ylettyä noin 50 m etäisyydelle rata-alueesta. Aiempiin kartoi-
tusmittauksiin ja maaperätietoihin perustuen runkomelu vaimenee tehokkaasti etäisyyden kasvaessa
junaradasta [5].

Kartoitusmittausten perusteella arvioimme, että tulevien rakennusten sijainnit ja etäisyysvaimeneminen
huomioiden kohteessa esiintyvät junaliikenteen runkomelutasot voivat ylittää asuintilojen suositusarvot
tulevien radanpuoleisten rakennusten 1. kerroksen huonetiloissa. Kohteen muissa tiloissa ja ylemmissä
kerroksissa runkomelutasot ovat näitä pienemmät, ja täyttävät asuintilojen vaatimukset.

Raitioliikenteen aiheuttama runkomelualue ylettyy tyypillisesti noin 20 m päähän raitiotiestä. Raide-Jo-
kerin osalta ei toistaiseksi ole tietoa siitä, tullaanko raitioliikenteen runkomeluvaikutukset huomioimaan
ja torjumaan raitiotien rakenteisiin rakennusvaiheessa sijoitettavilla eristyksillä, jolloin niitä ei tarvitsisi
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huomioida raitiotien ympäristössä rakennuskohtaisesti. Tästä syystä raitioliikenteen runkomelun tor-
juntaan on suositeltavaa varautua kohteen radanpuoleisten rakennusten suunnittelussa ja to-
teutuksessa, tai varmistaa eristysasia Raide-Jokeri-projektilta.

Johtopäätökset: Kohteeseen suunniteltuihin radanpuoleisten asuintalojen asuintiloihin kohdis-
tuva raideliikenteen aiheuttama runkomelu saattaa ylittää asuintilojen LASmax  30/35 dB suosi-
tusarvot. Runkomelun torjunta tulee mahdollisesti huomioida radanpuoleisten asuinrakennus-
ten ja niiden perustusten rakennesuunnittelussa. Runkomelun tarkempi esiintymisalue ja raken-
nuskohtainen torjuntatarve voidaan selvittää kohteessa tehtävien tärinämittausten yhteydessä.

5 YHTEENVETO

Kohteen radanpuoleisissa rakennusten suunnittelussa tulee huomioida pääradan junaliikenteen mah-
dollisesti aiheuttamat runkomelu- ja tärinähaitat kuvassa 1 esitetyllä alueella. Tässä selvityksessä tehty
arviointi perustuu alueen maaperäkarttoihin sekä aiemman kartoitusselvityksen kahteen mittauspistee-
seen tarkastelualueella. Tarkempaa suunnittelua varten kohteessa on suositeltavaa suorittaa värähte-
lymittaukset, joilla selvitetään radanpuoleisten tulevien rakennusten kohdalla maaperässä esiintyvän
tärinän ja runkomeluherätteen voimakkuus ja taajuussisältö, ja määritellään mahdollisten torjuntatoi-
mien laajuus ja eristysmitoitus.

Mittausten jälkeen mahdollisesti tehtävää runkomelun ja tärinän torjuntaratkaisuiden detaljisuunnittelua
varten tarvitaan myös kohteen maaperätutkimus sekä rakennusten perustamistapalausunto. Rakentei-
den värähtelytekninen suunnittelu tehdään akustiikkasuunnittelijan ja rakennesuunnittelijan yhteis-
työnä.

Raide-Jokerin raitiotien rakentamisen yhteydessä toteutettavat tärinän ja runkomelun suojaustoimet on
aiheellista selvittää Raide-Jokeri-projektilta, jotta niihin varautumisesta saadaan varmuus tämän koh-
teen jatkosuunnittelua varten.

Taulukkoon 1 on koottu kohteessa tämän selvityksen perusteella todetut raideliikenteen runkomelun ja
tärinän riskit rakennuskohtaisesti.

Taulukko 1: Runkomelu- ja tärinäriskien esiintyminen kohteen rakennuksissa.

rakennus etäisyys junaradasta kerrosluku runkomeluriski tärinäriski
liiketila 1 30 m I - -
asuintalo 2 32 m IV ja VII 1. krs asunnot välipohjat
asuintalo 3 36 m IV ja VII 1. krs asunnot välipohjat
asuintalo 4 37 m IV ja VII 1. krs asunnot välipohjat
asuintalo 5 78 m III ja IV - -
asuintalo 6 68 m III ja IV - -
asuintalo 7 65 m III ja IV - -

Helsingissä 31.5.2018,

Sakari Tervo Timo Peltonen
TkT johtava konsultti, DI, FISE PV (akustiikka)
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4 TÄRINÄN JA RUNKOMELUHERÄTTEEN ESIINTYMINEN KOHTEEN MAAPERÄSSÄ

4.1 Raideliikenteen aiheuttama tärinä

Johtopäätökset: Käytettävissä olevien maaperä- ja pohjatutkimustietojen perusteella liikenteen
tärinäriski ei vaikuta merkittävältä kohteessa. Tarvittaessa asia voidaan varmistaa kohteessa
tulevien rakennusten kohdalla tehtävillä värähtelymittauksilla.

4.2 Raideliikenteen aiheuttama runkomeluheräte

huomioiden kohteessa esiin-
tyvät junaliikenteen runkomelutasot voivat ylittää asuintilojen suositusarvot tulevien radanpuo-
leisten rakennusten 1.–3. kerroksen asuintiloissa

rai-
tioliikenteen runkomelun torjuntaan on suositeltavaa varautua kohteen radanpuoleisten raken-
nusten suunnittelussa ja toteutuksessa, tai varmistaa eristysasia Raide-Jokeri-projektilta



Johtopäätökset: Kohteeseen suunniteltuihin asuintiloihin kohdistuva raideliikenteen aiheut-
tama runkomelu saattaa ylittää asuintilojen ASmax  30/35 dB suositusarvot. Runkomelun tor-
junta tulee mahdollisesti huomioida radanpuoleisten asuinrakennusten ja niiden perustusten
rakennesuunnittelussa. Runkomelun tarkempi esiintymisalue ja rakennuskohtainen torjunta-
tarve on mahdollista selvittää kohteessa tehtävien värähtelymittausten avulla.
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