
HELSINGIN KAUPUNKI

ASEMAKAAVOITUS             KAAVANRO12638

29. Kaupunginosa Haaga (Etelä-Haaga)
Kortteli 29018 tontti 2 ja osa puistoalueesta

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS





HELSINGIN KAUPUNKI 1 (23)
ASEMAKAAVOITUS Hankenro 0740_62

HEL 2019-007372

ASEMAKAAVAN SELOSTUS
ASEMAKAAVAKARTTA NRO 12638
PÄIVÄTTY 3.11.2020

Asemakaavan muutos koskee:

Helsingin kaupungin
29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga)
korttelin 29018 tonttia 2
ja osaa puistoalueesta
(muodostuu uusi kortteli 29266)

Kaavan nimi:
Kauppalantie 9 11

Laatija:
Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu

Vireilletulosta ilmoittaminen: 16.10.2019
Nähtävilläolo (MRL 65 §): 1.6.  30.6.2020
Kaupunkiympäristölautakunta: 3.11.2020
Hyväksyminen: kaupunginvaltuusto
Voimaantulo:

Alueen sijainti:
Alue sijaitsee Etelä-Haagassa Kauppalantien ja Kauppalan-
puiston välissä.



2 (23)

YHTEYSHENKILÖT KAAVAN VALMISTELUSSA

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala

Asemakaavoitus: Leena Paavilainen, arkkitehti, Nina Välkepinta-
Lehtinen, arkkitehti, Tuomas Eskola, yksikön päällikkö
Kaavapiirtäminen: Anne Ojala, suunnitteluavustaja
Liikenne- ja katusuunnittelu: Taina Toivanen, liikenneinsinööri,
Jari Rantsi, liikenneinsinööri (melu)
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu: Tiina Uusitalo, maisema-
arkkitehti
Rakennussuojelu: Sakari Mentu, arkkitehti
Teknistaloudelliset asiat: Jarkko Nyman, insinööri
Yleiskaavoitus: Susa Eräranta, vs. tiimipäällikkö
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit: Anni Hautala, kiinteistö-
lakimies, Arto Korkeila, tonttiasiamies, Pirjo-Liina Koivusaari, joh-
tava tonttiasiamies, Mirva Koskinen, tiimipäällikkö (pohjaraken-
nus)

Rakennusvalvontapalvelut: Päivi Teerikangas, arkkitehti
Ympäristöpalvelut: Jenni Kuja-aro, ympäristötarkastaja
Kaupunkimittauspalvelut: Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja

Pelastuslaitos: Eero Nyman

Muut Helsingin kaupungin toimialat

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala: Anne Salminen, tutkija (kaupun-
ginmuseo)
Sosiaali- ja terveystoimiala: Tapio Senne, suunnittelija

Muut viranomaistahot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY: Saara Neiramo, alue-
päällikkö

Hakijataho

Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf

Viitesuunnitelma

Stefan Ahlman ja Marcus Ahlman, arkkitehdit



3 (23)

SISÄLLYSLUETTELO

TIIVISTELMÄ ...................................................................................................... 5
ASEMAKAAVAN KUVAUS ................................................................................. 5
Tavoitteet .......................................................................................................... 5
Mitoitus .............................................................................................................. 6
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet ........................................................... 6
Liikenne ............................................................................................................. 8
Palvelut ............................................................................................................. 9
Esteettömyys ..................................................................................................... 9
Luonnonympäristö ............................................................................................. 9
Ekologinen kestävyys ...................................................................................... 10
Suojelukohteet ................................................................................................ 11
Yhdyskuntatekninen huolto ............................................................................. 11
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen ................................................................................................ 12
Ympäristöhäiriöt .............................................................................................. 13
Pelastusturvallisuus......................................................................................... 13
Vaikutukset ...................................................................................................... 14

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT .................................................................. 16
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET ....................................................... 20



4 (23)

LIITTEET
1 Seurantalomake
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
3 Kuvat ja kartat

 Ilmakuva
 Asemakaavakartta (A4-koossa)
 Havainnekuva
 Maaperäkartta

4 Viitesuunnitelma
5 Varjostustutkielma
6 Meluselvitys

LUETTELO MUUSTA KAAVAA KOSKEVASTA MATERIAALISTA

 Vuorovaikutusraportti
 Haagan rakennukset ja arvotus (KSV 1998:4)



5 (23)

TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tontti- ja puistoalu-
etta, joka sijaitsee Etelä-Haagassa Kauppalantien ja Kauppalan-
puiston välissä. Kaavaratkaisu mahdollistaa vanhusten palveluta-
lon uudisrakentamisen nykyistä laajempana.

Uutta asuntokerrosalaa on n. 3 000 k-m2. Asukasmäärän lisäys
on noin 50 vanhusasukasta.

Helsingin kaupunki omistaa tontin ja puistoalueen. Kaavaratkaisu
on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neu-
voteltu hakijan kanssa.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin 2 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset koh-
distuivat uudisrakennuksen korkeuteen, massoitteluun ja ulkonä-
köön sekä naapureiden ja kadulla kulkijoiden näkymiin ja asumis-
olosuhteisiin. Lisäksi todettiin, että OAS-vaiheen mielipiteitä ei ole
riittävästi huomioitu asemakaavaehdotuksessa.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Viranomaisilla ei ollut huomautettavaa kaava-
ehdotuksesta. Kaupunginmuseo totesi, että OAS-vaiheessa esiin-
tuodut tavoitteet rakennetun kulttuuriympäristön osalta on asema-
kaavamääräyksissä otettu riittävällä tavalla huomioon. Kaavaeh-
dotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti
kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa vanhusten palveluko-
din laajennus. Laajennus ulotetaan tontin koillisreunan puolella
pieneltä osin puiston puolelle. Tavoitteena on toteuttaa etelähaa-
galaiseen ympäristöön sopiva rakennuskokonaisuus ja säilyttää
tontin vehreä ilme.

Kaavamuutostontilla nykyisin sijaitsevan palvelukodin, Kristi-
nagårdenin omistaa Folkhälsan. Myös kaavamuutosalueen ulko-
puolella Etelä-Haagassa Steniuksentiellä sijaitseva palvelukoti Sil-
viahemmet on saman toimijan omistuksessa. Molemmissa raken-
nuksissa on korjausvelkaa ja Kristinagårdenin on todettu olevan
hankalasti muunnettavissa nykyisiä palvelukotitarpeita varten.
Folkhälsanin tavoitteena on yhdistää näiden kahden yksikön toi-
minta yhdeksi suuremmaksi kokonaisuudeksi Kristinagårdenin
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tontille. Kaavamuutostontilla sijaitsevan nykyisen 1960-luvun lo-
pulla rakennetun palvelutalorakennuksen purkaminen mahdollis-
tetaan ja tilalle voidaan rakentaa uusi, suurempi palvelukotikoko-
naisuus. Silviahemmetin tontilla on voimassa tavallisen asumisen
mahdollistava asemakaava eikä sitä muuteta tämän kaavamuu-
toksen yhteydessä.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että asuntotuotannon toteuttamista edistetään.
Lisäksi ikääntyneille tarjotaan asuinmahdollisuuksia virikkeelli-
sessä ja viihtyisässä ympäristössä Kauppalanpuiston välittö-
mässä läheisyydessä.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 4 140 m2. Tästä nykyisen tontin
pinta-ala on n. 1 812 m2 ja puiston ala n. 2 328 m2.

Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa noin 3 000 k-m²,
ja tontin rakennusoikeus on jatkossa 4 820 k-m². Tonttiin liitetään
puistoaluetta Kauppalanpuiston länsireunasta n. 495 m2 ja tontin
eteläisestä osasta liitetään puistoon n. 175 m2. Puiston pinta-ala
pienenee kokonaisuudessaan n. 320 m2. Uuden tontin koko on
n. 2 132 m2 ja tonttitehokkuus n. e=2,26.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaavamuutos koskee tonttia 29018/2 sekä pientä osaa tontin itä-
puolella sijaitsevasta Kauppalanpuistosta. Vehreällä tontilla sijait-
see 1960 1970-lukujen taitteessa rakennettu nelikerroksinen pal-
velutalorakennus, jonka on suunnitellut arkkitehti Matti Lieto.

Tontilla maasto laskee voimakkaasti Kauppalankadulta Kauppa-
lanpuistoon. Korkeuseroa nykyisellä tontilla on enimmillään n. 5
metriä. Tontilla on paljon rehevää kasvillisuutta, kuten kadun var-
ren komeat männyt sekä kookas yksittäinen tammi.

Kauppalantien varsi on perusilmeeltään melko vehreä. Kadun ete-
läinen osuus on rakennusten ja Kauppalanpuiston runsaan puus-
ton rajaamaa. Ympäristön rakennukset ovat pääosin 3 5 -kerrok-
sisia ja peräisin 1950 1960-luvuilta, lukuunottamatta Haagan
kauppalan aikaista liikerakennusta kadun eteläpäässä ja Lars
Sonckin 1930-luvulla suunnittelemaa puhelinkeskusta kaavamuu-
tosalueen pohjoispuolella tien länsilaidalla.
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Kaavamuutosalueen itäpuolella sijaitseva Kauppalanpuisto on
yksi Haagan harvoja suurempia rakennettuja puistoja. Se on mer-
kittävä kokonaisuus niin maisemallisesti kuin kasvillisuudeltaan-
kin. Puiston perusominaisuuksiin kuuluvat laajat, avoimet nurmi-
kentät sekä runsaat istutusvyöhykkeet. Kaavamuutosalueen ton-
tinrajan tuntumassa puiston puolella on kulkenut ennen puuku-
janne, josta on jäljellä puiston puoleinen puurivi. Kauppalanpuis-
tossa virtaavassa Haaganpurossa elää taimenpopulaatio. Puisto
on osittain tulvariskialuetta.

Kauppalanpuiston itäpuolella kulkee hyvin vilkkaasti liikennöity
Hämeenlinnanväylä.

Asuinkerrostalojen korttelialue AK-1

Rinnetontille on sijoitettu kaksi yhteenliitettyä rakennusalaa van-
husten palvelutalolle. Kaavan tavoitteena on sovittaa rakennusoi-
keus (4 820 k-m2) siten, että rakennus hahmottuu erityisesti Kaup-
palantien puolella kahtena erillisenä massana. Katutasoa noin
kerroksen verran alempana sijaitsevan Kauppalanpuiston puolei-
sen tontin osalla rakennusalat liittyvät yhteen 1-kerroksisen raken-
nusalan avulla. Kauppalanpuiston puoleinen maantasokerros on
siis yhtenäinen. Rakennusalat on sijoitettu pitkittäin Kauppalantien
varteen siten, että toinen rakennusmassa on noin kolmen metrin
päässä kadusta ja toisen eteen jää tilaa istutuskaistalle ja yksi-
puoleiselle pysäköintikammalle.

Kaavamuutostontti on rinteessä, joten suurin sallittu kerrosluku VI
on määritelty korkeimman mahdollisen kerrosluvun mukaan. Puis-
ton puolella alarinteessä rakennus voi siis olla enintään kuusiker-
roksinen. Kadun puolella rakennus voi olla enintään viisikerroksi-
nen, koska rakennuksen korkeutta rajoitetaan määräyksellä julki-
sivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylimmästä korkeusase-
masta. VI-kerroksiset rakennusalat ovat väljähköt ja melko lähellä
toisiaan, mutta niiden väliin tulee sovittaa vähintään 5 metrin le-
veydeltä katettua ulkotilaa n. tasosta +9,3 ylöspäin. Osa katetusta
alueesta voi olla myös pergolaa.

Lisäksi kaavassa on muita määräyksiä koskien rakennusten ulko-
asua ja pihan käsittelyä. Määräyksillä pyritään sovittamaan uudis-
rakentaminen alueen miljööseen ja olemassa olevaan rakennus-
kantaan. Kaavassa myös mahdollistetaan rakennuksen toteutta-
minen puurakenteisena ja verhoiltuna.

Puisto (VP)

Kaavamuutoksen myötä Kauppalanpuiston länsireunasta liitetään
palvelutalon tonttiin noin 495 m2 kokoinen alue. Palvelutalon ton-
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tin eteläinen osa (noin 175 m2) liitetään kaavassa osaksi Kauppa-
lanpuistoa. Toimenpiteellä varaudutaan pitkällä aikajänteellä
Kauppalanpuiston reitistöä koskeviin tulevaisuuden mahdollisiin
muutostarpeisiin. Toistaiseksi alue on tarkoitus säilyttää ennallaan
puustoisena.

Kaava-alueen itäreunalla kulkeva puistoraittiyhteys säilyy alueella.
Raitin itäpuolella kasvava puurivi on osoitettu kaavassa säilytettä-
väksi puuriviksi.

Liikenne

Lähtökohdat

Suunnittelualue sijaitsee Kauppalantien varressa. Kauppalantie
on paikallinen kokoojakatu, jonka liikennemäärä on nykyisin vajaa
4000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kaavamuutosalue sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä Huopa-
lahden asemalta ja tulevalta Raide-Jokerin pysäkiltä. Kauppalan-
tien bussipysäkit, joita käyttää 3 eri bussilinjaa, ovat alle 200 met-
rin päässä.

Kauppalantiellä ei ole erillisiä pyöräteitä, vaan pyöräily tapahtuu
ajoradalla.  Muutenkaan Etelä-Haagan alueella ei juurikaan ole
erillisiä pyöräteitä vaan pyörällä ajetaan ajoradalla autojen jou-
kossa.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu ei vaikuta alueen jalankulun, pyöräilyn tai joukkolii-
kenteen järjestelyihin. Kaavan mahdollistama lisärakentaminen
tuottaa lähikatuverkkoon arviolta noin 60 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Lisäyksellä ei ole merkittävää vaikutusta lähikatuverkon
toimivuuteen.

Pysäköinnille on osoitettu kaavassa 7 autopaikkaa maantasoon
Kauppalantien puolelle.  Autopaikkamäärä on yleistä laskentaoh-
jetta pienempi, sillä hanke on esittänyt erillisen selvityksen auto-
paikkatarpeestaan. Paikkatarve perustuu henkilöstön määrään,
asukkaiden autottomuuteen sekä siihen, että vierailijoita käy ta-
saisesti, koska palvelutalossa ei ole erillisiä vierailuaikoja. Nyt
osoitetut paikat palvelevat siis saatto- ja vierailuliikennettä sekä
henkilökuntaa.
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Palvelut

Lähtökohdat

Noin puolen kilometrin säteellä suunnittelualueesta sijaitsee mm.
SYK:n uimahalli, Etelä-Haagan kirjasto, Huopalahden kirkko, koi-
rapuisto, keskuspuisto, Arena Centerin salibandyhalli sekä useita
kouluja ja päiväkoteja. Huopalahden asemalle (juna-asema ja tu-
leva Raide-Jokerin pysäkki) on vajaan kilometrin matka. Haagan-
torille on noin 100 metrin matka. Torilla järjestetään monenlaisia
toritapahtumia ja sen ympäristössä on mm. bussipysäkki (linjat
40, 41 ja 63), kierrätyspiste, kaupunkipyöräparkki, postilaatikko
sekä REKO ruokapiirin jakelupiste. Vihdintien ja Hämeenlinnan-
väylän lähi- ja kaukolinjojen bussipysäkit ovat kävelyetäisyydellä.

Kaavaratkaisu

Kaavassa mahdollistetaan palvelukodin laajennus, joka tuo alu-
eella n. 50 uutta asukasta. Uusien asukkaiden sijoittuminen alu-
eelle edesauttaa palvelujen säilymistä ja kehittymistä. Kaavassa
varataan tilaa yhteis- ja palvelutiloille sekä ravintolalle, joka on
myös muiden kuin talon asukkaiden käytettävissä.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta vaativaa maaston
tasoerojen ja tontille sijoittuvan palvelutalon takia. Tontilla tulee
kiinnittää erityistä huomiota esteettömien yhteyksien järjestämi-
seen. Vanhusten pääsy rakennuksesta ulko-oleskelualueille on
järjestettävä esteettömästi. Muilta osin asemakaava-alue on es-
teettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Kaavamuutosalue kuuluu Haaganpuron valuma-alueeseen. Se
sijaitsee Haaganpuron laakson itärinteellä ja tontilla on suuret kor-
keuserot: Kauppalanpuiston puolella korkotaso on n. +3,5 mpy,
Kauppalantien reuna on tasossa n. +9 mpy.

Tontilla ja Kauppalanpuiston kaavamuutosalueeseen kuuluvassa
alueen osassa ei ole Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan
erityisiä luontoarvoja. Tontti on ilmeeltään melko vehreä ja puus-
toinen. Kadun puolella kasvaa kolme komeaa mäntyä ja pohjois-
nurkalla suurikokoinen tammi. Kauppalanpuiston puoleinen tontin
osa on runsaan kasvillisuuden peittämä.
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Kauppalanpuisto on alueellisesti tärkeä oleilu- ja virkistysalue,
jonka läpi kulkee Helsingin viher- ja virkistysverkon yhteys.
Kaava-alueen itäreunalla sijaitsee metsävaahteroista koostuva
yksittäinen komea puurivi, joka on jäänne aiemmasta puistokujan-
teesta.

Kaavaratkaisu

Kaavamääräyksillä pyritään säilyttämään tontin vehreä olemus.
Tontilla sijaitsevat kadun varren männyt ja tontin pohjoisosan
suuri tammi on merkitty säilytettäviksi puiksi. Lisäksi kaavassa on
määräyksiä istutettavista alueen osista, joissa kaupunkikuvalli-
sesti merkittävä puusto tulee säilyttää ja tarvittaessa uudistaa.
Kauppalanpuiston puoleisen puistopolun vaahterat on osoitettu
kaavassa säilytettäväksi puuriviksi. Puurivin ja muun Kauppalan-
puiston kasvillisuuden sekä Haaganpuron ja sen taimenkannan
säilymistä turvataan myös määräyksellä, jonka mukaan tontin ra-
kennustyöt tulee hoitaa tontilta käsin eikä rakentaminen saa ai-
heuttaa vahinkoa niille.

Tontin korkeuserot on määrätty häivytettäviksi pääosin istutetuilla
nurmiluiskilla tai terassein, joihin liittyy istutuksia. Mahdolliset tuki-
muurit tulee maisemoida ilmeeltään vehreiksi esimerkiksi köyn-
nösistutuksin. Kaavassa on myös annettu määräys tontin huleve-
sien hallinnasta sekä viherkertoimen käytöstä.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Tontti sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä. Lähialueilla on
monipuolisia virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia sekä peruspalve-
luita. Suunnittelualueella on paljon kasvillisuutta ja suhteellisen
paljon vettä läpäisevää ja imevää maanpintaa.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu perustuu olemassaolevan infrastruktuurin hyödyn-
tämiseen.

Täydennysrakentamisen myötä läpäisemättömien pintojen määrä
alueella lisääntyy. Kauppalanpuisto ja Haaganpuro ovat tulva-
herkkää aluetta, joten kaavassa määrätään viivyttämään huleve-
siä tontilla. Hulevesiä tulee viivyttää siten, että mitoitustilavuus on
1 m3 jokaista sataa (100) läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden.
Rakentamatta jäävät tontinosat tulee istuttaa. Lisäksi kaavaan on
merkitty säilytettäväksi täysikasvuisia puita. Rakennusten katot
tulee toteuttaa kattopuutarhoina tai viherkattoina, mikäli rakennuk-
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seen tulee tasakatto. Tontin on kaavaehdotuksen mukaan täytet-
tävä Helsingin viherkertoimen tavoiteluku, joka ohjaa myös mm.
hulevesijärjestelmän monipuolisia ratkaisuja.

Haaganpuroa ja siellä elävää taimenkantaa suojataan kaavamää-
räyksellä, jossa kielletään haitan tai vahingon aiheuttaminen tai-
menpurolle myös rakentamisaikana.

Ilmastonmuutoksen hillintään vaikutetaan useilla kaavamääräyk-
sillä. Purettavan rakennuksen käyttökelpoinen materiaali on kier-
rätettävä. Kaavassa on määräys pyrkiä rakentamisessa korkeaan
energiatehokkkuuteen ja uusiutuvan energian tuottamiseen ton-
tilla. Lisäksi kaavassa kannustetaan käyttämään kestävää raken-
nustapaa ja kestäviä materiaaleja rakennuksissa ja piha-alueilla.
Kaavassa myös mahdollistetaan rakennuksen toteuttaminen puu-
rakenteisena, mikä on yksi Helsingin kaupungin keinoista saavut-
taa hiilineutraaliustavoitteet.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Haagan rakennukset ja arvotus selvityksessä (Helsingin kaupun-
kisuunnitteluviraston julkaisuja 1998:4) Kauppalantie on arvotettu
merkittäväksi katutilaksi. Rakennus sijaitsee korttelissa, jonka
korttelimuoto on säilynyt Haagan kauppalan ajalta, vaikka raken-
nukset itse ovatkin myöhempää kerrostumaa. Tontilla sijaitsevaa
rakennusta ei kuitenkaan ole esitetty selvityksessä rakennussuo-
jelukohteeksi.

Kaavaratkaisu

Kaavassa määritellään säilytettäviksi tontilla sijaitsevaa komeaa
puustoa sekä Kauppalanpuiston puukujanne nykyisiltä osin. Ton-
tilla sijaitsevaa rakennusta ei suojella, sillä sille ei ole riittäviä pe-
rusteita. Nykyisen palvelutalorakennuksen säilyttäminen osana
uutta palvelukotikokonaisuutta on todettu liian haastavaksi mm.
rakennuksen kunnon, muuntojoustavuuden, tontin järjestelyiden
ja kaavoitustyön alkuvaiheessa asetettujen reunaehtojen toteutu-
misen kannalta.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Verkostot sijaitsevat Kauppalantiellä. Kauppalantiellä ei ole tontin



12 (23)

kohdalla hulevesiviemäriä, vaan hulevedet johdetaan kadun kai-
voista Haaganpuroon Kauppalanpuiston puistoalueella tontin poh-
joispuolelle sijoittuvan hulevesiviemärin kautta.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu ei edellytä yhdyskuntateknisen huollon verkostojen
lisärakentamista tai johtosiirtoja. Tontin on alustavasti mahdollista
liittää hulevesiverkostonsa Kauppalanpuistossa sijaitsevaan
Kauppalantien ja Haaganpuron väliseen hulevesiviemäriin.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Kaava-
viettäessä itään. Maaperän pintaosa on 1960-luvulla rakennettua
täyttöä, jonka alla kaava-alueen länsiosassa on moreenia ja itä-
osassa savikkoa. Pohjaveden korkeustasosta Kauppalanpuis-
tossa ei ole tuoretta tietoa. 1980-luvulta peräisin olevien mittaus-
tulosten mukaan pohjaveden pinta on vaihdellut tasolla

Tontilla ei ole tiedossa toimintaa joka olisi voinut aiheuttaa maa-
perän pilaantumista. Tontin itäpuolella sijaitsevan Kauppalanpuis-
ton alueella on tehty pilaantuneen maaperän kunnostustoimenpi-
teitä sekä poistettu jätteensekaista täyttöä.

Kaavaratkaisu

Tontin stabiliteetti Haaganpuron suuntaan tulee ottaa huomioon
jatkosuunnittelussa. Rakennuskaivantojen suunnittelussa tulee
kiinnittää huomiota mahdollisiin Kauppalantien tuentaan liittyviin
ratkaisuihin. Rakennusten ja rakenteiden perustamiseen tullaan
käyttämään sekä maanvaraisia että tukipaaluihin perustuvia rat-
kaisuja. Perustamistavat määritellään toteuttamista varten tehtä-
vien pohjatutkimusten perusteella. Rakentamisesta ei saa aiheu-
tua haittaa tai vahinkoa Kauppalanpuiston säilytettävälle puuriville
eikä Haaganpurolle ja sen taimenkannalle. Orsi- ja pohjaveden-
pinnan alentaminen työnaikaisesti tai pysyvästi on kielletty. Pohja-
vedenpinnan alapuolelle osittain jäävät kerrokset tulee rakentaa
vedenpaine-eristettynä.

Kauppalanpuistossa tiedossa olevista pilantuneen maaperän kun-
nostustoimenpiteistä johtuen kaavoitettavan tontin alueella on an-

on selvitettävä ennen rakentamiseen ryhtymistä ja tarvittaessa
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maaperä on puhdistettava ennen alueen ottamista kaavan käyttö-
tarkoitukseen

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Hämeenlinnanväylä tuottaa lähiympäristöönsä melua ja ilman
epäpuhtauksia.

Kaavaratkaisu

Vanhusten palveluasuminen on ns. herkkä kohde, joten suunnitte-
lussa melu- ja ilmanlaatunäkökohtiin on kiinnitetty erityistä huo-
miota. Sisätiloissa ohjearvojen melutasot ovat saavutettavissa ta-
vanomaisin ääneneristävyysratkaisuin. Palvelukodin oleskelupi-
halle tulee järjestää melulta suojattu alue. Melunsuojaus tulee to-
teuttaa alueen arvoihin sopivalla tavalla ja sovittaa rakennuksen
arkkitehtuuriin.

Puiston puolelle Hämeenlinnanväylän suuntaan on esitetty viite-
suunnitelmassa pieniä parvekkeita omaehtoista pelastautumista
varten. Parvekkeet on tarkoitettu vain lyhytaikaista pistäytymistä
varten eikä niillä ole tarkoitus oleskella, joten niitä ei ole tarpeen
äänieristää Hämeenlinnanväylän melua vastaan.

Ilmanlaatuvyöhykkeiden minimietäisyys Hämeenlinnanväylään
täyttyy. Kaavassa on kuitenkin määräys rakennusten ilmanotosta.

Pelastusturvallisuus

Lähtökohdat

Tontti sijaitsee jyrkässä rinteessä. Kadun ja puiston tasoero on
enimmillään noin 5 metriä.

Kaavaratkaisu

Viitesuunnitelmassa on esitetty, että vanhusten palvelukoti voi-
daan tarvittaessa sprinklata. Puiston puolella varatiet on järjes-
tetty omaehtoisesti pienten ulokeparvekkeiden kautta. Kadun puo-
lella pelastautuminen voidaan hoitaa nostoautolla.

Rakennuksen palotekniset suunnitelmat laaditaan rakennuslupa-
vaiheessa.
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Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Kaavamuutoksen pohjaksi on laadittu viitesuunnitelma, joka on
käynyt läpi vuorovaikutusprosessin osallistumis- ja arviontisuunni-
telmavaiheessa. Viitesuunnitelmaa on kehitetty eteenpäin kaava-
prosessin edetessä.

Kaavan liitteeksi on laadittu myös viitesuunnitelmaan pohjautuva
meluselvitys.

Tarkistetun kaavaehdotuksen tueksi laadittiin varjostustutkielma.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Mikäli puistoon toteutetaan uusi porrasyhteys, kaavaratkaisun to-
teuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia. Porrasyhteyden
rakentaminen ei ole ajankohtainen, eikä tarkempia kustannuksia
ole tarpeen arvioida tässä vaiheessa.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu
tuloja uuden vuokrattavan tai myytävän rakennuskerrosalan
kautta.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisu tiivistää kaupunki- ja yhdyskuntarakennetta hyvien
liikenneyhteyksien läheisyydessä. Muutos mahdollistaa n. 50 uu-
den asukkaan sijoittumisen tontille.

Uudisrakennuskokonaisuus on tontilla nykyisin sijaitsevaa raken-
nusta suurempi, mutta se on sovitettu olemassa olevaan raken-
nuskantaan ja miljööseen rakennuksen sijoittelua, kerroslukua ja
ulkoasua säätelevin määräyksin.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Kaavamuutoksen mahdollistama palvelukotikokonaisuus on ton-
tilla nykyisin sijaitsevaa rakennusta korkeampi ja pohjapinta-alal-
taan laajempi. Rakentamisen myötä maisema muuttuu nykyistä
rakennetummaksi. Tontilta ja sen rajan tuntumasta saattaa hävitä
yksittäisiä puita rakentamisen takia. Tontin vehreys pyritään kui-
tenkin kaavamääräyksin säilyttämään mahdollisimman suurilta
osin ja esimerkiksi Kauppalantien varressa sijaitsevat komeat
männyt sekä tontin pohjoisosassa sijaitseva tammi on kaavamää-
räyksin määrätty säilytettäväksi.
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Kauppalanpuistosta pieni osa liitetään tonttiin, ja vastaavasti ton-
tin eteläinen osa liitetään puistoon, mutta muilta osin Kauppalan-
puisto säilyy entisellään. Kauppalanpuiston puolella pohjoisempi
uudisrakennusmassa sijoittuu lähelle puiston pohjois-etelä -suun-
taista puistopolkua. Puistopolkua aikaisemmin reunustanutta kak-
sipuoleista puurivistöä ei näin ollen voida palauttaa. Kyseiseltä
puistopolun osuudelta poistuu valaisimia. Puiston puolelle jäävä
puurivi kuitenkin säilytetään. Uusi rakennuskokonaisuus tulee nä-
kymään puistoon nykyistä enemmän, mutta puiston ja muodostet-
tavan tontin rajaa on mahdollista pehmentää visuaalisesti uusilla
istutuksilla.

Tontin eteläinen osa liitetään osaksi Kauppalanpuistoa. Toimenpi-
teellä varaudutaan pitkällä tähtäimellä tulevaisuuden mahdollisiin
kulkuyhteystarpeisiin. Yhteyden rakentaminen ei kuitenkaan ole
ajankohtainen, ja alue on tarkoitus säilyttää mahdollisimman pit-
kälti nykytilassaan puustoisena.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavaratkaisu ei vaikuta alueen jalankulun, pyöräilyn tai joukkolii-
kenteen järjestelyihin. Kaavan mahdollistama lisärakentaminen
tuottaa lähikatuverkkoon arviolta noin 60 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Lisäyksellä ei ole merkittävää vaikutusta lähikatuverkon
toimivuuteen.

Kaavassa kaikki autopaikat osoitetaan tontille. Autopaikkojen
määrä on määritelty erityisasumisen tarpeiden mukaan erillisen
selvityksen pohjalta.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Kaava mahdollistaa tontilla nykyisin sijaitsevan 1960 70-luvun
taitteessa rakennetun palvelutalorakennuksen purkamisen ja kor-
vaamisen uudella.

Täydennysrakentaminen sijoittuu Kauppalantien varteen. Raken-
nusalat on porrastettu siten, että eteläinen massa on noin 3 met-
rin ja pohjoisempi massa noin 15 metrin päässä Kauppalantiestä.
Pohjoisemman rakennusmassan edustalle on suunniteltu istutus-
kaista sekä nykytilannetta mukaillen yksipuoleinen pysäköinti-
kampa maantasoon. Kaupunkikuvallisesti komeat männyt pysä-
köintikentän ja Kauppalantien välisellä istutusvyöhykkeellä säilyte-
tään, samoin tontin pohjoisosan suurikokoinen tammi. Vaikka uu-
disrakennuskokonaisuus on suurempi kuin tontilla nykyisin sijait-
seva kolmikerroksinen rakennusmassa, rakentaminen on pyritty
sopeuttamaan ympäristön ominaispiirteisiin ja korkeutta on rajoi-
tettu kadun puolella siten, ettei se nouse merkittävästi korkeam-
maksi kuin vastapäinen asuinrakennus.
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Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kaavaratkaisu perustuu olemassa olevan infrastruktuurin hyödyn-
tämiseen, mikä on tarkoituksenmukaista ilmastonmuutoksen hillin-
nän ja sopeutumisen näkökulmasta. Lisäksi kaavassa on mää-
räyksiä uusiutuvan energian hyödyntämisestä, rakennuksen ener-
giatehokkuudesta, hulevesien hallinnasta sekä viherkertoimen
käytöstä. Vanhan rakennuksen purkaminen aiheuttaa hiilipääs-
töjä, mutta uusi energiatehokkaampi rakennus toisaalta vähentää
ko. päästöjä pitkällä aikavälillä. Purkumateriaali tulee kaavamää-
räyksen mukaisesti kierrättää.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan nykyistä suuremman
vanhusten palvelukodin rakentaminen hyvälle paikalle puiston
reunalle. Määräyksillä varmistetaan myös laadukkaiden palvelui-
den tarjoaminen vanhuksille heidän omassa asuintalossaan.
Myös muiden alueen asukkaiden on mahdollista hyödyntää esi-
merkiksi rakennuksen ravintolaa.

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Alueelle tulee noin 50 asukasta lisää, mikä edesauttaa olemassa
olevien palveluiden säilymistä ja kehittymistä. Vanhusten palvelu-
koti myös työllistää ihmisiä.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

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

dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen

- varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutok-
sen vaikutuksiin

Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin koh-
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Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettävää aluetta.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on Kantakaupunki C2-
ja Asuntovaltaista A3 aluetta, jonka vierestä menee viheryhteys.
Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukai-
nen.
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Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pin-
takallioaluetta, jonka rajaus loppuu juuri kaava-alueen itäreunassa
Kauppalanpuiston purolaakson kohdalla. Nyt laadittu kaavarat-
kaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa; palvelutalon tontilla
kaava nro 5721 (vahvistettu 25.11.1965) sekä Kauppalanpuis-
tossa kaava nro 10505 (tullut voimaan 7.5.1999). Kaavan mukaan
palvelutalon tontti on vanhusten asuntolan korttelialuetta, jonka
tonttitehokkuusluku on e=1,0. Kauppalanpuistossa on merkintä
VP (puisto).
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Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa tontin sekä puistoalueen. Tontti on
vuokrattu kaavamuutoksen hakijalle.

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 2019 tontin haltijan hakemuk-
sesta.

Viranomaisyhteistyö

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

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)
 sosiaali- ja terveystoimiala

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 Haagalainen- ja Helsingin
Uutiset -lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 4.11.  15.12.2019 seuraavissa paikoissa:
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
 Etelä-Haagan kirjastossa, osoite Isonnevantie 16 B
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Kaavapäivystys pidettiin 11.11.2019 Etelä-Haagan kirjastossa.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat kaupunkikuvaan ja vesi-
huollon tilavarauksiin. Kaupunginmuseo esitti lausunnossaan huo-
mioita alueen ominaisluonteen säilymisen edellytyksiin ja uudisra-
kennuksen sovittamisesta Kauppalantien ja Kauppalanpuiston
ympäristöön. Kaupunginmuseo ei esittänyt nykyiselle rakennuk-
selle suojelua, mutta kannusti kestävän kehityksen näkökulmasta
tutkimaan sen säilyttämistä osana uutta palvelutalokokonaisuutta.

http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Kaavapäivystys
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Kaavapäivystys
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä totesi kannan-
otossaan, että Kauppalanpuistossa sijaitseva jätevesiviemäri tu-
lee huomioida kaavoituksessa ja tarvittava suoja-alue on 6 metriä
putken keskilinjasta molempiin suuntiin. Sosiaali- ja terveystoi-
miala ilmoitti, ettei asiasta ole lausuttavaa.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä
siten, että uudisrakennusta ja tontin järjestelyitä on ohjattu mm.
rakennuksen korkeutta, ulkoasua, rakennusalojen rajoja, istutus-
alueita ja säilytettävää puustoa koskevin kaavamääräyksin. Kaup-
palanpuistoon on merkitty viemärille 6 metriä leveä johtokuja.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat uudisrakentamisen vaikutuksiin nykyisten
naapureiden olosuhteisiin, Kauppalanpuistoon, puustoon, luonto-
arvoihin, taimeniin ja kaupunkilintuihin, tontinrajojen muutoksiin,
kulkureitteihin, uudisrakennuksen korkeuteen ja tyyliin. Vanhusten
palveluasuminen nähtiin alueelle sopivana toimintona, mutta ra-
kennuksen koettu massiivisuus häiritsi useita mielipiteen jättäjiä.
Osassa mielipiteistä oltiin kuitenkin myös sitä mieltä, että hanke
on esimerkki hyvästä ja järkevästä täydennysrakentamisesta jul-
kisten kulkureittien lähettyville ja että viitesuunnitelman ajatus
kahtena erillisenä rakennuksena hahmottuvasta uudisrakennuk-
sesta on hyvä.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä esimerkiksi siten,
että kaavassa on useita rakennuksen ulkonäköön, kaupunkikuval-
lisesti merkittävään kasvillisuuteen sekä hulevesiin ja vihertehok-
kuuteen vaikuttavia kaavamääräyksiä. Lisäksi on määrätty, ettei
rakentaminen saa aiheuttaa haittaa säilytettävälle puuriville eikä
Haaganpurolle taimenineen.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 11 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
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Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 1.  30.6.2020

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat uudisrakennuk-
sen korkeuteen, massoitteluun ja ulkonäköön sekä naapureiden
asumisolosuhteiden oletettuun huonontumiseen ja kadulla kulki-
joiden näkymiin. Lisäksi todettiin, että OAS-vaiheen mielipiteitä ei
oltu riittävästi huomioitu asemakaavaehdotuksessa ja huomautet-
tiin, että OAS-vaiheen mielipiteistä vain yhdessä suhtauduttiin täy-
sin positiivisesti hankkeeseen, ja vuorovaikutusraportista saattoi
saada asiasta väärän kuvan.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Viranomaisilla ei ollut huomautettavaa kaava-
ehdotuksesta. Kaupunginmuseo totesi, että OAS-vaiheessa esiin-
tuodut tavoitteet rakennetun kulttuuriympäristön osalta on asema-
kaavamääräyksissä otettu riittävällä tavalla huomioon.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)
 sosiaali- ja terveystoimiala

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista muistutuksista ja 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:

Kaavakarttaan sekä merkintöihin ja määräyksiin on tehty joitakin
teknisluonteisia tarkistuksia. Lisäksi rakentamisen toteuttamista
tontilta käsin ja haitan tai vahingon aiheuttamisen kieltämistä kos-
keva kaavamääräys on laajennettu koskemaan myös muuta
Kauppalanpuiston kasvillisuutta ja puustoa Kauppalanpuiston
puurivin ja Haaganpuron ja sen taimenkannan lisäksi.
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Aineistoon tehdyt täydennykset:

 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den sekä tiivistelmän osalta

 kaavaselostuksen liitteeksi on lisätty varjostustutkielma
 kaavaselostuksesta on tarkennettu seuraavia kohtia: Koh-

dassa Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet alaotsikot

set
ja kikuvaan ja

 kaavakartan nimiö on päivitetty
 kirjoitusvirheitä on korjattu kaavakartasta/kaavaselostuksesta

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
3.11.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12638
hyväksymistä.

Helsingissä 3.11.2020

Tuomas Hakala
vs. asemakaavapäällikkö
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

KAUPPALANTIE 9, ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Osoitteessa Kauppalantie 9 sijaitsevalle tontille suunnitellaan pal-
velukodin laajennusta. Suunnitelmassa vanha rakennus puretaan
ja tilalle rakennetaan suurempi kokonaisuus. Uudisrakennus sijoit-
tuu tontille ja osittain Kauppalanpuiston puolelle. Hankkeen lähtö-
kohdista keskustellaan Etelä-Haagan kirjastossa 11. marraskuuta
2019.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee korttelin 29018 tonttia 2 sekä sen itäpuo-
lella sijaitsevaa Kauppalanpuiston reunaa. Tavoitteena on mahdollistaa
vanhusten palvelukodin laajennus tontin koillisreunan puolella osittain
puiston puolelle.
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Osallistuminen ja aineistot

Kaavapäivystys pidetään Etelä-Haagan kirjastossa 11.11.2019 klo
17.30 19.30. Tilaisuudessa vastataan myös Tunnelitie 8:n kaavamuu-
toshanketta koskeviin kysymyksiin. Ensin keskustellaan Tunnelitien
hankkeesta 17.30 18.30 ja sen jälkeen käsitellään Kauppalantien han-
ketta 18.30 19.30.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (viite-
suunnitelma) on esillä 4. 22.11.2019 seuraavissa paikoissa:
 Etelä-Haagan kirjastossa, osoite Isonnevantie 16 B
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalve-
lussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma-to klo 9-16,
pe 10-15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää
aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitel-
mat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta pyydetään esittämään viimeistään 22.11.2019. Kirjalliset mielipi-
teet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11 13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15 16) tai sähköpos-
tilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

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

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

Osalliset

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

 Pro Haaga  Pro Haga ry
 Pohjois-Haaga seura
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 sosiaali- ja terveystoimiala
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)

http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://kartta.hel.fi/suunnitel-mat
http://kartta.hel.fi/suunnitel-mat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkiku-
vaan, virkistykseen, maisemaan sekä liikenteeseen ja laaditaan tarvitta-
vat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi.
Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kau-
pungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa tontin sekä puistoalueen. Kaavoitus on tul-
lut vireille tontin haltijan hakemuksesta.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1965) tontti on merkitty vanhusten
asuntolan korttelialueeksi (YA). Puiston (VP) puolella on voimassa ase-
makaava 10505 vuodelta 1999.

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty
kantakaupungiksi (C2) ja asuntovaltaiseksi alueeksi (A3). Lisäksi yleis-
kaavaan on merkitty Kauppalanpuiston puolelle viheryhteys.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia / selvityksiä:
 Kauppalanpuiston kasvillisuusinventointi (Helsingin kaupungin ra-

kennusviraston katu- ja puisto-osasto, 2009)
 Haagan aluesuunnitelma 2007 2016 (Helsingin kaupungin raken-

nusviraston katu- ja puisto-osasto, 2007:1)

Tontilla sijaitsee nykyisin Folkhälsanin omistama vanhusten palvelukoti
Kristinagården. Tontti on kaavoitettu asuntolalle 1960-luvulla ja vaalea
betonielementtirakennus on valmistunut 1960-luvun lopulla.

Kauppalanpuisto on vehreä, avara puistoalue Haaganpuron laaksossa
Vihdintien, Hämeenlinnanväylän ja Kauppalantien välissä. Monipuoliset
istutusryhmät rytmittävät avointa maisematilaa niittyineen ja nurmikkoi-
neen.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Leena Paavilainen, arkkitehti, p. (09) 310 64424,
leena.paavilainen@hel.fi
(ajalla 4.11. 10.11.2019 Nina Välkepinta-Lehtinen, arkkitehti,
p. (09) 310 37024, nina.valkepinta-lehtinen@hel.fi)

Liikenne
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37433,
taina.toivanen@hel.fi

mailto:taina.toivanen@hel.fi
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Teknistaloudelliset asiat
Jarkko Nyman, insinööri, p. (09) 310 37094, jarkko.nyman@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Tiina Uusitalo, maisema-arkkitehti p. (09) 310 20764,
 tiina.uusitalo@hel.fi

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

Helsingissä 16.10.2019

Tuomas Eskola

yksikön päällikkö

mailto:jarkko.nyman@hel.fi
mailto:tiina.uusitalo@hel.fi
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
http://facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://twitter.com/helsinkikymp
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Kaavoituksen eteneminen
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1 Taustatiedot

1.1 Asemakaavakohde
Kristinagårdenin asemakaavan muutos, Helsinki.

1.2 Selvityksen tarkoitus
Tehtävänä oli laatia liikennemeluselvitys asemakaavamuutosta varten. Melumallinnuksen avulla
tarkasteltiin liikennemelun aiheuttamat alueen melutasot ja julkisivumelutasot sekä meluvaiku-
tukset viitesuunnitelman mukaisille oleskeluun tarkoitetuille piha-alueille. Työssä määritettiin suo-
situkset rakennusten rakenteiden äänitasoerovaatimuksille ja suositukset parvekelasituksen ääni-
tasoerovaatimuksille. Työssä tutkittiin myös meluntorjunnan tarvetta ja esitettiin ohjeet ja suosi-
tukset alueiden melunhallinnan ja -torjunnan jatkosuunnittelulle.

1.3 Tilaajat
Folkhälsan

Yhteyshenkilö:
Christer Holmström
Christer.Holmstrom@folkhalsan.fi

1.4 Suunnittelu
Sitowise Oy
Åkerlundinkatu 11 A, 33300 Tampere
+358 20 747 6000 | vaihde

Tiina Kumpula, vanhempi asiantuntija, Ins. AMK, projektipäällikkö ja laadunvarmistus
puh. +358 40 0516 888
email tiina.kumpula@sitowise.com

Kirsi-Maarit Hiekka, asiantuntija, Ins. AMK, meluasiantuntija
puh. +358 44 3708 655
email kirsi-maarit.hiekka@sitowise.com

2 Arviointimenetelmät ja lähtötiedot

2.1 Melun ohjearvot
Melulaskennan tuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annettuihin meluta-
son ohjearvoihin [1]. Melun ohjearvot on tarkoitettu käytettäväksi maankäytön, liikenteen ja ra-
kentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Ohjearvot on annettu erikseen
päivä- (klo 7–22) ja yöajan (klo 22–7) melutasoille. Tässä työssä ulko-oleskelualueille sovellettiin
päiväajan 55 dB ja yöajan 50 dB ohjearvoja.

mailto:Christer.Holmstrom@folkhalsan.fi
mailto:tiina.kumpula@sitowise.com
mailto:kirsi-maarit.hiekka@sitowise.com
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Julkisivujen äänitasoerovaatimuksen L määrittämiseen sovellettiin asuinhuoneiden päiväajan
35 dB ja yöajan 30 dB sisätilojen ohjearvoja.

Päiväajan melutilanne on määräävämpi, koska liikenteen jakaumasta johtuen yömelutasot ovat yli
5 dB pienemmät kuin päivämelutasot.

Taulukko 1 Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annetut melutason ohjearvot [1]

Ohjearvot ulkona Päivällä
LAeq, klo 7–22

Yöllä
LAeq, klo 22–7

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja
taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja
oppilaitoksia palvelevat alueet

55 dB 50 dB

Uudet asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet
taajamissa ja hoitolaitoksia palvelevat alueet 55 dB 45 dB

Loma-asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet
taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet 45 dB 40 dB

Ohjearvot sisällä LAeq, klo 7–22 LAeq, klo 22–7

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -

Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB -

2.2 Melulaskennat
Melulaskenta perustuu melun leviämiseen 3D-maastomallissa, johon on mallinnettu melulähteet,
rakennukset, meluaidat ja maastonmuodot sekä näiden akustiset ominaisuudet. Liikennemeluläh-
teiden melupäästö määritetään liikennetietojen perusteella. Melumalli sisältää kaikki merkittävät
liikenteen melulähteet.

Melumallina on käytetty Helsingin EU-meluselvitystä varten 2017 laadittua melumallia (Helsingin
kaupungin EU-meluselvitys 2017, Sito Oy). Laajat asfalttialueet, katualueet ja rakennusten katot
on mallinnettu akustisesti kovina alueina. Viitesuunnitelman ulko-oleskelualueista asfalttipäällys-
tetyt ja laatoitetut alueet on mallinnettu kovina, viheralueet pehmeinä alueina.

Melulaskennat on suoritettu DataKustik CadnaA 2019 -melulaskentaohjelmalla. Laskenta perustuu
yleisesti Suomessa käytettäviin yhteispohjoismaisiin tieliikennemelun laskentamalliin (Nordic Pre-
diction Method) [2]. Pohjoismaisen tieliikennemelumallin tarkkuus lähietäisyydellä (< 30 m) on
tyypillisesti ±2 dB, kun merkittävät melulähteet ovat laskentapisteeseen näkyvillä.

Selvityksessä on laskettu päivä- ja yöajan keskiäänitasot (LAeq), jolloin niitä voi verrata valtioneu-
voston antamiin melutasojen ohjearvoihin.

Työssä on selvitetty melun ohjearvojen toteutumista oleskeluun tarkoitetuilla piha-alueilla ja par-
vekkeilla sekä julkisivurakenteiden äänitasoerovaatimusten tarve.
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Tärkeimmät laskenta-asetukset melulaskennassa:

· Laskentaruudukon koko 5 x 5 metriä piha-alueilla. Jokainen ruutu on laskettu ilman ruutu-
jen interpolointia

· Meluvyöhykkeiden laskentakorkeus 2 metriä
· Laskentasäde 1500 metriä
· Laskennassa mukana 2. kertaluvun heijastukset
· Rakennukset ja meluaidat heijastavia 1 dB heijastusvaimennuksella.
· Kukin melulähde yksittäisenä emissiolähteenä (pohjoismaisen tiemelumallin mukaisesti)
· Heijastustason määrittelyssä suurin sallittu poikkeama on 1 metri
· Julkisivuun kohdistuva melutaso on laskettu korkeussuunnassa 3 metrin välein alkaen

2 metriä maanpinnasta. Melutaso on laskettu 5 cm etäisyydelle julkisivusta. Julkisivusta
heijastuvaa melua ei huomioida.

· Julkisivulaskennassa pisteväli on vaakasuunnassa 3 metriä.

2.3 Viitesuunnitelmat
Asemakaava-alueen uudet rakennusmassat ja lähialueelle kaavoitetut rakennusmassat on lisätty
melumalliin viitesuunnitelman perusteella [3]. Viitesuunnitelmassa ulko-oleskelualue on sijoitettu
tontin kaakkoisosaan (Kuva 1).

 Kuva 1 Kristinagården, viitesuunnitelma 21.4.2020. [3]

2.4 Katuliikennetiedot
Melulaskennassa käytetyt tieliikennetiedot on esitetty taulukossa 2. Tieliikennetiedot perustuvat
Helsingin kaupungin toimittamiin liikennetietoihin (7.1.2020). Liikenteen päiväajan osuus on arvi-
oitu Helsingin kaupungin meluselvitysohjeen [1] mukaisesti katuluokan (KL) perusteella. (1 mootto-
riväylät, 2 pääkadut, 3 alueelliset kokoojakadut, 4 paikalliset kokoojakadut, 5 asuntokadut). Ras-
kaan liikenteen määrät on tarkastettu Helsingin kaupungin ylläpitämistä liikennetutkimus ja -tilas-
tokartoista.



Raportti, meluselvitys 6/10
Kristinagården asemakaavan muutos

 24.1.2020

Taulukko 2 Melulaskennassa käytetyt katuliikenteen liikennetiedot.

Tie/katu KAVL nykytilanne
[ajon./vrk]

KAVL ennustetilanne
2040 [ajon./vrk]

Nopeus
[km/h]

Raskas % KL

Kauppalantie 3966 6300 40 9,3 3
Kylänevantie 2463 5500 40 5,3 3
Hämeenlinnanväylä 39293 46100 60-80 5,8 1

3 Tulokset
Melulaskennalla selvitettiin liikenteen aiheuttamat päivä- ja yöajan keskiäänitasot LAeq,7–22 ja
LAeq,22–7. Liitemelukartoissa 1.1 ja 1.2 on esitetty julkisivuihin kohdistuvat keskiäänitasot. Ulkoaluei-
den melutasot on esitetty liitteissä 2.1 ja 2.2.

3.1 Suurimmat julkisivuihin kohdistuvat melutasot
Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat keskiäänitasot on esitetty liitteissä 1.1 ja 1.2. Melulaskentatu-
losten perusteella puoleiselle julkisivulle kohdistuu enimmillään 65 dB päivämelutaso (keskiääni-
taso LAeq,7–22).

Kuvissa 2-3 on esitetty päiväajan julkisivumelutasoja 3D-kuvina Hämeenlinnanväylän ja Kauppa-
lantien puoleisilta julkisivuilta.

Kuva 2 Julkisivuihin kohdistuvat päiväajan melutasot vuoden 2040 ennustetilanteessa Hämeenlin-
nanväylän puoleisilla julkisivuilla.
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Kuva 3 Julkisivuihin kohdistuvat päiväajan keskiäänitasot vuoden 2040 ennustetilanteessa Kaup-
palantien puoleisilla julkisivuilla.

Mallinnusten perusteella ei ole tarve antaa erityistä suositusta ääneneristävyydelle L (dB), koska
julkisivuihin kohdistuva keskiäänitaso on mallinnusten mukaan korkeimmillaan päiväaikaan 65 dB
ja yöllä 58 dB, jolloin melualueille asetettu vähimmäisääneneristävyysvaatimus L 30 dB riittää
toteuttamaan sisämelulle asetetun päiväohjearvon 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä.

3.2 Ulko-oleskelualueiden melutasot
Vuoden 2040 ennustetilanteen päivä- ja yöajan meluvyöhykkeet on esitetty liitteissä 2.1 ja 2.2.
Kristinagårdenin kaavoitettavan alueen suunniteltujen ulko-oleskelualueen päiväajan melutasot
ovat ilman meluntorjuntaa välillä 58-59 dB ja yöajan melutasot ovat ilman meluntorjuntaa välillä
51-53 dB (Liite 2.1, Liite 2.2).

Laskentojen perusteella ulko-oleskelualue olisi suositeltavaa suojata mp + 4,15 m korkealla umpi-
naisella aidalla, jolloin melutasot ovat päiväaikaan enintään 55 dB ja yöllä enintään 50 dB ohjear-
vojen (Vnp 993/1992) mukaisesti (Kuvat 4, 5). Jos meluntorjunta on mahdollista toteuttaa seiniin
kiinni, melu ei pääse leviämään oleskelualueelle. Kuvassa 6. on esitetty vaihtoehtoinen meluntor-
junta, jolla päivä- ja yöaikainen ohjearvojen mukainen oleskelualue toteutuu.  Maanpinta on las-
kennoissa oleskelualueen kohdalla tasattu viitesuunnitelmien mukaisesti tasoon +5.4 (N2000).
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Kuva 4 Päiväaikaiset keskiäänitasot meluntorjunta mp +4,15 m (punaisella) ennustetilanteessa
2040.

Kuva 5 Yöaikaiset keskiäänitasot meluntorjunta mp +4,15 m (punaisella) ennustetilanteessa 2040.

Kuva 6 Päiväaikaiset keskiäänitasot meluntorjunta mp +4,15 m (punaisella) ennustetilanteessa
2040.
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4 Yhteenveto ja johtopäätökset

4.1 Ulko-oleskelualueiden melutasot
Suunniteltujen ulko-oleskelualueiden päiväajan melutasot ovat ilman meluntorjuntaa 58-59 dB ja
yöajan melutasot ovat ilman meluntorjuntaa välillä 51-53 dB (Liite 2.1, Liite 2.2). Päiväaikainen
ohjearvo 55 dB ja yöaikainen ohjearvo on laskentojen perusteella saavutettavissa kuvien 4, 5 ja 6
mukaisella mp + 4,15 metriä korkealla meluntorjunnalla.

4.2 Suurimmat julkisivuihin kohdistuvat melutasot
Melulaskentatulosten perusteella Hämeenlinnanväylän puoleisille julkisivuille kohdistuu enimmil-
lään 65 dB päivämelutaso (keskiäänitaso LAeq,7–22).

Keskiäänitason LAeq,7–22 perusteella julkisivuille riittää melualueille asetettu vähimmäisäänita-
soerovaatimus L = 30 dB, jolla voidaan varmistua siitä, että sisämelutason päiväajan 35 dB oh-
jearvo ei ylity. (Liite 1.1).

4.3 Parvekkeiden melutasot ja lasitustarve
Oleskeluparvekkeet, jotka ovat yli 52 dB päivämelun tai 47 dB yömelun (julkisivuun kohdistuva
melutaso ilman heijastusta) julkisivuilla tulee suojata parvekelasituksen avulla. Tässä 52 dB melu-
tasossa ei ole huomioitu julkisivusta heijastuvaa melua, jolloin parvekkeella vallitseva melutaso on
+1…+3 dB suurempi kuin julkisivuun kohdistuva melutaso. Parvekkeilla, joihin kohdistuva melu-
taso on välillä 52-64 dB, meluntorjunta on mahdollista toteuttaa tavanomaisella parvekelasituk-
sella (avattavalla lasituksella ja välilistoilla). Tarvittaessa parvekkeen melutilannetta voidaan vielä
parantaa akustoinnin avulla, kuitenkin enintään noin 2–4 dB.

Laskentojen perusteella kohteeseen mahdollisesti sijoitettavat parvekkeet on lasitettava. Hä-
meenlinnanväylän puoleisella julkisivulla ylimmässä kerroksessa on laskentojen perusteella yh-
dessä kulmassa päiväaikainen keskiäänitaso 65 dB, jonka perusteella tavanomaisen lasituksen li-
säksi mahdollisen parvekkeen ääneneristävyyteen on syytä kiinnittää erityistä huomioita (Kuva 2,
Liite 1.1).

5 Jatkotoimenpidesuositukset

Mikäli Hämeenlinnanväylän puoleisille julkisivuille sijoitetaan parvekkeita, on parvekkeiden ääne-
neristävyyteen syytä kiinnittää huomiota. Oleskelualue on laskentojen perusteella suojattava mp
+ 4,15 m korkealla meluntorjunnalla, esimerkiksi meluseinällä. Meluseinän toimivuuden kannalta
seinärakenne tulee toteuttaa tiiviinä. Mahdolliset meluntorjuntatoimenpiteet tulee suunnitella
tarkemmin jatkosuunnitteluvaiheessa, viimeistään rakennuslupaa hakiessa.

Mikäli suunnitteluperusteet oleellisesti muuttuvat, on tämä meluselvitys harkinnan mukaan päivi-
tettävä.
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6 Liitteet
Liite 1.1 Päiväajan julkisivumelutasot ennustetilanteessa

Liite 1.2 Yöajan julkisivumelutasot ennustetilanteessa

Liite 2.1 Päiväajan meluvyöhykkeet ennustetilanteessa

Liite 2.2 Yöajan meluvyöhykkeet ennustetilanteessa

7 Viitteet
[1] Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 29.10.1992/993. Voimaantulo: 1.1.1993. Saata-

vissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920993
[2] Road traffic noise – Nordic prediction method, TemaNord 1996:525, Nordic Council of Ministers

1996.
[3] Kristinagården, viitesuunnitelma, Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman 2.10.2019.
[4] Liikennemeluselvityksen laatiminen maankäytön suunnitteluun. Helsingin kaupunki, Maankäytön

yleissuunnittelun ohje 9.9.2019.

21.4.2020.
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Liite 1.1

Kristinagården
Kauppalantie 9, Helsinki
Asemakaavamuutoksen
liikennemeluselvitys

Melulaskentatilanne:
Liikennemelu, päiväaika klo 7-22
tiet ja kadut
ennusteliikenne KAVL 2040

viitesuunnitelman mukaiset
uudet rakennusmassat

Julkisivuihin kohdistuvat keskiäänitasot

Päiväajan keskiäänitaso
LAeq, 7-22

 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Meluesteet
meluvalli

meluseinä

Mittakaava 1:1000 (A3)
Päivämäärä: 16.01.20
CadnaA 2019 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: Sitowise Oy

Oleskelu
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Liite 1.2

Kristinagården
Kauppalantie 9, Helsinki
Asemakaavamuutoksen
liikennemeluselvitys

Melulaskentatilanne:
Liikennemelu yöaika klo 22-7
tiet ja kadut
ennusteliikenne KAVL 2040

viitesuunnitelman mukaiset
uudet rakennusmassat

Julkisivuihin kohdistuvat keskiäänitasot

Yöajan keskiäänitaso
LAeq, 22-7

 > 40 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Meluesteet
meluvalli

meluseinä

Mittakaava 1:300 (A3)
Päivämäärä: 16.01.20
CadnaA 2019 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: Sitowise Oy

Oleskelu
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Liite 2.1

Kristinagården
Kauppalantie 9, Helsinki
Asemakaavamuutoksen
liikennemeluselvitys

Melulaskentatilanne:
Liikennemelu, päiväaika klo 7-22
tiet ja kadut
ennusteliikenne KAVL 2040

viitesuunnitelman mukaiset
uudet rakennusmassat

Päiväajan keskiäänitaso
LAeq, 7-22

 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Meluesteet
meluvalli

meluseinä

Mittakaava 1:1000 (A3)
Päivämäärä: 16.01.20
CadnaA 2019 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: Sitowise Oy
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Liite 2.2

Kristinagården
Kauppalantie 9, Helsinki
Asemakaavamuutoksen
liikennemeluselvitys

Melulaskentatilanne:
Liikennemelu,
tiet ja kadut
ennusteliikenne KAVL 2040

viitesuunnitelman mukaiset
uudet rakennusmassat

 keskiäänitaso
LAeq, 22-7

 > 40 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Meluesteet
meluvalli

meluseinä

Mittakaava 1:1000 (A3)
Päivämäärä: 16.01.20
CadnaA 2019 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: Sitowise Oy


