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Tiivistelmä 
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee korttelin 38190 tonttia 2, joka sijaitsee Malmilla osoitteessa Kirkonkyläntie 37. Kaavaratkaisu mahdollistaa alueelle uutta asuinrakentamista ja palveluita. Kaavaratkaisu on tehty, koska se toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita ja Malmin alueen kehittämistä sekä noudat-taa Malmin keskustan suunnitteluperiaatteita. 
Tavoitteena on uudella asuinrakentamisella ja palveluilla kehittää aluetta sekä luoda laadukasta kaupunkiympäristöä. 
Alueelle on suunniteltu kaksi uutta asuinrakennusta, jotka muo-dostavat asuinkorttelin nykyiselle pienteollisuustontille. Kaavassa osoitetaan myös liiketilaa Kirkonkyläntien varrelle. 
Uutta asuntokerrosalaa on 4100 k-m2 ja liiketilakerrosalaa on 150 k-m2. 
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että se edistää asuntotuotantoa sekä luo eläviä, omaleimaisia ja turvalli-sia kaupunginosia. 
Korttelialueen tontti on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvo-teltu hakijan kanssa. 

Asemakaavan kuvaus 
Tavoitteet 

Kaavaratkaisun tavoitteena on uudella asuinrakentamisella ja pal-veluilla kehittää aluetta sekä luoda laadukasta kaupunkiympäris-töä. 
Kaupunginvaltuusto on 13.10.2021 hyväksynyt uuden Kasvun paikka - Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025. Kaavaratkaisu edesauttaa kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista siten, että se edistää asuntotuotantoa sekä luo eläviä, omaleimaisia ja turvallisia kaupunginosia. 

Mitoitus 
Suunnittelualueen pinta-ala on 2 610 m2. 
Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 3 000 k-m2:llä. 
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet 
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 
Kohde sijaitsee osoitteessa Kirkonkyläntie 37, joka rajautuu Kir-konkyläntiehen, Tukkisillankujaan, Jermupuistoon ja erillispienta-lojen tonttiin sekä korttelin toiseen pienteollisuustonttiin. 
Tontilla sijaitsee nykyisin kaksikerroksinen pienteollisuusraken-nus, joka on valmistunut vuonna 1988. 
Tontin omistaja on kiinnostunut kehittämään tonttia asuinrakenta-miseen. Malmin keskustan suunnitteluperiaatteiden mukaisen ton-tin käyttötarkoitus voidaan muuttaa asumiseen. 
Korttelin 38190 toinen pienteollisuustontti ei ole kiinnostunut kehit-tämään tonttia. 
Asuinrakennusten korttelialue (AK)  
Kaavaratkaisu mahdollistaa kuusikerroksisen ja viisikerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen tontille ja nykyinen teollisuusra-kennus puretaan. Kirkonkyläntien varren asuinrakennuksen maantasokerrokseen suunnitellaan myös liiketilaa. Korttelin piha-alueelle suunnitellaan myös asukkaiden yhteinen leikki- ja oleske-lualue. 

Liikenne 
Lähtökohdat 
Tontti sijoittuu Kirkonkyläntien ja Tukkisillankujan väliselle alu-eelle, ja se on hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Tont-tiliittymä on Tukkisillankujalla. 
Tukkisillankuja on päättyvä tonttikatu, jonka liikennemäärä on noin 300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kirkonkyläntie on alueellinen kokoojakatu, jolla moottoriajoneuvoliikenteen määrä on noin 8700 ajon/vrk. Kirkonkyläntiellä on linja-autokaista, jolla kulkee runkolin-jayhteys 560 ja muita useita linja-autoyhteyksiä. Lähimmät runko-linjapysäkit sijaitsevat noin 250 metrin päässä. Kirkonkyläntien molemmin puolin on kaksisuuntaiset pyörätietä. Malmin juna-asema sijaitsee noin 750 metrin päässä.  
Kirkonkyläntien varrelle on suunniteltu Viikin-Malmin raitiotietä. 
Kaavaratkaisu 
Kaavaratkaisu ei edellytä muutoksia yleisten alueiden liikennejär-jestelyihin.  
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Asuinkerrostalojen asukaspysäköinti ja liiketilojen tarvitsemat py-säköintipaikat järjestetään tontin piha-alueelle. Muutamia asukas-pysäköintipaikkoja voidaan sijoittaa autohalleihin Tukkisillankujan puoleisen asuinrakennuksen maantasokerrokseen. 
Asukkaiden vieraspysäköinti järjestetään tontin piha-alueelle, mutta kaavassa on määräys, jonka mukaan osa vieraspysäköin-nistä voidaan järjestää Tukkisillankujalle. 
Ajoneuvojen ja pyörien pysäköintimitoitusohjeet löytyvät kaavasta.  
Vaadittavaa ajoneuvopysäköinnin määrää voidaan vähentää yh-teiskäyttöautojärjestelmällä. 

Palvelut 
Lähtökohdat 
Kaava-alue sijaitsee lähellä Malmin merkittävimpiä julkisia ja pal-veluita. Tällä hetkellä tontin teollisuusrakennuksessa toimii tekni-nen tukkukauppa. 
Kaavaratkaisu 
Kaavaratkaisu mahdollistaa liiketilaa Kirkonkyläntien puoleisen asuinkerrostalon maantasokerrokseen. Liiketilaksi varattavan vä-himmäiskerrosalan neliömetrimäärä on 150 k-m2. 

Esteettömyys 
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta. 

Luonnonympäristö 
Lähtökohdat 
Suurin osa loivasti pohjoiseen viettävästä tontista on vettä lä-päisemätöntä, rakennettua pintaa. Kirkonkyläntien varressa sijait-see kapea nurmikaista sekä yksittäisiä puuvartisia kasveja. Ton-tilla ei sijaitse luontoarvoja.  
Tontin luoteispuolella sijaitsee Jermupuisto, joka on metsäinen mäki. Metsikön läpi kulkee puistokäytävä, ja kallioisella laella si-jaitsee oleskelurakennelma. 
Kaavaratkaisu 
Kaavaratkaisussa nykyinen pienteollisuustontti muuttuu asuinra-kennusten korttelialueeksi. Tontin viherpinta-ala tulee lisäänty-mään nykyisestä asuinrakennusten väliin muodostuvan piha-alu-een rakentuessa sekä viherkattojen toteutumisen myötä. Kaava-ratkaisussa edellytetään myös viherkertoimen käyttöä, mikä ohjaa 
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monipuoliseen kasvillisuuden käyttöön piha-alueen suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Hanke ei tule vaikuttamaan Jermupuiston virkistyskäyttöön. Han-keen suunnittelussa puistoalue on otettu huomioon, rakennuksia ei ole ulotettu puistoon kiinni vaan rakentaminen sekä rakennus-ten tulevat huolto- ja korjaustoimenpiteet voidaan toteuttaa tontilta käsin. 

Ekologinen kestävyys 
Lähtökohdat 
Alue on pienteollisuuskäytössä, joka aiheuttaa hieman ympäristö-häiriöitä. Pääsääntöisesti kiinteistössä asioidaan moottoriajoneu-voilla. 
Tontin maanpinnat ovat pääosin asfaltoituja toiminnan vaatimien logististen järjestelyjen vuoksi. Hulevedet ohjautuvat huleve-siviemäriverkostossa putkitettujen osuuksien sekä avo-ojien kautta Vantaanjokeen. 
Kaavaratkaisu 
Alue sijaitsee hyvien jalankulkuyhteyksien, pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen varrella, mikä mahdollistaa kestäviin liikkumista-poihin pohjautuvan asuin- ja liiketilarakentamisen.  
Kaavassa on annettu määräyksiä viherkertoimesta, viherkatoista, hulevesien käsittelystä ja istutettavista alueen osista. Kaavarat-kaisu mahdollistaa maanvaraiset pihat, mikä luo mahdollisuudet uuden istutettavan kasvillisuuden monimuotoisuuteen. Hulevesien käsittely tontilla vähentää hulevesiverkoston kuormitusta, sekä parantaa osaltaan Vantaanjokeen ohjautuvan huleveden laatua. 

Suojelukohteet 
Lähtökohdat 
Tontilla ei sijaitse suojelukohteita. Tontin vieressä sijaitsee AO-tontti, jossa sijaitsee suojeltu asuinrakennus (sr-3). 
Kaavaratkaisu 
Kaavoituksessa on huomioitu kaava-alueen viereinen suojeltu ra-kennus. Rakennuksia ei ole osoitettu lähelle tonttia ja tontin aitaa-misesta on annettu määräys. 
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Yhdyskuntatekninen huolto 
Lähtökohdat 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Voimassa olevassa asemakaavassa on osoitettu johtokuja tontin pohjoisosaan, jossa sijaitsee nykytilanteen mukaan käytöstä pois-tettu jätevesiviemäri. Nykyiset HSY:n viemäri- ja johtolinjat sijait-sevat Tukkisillankujan katualueella. 
Kaavaratkaisu 
Kaavaratkaisu ei edellytä muutoksia nykyiseen yhdyskuntatekni-sen huollon verkostoon. Aluetta rakentaessa käytöstä poistetut viemärit voidaan poistaa. Tukkisillankujan kujan puoleisten raken-nusten perusrakenteiden tulee mahtua tontin puolelle. 

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kun-nostaminen 
Lähtökohdat 
Maanpinnan topografia alueella on loivapiirteistä, maan viettäessä loivasti koilliseen. Maanpinnan korkeusasema vaihtelee kaava-
alueella noin välillä +17.1…+18.4. Kaava-alue sijaitsee pehmeik-köalueella (savi-siltti). Pehmeikön paksuus on suurimmillaan noin 5 metriä. Pehmeikkökerroksen alapuolella esiintyy tiiveydeltään vaihteleva hiekka- ja moreenikerros, joissa on paikoitellen run-saasti kiviä. Maaperä on routivaa ja märkänä herkästi häiriintyvää. (Geo/Helsingin kaupunki, 2022). 
Tontin välittömässä läheisyydessä ei ole pohjaveden pinnankor-keuden seurantapistettä. Kirkonkyläntien lounaispuolella olevassa havaintoputkesta pohjaveden pinnankorkeus on vaihdellut vuo-sina 1981-2022 välillä +13,6…+15,5 m (noin 1,5–3,4 m nykyi-sestä maanpinnasta). 
Maaperän pilaantuneisuutta on selvitetty alustavasti vuonna 2021 tontin piha-alueella (Taratest Oy, 2021). Tutkimuksessa todettiin alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus öljyhiilivetyjä tontin pohjois-nurkassa syvyydellä 0–1 m sekä kynnysarvon ylittävä pitoisuus raskasmetalleja tontin etelänurkassa syvyydellä 2–3 m. Muilla alu-eilla ei havaittu viitearvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Tutki-muksia ei kohdistettu tontilla sijaitsevan rakennuksen alapuolisiin maakerroksiin. 
Kaavaratkaisu 
Tontilla oleva rakennus on perustettu 250 x 250 mm2 teräsbetoni-sille tukipaaluille, jotka purkutöiden yhteydessä poistetaan tule-
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vien rakenteiden vaatimassa laajuudessa. Uudet rakennukset pe-rustetaan lyöntipaalujen välityksellä kantavan pohjakerroksen va-raan. Paaluina käytetään 300x300 mm. Lyöntipaalutus teräsbeto-nipaaluilla toteutetaan PO-2016 paalutusluokan PTL 2 mukaisesti. Paalujen keskimääräinen tavoitetaso on noin +8. Tarkempi perus-tussuunnittelu vaatii tontille tehtäviä pohjatutkimuksia. (Geo/Hel-singin kaupunki, 2022). 
Uudisrakennuksen lattiat tehdään kantavina ja tuuletettuina tai ra-donputkitettuina varustettuna koneellisella ilmanvaihdolla. Raken-teet routasuojataan ja rakennukset salaojitetaan. Kaikki rakenta-minen tulee toteuttaa siten, ettei se aiheuta pohjavesipinnan ale-nemista. Alin kuivatustaso on +15,00. Tämän tason alapuoliset rakenteet tulee rakentaa vedenpaine-eristettyinä rakenteina. (Geo/Helsingin kaupunki, 2022). 
Tuleva maankäyttö huomioiden tontin pohjoisnurkassa on pilaan-tuneen maaperän puhdistustarve. Lisäksi tontilla sijaitsevan ra-kennuksen purkamisen yhteydessä on tutkittava rakennuksen ala-puolisten maakerroksien mahdollinen pilaantuneisuus. Kaavassa on annettu määräykset: maaperän pilaantuneisuus ja puhdistus-tarve on selvitettävä ja maaperä tarvittaessa puhdistettava ennen rakentamiseen ryhtymistä sekä pohja- ja orsivedenpintaa ei saa laskea. 

Ympäristöhäiriöt 
Lähtökohdat 
Katujen, etenkin Kirkonkyläntien liikenteestä aiheutuu kaavamuu-tosalueelle melua ja ilman epäpuhtauksia. Nykytilanteessa melu-tason ohjearvot ulkona ylittyvät Kirkonkyläntien varrella. 
Kaavaratkaisu 
Kaavan viitesuunnitelman perusteella alueelta on laadittu kaava-selostuksen liitteenä oleva liikennemeluselvitys (Promethor Oy 11.10.2022). Selvityksessä on katuliikenteen kasvun lisäksi huo-mioitu mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettavan Viikin-Malmin pikaraitiotien aiheuttama melu. Raitiotien melun osalta on suunni-teltujen rakennusten julkisivujen äänitasoerovaatimusten mitoituk-sessa laskennallisesti varauduttu siihen, että raitiotien kaarteesta saattaa aiheutua ajoittaista kirskuntaa. 
Kaavassa on annettu meluselvityksen suositusten mukaisesti lii-
kennemelua vastaan äänitasoerovaatimukset 30…36 dB.  Anne-tuilla vaatimuksilla arvioidaan meluselvityksen mukaisesti saavu-tettavan hyvät ääniolosuhteet sisällä sekä melutason ohjearvota-soihin että raideliikenteen enimmäisäänitason suositusarvoon LA-
max 45 dB verraten. Meluselvityksessä suositeltujen vaatimusten lisäksi kaavassa on annettu 32 dB äänitasoerovaatimus ottamaan 
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huomioon viereisen pienteollisuusrakennusten korttelialueen lä-heisyys, vaikka nykyisen toiminnan ei arvioidakaan aiheuttavan nykyisin asuinympäristöön meluhaittaa. 
Asemakaavassa on edellytetty melutason ohjearvojen saavutta-mista leikkiin ja oleskeluun tarkoitetuilla piha-alueilla sekä asunto-jen oleskeluparvekkeilla. Meluselvityksen mukaan Kirkonkyläntien puoleinen rakennusmassa muodostaa suojaa liikenteen melulta, eikä uudisrakennusten väliin sijoittuvan oleskelualueen suojaksi ole tarpeen toteuttaa erillistä meluntorjuntaa. Kuitenkin erityisesti Kirkonkyläntien varrella on parvekkeiden akustiseen suunnitteluun ja meluntorjuntaan syytä kiinnittää erityistä huomiota viihtyisien olosuhteiden aikaansaamiseksi, mikäli kadun suuntaan halutaan suunnitella oleskeluun tarkoitettuja parvekkeita. 
HSY:n ilmanlaadun vuosikartan mukaan Kirkonkyläntiellä suunnit-telualueen kohdalla typpidioksidin vuosikeskiarvopitoisuus vuo-sina 2019–2021 on suuruusluokaltaan ollut noin 20 µg/m3, minkä perusteella voidaan arvioida, ettei typpidioksidin raja- tai ohjearvo-jen ylitys kaava-alueella ole todennäköistä. Hyvän sisäilmanlaa-dun varmistamiseksi kaavassa kuitenkin kielletty ilmanoton järjes-täminen Kirkonkyläntien varteen sijoittuvan rakennuksen kadun puoleiselta julkisivulta. 
Kirkonkyläntien varrelle on suunniteltu Viikin-Malmin raitiotietä. Raitioliikenteestä aiheutuu maaperään värähtelyä, joka voi aiheut-taa runkoääni- tai tärinähaittoja asuinrakennuksissa ilman torjun-tatoimia. Raitiotien värähtelyntorjunnan tarve ja ratkaisut tulee lähtökohtaisesti tehdä raitiotien suunnittelun ja rakentamisen yh-teydessä siten, ettei radan lähiympäristön nykyisiin tai tuleviin ra-kennuksiin kohdistuu tavoitearvoja ylittävää runkomelu- tai tärinä-häiriötä. 

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka 
Lähtökohdat 
Kaavahanke sijaitsee jo rakennetussa ympäristössä. Kaavamuu-tosalueen rakennuksen tullaan purkamaan. 
Kaavaratkaisu 
Kaavamuutosalueen varatiejärjestelyt perustuvat omatoimiseen pelastautumiseen rakennusten pihan puoleisten julkisivujen osalta. Muiden julkisivujen osalta pelastautuminen suoritetaan ka-dulta pelastusajoneuvolla. 
Nimistö 
Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia nimistöön. 
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Vaikutukset 
Yhteenveto laadituista selvityksistä 
- Selvitys maaperän pilaantuneisuudesta (Taratest Oy, 19.4.2021) - Liikennemeluselvitys (Promethor Oy, 11.10.2022) - Rakennettuvuusselvitys (KYMP, GEO 21001, 22.8.2022) 
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-nuksia. 
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaavoitettavan raken-nusoikeuden arvoa ja tuottaa omistajalle taloudellista hyötyä. Kaupunki saa yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maan-omistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa. 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympä-ristöön 
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa siten, että se vahvistaa uudella asuinrakentamisella ja palveluilla Malmin keskustaa ja luo laadukasta kaupunkiympäristöä. 
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
Kaavaratkaisun mahdollistaman täydennysrakentamisen arvioi-daan lisäävän moottoriajoneuvoliikennettä noin 130 ajoneuvolla vuorokaudessa, mutta käyttötarkoituksen muutos vähentää teolli-suuden aiheuttamia ympäristöhäiriöitä. Myös jalankulun ja pyörä-liikenteen määrät sekä joukkoliikenteen matkustajamäärät lisään-tyvät jonkin verran. 
Kaava luo edellytykset korkeatasoisten yhdyskuntateknisen huol-lon palveluiden järjestämiselle kaava-alueella. 
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön 
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa kaupunkikuvaan, sillä ra-kennusten korkeudet ovat korkeampia kuin nykyisin lähiympäris-tössä. Muutokset ovat kuitenkin sovitettu Malmin keskustan suun-nitteluperiaatteiden mukaisesti. 
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 
Kaavan määräykset viherkertoimesta, viherkatoista, hulevesien käsittelystä, istutettavista alueen osista ja uusiutuvan energian käytöstä, sekä yhteiskäyttöauton käyttömahdollisuudet parantavat 
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ekologista kestävyyttä. 
Suunnittelun lähtökohdat 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu seuraavia: 
- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-selle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja moni-puoliselle asuntotuotannolle  - edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hy-vää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta  - sijoitetaan merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoi-mintojen alueet siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa - varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutok-sen vaikutuksiin  - ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta ai-heutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja 
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden kanssa. 

Yleiskaava 
Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on asuntovaltaista alu-etta (A2). Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen. 
Alueella ei ole Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 12704 (tul-lut voimaan 19.8.2021) merkintöjä. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen. 

Asemakaavat 
Alueella on voimassa asemakaava nro 7873 (vahvistettu 23.10.1979). Kaavan mukaan alue on merkitty pienteollisuusra-kennusten korttelialueeksi. 

Rakennusjärjestys 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 

Muut suunnitelmat ja päätökset 
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Malmin keskustan suun-nitteluperiaatteet 1.6.2021. 
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Pohjakartta 
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-kartan. 

Maanomistus 
Tontti on yksityisomistuksessa. 

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

Suunnittelu- ja käsittelyvaiheet 
Vireilletulo 

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2021 tontin omistajan hake-muksesta. 
Viranomaisyhteistyö 

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-omaistahojen kanssa: 
- Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) - Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto - kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo) 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti. 
Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutiset- lehdessä. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli nähtävillä 13.3.–1.4.2022 seuraavissa paikoissa: 
- Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 - Malmin kirjasto, Ala-Malmin tori 1 - verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
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sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat asuinrakennuksen kerros-korkeuksiin. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaa-vatyössä siten, että rakennusten kerroskorkeuksia on muutettu. 
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 
Yhteenveto mielipiteistä 
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-aineistosta kohdistuivat asumisen tarpeeseen, kerroskorkeuksiin, liikenteeseen ja lintujen turvallisuusteen. Mielipiteet on otettu huo-mioon kaavoitustyössä siten, että rakennusten kerroskorkeuksia on muutettu. 
Kirjallisia mielipiteitä saapui 7 kpl. 
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet 
Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: 
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) - Helen Oy - Helen Sähköverkko Oy - Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) - kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo) 

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen nähtävil-läolon jälkeen. 
Helsingissä, 21.11.2022 
Marja Piimies asemakaavapäällikkö 



Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta 091 Helsinki Täyttämispvm 26.10.2022
Kaavan nimi Malmi, Kirkonkyläntie 37
Hyväksymispvm Ehdotuspvm
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm 22.02.2022
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 09112819
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,2610 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,2610

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala 
[ha]

Pinta-ala 
[%]

Kerrosala 
[k-m²]

Tehokkuus 
[e]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-]

Kerrosalan muut. 
[k-m² +/-]

Yhteensä 0,2610 100,0 4250 1,63 0,0000 3000

A yhteensä 0,2610 100,0 4250 1,63 0,2610 4250

P yhteensä

Y yhteensä

C yhteensä

K yhteensä

T yhteensä -0,2610 -1250

V yhteensä

R yhteensä

L yhteensä

E yhteensä

S yhteensä

M yhteensä

W yhteensä

Maanalaiset tilat Pinta-ala 
[ha]

Pinta-ala 
[%]

Kerrosala 
[k-m²]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-]

Kerrosalan muut. 
[k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]

Yhteensä



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala 
[ha]

Pinta-ala 
[%]

Kerrosala 
[k-m²]

Tehokkuus 
[e]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-]

Kerrosalan muut. 
[k-m² +/-]

Yhteensä 0,2610 100,0 4250 1,63 0,0000 3000

A yhteensä 0,2610 100,0 4250 1,63 0,2610 4250

AK 0,2610 100,0 4250 1,63 0,2610 4250

P yhteensä

Y yhteensä

C yhteensä

K yhteensä

T yhteensä -0,2610 -1250

TP -0,2610 -1250

V yhteensä

R yhteensä

L yhteensä

E yhteensä

S yhteensä

M yhteensä

W yhteensä
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Kirkonkyläntie 37, asemakaavan muutos 
Kaupunkiympäristön toimiala Diaarinumero HEL 2021-014184 Asemakaavoituspalvelu Hankenumero 4003_12 Päivätty 22.2.2022 Oas 1581-00/22 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään miksi asemakaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vai-heessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin edetessä, jolloin OAS:n päivitetty versio löytyy Helsingin karttapalvelusta https://kartta.hel.fi/suunnitelmat. 

 Kuva 1. Karttakuva suunnittelualueesta. 
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Tiivistelmä 
Helsingin Malmin alueella Kirkonkyläntien ja Tukkisillankujan var-teen suunnitellaan asuinkerrostaloja. Suunnitelmassa kaksi asuin-kerrostaloa sijoittuu 38190/2 tontille, osoitteessa Kirkonkyläntie 37. 

Suunnittelun tavoitteet ja alue 
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Helsingin 38.kau-punginosan aluetta (Malmi), joka sijaitsee Kirkonkyläntien ja Tuk-kisillankujan välisellä tontilla (38190/2). Kaavaratkaisu mahdollis-taa seitsemänkerroksisen ja kuusikerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen nykyiselle pienteollisuustontille. Kirkonkyläntien var-ren asuinrakennuksen maantasokerrokseen suunnitellaan myös liiketilaa. Tontin nykyinen teollisuusrakennus puretaan uuden ra-kentamisen myötä.  Kaavaratkaisu on tehty, koska tontille ei ole enää käyttöä pienteollisuudelle. Kaupungin strategisten tavoittei-den, kaupunkiuudistuksen tavoitteiden sekä yleiskaavan ja Mal-min keskustan suunnitteluperiaatteiden mukaisesti tontille voidaan sallia asuinrakentamista. 

Osallistuminen ja aineistot 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavan valmisteluaineis-toon (viitesuunnitelma) voi tutustua 14.3.–1.4.2022 seuraavissa paikoissa: Malmin kirjasto, Ala-Malmin tori 1 ja verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat.  Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee puhelimitse nume-rossa 09 310 22111 ja verkossa  https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot. Asiakaspalvelun käyntiosoite on Työpajankatu 8, tarkistathan asiakaspalvelupisteen aukioloajat verkosta. Myös suunnittelijaan voi olla yhteydessä. 
Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalve-luun https://kartta.hel.fi/suunnitelmat. 
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmiste-luaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 1.4.2022. Kirjalli-set mielipiteet lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon (Poh-joisesplanadi 11–13) sähköpostiosoitteeseen  helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postiosoitteeseen Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristön toimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. 
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Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille jär-jestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lau-sunnot. 
Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaeh-dotus. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdolli-suudet on kuvattu viimeisellä sivulla. 

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

− Malmi-Seura 
− Malmin seudun omakotiyhdistys ry 
− Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka 
− Helsingin Yrittäjät 
− Helsingin Yrittäjät – Pohjois-Helsinki ry 
− Malmin seudun yritysyhdistys ry 
− Koillis-Seura  

• asiantuntijaviranomaiset 
− Helen Oy  
− Helen Sähköverkko Oy 
− Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
− Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
− Helsingin vanhusneuvosto 
− Helsingin vammaisneuvosto 
− Helsingin nuorisoneuvosto 
− Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Vaikutusten arviointi 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkikuvaan, virkistykseen, maisemaan ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaiku-tusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan val-misteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat. 
Suunnittelun taustatietoa 

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tontin omistajan hakemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaa-van muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan 
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maankäyttösopimuksen hakijan / tontinomistajan kanssa käytä-vissä neuvotteluissa. 
Voimassa olevassa asemakaavassa (1979) alue on merkitty pien-teollisuusrakennusten korttelialueeksi. 
Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on osoitettu (A2) asuntoval-taiseksi alueeksi. 
Malmin keskustan suunnitteluperiaatteissa (Helsingin kaupunki, 2021) alue on merkitty keskustakortteleiden vyöhykkeelle.  Tontilla sijaitsee nykyisin kaksikerroksinen pienteollisuusraken-nus, joka on valmistunut vuonna 1988. 

Lisätiedot suunnittelijoilta 
Maankäyttö  Tuomo Näränen, arkkitehti p. (09) 310 20462, tuomo.naranen@hel.fi  Liikenne Kari Tenkanen, liikenneinsinööri p. (09) 310 37132, kari.tenkanen@hel.fi  Teknistaloudelliset asiat Tomi Varjus, diplomi-insinööri p. (09) 310 26530, tomi.varjus@hel.fi  Julkiset ulkotilat, maisema  Johanna Himberg, maisema-arkkitehti  p. (09) 310 21806, johanna.himberg@hel.fi 
 

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

Helsingissä 22.2.2022 
Kaisa Jama tiimipäällikkö 
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Kaavoituksen eteneminen 
Vireilletulo 

• kaavoitus on tullut vireille vuonna 2021 tontin omistajan hakemuksesta 
 

▼ 
OAS 

• OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 14.3.– 1.4.2022. Malmin kirjasto, Ala-Malmin tori 1. 
• nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat ja  

 
• Helsingin Uutiset- lehdessä. 
• mahdollisuus esittää mielipiteitä 
• kaupunkiympäristölautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille mielipiteen jättäneille, 

jotka ovat mielipiteen yhteydessä erikseen ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa 
 

▼ 
Ehdotus 

• kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville ja tarvittaessa pidetään verkkotilaisuus 
• julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset 
• mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot 
• kaavaehdotus, jota on tarvittaessa tarkistettu julkisen nähtävilläolon jälkeen, esitellään 

kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta syksyllä vuonna 2022 
• kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, 

joka löytyy karttapalvelusta https://kartta.hel.fi/suunnitelmat 
• kaupunkiympäristölautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille muistutuksen jättä-

neille, joiden sähköposti- tai postiosoite ilmenee muistutuksesta 

 

▼ 
Hyväksyminen 

• kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen  
• kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan 
• tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjalli-

sesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana 
• hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 
• hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus 

myöntää valitusluvan 
• kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty.  
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-MÄÄRÄYKSET
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA 

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Osa-alueen raja.

Korttelin numero.
2 Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

VI
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen

     Rakennusala.

Korttelinosan raja.
2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

X X Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

milla.
ylimmän tason yläpuolelle johdettavalla ilmastointihor-
joka on varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon 
liiketilaksi rakennettavan kerrosalan vähimmäismäärän,
sen mukaisen kerrosalan enimmäismäärän, toinen luku 
luku ilmoittaa korttelialueelle osoitetun käyttötarkoituk-
keuden määrän kerrosalaneliömetreinä. Ensimmäinen 
Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa rakennusoi-

t Talousrakennuksen rakennusala.

le ohjeellinen.
Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa, sijainti

p Pysäköintipaikka.

Rakennusoikeus ja tilojen käyttö

kolme asuinhuonetta tai enemmän.
teuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi 
Asuntojen huoneistoalasta vähintään 50% tulee to-

kerrosalan lisäksi.
ajan-tila. Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn 
aputilat: talopesula, kuivaustila, talosauna ja vapaa-
ja huoltotilojen lisäksi vähintään seuraavat asumisen 
Asukkaiden käyttöön tulee rakentaa riittävien varasto- 

36 dB

1850
2250+kr150

belimäärä.
lua vastaan tulee olla vähintään luvun osoittama desi-
sen julkisivun kokonaisääneneristävyyden liikenneme-
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennuk-

Kaupunkikuva ja rakentaminen

Liiketiloja saa rakentaa vain maantasokerrokseen.

kityn kerrosalan lisäksi.
Pysäköintitilat saa rakentaa asemakaavakarttaan mer-

roksen kerroskorkeus tulee olla vähintään 4 metriä.
Kirkonkyläntien puoleisen rakennusalan maantasoker-

osana rakennusten arkkitehtuuria.
sallitun kerrosluvun yläpuolelle, ja ne tulee suunnitella 
sekä ilmanvaihtokonehuoneita saa sijoittaa suurimman 
Talosaunan, kattoterassin, asukkaiden vapaa-ajantilan 

nukseen.
Jätetila tulee sijoittaa asuinrakennukseen/talousraken-

rattua tiiltä.
Asuinrakennusten julkisivujen on oltava paikalla muu-

Rakennukseen ei saa rakentaa kellarikerrosta.

käynti suoraan kadulta.
Liiketiloissa tulee olla suuret ikkunat ja esteetön sisään-

mien käytössä.
oltava viherkattoa, terassia tai aurinkopaneelien/-keräi-
Tasakattoisissa rakennuksissa kattopintojen on pääosin 

taan puuta.
Talousrakennusten on oltava julkisivuiltaan ja rakenteil-

julkisivupintaa muodostavina.
Parvekkeet tulee rakentaa sisäänvedettyinä yhtenäistä 

Ilmastonmuutos – hillintä ja sopeutuminen

istuttaa.
teinä, leikki- ja oleskelualueina tai pysäköimiseen, tulee 
Rakentamatta jäävät tontinosat, joita ei käytetä kulku-

melutason ohjearvo päivällä ja yöllä.
taa ja tarvittaessa suojata siten, että niillä saavutetaan 
Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet tulee sijoit-

päivällä ja yöllä.
jata siten, että niillä saavutetaan melutason ohjearvo 
Oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa suo-

vuoksi.
konkyläntien puoleiselta julkisivulta liikenteen päästöjen 
Tuloilmanottoa ei saa järjestää asuinrakennuksen Kir-

eikä pysyvästi.
Orsi- ja pohjavedenpintaa ei saa alentaa työnaikaisesti 

voiteluku.
tehokkuuden tulee täyttää Helsingin viherkertoimen ta-
Korttelien tonttien muodostaman kokonaisuuden viher-

minimoimalla läpäisemättömien pintojen määrä.
selle piha-alueelle. Hulevesien määrää vähennetään 
Hulevesiä tulee viivyttää tontilla ja johtaa maanvarai-

van käyttötarkoitukseen.
maaperä on puhdistettava ennen alueen ottamista kaa-
tävä ennen rakentamiseen ryhtymistä ja tarvittaessa 
Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on selvitet-

purkumateriaalien kestävästä käsittelystä.
hakemuksen mukaan on liitettävä selvitys rakennuksen 
Rakennuksen tai sen osan purkamista koskevan lupa-

tontin piha-alueella tai viereisellä puistoalueella.
nan toimenpiteet eivät edellytä pelastusauton käyttöä 
Varatiejärjestelyt tulee suunnitella siten, että palokun-

(Aidan enimmäiskorkeus on 1,2 m.)
taan pensasaidalla /tummasävyisellä säleaidalla. 
Tontti tulee aidata erillispientalojen korttelialuetta vas-

tule valaista ympäröivää aluetta kirkkaammin.
ten korkuisia yhtenäisiä lasipintoja, eikä rakennuksia 
Rakennusten julkisivuihin ei tule tehdä useiden kerros-

Pihat ja ulkoalueet

Ympäristötekniikka

Rakennattavuus

raspaikoista tulee sijoittaa tontille.
– Vieraspysäköinti 1 ap/1000 k-m². Vähintään 40 % vie-

– Liiketila 1 ap/100 k-m² tai vähintään 1ap/myymälä.

Liikenne ja pysäköinti
______________________Autopaikkojen määrät ovat:

.taa vähintään 1 ap/120 k-m².
pysäkille on alle 600 metriä, autopaikkoja tulee raken-
– Kun etäisyys linnuntietä lähimmälle runkolinjan 560

AK

38190



___________________________Polkupyöräpaikkojen määrät ovat:

erillinen tonttijako.
Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava 

että vieraspysäköintipaikkojen tulee olla runkolukittavia.
– Ulkona sijaitsevien asukkaiden polkupyöräpaikkojen 

lee sijaita pihatasossa olevassa ulkoiluvälinevarastossa.
taa vähintään 1 pp/30 k-m². Näistä vähintään 75% tu-
– Asuntoja varten pyöräpysäköintipaikkoja tulee raken-

tä vähintään 1 pp/1000 k-m².
räpysäköintipaikkoja asuintalon ulko-ovien läheisyydes-
– Vieraspysäköinnille kerrostaloissa tulee osoittaa pyö-

Pysäköintivelvotteita koskevat muut määräykset:______________________________________

kohti, yhteensä kuitenkin enintään 10%.
voidaan vähentää 5 ap yhtäyhteiskäyttöautopaikkaa 
tömahdollisuuden, autopaikkojen vähimmäismäärästä 
varaavansa yhtiön asukkaille yhteiskäyttöautojen käyt-
vänsä yhteiskäyttöautojärjestelmään tai muulla tavalla 
– Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvästi liitty-

toille varattuja paikkoja.
monta yhteiskäyttöautoa kuin siellä on yhteiskäyttöau-
käyttöautoyritys sitoutuu toimittamaan taloyhtiölle niin 
jatkuva, riittävän pitkäaikainen sopimus, jossa yhteis-
jan tulee esittää yhteiskäyttöautoyrityksen kanssa tehty 
palvelun toimivuus kohteessa. Tontin omistajan tai halti-
– Rakennuslupavaiheessa lupaa hakevan tulee osoittaa 

rästä.
mitään vähennyksiä sisältävästä kokonaispaikkamää-
– Vähennykset tehdään laskentaohjeen määrittämästä 

– Liiketilat 1 pp/15 asiakaspaikkaa.
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1 YLEISTÄ 

Tässä selvityksessä tarkastellaan liikenteen aiheuttamaa melutasoa ja sen vaikutuksia asemakaavan muu-
toskohteessa Kirkonkyläntie 37, Helsinki. Alueelle ollaan laatimassa asemakaavan muutosta, jossa nykyi-
nen pienteollisuuden tontti muutetaan asuinrakennusten tontiksi.  

Meluselvitys on tehty Helsingin kaupungin liikennemeluselvityksen laadintaohjetta noudattaen [1]. Selvi-
tyksessä esitetään ulkoalueiden melutaso sekä meluntorjunnan tarve. Lisäksi esitetään julkisivuihin koh-
distuva melutaso ja sen perusteella määritetyt ulkovaipan äänitasoerovaatimukset ja parvekkeiden 
toteutettavuus.  

Melun laskennallinen mallinnus on tehty ohjelmalla Datakustik CadnaA 2022 käyttäen yhteispohjoismai-
sia tieliikenne-, raideliikenne- ja teollisuusmelumalleja [2, 3, 4]. Melutasojen tarkastelussa ja äänitasoero-
vaatimusten määrittämisessä on käytetty meluselvityksen laadintaohjeessa esitettyjä tavoitearvoja. 

2 KOHTEEN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ 

Kaava-alue sijaitsee Helsingin Ylä-Malmilla osoitteessa Kirkonkyläntie 37. Kaava-alueella sijaitsee nykyti-
lanteessa kaksikerroksinen teollisuusrakennus, joka puretaan uuden rakentamisen myötä. Teollisuusra-
kennuksen tilalle kaava-alueelle on suunniteltu rakennettavan yksi kuusikerroksinen ja yksi 
viisikerroksinen asuinkerrostalo. Asuinrakennusten oleskelualueet on suunniteltu sijoitettavan kerrostalo-
jen väliselle piha-alueelle. Kohteen läheisyyteen Kirkonkyläntielle on linjattu Helsingin yleiskaavassa pika-
raitiotie Raide-Jokeri 2. Lisäksi Viikin-Malmin pikaraitiotien mahdollinen päätepysäkki sijoittuu kohteen 
eteläpuolelle Malmin sairaalan kohdalle. Merkittävimmät melulähteet tarkastelualueen melutasojen 
kannalta ovat Kirkonkyläntien tieliikenne sekä Raide-Jokeri 2:n raitioliikenne. 

 

Kuva 1. Kohteen sijainti (Kartan lähde: Paikkatietoikkuna). 
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3 MELUTASON TAVOITEARVOT 

Melutason tavoitearvot perustuvat meluselvityksen laadintaohjeeseen. 

3.1 Melutason ohjearvot 

Melutasoja verrataan valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 annettuihin melutason ohjearvoihin [5]. 
Ohjearvot on annettu erikseen päiväajan (klo 7–22) ja yöajan (klo 22–7) melutasoille. 

Helsingin kaupungissa sovelletaan ulko-oleskelualueiden päiväajan 55 dB(A) ja pääsääntöisesti yöajan  
50 dB(A) ohjearvoja, koska rakentaminen on useimmiten olemassa olevan alueen täydennysrakentamis-
ta.  

Julkisivujen äänitasoerovaatimuksen L määrittämiseen sovelletaan asuinhuoneiden osalta päiväajan  
35 dB(A) ja yöajan 30 dB(A) ohjearvoja. 

3.2 Enimmäistaso 

Raideliikenteen aiheuttaman sisämelun enimmäistason suositusarvona sovelletaan enimmäisäänitasoa  
LAmax ≤ 45 dB [6]. Tavoitteena on, että LAmax 45 dB ei ylity yöaikaan lepoon ja nukkumiseen käytettävissä 
tiloissa. Yksittäinen äänekäs tapahtuma ei vielä tarkoita suositusarvon ylitystä, vaan sallittuja ylityksiä voi 
olla muutamia. 

3.3 Oleskeluparvekkeen toteutettavuus 

Meluselvityksen laatimisohjeen [1] mukaan oleskeluparvekkeet, jotka sijoittuvat yli 52 dB(A) päivämelun 
tai 47 dB(A) yömelun (julkisivuun kohdistuva melutaso ilman heijastusta) julkisivuille, tulee suojata par-
vekelasituksen avulla. Parvekkeilla, joihin kohdistuva melutaso on välillä 52–64 dB(A), meluntorjunta on 
mahdollista toteuttaa tavanomaisella parvekelasituksella.  

Voimakkaan melutason julkisivuille, joihin kohdistuu 65–69 dB(A) päivämelutaso tai 60–64 dB(A) yömelu-
taso, ei suositella oleskeluparvekkeita. Tällä melutasolla oleskeluparvekkeiden jatkosuunnittelu vaatii 
yksityiskohtaisempaa akustiikkasuunnittelua ja parvekkeiden toteuttamiskelpoisuutta on suositeltavaa 
tarkastella jo asemakaavavaiheessa tarkemmalla alustavalla akustisella mitoituksella.  

4 ARVIOINTIMENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 

4.1 Laskentamenetelmät 

Mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla Datakustik CadnaA 2022 käyttäen yhteispohjoismaisia tieliikenne-, 
raideliikenne- ja teollisuusmelumalleja. Laskentaohjelmassa maastomalli syötetään ohjelmaan kartta- ja 
paikkatietotiedostoja käyttäen, jolloin maasto muodostuu kolmiulotteisesti. Ohjelmaan voidaan antaa 
lisäksi syöttötietoina mm. laskenta-alueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset. 

Laskennassa käytetään lähtötietoina liikennetietoja, joiden perusteella määritetään melulähteiden ns. 
lähtömelutasot. Lähtötasojen perusteella määritetään äänilähteiden aiheuttama äänenpainetaso tarkas-
telupisteissä erilaiset ääntä vaimentavat ja vahvistavat tekijät huomioiden. Tekijöinä huomioidaan mm. 
geometrinen leviäminen, este- ja maavaimennus sekä heijastukset erilaisista pinnoista. 

Laskentatulokset vastaavat pitkän ajanjakson keskiäänitasoa. Laskentatuloksen epävarmuus on sitä suu-
rempi, mitä kauempana tarkastelupiste sijaitsee. 
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Käytetyt laskenta-asetukset ovat meluselvityksen laadintaohjeen mukaiset. Melulaskentojen laskenta-
ruudukon kokona on käytetty 2 m × 2 m ja melutason laskentaetäisyytenä 1000 m. Rakennukset ovat 
heijastavia absorptiokertoimella 0,21. Maanpinnan akustisena kovuutena on käytetty arvoa 0 (kova). 
Ulko-oleskelualueiden melutasot on laskettu 2 m korkeudelle maanpinnasta ja julkisivuun kohdistuvat 
tasot kerroksittain 3 metrin välein. Laskennassa on otettu huomioon ensimmäisen kertaluvun heijastuk-
set. 

4.2 Maastomalli ja rakennukset 

Maastomallina laskennoissa on käytetty Helsingin kaupungin kantakartta-aineistoa, jota on täydennetty 
käyttäen Maanmittauslaitoksen 2 m x 2 m korkeuspisteaineistoa. Nykyisten rakennusten korkeudet on 
huomioitu ilmakuvista ja Helsingin kaupungin kantakartta-aineiston mukaan. Suunniteltujen rakennusten 
sijainnit ja korkeudet on huomioitu suunnitelmamateriaalin perusteella. Suunniteltujen rakennusten kor-
keudessa on huomioitu asuinkerrosten yläpuolelle sijoittuvat IV-konehuoneet ja mahdolliset muut tilat. 

4.3 Liikennetiedot 

Selvityksen laadinnassa käytetty liikennetiedot on saatu 30.8.2022 Helsingin kaupungin liikennesuunnitte-
lusta. Melutasojen laskennat on tehty käyttäen ennusteliikennetietoja. Nykyliikenteen tiedot ovat pie-
nemmät kuin ennusteliikenteen tiedot.  

Käytetyt tieliikennetiedot on esitetty taulukossa 1. Yöaikaisen liikenteen osuutena on käytetty meluselvi-
tyksen laadintaohjeen [1] mukaista katuluokkaan perustuvaa arvoa. Nopeusrajoitukset on katsottu Hel-
singin kaupungin nopeusrajoitusjärjestelmän toteutussuunnitelmasta (2019).  

Taulukko 1. Laskennassa käytetyt tieliikennetiedot 

Tie (osuus) 
Keskimääräinen arkivuoro-

kausiliikenne, ennuste  
v. 2050 [ajon.] 

Yöajan liiken-
teen osuus [%] 

Raskaan liiken-
teen osuus [%] 

Nopeusrajoitus 
[km/h] 

Kirkonkyläntie 12 000 6 11 40 

Raitiotielle käytetyt liikennetiedot on esitetty taulukossa 2. Raitiotien nopeutena on käytetty katuosuu-
den mukaista nopeusrajoitusta. Viikin-Malmin raitiotien nopeutena on käytetty kääntöpaikalla 30 km/h.  

Taulukko 2. Laskennassa käytetyt raitiotieliikennetiedot (molempien suuntien vuoromäärä yhteensä) 

Linja 
Tyyppi 

Päivä [kpl] Yö [kpl] Pituus [m] 
Nopeus 
[km/h] 

Raide-Jokeri 2 Artic-vaunu 240 48 35 40 

Viikin-Malmin pikaraitiotie Artic XL-vaunu 240 48 45 30–40 

Raide-Jokeri 2:n linjaus Helsingin kaupungin yleiskaavassa on suuripiirteinen ja tarkempaa suunnitelma-
materiaalia ei ollut saatavilla tämän selvityksen laadintavaiheessa, joten Raide-Jokeri 2:n linjaus on sijoi-
tettu yleiskaavan linjauksen mukaisesti keskelle Kirkonkyläntietä ja kääntymään länteen päin Malmin 
yläasteen pohjoispuolelta. 

Viikin-Malmin raitiotien pääteasemasta on suunnitteilla kaksi eri vaihtoehtoa: Malmin sairaala ja Jakomä-
ki. Tässä selvityksessä on otettu huomioon tilanne, jossa pääteasema on Malmin sairaalalla. Raitiotien 
linjauksesta Malmin sairaalalle ei ollut tämän selvityksen laadintavaiheessa saatavilla suunnitelmamateri-
aalia. Raitiotie on sijoitettu keskelle Kirkonkyläntietä ja raitiotielle on tehty kääntöpaikka Malmin sairaa-
lan kohdalle. 
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4.4 Raitiotien vaihdekolina ja kaarrekirskunta 

Raide-Jokeri 2:lle tai Viikin-Malmin pikaraitiotielle ei ollut saatavilla tarkkaa suunnitelmamateriaalia, josta 
olisi käynyt luotettavasti ilmi mahdollisten vaihteiden sijainnit. Näin ollen vaihteista aiheutuvaa vaihdeko-
linaa ei ole otettu tässä selvityksessä huomioon. 

Viikin-Malmin pikaraitiotien osalta raitiotiellä ei ole kohteen läheisyydessä tiukkoja kaarteita, joista ai-
heutuisi kaarrekirskuntaa. Raitiotien kääntöpaikalla Malmin sairaalan kohdalla tulee oletettavasti ole-
maan tiukkoja kaarteita, joista voi aiheutua myös kaarrekirskuntaa. Raitiotien linjaus ei kuitenkaan ole 
vielä tässä vaiheessa tarpeeksi hyvin tiedossa, jotta kaarrekirskuntoja voisi arvioida luotettavasti. 

Raide-Jokeri 2:n osalta kaarrekirskunta on otettu huomioon raitiotien käännöksen kohdalla Malmin yläas-
teen pohjoispuolella, sillä se sijaitsee tarkastelukohteen välittömässä läheisyydessä. Kaarrekirskunta on 
huomioitu meluselvityksen laadintaohjeen [1] mukaisesti. 

4.5 Laskentasuureet 

Mallinnuksella määritettiin 1) tie- ja raitioliikenteen aiheuttama päivä- ja yöajan keskiäänitaso LAeq,7–22 ja 
LAeq,22–7 ja 2) raitioliikenteen aiheuttama enimmäisäänitaso LAmax. 

5 LASKENTATULOKSET 

Seuraavassa on esitetty asuinrakennuksien piha-alueelle ja julkisivuille aiheutuvat melutasot ja näiden 
perusteella määritetyt meluntorjunta- ja ääneneristävyysvaatimukset. 

Tieliikenteen melu ei arvion perusteella ole tarkastelualueella luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista. 
Raitiotien kaarrekirskunta on luonteeltaan iskumaista (=impulssimaista), joten raitiotien kaarrekirskunnan 
melupäästöön on lisätty 5 dB:n impulssikorjaus. 

5.1 Melutaso ulkoalueilla 

Melutaso nykyisellä maankäytöllä ja ennusteliikenteellä on vertailuksi esitetty melukarttaliitteessä 1. 

Melukarttaliitteessä 2 on esitetty ennusteliikenteen aiheuttama melutaso suunnitellulla maankäytöllä. 
Kirkonkyläntien viereen sijoittuva asuinrakennus 1 suojaa muuta piha-aluetta liikenteen melulta. Asuinra-
kennusten väliin suunnitellulla leikki- ja oleskelualueella sekä päiväajan keskiäänitaso LAeq,7–22 että yöajan 
keskiäänitaso LAeq,22–7 alittavat annetut ohjearvot LAeq,7–22 ≤ 55 dB(A) ja LAeq,22–7 ≤ 50 dB(A). Leikki- ja oles-
kelualueen suojaksi ei ole tarpeen osoittaa meluntorjuntaa. 

Merkittävimmät melulähteet melutason kannalta ovat Kirkonkyläntien tieliikenne ja Raide-Jokeri 2:n rai-
tioliikenne. 

5.2 Asuinrakennusten ulkovaippaan kohdistuva melutaso 

5.2.1 Tie- ja raitioliikennemelun keskiäänitaso 

Liitteessä 3 on esitetty uudisrakennusten ulkovaippaan kohdistuvat tie- ja raitioliikennemelun suurimmat 
päivä- ja yöajan keskiäänitasot LAeq,7–22 ja LAeq,22–7. Päiväajan keskiäänitaso on suurimmillaan 69 dB(A) ja 
yöajan keskiäänitaso on suurimmillaan 62 dB(A) asuinrakennuksen 1 Kirkonkyläntien puoleisella julkisivul-
la. Liitteessä 3.1 on esitetty liitteen 3 mukainen uudisrakennusten ulkovaippaan kohdistuva päiväajan 
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keskiäänitaso LAeq,7–22 kerroksittain 3D-viistokuvana. Rakennuksen 1 Kirkonkyläntien puoleisella julkisivulla 
melutaso laskee 2–3 dB rakennusta ylöspäin noustessa. 

5.2.2 Raitioliikennemelun enimmäisäänitaso 

Liitteessä 4 on esitetty uudisrakennusten ulkovaippaan kohdistuvan yöaikaisen raitioliikennemelun het-
kellinen enimmäisäänitaso LAmax. Suurimmillaan hetkellinen enimmäisäänitaso on asuinrakennuksen 1 
Kirkonkyläntien puoleisella julkisivulla 80 dB(A). Liitteessä 4.1 on esitetty liitteen 4 mukainen uudisraken-
nusten ulkovaippaan kohdistuva hetkellinen yöaikainen enimmäisäänitaso kerroksittain 3D-viistokuvana. 
Rakennuksen 1 Kirkonkyläntien puoleisella julkisivulla melutaso laskee 3–4 dB rakennusta ylöspäin nous-
tessa. 

5.3 Ulkovaipan äänitasoerovaatimukset 

Ulkovaipan äänitasoerovaatimus L on laskettu julkisivuun kohdistuvan äänitason ja sisällä sallitun ääni-
tason erotuksena. Laskennassa on sovellettu keskiäänitasolle asuinhuoneen sisä-äänitason ohjearvoja 35 
dB(A) (päivä) ja 30 dB(A) (yö). Enimmäisäänitason osalta on käytetty yöaikaista suositusarvoa 45 dB(A). 

Ulkovaipan äänitasoerovaatimukset tie- ja raitioliikenteen keskiäänitason perusteella 

Ulkovaipan äänitasoerovaatimus L on: 

– rakennuksen 1 Kirkonkyläntien puoleisella julkisivulla 36 dB(A)  

– rakennuksen 1 luoteen puoleisella julkisivulla 30–32 dB(A) 

– rakennuksen 1 kaakon puoleisella julkisivulla 30 dB(A). 

Vähintään 30 desibeliä olevat äänitasoerovaatimukset on esitetty kuvassa 2. Keskiäänitason osalta tielii-
kenne on määräävin, joten annetut äänitasoerovaatimukset ovat tieliikenteen melua vastaan (spektripai-
notustermi Ctr). Äänitasoerovaatimusten laskennassa on otettu huomioon varmuusvaraa 2–3 dB. 
Rakennukselle 2 ei tule äänitasoerovaatimusta keskiäänitason perusteella. 

 

Kuva 2. Ulkovaipan äänitasoerovaatimus L tie- ja raitioliikennemelun keskiäänitason perusteella mää-
ritettynä. 
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Ulkovaipan äänitasoerovaatimukset raitioliikenteen enimmäisäänitason perusteella 

Ulkovaipan äänitasoerovaatimus L on: 

– rakennuksen 1 Kirkonkyläntien puoleisella julkisivulla 34–36 dB(A)  

– rakennuksen 1 luoteen puoleisella julkisivulla 30–34 dB(A). 

Vähintään 30 desibeliä olevat äänitasoerovaatimukset on esitetty kuvassa 3. Suurin enimmäisäänitaso 
aiheutuu raitiotien kaarrekirskunnasta eikä raitioliikenteen ohiajosta, joten annettujen äänitasoerovaati-
musten osalta ilmaäänieristävyysluvun laskennassa käytettävä spektripainotustermi on Ctr. Äänitasoero-
vaatimusten laskennassa on otettu huomioon varmuusvaraa 1–2 dB. Rakennukselle 2 ei tule 
äänitasoerovaatimusta enimmäisäänitason perusteella. 

 

Kuva 3. Ulkovaipan äänitasoerovaatimus L raitioliikennemelun enimmäisäänitason perusteella määri-
tettynä. 

5.4 Parvekkeiden äänitasoeron tavoitearvot 

Parvekkeiden ääneneristävyyden tavoitearvot äänitasoerolukuna on esitetty kuvassa 4. Äänitasoeroluku 
on määritetty käyttäen parvekkeen päiväajan keskiäänitason LAeq,7–22 tavoitearvona 55 dB(A). Yöajan kes-
kiäänitaso on yli 5 dB päiväajan keskiäänitasoa pienempi, eikä näin ollen aiheuta suurempia vaatimuksia. 
Äänitasoerolukujen määrittämisessä on huomioitu, että seinäheijastus nostaa parvekkeella vallitsevaa 
äänitasoa keskimäärin kolme desibeliä ja näin ollen parveke on tarpeen lasittaa, kun julkisivuun kohdistu-
va päiväajan keskiäänitaso ylittää 52 dB(A). 

Vaatimus on varmuudeksi esitetty kaikille julkisivuille, vaikka julkisivulle ei olisikaan suunniteltu 
parvekkeita. Rakennusten suojan puolella parvekkeita ei ole melun näkökulmasta tarpeen lasittaa. 
Rakennuksen 1 Kirkonkyläntien puoleisella julkisivulla äänitasoeroluku on todella korkea ja parvekkeiden 
jatkosuunnittelu vaatii yksityiskohtaisempaa akustiikkasuunnittelua. 
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Kuva 4. Asuinhuoneistojen parvekkeiden äänitasoeroluvun tavoitearvot liikenteen melua vastaan. 

5.5 Vaikutus ympäristön melutasoon 

Suunnitellut uudisrakennukset eivät aiheuta heijastusvaikutuksen seurauksena melutason nousua ympä-
ristön olemassa olevien asuinrakennusten ulko-oleskelualueille tai julkisivuille. 

6 TULOSTEN TARKASTELU 

Oleskelupiha-alue  

Tie- ja raitioliikennemelun keskiäänitaso alittaa ennustetilanteessa päiväajan ohjearvon 55 dB(A) ja yö-
ajan ohjearvon 50 dB(A) asuinrakennusten väliin suunnitellulla leikki- ja oleskelualueella. Rakennusmassa 
suojaa ulkoaluetta liikenteen melulta, eikä oleskelualueen suojaksi ole tarpeen toteuttaa meluntorjuntaa. 

Ulkovaipan äänitasoerovaatimus 

Asuinhuoneistojen ulkovaipan äänitasoerovaatimus L on tie- ja raitioliikennemelun keskiäänitason pe-
rusteella määritettynä rakennuksen 1 Kirkonkyläntien puoleisella julkisivulla suurimmillaan 36 dB(A), 
luoteen puoleisella julkisivulla 30–32 dB(A) ja kaakon puoleisella julkisivulla 30 dB(A). Yöaikaisen raitiolii-
kennemelun enimmäisäänitason perusteella määritettynä vaatimus rakennuksen 1 Kirkonkyläntien puo-
leisella julkisivulla on suurimmillaan 34–36 dB(A) ja luoteen puoleisella julkisivulla 30–34 dB(A). 
Rakennuksen 2 julkisivuille ei tule äänitasoerovaatimusta. Äänitasoerovaatimukset ovat tieliikennemelua 
ja raitiotien kirskuntamelua vastaan, jolloin annettujen äänitasoerovaatimusten osalta ulkovaipan ääne-
neristävyyden laskennassa käytettävä spektripainotustermi on Ctr. 

Parvekkeet 

Julkisivuun kohdistuva tie- ja raitioliikennemelun päiväajan keskiäänitaso on asuinrakennusten suojan 
puoleisilla julkisivuilla alle 52 dB(A). Näillä julkisivuilla parvekkeita ei ole melun näkökulmasta tarpeen 
lasittaa. Muilla julkisivuilla parvekkeet tulee lasittaa. Rakennuksen 1 Kirkonkyläntien puoleisella 
julkisivulla äänitasoeroluku on suuri ja parvekkeiden jatkosuunnittelu vaatii yksityiskohtaisempaa akus-
tiikkasuunnittelua. 
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Epävarmuustarkastelu 

Kaava-alueen viereen suunniteltujen raitioteiden suunnitelmat ovat vielä hyvin alkuvaiheessa, joten rai-
tioteiden lähtötietoihin ja linjauksiin liittyy hieman epävarmuutta. Kohteen edustalla on varmuudeksi 
otettu huomioon raitiotiestä mahdollisesti aiheutuva kaarrekirskunta. Kirskunta nostaa liikennemelun 
aiheuttamaa keskiäänitasoa päiväaikaan 1 dB ja yöaikaan 2–3 dB rakennuksen 1 Kirkonkyläntien puolei-
sella julkisivulla. Yöaikainen hetkellinen enimmäisäänitaso on ilman kaarrekirskuntaa 5–6 dB pienempi 
rakennuksen 1 Kirkonkyläntien puoleisella julkisivulla. Ilman kaarrekirskuntaa rakennuksen 1 Kirkonkylän-

tien puoleisen julkisivun äänitasoerovaatimus L olisi 32 dB(A). Ulkoalueiden melutasoon kirskunnalla ei 
ole merkittävää vaikutusta. 

Raitiotien vaihteista ei ole nykyisen suunnitelmamateriaalin puitteissa tietoa, joten vaihteita ei ole huo-
mioitu tässä selvityksessä. Kun kaarrekirskunta on kuitenkin huomioitu, olisi mahdollisten vaihteiden 
aiheuttama kasvu päivä- ja yöajan keskiäänitasoon arviolta noin 1 dB. Kaarrekirskunnan enimmäisäänita-
son äänitehotaso on suurempi kuin vaihteiden, joten näin ollen vaihteilla ei ole vaikutusta yöaikaisen 
hetkellisen enimmäisäänitason suuruuteen. Käytetty varmuusvara huomioiden tämänhetkisen tiedon 
perusteella rakennuksen 1 Kirkonkyläntien puoleiselle julkisivulle määritetty äänitasoerovaatimus  

L = 36 dB(A) on näin ollen riittävä myös tilanteessa, jossa raitiotiellä on vaihteita kohteen läheisyydessä. 
Nämä tulokset pätevät tilanteessa, jossa raitiotien linjaukset ja liikennemäärät ovat aiemmin kuvatun 
mukaiset. 
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(4050 kem² = 5 vp, joista 2 vp tontilla) 

Liiketila 150m2 = 1 ap

TARVITTAVA AUTOPAIKKAMÄÄRÄ 37 ap

Suunnitelmassa:
Autopaikkoja pihalla 21

Autotallipaikkoja 10
joista yksi on yhteiskäyttöpaikka (+4 autopaikkaa)

Hankkeessa hyvät polkupyöräpaikat (-5% ap= +2 autopaikkaa)

ESITETTY AUTOPAIKKAMÄÄRÄ 37 ap

ASEMAPIIRROS 1:500

9 ap

inva

Oleskelu



5 AP5 AP

2.-5. KERROS
4x500,5=2002

TALO 2

MAANTASOKERROS6. KERROS

2.-6. KERROS6,5. KERROS

528+5x528= 3055 brm2 (+sauna ja IV-kone)
TALO 1

5x528=2640

KATTOTERASSI

528

327+4x500,5=2329 brm2 (+sauna ja IV-kone)

MAANTASOKERROS

IVKH/S

IVKH/S

VERSIO1  6,5+6 KRS.

150M2 LIIKE- / MONIKÄYTTÖ- / TOIMISTOTILA

YHT. 5384 brm2 x 0,78 =  TALO1, 2383kem2 + TALO2, 1817kem2 =4200kem2, josta 4050kem2 asumista ja 150m2 

Autopaikkatarve:
4050kem2:120= 34ap 

liike- / monitoimi- / toimistotilaa.

327

KATTOTERASSI

+ vieraspaikat 4200kem2:1000kem2= 5 ap
+ 1 ap / liiketila 150m2 POHJAT 1:400

VERSION 1 6,5+5,5 KRS.

TALO 1

TALO 2

5,5
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