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Alueen sijainti: 
Alue sijaitsee kahdessa osassa Pukinmäen juna-aseman eteläi-
sellä asemaseudulla. 

 
Kuva: Suunnittelualueen sijainti. 
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Tiivistelmä 

Asemakaavanmuutos (kaavaratkaisu) koskee kolmen uuden ker-
rostalon täydennysrakentamiskokonaisuutta Pukinmäen aseman-
seudulla. Kaavaratkaisu mahdollistaa täydennysrakentamista ja 
rakennuskannan uudistamista pääosin 1980- ja 90-luvuilla raken-
netulla esikaupunkialueella. 

Tavoitteena on uusien rakennuspaikkojen avulla lisätä asuinra-
kentamista olemassa olevassa kaupunkirakenteessa juna-ase-
man ympäristössä. 

Kaavaratkaisussa on pyritty löytämään laadukkaita uusien asun-
tojen täydennysrakentamismahdollisuuksia olemassa olevan 
omaleimaisen ja elävän kaupunginosan täydentämiseksi. 

Alueelle on suunniteltu kolme uutta kerrostaloa kahden erillisen 
hankkeen kaavaratkaisussa. 

Uutta asuntokerrosalaa on 4 950 k-m², josta 650 k-m² on kerrosta-
lokorttelialueella päiväkodille varatun rakennusoikeuden muutosta 
asuinkerrosalaksi. Asukasmäärän lisäys on n. 125 asukasta.  

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että 
1980-90 -luvuilla rakennettua esikaupunkia voidaan uudistaa ja 
rakentaa uusia asuntoja hyvien julkisten liikenneyhteyksien Pukin-
mäen lähikeskustan äärelle. 

Isonkaivontie 6 tontti on yksityisomistuksessa. Helsingin kaupunki 
omistaa muut alueet. Kaavaratkaisu on tehty hakemusten joh-
dosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. 

Asemakaavan kuvaus 

Tavoitteet 

Kaavaratkaisun tavoitteena on edesauttaa kaupungin strategisten 
tavoitteiden toteutumista edistämällä asuntotuotantoa hyvien jouk-
koliikenneyhteyksien äärellä (AM-ohjelman tavoitteiden mukai-
sesti).  

Kaupunginvaltuusto on 13.10.2021 hyväksynyt uuden Kasvun 
paikka - Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025. Kaavaratkaisu 
edesauttaa kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista siten, 
että Helsinki suunnittelee ja rakentaa vetovoimaista, viihtyisää ja 
kaunista kaupunkia niin uusille kuin vanhoille alueille. 

Mitoitus 

Suunnittelualueen pinta-ala on 14 677 m². 

Kaavaratkaisun myötä tonttien kerrosala kasvaa 4 300 k-m²:llä. 
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Asuinkorttelialueiden tehokkuudet ovat: 

- Rälssintien varren kortteli 37183 e=1,0 
- Isonkaivointien varren kortteli 37251 e=1,2 

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 

Radan länsipuolella sijaitsee 1987 voimaan tulleen asemakaavan 
mukaisesti toteutettu yhtenäinen asuinalue, jossa rakennuskan-
nan muodostaa 1980-90 luvun vaihteessa valmistuneet matalat 
vaaleat asuinkerrostalot. 

Asuinalue liittyy Bockinpuistoon, joka rajautuu kiilamaisena puis-
toalueena junarataan ja Vantaanjokeen. Bockinpuisto kuuluu Hel-
sinkipuistoon ja on osa kävelyn ja pyöräilyn pääreittiä. Radan ja 
joen varressa olevat puustoiset lähimetsäalueet rajaavat puistoa 
tilallisesti. Puisto muuttuu rakennetummaksi siirryttäessä lähem-
mäksi juna-asemaa. Puistossa on leikkipaikka. Bockinpuisto on 
osa Kartano- ja tilakeskusten kulttuuriympäristöä. Pukinmäen kar-
tanon vanha pihapiiri sijaitsee puiston pohjoispuolella 

Radan itäpuolella Savelan asuinalueella ilmenee 1980-luvun 
suunnittelussa tavoiteltu pienimitakaavainen ja jalankulkijalle eri-
tyisen viihtyisä miljöö. 

Radan molemmilla puolilla leimallista on vehreys, jalankululle otol-
liset olosuhteet sekä alueen sisäisen autoliikenteen vähäisyys. 

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)  

Rälssintien varren kortteli 37183 

Asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) käyttötarkoitus säilytetään, 
mutta korttelialueen kokoa ja muotoa muutetaan. Tontilta poiste-
taan merkintä rakennusalasta, jolle saa sijoittaa lasten päiväko-
din. Tonttimuutokset tehdään kahden uuden kaavatontin ja raken-
nusalan mahdollistamiseksi sekä tonttia sivuavan autopaikkojen 
korttelialueen järjestelyiden muuttamiseksi. Puistoalueen kulmaa 
muutetaan vähäisesti asuintontiksi, jotta alueen rakennusmassoit-
telu ja pihat voidaan muodostaa tarkoituksenmukaiseksi kokonai-
suudeksi. Puistoreitit säilytetään. 

Rakennusoikeudeksi Rälssintien kaavaratkaisualueelle merkitään 
7 410 k-m². Uutta rakennusoikeutta tuulee 3 350 k-m2. Uusien ra-
kennusten enimmäiskerrosluvut ovat viisi ja kuusi. Olemassa ole-
van asuinkerrostalon kodalla rakennusalaan ja enimmäiskerroslu-
kumerkintöihin tehdään vähäisiä muutoksia vastaamaan nykykäy-
täntöjä ja olemassa olevaa rakentamisen määrää. Autopaikat si-
joittuvat viereisille autopaikkojen korttelialueille. 
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Pelastuspaikan ulottaminen puistoalueelle on mahdollista kunnos-
sapidosta sovittaessa. 

Isonkaivointien varren kortteli 37251 

Erillispientalojen korttelalue (AO) muutetaan Asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi (AK). Rakennusoikeudeksi merkitään 1200 k-m². 
Uutta rakennuoikeutta tulee 950 k-m². Uuden asuinrakennuksen 
enimmäiskerrosluku on viisi. Tontille Isonkaivonpolun varteen 
merkitään yksikerroksinen rakennusala sekä ohjeellinen pysä-
köimispaikka -merkintä. 

Autopaikkojen korttelialueet (LPA) 

Korttelit 37183 ja 37184 

Johan Bockin kuja 4 kohdalla asuinkerrostalojen korttelin 37183 
yhteydessä olevaa autopaikkojen korttelialueen kokoa ja muotoa 
muutetaan.  

Johan Bockin kujan ja Rälssintien välissä olevan autopaikkojen 
korttelialueen 37184 kokoa tai muotoa ei muuteta. 

Näille molemmille autopaikkojen korttelialueille (LPA), jotka palve-
levat myös kaava-alueen ulkopuolisia tontteja, mahdollistetaan 
kaavamuutoksessa uusien täydennysrakentamistonttien tarvitse-
mien autopaikkojen sijoittaminen. Voimassa olevan asemakaavan 
mukaisten olemassa olevien asuinrakennusten autopaikkamää-
rien sijoittamismahdollisuudet säilyvät kaavamuutoksessa. Istutet-
tavien alueiden merkinnät poistetaan ja maanalaisille johdoille va-
rataan tilaa LPA-alueiden pohjoisosassa. 

Isonkaivontie varren kortteli 37215 

Isonkaivontien varren autopaikkojen korttelialueelle 37215, jolle 
saa sijoittaa kahden naapuritontin autopaikkoja, lisätään ajoyh-
teysmerkintä. Tämä mahdollistaa olemassa olevan pysäköintiton-
tin hyödyntämisen reittinä kerrostalotontin 37215/1 pysäköimispai-
kalle. 

Liikenne 

Lähtökodat 

Jalankulku ja pyöräliikenne 

Alueella on hyvät sisäiset jalankulku- ja pyöräliikenneyhteydet, 
vaikka pääradan estevaikutus rajoittaakin liikkumista Savelan ja 
Rälssintien alueen välillä. Kehä I rajoittaa jalankulku- ja pyörälii-
kenneyhteyksiä Pukinmäen keskustan palveluihin, joihin jalanku-
lun ja pyöräliikenteen ylikulkusilta tarjoaa ainoan suhteellisen suo-
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ran yhteyden. Pukinmäen asemalle sen sijaan pääsee hyvin Sa-
velaa ja Rälssintien aluetta yhdistävän alikulkukäytävän kautta. 
Bockinpuisto ja Savelanpuisto yhdistyvät laajaan puistoverkos-
toon, jonka ulkoilureittien kautta pääsee sujuvasti muun muassa 
Vantaanjokea ja Longinojaa ympäröiville alueille. Katujen ja puis-
toteiden lisäksi päärataa ja Kehä I:tä seuraavat pyöräilyn ja jalan-
kulun pääreitit tarjoavat erinomaiset yhteydet eri suuntiin. Helsin-
gin kaupunki on laatinut yleissuunnitelman pyöräliikenteen päärei-
tille junaradan varteen Käpylän ja Vantaan rajan välille, yhteensä 
noin 9 kilometrin matkalle. Tätä tulevaa pyöräilyn pääreittiä kutsu-
taan Pohjoisbaanaksi. Tavoitteena on laadukas ja sujuva pyörälii-
kenteen pääyhteys. Pohjoisbaanan linjaus on suunnitteilla kaavan 
alueiden väliin. 

Julkinen liikenne 

Asemakaavoitettavat tontit sijaitsevat Pukinmäen aseman tuntu-
massa, ja asemalta on sujuva ja nopea lähijunayhteys sekä Hel-
singin keskustan, että Tikkurilan suuntaan. Lähimmät linja-auto-
pysäkit sijaitsevat Pukinmäenkaarella ja Kehä I:llä Pukinmäen 
aseman kohdalla, ja niiden kautta kulkee useita bussilinjoja eri 
puolille kaupunkia. Erityisesti ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille 
suunniteltu lähibussilinja 702 liikennöi neljä kertaa päivässä reitillä 
Ratvallintie-Isonkaivontie-Savelankuja-Savelantie-Ratavallintie-
Malminkaari ja siitä edelleen Pukinmäen ja Malmin keskusta-alu-
eille ja eri puolille Koillis-Helsinkiä. 

Autoliikenne 

Kaikki moottoriajoneuvoliikenne radan länsipuolen kaavaratkai-
sualueelle kulkee Rälssintien kautta. Rälssintiellä moottoriajoneu-
voliikenteen määrä on noin 400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Moot-
toriajoneuvoliikenne Savelan puoleiselle kaavaratkaisualueelle 
kulkee Ratavallintien ja Isonkaivontien kautta. Ratavallintie on pai-
kallinen kokoojakatu, jonka moottoriajoneuvoliikenteen määrä 
noin 2000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Isonkaivontie on lyhyt tontti-
katu, jonka kautta kulkee myös jonkin verran asiakasliikennettä 
Savelankujan varrella olevaan lähikauppaan. Moottoriajoneuvoja 
Isonkaivontiellä liikkuu vain noin 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Kaavaratkaisu 

Jalankulku ja pyöräliikenne 

Jalankulun ja pyöräliikenteen järjestelyt pysyvät ennallaan. 

Julkinen liikenne 

Julkisen liikenteen järjestelyt säilyvät ennallaan. 
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Autoliikenne 

Kaavaratkaisun mahdollistama täydennysrakentaminen lisää au-
toliikenteen määrää Rälssintiellä noin 100 ajoneuvolla vuorokau-
dessa. Isonkaivontiellä ja Ratavallintiellä autoliikenteen määrän 
arvioidaan lisääntyvän 30–40 ajoneuvolla vuorokaudessa. 

Palvelut 

Lähtökohdat 

Lähiympäristössä Malmin alue- ja Pukinmäen paikalliskeskuk-
sissa on hyvät kaupalliset palvelut. Vantaanjoen varren puistoissa 
on hyvät virkistysmahdollisuudet. Bockinpuistossa ja Savelassa 
sijaitsee leikkipaikkoja ja Savelassa toimii päiväkoti. 

Alueen suomenkielinen perusopetus järjestetään Pihlajamäen 
ala-asteen koulussa ja Helsingin Uudessa yhteiskoulussa. Ruot-
sinkieliset peruskoulut ovat Staffansby lågstadieskola Tapaninky-
lässä ja Åshöjdens grundskola Alppilassa. 

Kaavaratkaisu 

Pukinmäen juna-aseman eteläisen sisäänkäynnin lähelle Isonkai-
vonpolun varteen tulee sijoittaa liike-, toimisto-, työ- tai palveluti-
loja. 

Esteettömyys 

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta. 

Luonnonympäristö 

Lähtökohdat 

Asemakaavanmuutoksen korttelialueet sijaitsevat kummatkin 
maastoltaan erittäin tasaisella alueella, joka on pääasiassa savea. 
Rälssintien korttelialue sijaitsee entisellä peltoalueella, Isonkai-
vontien korttelialue on ollut asuinkäytössä jo vuosikymmeniä, van-
himmat edelleen olemassa olevat rakennukset ovat valmistuneet 
1920- ja 1930-luvuilla.  

Maasto viettää loivasti kohti vesistöjä, Vantaanjokea ja Longin-
ojaa. Asemakaava-alueen hulevesien purku tapahtuukin alueen 
pienvesistöihin, Rälssintien alueella avo-ojan kautta Vantaanjo-
keen ja Isonkaivontien alueella suoraan Vantaanjokeen. 

Asemakaava-alue koskee pääosin olemassa olevia tontteja, joille 
on muodostunut jonkin verran puustoa sekä niittykasvillisuutta. 
Bockinpuistossa Rälssintien tontin rajalla, puistokäytävän länsi-
puolella, sijaitsee kookkaita puita. Puistokäytävää rajaavat hoide-
tut nurmialueet. Isonkaivontien tontin sekä Savelanpolun välissä 
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kasvaa kookasta puustoa. Isonkaivonpolun puoleinen reuna ton-
tista on rajattu kookkaaksi kasvaneella pensasaidalla. 

Asemakaava-alueella ei ole merkittäviä luontoarvoja, Vantaanjoen 
varressa sijaitsee uhanalaisia ja silmälläpidettäviä luontotyyppejä, 
Pukinmäen jokivarsilehtoja. 

Vantaanjoen sekä Longinojan varsilla sijaitsee merkittäviä ekolo-
gisia yhteyksiä, niin metsä- ja puustoisen verkoston, niittyverkos-
ton kuin myös liito-oravaverkoston. Rälssintien asemakaavan-
muutosalueen vierestä pitkin Bockinpuistoa kulkee metsä- ja 
puustoisen verkoston kehitettävä paikallinen yhteys. Bockinpuisto 
sekä Pukinmäen kartanon alue ovat niittyverkoston tukialueita. 

Vantaanjoen varren viheralueiden ketju Helsinkipuisto on yksi ta-
voitteellisen viher- ja virkistysverkosto VISTRAN vihersormista. 
Vihersormen pääreitti kulkee Bockinpuiston läpi joen rantaa pitkin, 
täydentävä yhteys puolestaan kulkee Bockinpuistossa radan 
suuntaisesti sekä Savelanpolkua pitkin Ratavallinpuiston halki 
kohti Pukinmäen keskustaa. 

Kaavaratkaisu 

Kaavaratkaisussa nykyistä korttelirakennetta täydennetään, mikä 
johtaa läpäisemättömän pinnan lisääntymiseen. Alavan ympäris-
tön sekä alueen hulevesiverkoston vuoksi, joka purkaa suoraan 
läheisiin vesistöihin, hulevesien käsittelyyn tulee kiinnittää alueella 
erityistä huomiota. Kaavaratkaisussa annetaan määräyksiä hule-
vesien käsittelystä tontilla. 

Rälssintien kaavaratkaisussa tontin viereistä puistoaluetta muute-
taan vähäisessä määrin tontiksi. Muutos ei aiheuta vaikutuksia 
nykyiseen reittiverkostoon, mutta puiston ilme muuttuu rakenne-
tummaksi reunavyöhykkeen puuston vähentyessä. Puistoalueen 
ja tontin rajalla sijaitsee erilajista puustoa, jota ei pystytä tontin ra-
kentuessa täysimääräisesti säilyttämään. Isonkaivontien kaava-
ratkaisussa tontin rajoja ei muuteta. Savelanpolun varrella olevaa 
kasvillisuutta tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä säilyttämään 
tontin rakentumisen yhteydessä. 

Asemakaavamääräyksenä oleva viherkertoimen käyttö ohjaa säi-
lyttämään sekä lisäämään korttelialueen olemassa olevaa kasvilli-
suutta, asemakaavassa määrätään lisäksi piha-alueiden istuttami-
sesta. 

Kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta alueen luontoarvoihin eikä alu-
een ekologisiin verkostoihin. Tavoitteellisen viher- ja virkistysver-
kosto VISTRAn täydentäviin yhteyksiin kaavaratkaisulla ei myös-
kään ole suoraa vaikutusta, mutta tavoitteena on luoda täydentä-
vistä yhteyksistä viihtyisiä ja vaihtelevia, sekä alueen paikallista 
identiteettiä korostavia. Siksi jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää 
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erityistä huomiota tontin Savelanpolun puoleisen reuna-alueen 
suunnitteluun. 

Ekologinen kestävyys 

Lähtökohdat 

Asemakaava-alueet sijaitsevat hyvien julkisten liikenneyhteyksien 
sekä pyöräilyn ja kävelyn reitistön välittömässä läheisyydessä. 
Kehä I ja Pukinmäen lähijuna-asema ovat helposti saavutettavia, 
Pohjoisbaanan toteuttamista valmistellaan pääradan varrelle Kä-
pylästä pohjoiseen, Pukinmäessä baanaratkaisu tulee sijoittu-
maan Ratavallintielle. 

Rälssintien asemakaava-alueen tontti on rakentamaton. Isonkai-
vontien tontilla sijaitsee 1960-luvulla rakennettu pientalo.  

Tonteilla ympäristöineen sijaitsee olemassa olevaa kasvillisuutta. 

Alueen maaperä ei sovellu hulevesien imeyttämiseen, mutta hule-
vesien käsittely on tonteilla mahdollista. 

Kaavaratkaisu 

Kaavaratkaisu mahdollistaa asumispainotteista täydennysraken-
tamista hyvälle sijainnille Pukinmäen aseman läheisyyteen. Kum-
mallakin asemakaava-alueella toteutuu olemassa olevaa kortteli-
rakennetta täydentävä uudisrakentaminen hyvien julkisten yhteyk-
sien lähellä, sillä Pukinmäen lähijuna-aseman eteläiselle sisään-
käynnille on Rälssintien tontilta matkaa alle 300 metriä ja Isonkai-
vontien tontilta noin 100 metriä. 

Kaavaratkaisun toteutuminen ei Rälssintiellä edellytä olemassa 
olevien rakennusten purkamista. Isonpellontien kaavaratkaisussa 
pientalo korvataan kerrostalolla.  

Tonttien ympäristöstä tulee poistumaan jonkin verran olemassa 
olevaa kasvillisuutta, mutta kaavamääräyksenä oleva viherkertoi-
men käyttö ohjaa säilyttämään olevaa kasvillisuutta sekä istutta-
maan uusia puita ja pensaita. Kaavaratkaisu mahdollistaa maan-
varaiset piha-alueet, mikä antaa kasvillisuudelle hyvät kasvuedel-
lytykset. 

Asemakaavassa tullaan määräämään hulevesien käsittelystä. 
Kaavaratkaisu mahdollistaa maanvaraiset piha-alueet, joilla hule-
vesien hallinta on mahdollista. Hulevesien hallinnalla voidaan vai-
kuttaa vastaanottavan vesistön virtaamapiikkeihin ja hulevesien 
laatuun. 
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Suojelukohteet 

Lähtökohdat 

Pukinmäki sijoittuu Vantaanjoen varteen. Vantaanjokilaakson mai-
sema-alue on maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Li-
säksi Kehä I:n pohjoispuoleinen osa Vantaanjokilaaksoa on valta-
kunnallisesti arvokas. 

Rälsisintien kaava-alueen lähiympäristöön sijoittuu runsaasti suo-
jelu- ja kulttuuriarvoja. Bockinpuisto on osa Vantaanjoen varren 
kartano- ja tilakeskusten kulttuuriympäristöä, puiston pohjoispuo-
lella sijaitsee Pukinmäen kartanon kartanopuiston alue. Bockin-
puiston koillisosaan sijoittuu kiinteä muinaisjäännös, ensimmäisen 
maailmansodan aikainen muinaismuistolain nojalla rauhoitettu 
tykkipatterivarustus. Myös Pukinmäen kartanon alueelle sijoittuu 
muinaisjäännös, Sonaby malm Bocksbacka, Bocksbackan säterin 
paikka.  

Pukinmäen kartanon nykyinen päärakennus ja pihaa reunustavat 
sivurakennukset ovat peräisin 1800-luvulta. Kartanomiljöö on ase-
makaavalla suojeltua aluetta, ja Pukinmäen kartanon rakennukset 
on suojeltu asemakaavalla. Kartano on jäänyt 1980- ja 1990- lu-
kujen taitteessa rakennettujen korttelialueiden sisään, eikä sen 
sijainti korostu nykyisessä kaupunkimaistuneessa kaupunkiraken-
teessa.  

Isonkaivontien kaava-alueen lähiympäristöön ei sijoitu suojeluar-
voja. 

Kaavaratkaisu 

Kaavaratkaisu ei heikennä alueen kulttuuri- eikä maisema-arvoja. 
Myös kartanomiljöö on huomioitu kaavaratkaisussa. 

Rälssintien uudisrakentaminen sijoittuu Bockinpuiston reunaan, ja 
vähäisiltä osin myös Bockinpuiston puistoalueelle. Rakennusten 
sijoittelussa on otettu huomioon meluolosuhteet, lisäksi suunnitte-
luratkaisulla alueelle ominaiset yhtenäiset viihtyisät korttelisisäpi-
hat on mahdollista säilyttää. Uudisrakentaminen istuu luontevasti 
nykyiseen korttelirakenteeseen, eikä aiheuta merkittäviä muutok-
sia nykyiseen puistoympäristöön eikä kaupunkikuvaan. Kaava-
alueen kaksi uutta kerrostaloa on suunniteltu kartanon pihapiiristä 
riittävän etäälle olemassa olevan asuinkerrostalotontin täydennys-
rakentamiseksi. 

Rälssintien kaavaratkaisussa on huomioitu nykyinen puistoyhteys 
Pukinmäen kartanon ja Vantaanjoen välillä, rakentaminen ei ka-
venna yhteyttä eikä sen johdosta jouduta tekemään muutoksia 
alueen nykyiseen reitistöön. Joen läheisyys on edelleen läsnä 
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puiston avointen maisematilojen, lehtomaisen rehevän kasvillisuu-
den, loivasti laskevan maaston, näkymien sekä rantaan suuntau-
tuvan reitistön ansiosta.  

Asemakaavassa määrätään, että liittyminen puistoon tulee toteut-
taa saumattomasti.  

Isonkaivontien kaava-alueen lähiympäristöön ei sijoitu suojeluar-
voja. 

Yhdyskuntatekninen huolto 

Lähtökohdat 

Kortteli 37215 sekä korttelin 37183 tontti 14 on yhdyskuntatekni-
sen huollon verkoston piirissä. Korttelin 37183 tontit 12 ja 13 ovat 
nykyiseen verkostoon liitettävissä. 

Rälssintien eteläpuoleisella pysäköintipaikkojen korttelialueella si-
jaitsee nykytilassa yhdyskuntateknisen huollon verkostoja. 

Kaavaratkaisu 

Korttelin 37183 tontit 12 ja 13 sijaitsevat noin 80 m etäisyydellä 
nykyisestä yhdyskuntateknisen vesihuollon verkostosta. Tontit 12 
ja 13 vastaavat yksityisesti vesihuoltoverkoston rakentamisesta 
korttelin 37183 tontin 15 kautta nykyisen vesihuoltoverkoston lii-
tospisteeseen. Tonttien 12 ja 13 yksityisten verkostojen rakenta-
minen tontin 15 kautta on mahdollistettu kaavamääräyksellä.   

Kaavakarttaan on merkitty johtokuja olemassa oleville yhdyskun-
tateknisen huollon verkostoille Rälssintien eteläpuolella sijaitse-
valle pysäköintipaikkojen korttelialueelle. 

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kun-

nostaminen 

Lähtökohdat 

Rälssintien varren korttelit 37183 ja 37184 

Maaperä on pinnanmuodoltaan tasainen, korkotason vaihdellessa 
välillä +9,3…+10,0 m. Maaperä koostuu maalajikartan mukaan 
pääosin 1–3 metriä paksusta täyttökerroksesta, jonka alapuolella 
on yli 3 metriä paksu savikerros. Alueen keskiosassa täyttökerrok-
sen paksuus on yli 3 metriä. Kaava-alue on ollut 50-luvulla viljely-
käytössä, jonka jälkeen alue on 60-luvulla tasattu kentäksi.  

Kaava-alueen pohjaveden pinnankorkeustiedot ovat peräisin 
ajalta ennen nykyistä rakentamista. Niiden perusteella pohjave-
den pinnankorkeustaso on ollut ylimmillään noin 0,5 metriä silloi-
sen maanpinnan korkotason alapuolella. 
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Isonkaivointien varren kortteli 37251 

Maaperän korko vaihtelee välillä +9,1…+9,3 m. Maaperän pinta-
osa koostuu 1–3 m paksusta täyttömaakerroksesta, jonka alla on 
yli 3 metriä paksu kerros savea. Alueen koillisnurkassa täyttöker-
roksen ja savikerroksen välissä on silttiä ja hiekkaa. 

Alueelta ei ole pohjaveden pinnankorkeustietoja. Kohteen luoteis-
puolella, Ratavallintiellä, pohjaveden pinnankorkeus vaihtelee ta-
solla +7,24…+8,86 m.  

Kaava-alueiden maaperän pilaantuneisuutta ei ole tutkittu. Kum-
maltakaan alueelta ei ole tiedossa maaperää pilaavaa toimintaa. 
Rälssintien varren kortteleiden alueella on kuitenkin vanhoja täyt-
tömaita, joiden pilaantuneisuus tulee selvittää. 

Kaavaratkaisu 

Rakennukset perustetaan tukipaalujen varaan. Tarkempi perusta-
mistapa selvitetään jatkosuunnittelun yhteydessä. Mahdolliset kel-
laritilat tulee toteuttaa vedenpaine-eristettyinä. 

Orsi- ja pohjavedenpintaa ei saa alentaa työnaikaisesti eikä pysy-
västi. 

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on selvitettävä en-
nen rakentamiseen ryhtymistä ja tarvittaessa maaperä on puhdis-
tettava ennen alueen ottamista kaavan käyttötarkoitukseen. 

Ympäristöhäiriöt 

Lähtökohdat 

Suunnittelualueen melutilanne on kauttaaltaan melko hyvä. Pää-
radan länsipuolella (Rälssintien 5) pääradan rautaliikenteen päi-
väajan keskiäänitason ohjearvon 55 dB ylittävä melualue ulottuu 
kaava-alueelle, rataa lähimmällä osalla. Kehä I:ltä kantautuva lii-
kennemelu ylittää ohjearvon vain aivan kaava-alueen pohjois-
osassa. Radan itäpuolella liikennemelu ylittää ohjearvotason vain 
Ratavallintien ja radan läheisyydessä Savelanpolun viereisellä 
puistoalueella. Pääradan vilkkaan junaliikenteen vuoksi suunnitte-
lukohteessa on syytä kiinnittää huomiota myös junaliikenteen ai-
heuttamiin enimmäisäänitasoihin, jotta varmistetaan suunnitelta-
viin asuntoihin myös lepoon ja nukkumiseen tarkoitettujen tilojen 
osalta hyvät olosuhteet. 

Pääradan junaliikenteestä maa- ja kallioperään kohdistuva väräh-
tely voi aiheuttaa radan läheisyyteen sijoittuvissa rakennuksissa 
ilmanäänen lisäksi havaittavaa tärinää tai korvin kuultavaa runko-
melua. Pääradan tärinä- ja runkomeluvaikutuksia alueella on sel-
vitetty maankäytön suunnittelun tueksi kohteessa tehdyin värähte-
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lymittauksin jo aiemmin. Mittaustulokset osoittavat, että junaliiken-
teen tärinä- ja runkomeluhaitat on huomioitava alueen asemakaa-
voituksessa. Suoritettuja mittauksia, niiden tuloksia ja tehtyjä joh-
topäätöksiä on tarkemmin kuvattu erillisessä selvityksessä Liiken-
teen tärinä- ja runkomeluselvitys, Pukinmäen asemanseutu, 
155185-3-A, Akukon Oy, 11.8.2016. 

Asemakaavamuutosta varten Rälssintie 5 alueelta on aiemmin 
tehtyjen kartoitusmittausten perusteella laadittu lisäksi runkomelu- 
ja tärinäselvitys, jossa tarkemmin tutkittu tärinä- ja runkomeluvai-
kutuksia asuinrakennusten toteutuksen kannalta. Maapohja -ja 
perustamistapalausunnon perusteella runkomelu- ja tärinäriskin 
toteutumista kohteeseen suunnitelluissa asuinrakennuksissa ja 
tarvittavia torjuntatoimia on vielä tarkennettu, selvitys on selostuk-
sen liitteenä (Tärinä- ja runkomelulausunto, Rälssintie 5, 181016-
03, Akukon Oy, 3.3.2020).  

Kaavaratkaisu 

Kaava-alueen tonteille on laadittu meluselvitykset (Liikennemelu-
selvitys, Rälssintie 5, 181016-02-A, Akukon Oy 18.2.2020 ja Lii-
kennemeluselvitys, Isonkaivontie 6, 1620067.1, A-insinöörit Oy, 
2.3.2022), joissa on arvioitu suunniteltaviin kohteisiin kohdistuvaa 
tie- ja raideliikennemelua sekä edellytettäviä meluntorjuntatoimia. 
Laskennan lähtötietoina on käytetty arvioitua mitoittavaa liiken-
teen kasvuennustetta.  

Sekä Rälssintie 5 että Isokaivontie 6 leikkiin ja oleskeluun käytet-
tävillä piha-alueilla saavutetaan melutason ohjearvot ulkona ilman 
meluntorjuntaa. Radan länsipuolella uusi rakentaminen suojaa 
myös olemassa olevaa asumista ja piha-alueita rautatieliikenteen 
melulta. Suurimmat asuinrakennusten julkisivuille kohdistuvat kes-
kiäänitasot ovat päiväaikaan 61–62 dB ja yöaikaan 56–57 dB, jo-
ten keskiäänitasojen perusteella asuinrakennusten julkisivuille ei 
ole tarpeen antaa äänitasoerovaatimuksia sisämelun ohjearvojen 
saavuttamiseksi. Oleskeluparvekkeilla melutason ohjearvot on 
saavutettavissa tavanomaiselle parvekelasituksella eikä melu ai-
heuta rajoitteita oleskeluparvekkeiden sijoittamiselle. Kaavamää-
räyksellä edellytetään ohjearvojen saavuttamista.  

Junaliikenteen yksittäiset ohiajot voivat selvitysten mukaan ai-
heuttaa radan puoleisille julkisivuille suurimmillaan 81 dB enim-
mäisäänitason. Tästä syystä kaavassa on annettu äänitasoero-
vaatimukset raideliikennemelua vastaan, vaatimusten ollessa 31–
36 dB. Mitoitusperusteena äänitasoerovaatimuksille on sovellettu 
sisämelun enimmäistason suositusarvona enimmäisäänitasoa LA-
max ≤ 45 dB.  Tavoitteena on, että LAmax 45 dB ei ylity yöaikaan 
lepoon ja nukkumiseen käytettävissä tiloissa. 

Rälssintien alueella tehtyjen runkomelu- ja tärinäselvitysten pe-
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rusteella pystysuuntainen pientaajuinen tärinä saattaa ylittää oh-
jearvon, mikäli se vahvistuu rakennusten perustuksissa tai väli-
pohjissa. Rakennukset tullaan perustamaan paaluille. Tärinän tor-
juntaratkaisuna voidaan tässä tapauksessa käyttää paalujen vä-
rähtelyteknistä mitoitusta, jonka avulla vältetään 4…5 Hz taajuus-
kaistalla maaperässä esiintyvän pystysuuntaisen värähtelyn vah-
vistaminen paaluperustuksissa. Välipohjien värähtelyteknistä mi-
toitusta ei tällöin tarvita. Pehmeät maalajit sekä kohteen ja radan 
välinen suurehko etäisyys huomioiden runkomelutasot ovat mit-
tauspisteissä olleet epätavallisen suuria. Todennäköisen runko-
meluriskin takia suositellaan kohteen koepaalutuksen yhteydessä 
tehtävää mittausta. Näin voidaan tarkemmin arvioida tuleviin 
asuinrakennuksiin kohdistuvan runkomeluriskin toteutumista sekä 
suunnitella ja mitoittaa rakennuksen perustuksiin mahdollisesti 
tarvittavat runkomelun rakenteelliset torjuntatoimet.  

Mittauksiin perustuvan tärinä- ja runkomelukartoituksen perus-
teella junaliikenne aiheuttaa Isonkaivontien alueelle suunnitelta-
van rakennuksen alueelle tärinää, joka tulee huomioida kaavoituk-
sessa ja rakentamisessa. Jatkosuunnittelussa tulee välttää raken-
nusrungon resonanssitaajuuksia 4...5 Hz, jotta vaakasuuntainen 
huojunta ei aiheuta tärinähaittoja. Pystysuuntainen tärinä on vä-
häistä eikä ylitä ihmisen havaintokynnystä tai asuintilojen suosi-
tusarvoja. Kohteen kaavoittaminen on mahdollista mutta jatko-
suunnittelu edellyttää tulevan rakennuksen rungon ja perustusten 
värähtelyteknisen mitoituksen tekemistä ja siihen liittyvien vaati-
musten huolellista huomiointia rakennuksen suunnittelussa ja to-
teutuksessa. Runkomelu ei aiheuta torjuntatoimien tarvetta koh-
teessa.  

Kaava-alueen värähtelyntorjuntatarpeen tarkemman arvion ja 
suunnitteluratkaisujen laatiminen ja eristysratkaisuiden mitoitus 
edellyttävät jatkosuunnittelussa kokeneen ja korkean pätevyys-
luokan omaavan akustiikkasuunnittelijan käyttöä. Asemakaavassa 
on annettu määräys: Rakennukset tulee suunnitella siten, ettei ju-
naliikenteen aiheuttama runkoääni/tärinä ylitä tavoitteena pidettä-
viä enimmäisarvoja asuinrakennusten sisätiloissa. 

Vaikutukset 

Yhteenveto laadituista selvityksistä 

Asemakaavanmuutos pohjautuu hakijoiden teettämiin viitesuunni-
telmiin. Pelastusjärjestelyjen pääperiaatteita on selvitetty ja esi-
tetty kaavioina tai pelastautuminen tapahtuu omatoimisesti.   
Kaava-alueen tonteista on tehty liikennemelu-, runkomelu- ja tä-
rinäselvitykset. Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arvioin-
timenetelmän (HAVA) avulla arvioidaan hiilijalanjälkeä ja -käden-
jälkeä ja kaavaselostusta täydennetään arvioinnin tuloksilla. 
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Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 

Kaavaratkaisun toteuttamisesta saattaa aiheutua kaupungille vä-
häisiä kustannuksia pysäköintialueiden paikkamäärän kasvattami-
sesta johtuvista rakentamistöistä. 

Tonttiin 37183 AK / 13 liitetään osuus sen itäpuolella sijaitsevasta 
puistoalueesta. 

Helsingin kaupungin omistamalle maa-alueelle sijoittuvan uuden 
kaavoitettavan rakennusoikeuden arvo on AM ohjelman mukaisen 
hallinta- ja rahoitusmuotojakauman mukaisesti noin 2-3 milj. eu-
roa. Yksityisessä omistuksessa olevan tontin osalta maankäyttö-
korvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapo-
liittisissa neuvotteluissa.  

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympä-
ristöön 

Kaavaratkaisun toteuttaminen tiivistää yhdyskuntarakennetta ja 
rakennettua ympäristöä asemanseudulla kaupungin tavoitteiden 
mukaisesti. Asemakaavaratkaisu mahdollistaa entistä suuremman 
asuntomäärän hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä 

Vaikutukset luontoon ja maisemaan 

Rakentamisvaiheessa puuston määrä vähenee Kaupunkikuva ja 
näkymät muuttuvat kaupunkimaisemmiksi. Vantaanjokeen johtuva 
hulevesikuorma ei tule korttelialueilla tapahtuvan täydennysraken-
tamisen myötä oleellisesti muuttumaan.       

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

Kaavamuutos mahdollistaa erityisesti nykyisten pysäköintijärjeste-
lyiden hyödyntämisen jalankulku- ja polkupyöräilyvaltaiseksi kaa-
voitetussa puistomaisessa miljöössä. 

Kaavamuutos ei edellytä yhdyskuntateknisen huollon verkostolle 
johtosiirtotarpeita. Korttelin 37183 tontit 12 ja 13 vastaavat yhdys-
kuntatekniseen vesihuoltoon liittymisestä yksityisesti tontin 15 
kautta.  

Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperin-
töön 

Kaavan toteuttaminen muuttaa kaupunkirakennetta, alueen il-
mettä, maisemaa ja näkymiä kaupunkimaisemmaksi. Kaavarat-
kaisu mahdollistaa naapurustoa korkeampien rakennusten toteut-
tamisen aseman äärelle puistomaiseen ympäristöön. Rakennus-
massoittelu ja enimmäiskerrosluvut on sovitettu nykyiseen raken-
nuskantaan, kartanomiljöön kulttuuriarvoihin ja puistoalueisiin. Pu-
kinmäen kartanon ympäristön kaupungistunut miljöö täydentyy 
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alueelle sopivin rakennuksin. 

Asemakaavatyössä on arvioitu, ettei rakennusalueiden kohdalta 
poistuvilla puilla ole oleellista merkitystä alueen kaupunkikuvaan, 
vaan muutos kaupunkikuvaan tapahtuu pääosin täydennysraken-
tamisen myötä. Korttelialueista tulee kaavaratkaisun myötä tiiviim-
piä ja urbaanin esikaupungin asemakeskuksen mukaisia. 

Uudisrakentamisen mahdollistamiseksi kaava-alueelta tullaan 
purkamaan omakotirakennus, jonka yhteydessä on saunaraken-
nusosa. Purettavalla rakennuksella ei ole sellaista kulttuurihistori-
allista tai rakennustaiteellista arvoa, että sen suojelu asemakaa-
vassa olisi perusteltua eikä se muodosta erityistä yhtenäistä koko-
naisuutta ympäröivien rakennusten kanssa. 

Vaikutukset luontoon, ilmastonmuutoksen hillintään ja so-
peutumiseen 

Uudisrakentaminen kuluttaa luonnonvaroja, sekä aiheuttaa run-
saasti kasvihuonepäästöjä. 

Kaava-alue sijaitsee Suomen pääradan ja Kehä I risteyksen seu-
dulla, jonne suunnitellaan Pohjoisbaanaa radan viereen ja tukee 
kestäviä liikuntamuotoja, julkista liikennettä ja pyöräilyä. Lähipal-
velut ovat saavutettavissa kävellen ja Malmin aluekeskuksen pal-
velut ovat lähellä. Viheralueet säilyvät virkistys ja yhteyskäytössä. 

Asemakaavaratkaisu tulee lisäämään rakennusten tonttien peitto-
pinta-alaa. Asemakaavassa on huomioitu korttelialueilla lisäänty-
vien hulevesien käsittely, jotta korttelialueiden hulevedet eivät ai-
heuta muutoksia Vantaanjokeen johtuvan huleveden määrään tai 
laatuun. Hulevesien käsittelystä määrätään asemakaavassa. Ase-
makaavassa on kaikilla korttelialueilla määrätty, että tonttien vi-
hertehokkuuden tulee täyttää Helsingin viherkertoimen tavoite-
luku. 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin, virkistykseen, terveyteen, 
turvallisuuteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin 
lähiympäristössä, elinympäristöön ja kulttuuriin 

Pukinmäen aseman lähikeskustassa ja asemanseudulla kaupun-
kikuva muuttuu rakennetummaksi ja kaupunkimaisemmaksi. Es-
teettömien hissillisten asuntojen määrä lisääntyy alueella. Eri vä-
estöryhmille on olemassa valmiita palveluita kävelyetäisyydellä ja 
eri väestöryhmille sopivia liikennemuotoja on tarjolla paljon. Yh-
teydet ovat hyvät. Laajat puistoalueet toimivat virkistyspalveluina. 

Rakentamisen yhteydessä tonttien kasvillisuutta poistuu. Uuden 
kasvillisuuden istuttamiseen ohjataan kaavaratkaisussa, asema-
kaavamääräyksenä oleva viherkertoimen käyttö ohjaa säilyttä-
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mään sekä lisäämään korttelialueen olemassa olevaa kasvilli-
suutta, asemakaavassa määrätään lisäksi piha-alueiden istuttami-
sesta. 

Kaavaratkaisun meluntorjuntaa ja maaperän puhtautta koskevat 
määräykset luovat edellytykset terveellisen, turvallisen ja viih-
tyisän asuinympäristön toteuttamiselle.  

Liikenteen ja tonttien suunnittelussa on pyritty terveelliseen, tur-
valliseen ja viihtyisään asuinympäristöön. Näkemäalueiden turval-
lisuus on huomioitu kaavaratkaisussa.  

Lisärakentaminen ja tonteilla jalankululle ja polkupyöräilylle vara-
tut reitit mahdollistavat virkistysalueiden lisääntyvän terveellisen 
käytön vantaanjoen varren kulttuurimaisemassa puistojen var-
rella.  

Toteutus 

Alueen toteuttaminen voi käynnistyä kaavamuutoksen saatua 
lainvoiman. 

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  

- vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä suurilla kaupunki-
seuduilla 

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa. 

Yleiskaava 

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on Asuntovaltaista alu-
etta A3. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 
mukainen. 
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Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 12704 (tullut voimaan 
19.8.2021) mukaan asemakaava-alue sijaitsee keskustan maan-
alaisen kehittämisen kohdealueen ulkopuolella. Asemakaava-alu-
eelle ei ole esitetty maanalaisia tilavarauksia maanalaisessa yleis-
kaavassa. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan 
mukainen.  

Asemakaavat 

Alueella on voimassa asemakaavat nro: 

8740 vahvistettu 13.11.1986 
8507 vahvistettu 13.1.1982 

Asemakaavan mukaan Rälssintien varrella korttelissa 37183 on 

asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK), jolle on v. 1990 toteutettu 
enimmillään neljään kerrostasoon asuinkerrostalo. Tämän kerros-
talotontin eteläreunaan on asemakaavaan merkitty rakennusala, 
jolle saa sijoittaa lasten päiväkodin. Alue ulottuu Bockinpuistoon. 

Johan Bockin kujan varrella korteleissa 37183 ja 37184 on kaksi 
autopaikkojen korttelialuetta (LPA) lähialueen asuintonttien auto-
paikoille. Johan Bockin kujan ja Puistoalueen välille on merkitty 
yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattuja yhteyksiä. Auto-
paikka-alueella on ajoyhteys, jonka kautta saadaan järjestää ajo 
toiselle tontille. Kortteleissa 37183 ja 37184 on istutettava alueiden 
sekä maanalaista johtoa varten varattua alueiden merkintöjä. 

Asemakaavan mukaa Isonkaivontien ja Isonkaivonpolun varrella 
korttelissa 37215 on erillispientalojen korttelialue (AO), jolle on to-
teutettu yksikerroksinen yhden asunnon erillispientalo ja yksiker-
roksinen sauna. 

Isonkaivontien ja Isonkaivonpolun varrella korttelissa 37215 on au-
topaikkojen korttelialue (LPA) viereisten Isonkaivontie 7 ja 8 asuin-
tonttien autopaikoille. 
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Rakennusjärjestys 

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 

Rakennuskiellot 

Alueen tonttia ei ole merkitty kiinteistörekisteriin, joten alueella on 
voimassa rakennuskielto maankäyttö- ja rakennuslain 81 §:n no-
jalla. 

Muut suunnitelmat ja päätökset 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Pukinmäen täydennysra-

kentamisen suunnitteluperiaatteet 22.3.2022. 

Pohjakartta 

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan. 

Maanomistus 

Helsingin kaupunki omistaa alueet lukuun ottamatta yksityisomis-
tuksessa olevaa pientalotonttia Isonkaivontien varressa. 

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 2018 tonttien haltijoiden ja 
omistajien jättämästä hakemuksesta. 

Viranomaisyhteistyö 

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

- Helen Oy 
- Helen Sähköverkko Oy 
- Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
- Liikennevirasto (nyk. Väylävirasto) 
- Museovirasto 
- kaupunginmuseo 
- Uudenmaan ELY-keskus 
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- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)  
- Gasum Oy nyk. Fingrid Oy 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston 

nähtävilläolo 

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

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta 
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/suunni-
telmat sekä lehti-ilmoituksella KoillisHelsingin Lähitieto -lehdessä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli 
nähtävillä 7.5.–28.5.2018 seuraavissa paikoissa: 

- Pukinmäen kirjastossa, Kenttäkuja 12 
- verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat 

Asukastilaisuus pidettiin 19.5.2018 Malmitalolla. 

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat Bockinpuiston arvoihin ja 
sinne suunniteltuun rakentamiseen, junaliikenteen ympäristöhäi-
riöiltä suojautumiseen, vesihuollon järjestelyihin sekä joukkolii-
kenne- ja pyöräily-yhteyksiin. 

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä pie-
nentämällä kaavaratkaisun mahdollistaman rakentamisen ulottu-
minen puistoon vähäiseksi ja teknisluontoiseksi. Kannanotoissa 
esitetyt asiat on otettu huomioon asemakaavamerkinnöissä ja 
määräyksissä. 

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Yhteenveto mielipiteistä 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat kartano- ja puistomiljöön huomioimiseen 
ja sinne suunnitellun rakentamisen haitallisiin vaikutuksiin, nykyis-
ten asukkaiden olosuhteiden liialliseen muuttumiseen, rakentami-
sen ympäristöstään poikkeavaan korkeuteen ja määrään, asunto-
jen hallintamuotoon, asemakaavojen sisältövaatimuksiin, kadun-
varsipysäköintiin ja Isonkaivontien varren suunnittelukysymyksiin. 

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä tarkentamalla 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa esitettyjä suunnitte-
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luvaihtoehtoja. Rakennusmassoittelua on kehitetty kulttuurimaise-
man kaupunkikuvan, reitistön, näkymien sekä valaistus- ja ympä-
ristöolosuhteiden parantamiseksi. Liikenteen tarvitsemat tilava-
raukset on tarkistettu. 

Kirjallisia mielipiteitä saapui 8 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) 
- Uudenmaan ELY-keskus 
- Väylävirasto 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen nähtävil-
läolon jälkeen 

  Helsingissä 16.1.2023 

  Marja Piimies 
  asemakaavapäällikkö 



Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta 091 Helsinki Täyttämispvm 03.01.2023
Kaavan nimi Pukinmäki, Rälssintien ja Isonkaivontien alueet
Hyväksymispvm Ehdotuspvm
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm 18.04.2018
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 09112785
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,4677 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 1,4677

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 1,4677 100,0 8610 0,59 0,0000 4300

A yhteensä 0,8187 55,8 8610 1,05 -0,0264 4300

P yhteensä

Y yhteensä

C yhteensä

K yhteensä

T yhteensä

V yhteensä -0,0269

R yhteensä

L yhteensä 0,6490 44,2 0,0533

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 1,4677 100,0 8610 0,59 0,0000 4300

A yhteensä 0,8187 55,8 8610 1,05 -0,0264 4300

AK 0,8187 100,0 8610 1,05 0,0757 4550

AO -0,1021 -250

P yhteensä

Y yhteensä

C yhteensä

K yhteensä

T yhteensä

V yhteensä -0,0269

VP -0,0269

R yhteensä

L yhteensä 0,6490 44,2 0,0533

Kadut 0,1125 17,3

LPA 0,5365 82,7 0,0533

E yhteensä

S yhteensä

M yhteensä

W yhteensä



     

Oas 1358-00/18   1 (6) 

Hankenro 5904_1  

HEL 2018-003102  

18.4.2018 

Kaupunkiympäristön toimiala   

Asemakaavoitus   

 

 

 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja 

missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin 

edetessä.  

 

PUKINMÄKI, RÄLSSINTIEN JA ISONKAIVONTIEN ALUEET, ASEMAKAAVAN 

MUUTOS 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

Pukinmäessä Rälssintien ja Isonkaivontien alueilla ja suunni-

tellaan täydennysrakentamista. Hankkeiden lähtökohdista 

keskustellaan Malmitalolla 19. toukokuuta.  

 

Suunnittelun tavoitteet ja alue  

 

  
 

Asemakaavan muutos koskee Rälssintiellä asuinkerrostalojen täy-

dennysrakentamista alueella, jossa on rakentamaton ja tarpeetto-

maksi käynyt lasten päiväkodin rakennusala. Kaavatyössä tutki-

taan myös mahdollisuutta laajentaa tonttia Bockinpuistoon päin. 

Tavoitteena on mahdollistaa kerrostalojen rakentaminen Pukin-
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mäen asemanseudulle. Isokaivontien alueelle suunnitellaan täy-

dennysrakentamista pientalotonteilla ja niitä ympäröivillä puisto- ja 

katualueilla. 

 

Osallistuminen ja aineistot  

 

Kaavoittajat ovat tavattavissa osana Malmin päivän tapahtumia 

lauantaina 19.5.2018 klo 11–15 Ala-Malmin puistossa tai huonon 

sään sattuessa Malmitalon ala-aulassa (katuosoite Ala-Malmin 

tori 1). 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa 

(ideasuunnitelmia) on esillä 7.5.–28.5.2018 seuraavissa pai-

koissa: 

 Pukinmäen kirjastossa, Kenttäkuja 12  

 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.  

 

Aineistoon voi käydä tutustumassa info- ja näyttelytila Laiturin 

asiakaspalvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilö-

kohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään 

Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat. 

 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-

aineistosta pyydetään esittämään viimeistään 28.5.2018. Kirjalli-

set mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-

jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kau-

pungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla helsinki.kir-

jaamo@hel.fi. 

 

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  

 Pukinmäki-Seura ry 

 Savela Seura 

http://www.hel.fi/suunnitelmat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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 Helsingin Yrittäjät 

 Helsingin yrittäjät - Koillis-Helsinki ry 

 

 asiantuntijaviranomaiset 

 Helen Oy  

 Helen Sähköverkko Oy 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 Liikennevirasto 

 Museovirasto 

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus) 

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. 

 

Vaikutusten arviointi 

 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen 

vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, kaupunkikuvaan, 

virkistykseen, maisemaan, kulttuuriperintöön ja liikenteeseen sekä 

laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaiku-

tusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan val-

misteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa 

muut viranomaiset ja osalliset.  

Suunnittelun taustatietoa  

 

Isonkaivontien molemmilla puolilla on yksityisomisteiset tontit. 

Muun alueen omistaa Helsingin kaupunki. Kaavoitus on tullut vi-

reille tontin haltijan ja omistajien hakemuksesta.  Kaupunki valmis-

telee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kysee-

seen tulevan maankäyttösopimuksen tontinomistajan kanssa käy-

tävissä neuvotteluissa. 

 

Voimassa olevissa asemakaavoissa (1987 ja 1997) alue radan 

länsipuolella on merkitty asuinkerrostalojen sekä autopaikkojen 

korttelialueeksi  ja voimassa olevissa useissa asemakaavassa 

(1976, 1982, 1985, 1988, 1989 ja 1998) alue radan itäpuolella on 

merkitty kahdeksi pientalotontiksi. Lisäksi junaradan molemmin 

puolin kaavan valmistelualueessa on voimassa olevissa asema-

kaavoissa puisto- ja katualueiksi merkittyjä alueita. 

 

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerros-

talovaltaisiksi alueiksi, asuminen/toimitila sekä pientalovaltaiseksi 

alueeksi, asuminen. 
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Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 

26.10.2016) alue on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi A3 ja alu-

etta halkaisee tai alueella on merkintä rautatie, viheryhteys sekä 

baanaverkko. 

 

Suunnittelualue sijoittuu osittain kartano- ja tilakeskusten kulttuu-

riympäristöön. Viereinen kaavassa suojeltu Pukinmäen kartano-

alue suojeltavine rakennuksineen kuuluu yleisten rakennusten 

korttelialueeseen, jolla ympäristö säilytetään. Pukinmäen kartanon 

ympäristössä suunnittelualue sivuaa kiinteää I maailmansodan 

puolustusvarustusta/muinaisjäännöstä Tykkipatteri 76 (Pukin-

mäki). Kartanoalueella sijaitsee lisäksi historiallinen asuin-/kylä-

paikka muinaisjäännös Sonaby malm Bocksbacka (Pukinmäki). 

 

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia ja selvityksiä: 

 Rälssintie 5, Helsinki, viitesuunnitelma (Serum arkkitehdit Oy, 

2018) 

 - Sirkku Laine / Helsingin kaupungin rakennusvirasto inven-

tointi 1995    

 - John Lagerstedt tarkastus 2005    

 - John Lagerstedt ja Vesa Laulumaa arkistotutkimus 2014    

 - V.-P. Suhonen arkistotutkimus 2010    

 - V.-P. Suhonen & Janne Heinonen inventointi 2011 

 

Rälssintien 5 tontilla sijaitsee nykyisin kolmikerroksinen asuinker-

rostalo ja Radan eteläpuolella sijaitsee 4 pientaloa, joista yksi on 

aikaisemmin ollut viereisen päiväkodin käytössä. 

Lisätiedot suunnittelijoilta 

 

Maankäyttö  

Joakim Kettunen, arkkitehti, p. (09) 310 37289, 

joakim.kettunen@hel.fi 

 

Liikenne 

Juha Ruonala, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37416, 

juha.ruona@hel.fi 

 

Teknistaloudelliset asiat 

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37250, 

kaarina.laakso@hel.fi 

 

  

mailto:joakim.kettunen@hel.fi
mailto:juha.ruona@hel.fi
mailto:kaarina.laakso@hel.fi
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Julkiset ulkotilat, maisema  

Maija Lounamaa, tiimipäällikkö. (09) 310 37085,  

maija.lounamaa@hel.fi 

 

Rakennussuojelu 

Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217,  

sakari.mentu@hel.fi 

 

  

   
Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa 

(facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinki-

kymp) sekä Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata 

osoitteesta www.hel.fi/suunnitelmavahti.  

 

  

mailto:maija.lounamaa@hel.fi
mailto:sakari.mentu@hel.fi
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
http://www.facebook.com/helsinkisuunnittelee
https://twitter.com/ksvhelsinki
http://www.youtube.com/user/helsinkisuunnittelee
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Kaavoituksen eteneminen 

 

 

VireilletuloVireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille tonttien haltiojiden ja  omistajien vuonna 2017  jättämästä 
hakemuksesta

OAS OAS 

•OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 7.5.–28.5.2018 , asukastilaisuus 19.5.2018 Malmitalolla

•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Koillis-
Helsingin Lähitieto -lehdessä

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

EhdotusEhdotus

•kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville

•julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset

•mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot 

•kaavaehdotus esitellään lautakunnalle arviolta vuonna 2019 

•kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka 
löytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat

•lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen 
yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa

HyväksyminenHyväksyminen

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen 

•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan

•tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä 
kirjallisesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana

•hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen

•kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty. 
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toimisto-, työ- tai palvelutiloja.

Isonkaivonpolun varteen tulee sijoittaa liike-, 

lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän.

toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan 

Asuntojen huoneistoalasta vähintään 40 % tulee 

suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria.

sallitun kerrosluvun yläpuolelle, ja ne tulee 

Ilmanvaihtokonehuoneita saa sijoittaa suurimman 

mukaisia tiloja.

Ullakolle saa sijoittaa pääkäyttötarkoituksen 

autopaikkoja eikä väestönsuojaa.

rakennettavia tiloja varten ei tarvitse varata 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi 

 

Viherkattoisia autokatoksia saa rakentaa.

Nämä tilat saa sijoittaa keskitetysti kortteleittain. 

asemakaavassa merkityn kerrosalan lisäksi.

pysäköintitilat ja sivukäytävät saa rakentaa 

yhteistilat sekä varasto-, huolto-, tekniset -, 

talosauna ja vapaa-ajantila. Kaikki asumisen aputilat, 

seuraavat asumisen aputilat: talopesula, kuivaustila, 

riittävien varasto- ja huoltotilojen lisäksi vähintään 

hankkeissa tulee asukkaiden käyttöön rakentaa

Kaikissa 1200 k-m² suuremmissa asuinrakennus-

-MÄÄRÄYKSET
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA

oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusala

sallitun kerrosluvun.

rakennuksen tai sen osan suurimman 

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 
V

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella 

Kadun nimi.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

3

RÄLSSINTIE

 

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

autopaikkoja alueelle saa sijoittaa yhteisjärjestelynä.

numerot osoittavat korttelin ja tontit, joiden 

Pysäköintipaikkojen  korttelialue. Suluissa olevat 

1800

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

jä

pp/t

.

ohjeellinenSijainti on 

sijoittaa jätesuojan ja syväkeräysastian. 

Jätteiden keräilylle varattu alueen osa, jolle saa 

varattu alueen osa.  Sijainti on ohjeellinen.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle ~pp~

.ohjeellinenSijainti on 

alueen osa, jolla tontille ajo on sallittu. 

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu 

III u1/2

laskettavaksi tilaksi.

tasolla saa käyttää kerrosalaan 

suurimman kerroksen alasta ullakon 

osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen 

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä 

Katu.

Ajoyhteys.ajo

36dBA

p .ohjeellinenPysäköimispaikka. Sijainti on 

sijainti ohjeellinen.

Puin ja/tai pensain istutettava alueen osa, 

osoittama desibelimäärä.

majoitustilojen osalta olla vähintään luvun 

raideliikennemelua vastaan tulee asuin- ja 

rakennuksen julkisivun kokonaisääneneristävyyden 

Merkintäosoittaa rakennusalan sivun, jolla 

.raskaita rakenteita eikä istuttaa puita tai pensaita

ohtokuja-alueelle ei saa sijoittaa kiinteitä eikä J

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. 

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ

AK

LPA

37215



puuverhottuja.

tiiltä, muurauksen päälle tehtyä rappausta tai 

Rakennuksen julkisivujen on oltava paikalla muurattua 

viihtyisyyttä ja valoisuutta.

edellyttäen, että porrasaula lisää sisääntulon 

asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi 

saa rakentaa enintään 30 k-m²:n porrasaulan 

Ensimmäisen kerroksen porrashuoneeseen 

vaikutelmaa.

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista 

Tontille tulee istuttaa (maanvaraisia) puita ja pensaita.

tulee istuttaa.

kulkuteinä, leikki- ja oleskelualueina tai pysäköimiseen, 

Rakentamatta jäävät tontinosat, joita ei käytetä 

se sijaitsee jollakin tonteista.

Tonteille saa rakentaa yhteisen leikkipaikan niin, että 

Liittyminen puistoon tulee toteuttaa saumattomasti.

törmäysriskiä.

muutoin siten, että käsittely vähentää lintujen 

Suuret lasipinnat tulee käsitellä kuvioinnilla tai 

rakennusalan ulkopuolelle.

kerrosalasta asemakaavakarttaan merkityn

enintään 5% asemakaavakarttaan merkitystä 

Tontille saa rakentaa talousrakennuksia yhteensä 

– saa rakentaa rakennusalan estämättä
– tulee lasittaa
Parvekkeet

arkkitehtuuria.

tilojen ja laitteiden on oltava osa rakennuksen 

ja laitteiden /ja uusiutuvaan energiaan liittyvien 

Katolle ja julkisivuun sijoitettavien teknisten tilojen 

kerrosluvun estämättä. 

Teknisiä laitteita saa sijoittaa rakennuksen 

Tontille tulee istuttaa (maanvaraisia) puita ja pensaita.

tulee istuttaa.

kulkuteinä, leikki- ja oleskelualueina tai pysäköimiseen, 

Rakentamatta jäävät tontinosat, joita ei käytetä 

se sijaitsee jollakin tonteista.

Tonteille saa rakentaa yhteisen leikkipaikan niin, että 

Liittyminen puistoon tulee toteuttaa saumattomasti.

ottamista kaavan käyttötarkoitukseen. 

tarvittaessa maaperäon puhdistettava ennen alueen 

selvitettäväennen rakentamiseen ryhtymistä ja 

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on 

enimmäisarvoja asuinrakennusten sisätiloissa.

aiheuttama runkoääni/tärinä ylitä tavoitteena pidettäviä 

Rakennukset tulee suunnitella siten, ettei junaliikenteen 

ohjearvo päivällä ja yöllä.

suojata melulta siten, että niillä saavutetaan melutason 

oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa 

Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet sekä 

eikä pysyvästi.

Orsi- ja pohjavedenpintaa ei saa alentaa työnaikaisesti 

vaikutusalueelta.

koko rakentamisen tosiasialliselta 

myös rakennuslupa-alueen ulkopuolelta 

tulee hakijan laatia selvitys pelastusturvallisuudesta 

tai sen osan rakennusluvan myöntämistä 

Ennen tontin rajat ylittävän hankekokonaisuuden 

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

PIHAT JA ULKOALUEET

PIHAT JA ULKOALUEET

RAKENNETTAVUUS

YMPÄRISTÖTEKNIIKKA



kuitenkin enintään 10%.

5 ap yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohti, yhteensä

autopaikkojen vähimmäismäärästä voidaan vähentää

yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuuden

tai muulla tavalla varaavansa yhtiön asukkaille

pysyvästi liittyvänsä yhteiskäyttöautojärjestelmää

Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa

yhteensä kuitenkin enintään 5 %. 

1 ap kymmentä pyöräpaikkaa kohti

vähimmäismäärästä voidaan vähentää

pyöräpysäköintiratkaisu autopaikkojen

Jos toteutetaan vaadittua suurempi/laadukkaampi

määrää näiden osalta vähentää 20 %.

voidaan autopaikkojen 

Jos tontilla on kaupungin tai ARA- vuokra-asutoja, 

 voidaan kokonaispaikkamäärästä vähentää 10%.

nimeämätöminä,

Jos vähintään 50 autopaikkaa toteutetaan keskitetysti 

korttelissa 37215.

vieraspysäköintiä ei tarvitse osoittaa tontilla 

– Vieraspysäköinti korttelissa 37183 1 ap/1000 k-m², 

1 ap/130 k-m² asuinkerrosalaa.

– Korttelissa 37183 asuinkerrostalot vähintään 

1 ap/140 k-m² asuinkerrosalaa.

– Korttelissa 37215 asuinkerrostalot vähintään 

Autopaikkojen määrät ovat:

Talousrakennuksiin tulee rakentaa viherkatto.

kokonaissuunnitelman mukaan.

Yhteiskäyttöiset pihat tulee toteuttaa korttelikohtaisen 

viherkertoimen tavoiteluku. 

vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin

Korttelien tonttien muodostaman kokonaisuuden 

Tonttien hulevesiä tulee viivyttää ja käsitellä tontilla.

pidättäviä rakenteita.

läpäisemättömiä pintamateriaaleja ja suosia hulevesiä 

Tontilla/Pysäköintialueella tulee välttää vettä 

A-energialuokkaa tai sitä vastaava.

rakennusluvan hakemisen ajankohtana määriteltyä 

Asuinkerrostalon energiatehokkuuden tulee olla 

 laadittava erillinen tonttijako.
Tälläasemakaava-alueella korttelialueelle on

olla runkolukitusmahdollisuus.

Ulkona sijaitsevissa pyöräpysäköinnin paikoissa tulee 

sisäänkäyntien läheisyyteen.

– vieraspysäköinti vähintään 1 pp/1000 k-m² 

ulkoiluvälinevarastossa.

tai muuten hyvin saavutettavassa 

vähintään 75 % on oltava pihatasossa olevassa 

– Asunnot vähintään 1 pp/30 k-m². Pyöräpaikoista 

Pyöräpaikkojen määrät ovat:

kokonaispaikkamäärästä.

määrittämästä mitään vähennyksiä sisältämättömästä

Kaikki vähennykset tehdään laskentaohjeen

siellä on yhteiskäyttöautoille varattuja paikkoja.

taloyhtiölle niin monta yhteiskäyttöautoa kuin

yhteiskäyttöautoyritys sitoutuu toimittamaan

riittävän pitkäaikainen sopimus, jossa

yhteiskäyttöyrityksen kanssa tehty jatkuva,

omistajan tai haltijan tulee esittää

osoittaa palvelun toimivuus kohteessa. Tontin

Rakennuslupavaiheessa lupaa hakevan tulee

LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

SOPEUTUMINEN

ILMASTONMUUTOS - HILLINTÄ JA
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TIIVISTELMÄ 

Tässä selvityksessä tutkitaan tie- ja raideliikenteen aiheuttamia äänitasoja kohteen Isonkai-

vontie 6 julkisivuilla ja oleskelualueilla. Selvityksessä määritettiin myös suositukset kohteen 

ulkovaipan ja parvekkeiden äänitasoerovaatimuksiksi. Selvitys on tehty kohteen asemakaa-

vamuutosta varten. 

 

Kohde koostuu yhdestä 5-kerroksisesta asuinkerrostalosta Helsingin Savelassa. Merkittä-

vimmät melunlähteet kohteen ympäristössä ovat Kehä 1, Ratavallintie ja Pukinmäen rauta-

tieasema. Oheisten väylien liikennemäärät on kuvattu kohdassa 2.2. 

 

Kohteen oleskelualueilla vallitsevat keskiäänitasot on esitetty liitteessä 1. Selvityksen perus-

teella todettiin, että annetut ohjearvot alittuvat ulko-oleskeluun tarkoitetuilla alueilla raken-

nuksen sisäpihan puolella. Kaavamääräys on suositeltavaa määritellä siten, että liikenteestä 

aiheutuva A-painotettu keskiäänitaso ei saa ylittää oleskelualueilla päiväaikana (LA,eq,7-22) 55 

dB eikä yöaikana (LA,eq,22-7) 50 dB. 

 

Ulkovaipan äänitasoerovaatimukset määräytyvät junan ohiajon enimmäisäänitason perus-

teella. Ohiajon enimmäisäänitasot julkisivuilla on esitetty liitteessä 2. Suositukset äänita-

soerovaatimuksille ∆LA,vaad on esitetty kohdassa 5.2. 

 

Parvekkeille muodostuva äänitasoerosuositus vaihtelee selvityksen perusteella välillä 

ΔLA,vaad 3…7 dB. Koska keskiäänitaso vaihtelee eri julkisivuilla, on parvekkeita koskeva kaa-

vamääräys suositeltavaa määritellä siten, että liikenteestä aiheutuva A-painotettu keskiääni-

taso ei saa ylittää päiväaikana (LA,eq,7-22) 55 dB eikä yöaikana (LA,eq,22-7) 50 dB. Näin ollen 

tarkempi parvekkeita koskeva ääneneristysselvitys laadittaisiin rakennuslupavaiheessa 

 

 Espoossa 2.3.2022

 

A-INSINÖÖRIT SUUNNITTELU OY 

 

Muska Mäki, akustiikkasuunnittelija 

Jarno Kokkonen, suunnittelupäällikkö 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tilaaja 

Toivo Group Oy 
Teknobulevardi 7 
01530 Vantaa 
 
Tommi Peltola   p. 040 163 7784 
tommi.peltola@toivo.fi 

1.2 Tekijät 

A-Insinöörit Suunnittelu Oy 
Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo 
puh. 0207 911 888 
 
Ins AMK Muska Mäki   p. 044 061 7384 
muska.maki@ains.fi 
 
DI Jarno Kokkonen   p. 050 4101713 
jarno.kokkonen@ains.fi 

1.3 Kohde ja selvityksen tarkoitus 

Rakennuskohde: Isonkaivontie 6 
Osoite: 00720, Helsinki 
  
Tehtävä: Liikennemeluselvitys 
  
  

 

Tässä selvityksessä tutkitaan tie- ja raideliikenteen tuottamia melutasoja kohteen Isonkaivontie 

6 julkisivuille ja piha-alueille. Selvityksessä tarkastellaan piha-alueen sijoitusta sekä määrite-

tään julkisivuilta ja parvekkeilta vaadittavat äänitasoerot siten, että melutasojen ohjearvot saa-

vutetaan.  

2 LÄHTÖTIEDOT 

2.1 Maastomalli ja rakennukset 

Selvitys perustuu Arkkitehtitoimisto TREA Oy:n 2.11.2021 päiväämään asemapiirustukseen ja 

viitesuunnitelmaan sekä Helsingin kaupungin EU-meluselvityksen maastomalliaineistoon [1], 

joka sisältää alueen korkeustiedot sekä rakennusten ja liikenneväylien sijainnit. Kohteen ton-

tinkäyttösuunnitelma on esitetty kuvassa 1. 

mailto:tommi.peltola@toivo.fi
mailto:muska.maki@ains.fi
mailto:jarno.kokkonen@ains.fi
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Kuva 1. Kohteen tontinkäyttösuunnitelma (2.11.2021). 

2.2 Liikenne 

2.2.1 Tieliikenne 

Kohteen läheisyydessä sijaitsevat merkittävät melulähteet ovat Ratavallintie, kehä 1 ja Ison-

kaivontie. Teiden nykyiset ja ennustetut liikennemäärät on saatu Helsingin kaupungilta. Kes-

kiarkivuorokauden liikennemäärät, nopeusrajoitukset sekä raskaan liikenteen osuus on esitetty 

eri tieosuuksille taulukossa 1. 

 

Liikenteen päivä- ja yöajan jakauma, sekä raskaan liikenteen osuudet perustuvat katujen ka-

tuluokituksiin, jotka on esitetty tarkemmin Helsingin melumalliohjeessa [2]. 

Taulukko 1. Laskennassa käytetyt keskiarkivuorokauden liikennemäärät 

Tieosuus 

KAVL* 
Nykytilanne 

v. 2020 
[ajon/vrk] 

KAVL* 
Ennuste 
v. 2050 

[ajon/vrk] 

No-
peus- 

rajoitus 
[km/h] 

Raskaan 
liiken-
teen 

osuus 

Ratavallintie 1568 1768 30 4 % 

Isonkaivontie 200 250 30 5 % 

Kehä 1 (ennen liittymää) 70 856 94 256 80 8 % 

Kehä 1 (liittymän kohdalla) 62187 82287 80 7 % 

Ramppi 1 (pohjoinen, itä) 2318 2718 80 7 % 

Ramppi 2 (etelä, itä) 6832 10432 80 4 % 

Ramppi 3 (pohjoinen, länsi) 7880 9880 80 6 % 

Ramppi 4 (etelä, länsi) 8683 9983 80 6 % 

Savelantie 760 960 30 4 % 
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2.2.2 Raideliikenne 

Kohteen lähellä on Pukinmäen rautatieasema, jonka kautta kulkevien junien nykyiset ja ennus-

tetut liikennetiedot on saatu Helsingin meluselvitysohjeesta [2]. Junien ennuste on vuodelle 

2035. Junien tyypit, lukumäärät ja keskimääräiset pituudet on esitetty erikseen yö- ja päivä-

ajalle taulukossa 2. Junien nopeudet on saatu Helsingin meluselvitysohjeen liitteistä 2 ja 3.  

Taulukko 2. Laskennassa käytetyt junaliikennetiedot 

Junatyyppi 
Junan  
pituus 

[m] 

Junan  
nopeus 
[km/h] 

Junien lukumäärä  
Päivä (klo 7-22) / Yö (klo 22-7) 

Ennuste 
v. 2035 

Henkilöjunat 

Pendolinot 205 110/150* 32 / 4 

IC 2 -junat 156 110/150* 87 / 13 

Sm 4 sähkömoottorijunat 108 90/120* 111 / 33 

Sm 5 sähkömoottorijunat 75 90/120* 391 / 70 

*enimmäisäänitason laskennassa käytetty nopeus 

3 VAATIMUKSET 

3.1 Valtioneuvoston päätös 993/1992 melutason ohjearvoista  

Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 [3] on määritelty melun A-painotetun ekvivalenttitason 

LA,eq enimmäisarvot ulko- ja sisätiloissa. Päätöksessä määritetyt suurimmat sallitut äänitasot 

on esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 3. Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset suurimmat sallitut ohjearvot 

Sovellettava alue 

Melun A-painotetun ekvivalenttitason  
enimmäisarvo LA,eq 

Päiväaikaan 
(klo 7-22) 

Yöaikaan 
(klo 22-7) 

Ohjearvot ulkona 

Asumiseen käytettävät alueet,  
virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittö-
mässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilai-
toksia palvelevat alueet 

55 dB 45 / 50 dB* 

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

45 dB 40 dB 

Ohjearvot sisällä 

Asuin, potilas ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB - 

*Yöohjearvo vaihtelee riippuen siitä, onko kyseessä uusi vai vanha alue. Uusilla alueilla yöoh-

jearvo on 45 dB ja vanhoilla alueilla 50 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöoh-

jearvoa. 
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3.2 Helsingin kaupungin liikennemeluselvitysohje 

Meluselvitys on laadittu Helsingin kaupungin liikennemeluselvitys ohjeen mukaisesti [2]. Alla 

on esitetty melun ohje- ja tavoitearvot kuten ne on Helsingin ohjeessa esitetty: 

 

- Melutasoja verrataan valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annettuihin melutason 

ohjearvoihin. Melun ohjearvot on tarkoitettu käytettäväksi maankäytön, liikenteen ja 

rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Ohjearvot on an-

nettu erikseen päivä- (klo 7–22) ja yöajan (klo 22–7) melutasoille.   

 

- Helsingin kaupungissa sovelletaan ulko-oleskelualueiden päiväajan 55 dB ja pääsään-

töisesti yöajan 50 dB ohjearvoja, koska rakentaminen on useimmiten olemassa olevan 

alueen täydennysrakentamista.   

 

- Julkisivujen äänitasoerovaatimuksen ΔL määrittämiseen sovelletaan asuinhuoneiden 

osalta päiväajan 35 dB ja yöajan 30 dB sisätilojen ohjearvoja. Opetustilojen osalta si-

sämelutason päiväohjearvo on 35 dB. Liike- ja toimistohuoneiden osalta sisämeluta-

son päiväohjearvo on 45 dB.   

 

- Liikenteen aiheuttaman sisämelun enimmäistason suositusarvona sovelletaan enim-

mäisäänitasoa LAmax ≤ 45 dB.  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.   

4 MALLINNUS 

Meluselvityksissä käytettävä melumallinnusohjelmisto CadnaA 2021 sisältää pohjoismaiset tie-

liikenne-, raideliikenne- ja ympäristömelun laskentamallit. Ohjelmistosta on voimassa oleva yl-

läpitosopimus, joka takaa, että käytössä on aina viimeinen versio ohjelmistosta. 

 

Melumallinnus perustuu pohjakartta-aineistosta luotavaan kolmiulotteiseen maastomalliin. Oh-

jelmisto ottaa huomioon maan ja rakennusten pintojen akustiset ominaisuudet. Laskennassa 

huomioon otettavien heijastusten määrä on 1. Mallinnuksessa maanpinta, vesialueet, raken-

nukset ja tiet on asetettu akustisesti koviksi pinnoiksi. Kaava-alueen maanpinta on mallinnettu 

Helsingin kaupungin ohjeen mukaisesti [2] puolikovana. Rakennuksen julkisivusta tuleville hei-

jastuksille on asetettu 1 dB vaimennus. Ohjelmisto laskee melun leviämisen 3D-maastomal-

lissa huomioiden rakennetun ympäristön sekä melulähteiden liikennetiedot päivä- ja yöaikaan. 

 

Liikenteen aiheuttamat A-painotetut keskiäänitasot on laskettu päiväaikaan (LA,eq,7-22) ja yöai-

kaan (LA,eq,22-7). Melun leviämisen havainnollistamiseksi liitteessä 1 on esitetty mallinnuksen 

tuloksena saadut melukartat, jotka tässä selvityksessä on laskettu käyttämällä 2 metriä tiheää 

laskentapisteverkkoa. Melukartat on laskettu 2 metriä maanpinnan yläpuolella. 

 

Melukartoissa keskiäänitasot on esitetty erivärisinä vyöhykkeinä, joiden leveys on 5 dB. Melu-

vyöhykkeet on piirretty karttoihin silloin, kun A-painotettu keskiäänitaso ylittää 45 dB. Melues-

teet on esitetty melukartoissa sinisellä värillä. 
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Liitteissä 1 ja 2 on julkisivuille kohdistuvan melun suurimmat äänitasot esitetty numeroarvoina 

julkisivun pinnan kohdalla ilman julkisivusta tulevaa heijastusta. Laskenta on tehty rakennuk-

sen jokaisen kerroksen korkeudella 2 m lattiatason yläpuolella. Liitteissä on esitetty ainoastaan 

korkeussuunnassa suurimmat äänitasot. 

5 TULOKSET 

5.1 Äänitasot ulko-oleskelualueilla 

Kohteen ulko-oleskelualueiden sijainnit on esitetty liitteessä 1. Kohteessa sovelletaan valtio-

neuvoston päätöksessä 993/1992 esitettyjä ulko-oleskelualueiden ohjearvoja, joiden mukaan 

A-painotettu keskiäänitasot eivät saa ylittää ulko-oleskelualueilla päiväaikana (LA,eq,7-22) 55 dB 

eikä yöaikana (LA,eq,22-7)  50 dB (vanha alue). 

 

Selvityksen perusteella todettiin, että leikkiin ja ulko-oleskeluun tarkoitetuilla alueilla annetut 

ohjearvot alittuvat.  

 

Kaavamääräys on suositeltavaa määritellä siten, että liikenteestä aiheutuva A-painotettu kes-

kiäänitaso ei saa ylittää oleskelu- ja leikkialueilla päiväaikana (LA,eq,7-22) 55 dB eikä yöaikana 

(LA,e,22-7) 50 dB (vanha alue). 

5.2 Ulkovaipan ääneneristys 

Kohteen julkisivuille muodostuvat ulkovaipan ääneneristysvaatimukset ilmoitetaan julkisivuun 

kohdistuvan äänitason ja sisällä sallittavan äänitason erona ΔLA,vaad. Sisätiloissa sovelletaan 

Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvoa, jonka mukaan liikenteestä aiheutuva A-pai-

notettu keskiäänitaso ei saa ylittää päiväaikaan (LA,eq,7-22) 35 dB tai yöaikaan (LA,eq,22-7) 30 dB. 

Lisäksi yöaikaisen junan ohituksen aiheuttama äänitaso ei saa ylittää lepoon tai nukkumiseen 

tarkoitetuissa tiloissa 45 dB Helsingin meluselvitysohjeen mukaisesti [2]. Asuintilojen äänita-

soerovaatimukset voidaan siis määrittää joko keski- tai enimmäisäänitasojen perusteella 

5.2.1 Keskiäänitasot 

Ulkovaipan ääneneristyksen tarkastelussa sovelletaan valtioneuvoston päätöksen mukaisia 

ohjearvoja, joiden mukaan liikenteestä aiheutuva keskiäänitaso LA,eq ei saa asuintiloissa ylittää 

päiväaikaan 35 dB tai yöaikaan 30 dB.  

 

Rakennuksen ulkovaipan ääneneristysvaatimus ilmoitetaan julkisivuun kohdistuvan äänitason 

ja sisällä sallittavan äänitason erona ΔLA,vaad. Kohteen julkisivuille kohdistuvat liikenteestä ai-

heutuvat suurimmat keskiäänitasot on esitetty liitteen 1 melukartoissa. Melukartoista nähdään, 

että asuinrakennuksen julkisivulle kohdistuu suurimpia keskiäänitasoja Ratavallintien puolella. 

Suurin julkisivulle kohdistuva keskiäänitaso on kaikkien rakennusten osalta päiväaikaan 62 dB 

ja yöaikaan 57 dB. Suurin muodostuva äänitasoerosuositus on näin ollen kaikille asuinraken-

nuksille sama: ΔLA,vaad =  27 dB (62 dB – 35 dB).  

 

Koska laskettu äänitasoero on ΔLA,vaad < 30 dB, ei kohteen asuinrakennuksille ole selvityksen 

perusteella tarpeen antaa kaavamääräystä julkisivun äänitasoerovaatimuksesta keskiäänita-

soista. 
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5.2.2 Enimmäisäänitasot 

Julkisivuille kohdistuvat, junien ohituksesta aiheutuvat yöaikaiset enimmäisäänitasot on esi-

tetty liitteen 2 melukartoissa. Äänitasot ovat suurimmillaan 81 dB, jolloin niistä muodostuvat 

äänitasoerovaatimukset ovat suurimmillaan ΔLA,vaad = 36 dB. 

 

Kuvissa 2–3 on esitetty julkisivuille kohdistuvat enimmäisäänitasot. 

 

 
Kuva 2. Enimmäisäänitasot junan ohituksesta kuvattuna etelästä 
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Kuva 3. Enimmäisäänitasot junan ohituksesta kuvattuna pohjoisesta 
 

5.2.3 Suositukset äänitasoerovaatimuksista 

Melukartoista ja kuvista 2–3 nähdään, että enimmäisäänitasot ovat mitoittavia ulkovaipan ää-

nitasoerovaatimuksia määritettäessä. Kuvassa 4 on esitetty suositukset asemakaavassa esi-

tettäville äänitasoerovaatimuksille ΔLA,vaad. 
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Kuva 4. Raideliikenteen enimmäisäänitasoista muodostuvat suositukset äänitasoerovaatimuk-
sista ΔLA,vaad. julkisivuille, joille sijoitetaan lepoon ja nukkumiseen tarkoitettuja tiloja.  
 

Kohteen ulkovaipan äänitasoerovaatimukset määräytyvät tämän selvityksen perusteella raide-

liikenteen melusta. Suosituksia tulee soveltaa julkisivuille, mikäli näille sijoitetaan lepoon ja 

nukkumiseen tarkoitettuja tiloja.  

5.3 Parvekkeiden meluntorjunta 

Parvekkeilla sovelletaan Helsingin meluselvitysohjeen [2] mukaisesti Valtioneuvoston päätök-

sen 993/1992 ohjearvoja [3], joiden mukaan liikenteestä aiheutuva A-painotettu keskiäänitaso 

ei saa parvekkeilla ylittää päiväaikana (LA,eq,7-22) 55 dB ja yöaikana (LA,eq,22-7) 50 dB. 

 

Lasitetun parvekkeen äänitasoerovaatimus ilmoitetaan parvekelasitukseen kohdistuvan ääni-

tason ja parvekkeella sallittavan äänitason erona ΔLA,vaad. Parvekkeille kohdistuvat, liikenteestä 

aiheutuvat suurimmat keskiäänitasot on esitetty liitteen 1 melukartoissa. Kuvassa 5 on esitetty 

oranssilla viivalla julkisivuittain parvekkeille muodostuvat äänitasoerosuositukset ΔLA,vaad. 

 

Lasittamattomana parveke on ulkotilassa ja julkisivusta takaisin heijastuva ääni kasvattaa par-

vekkeella vallitsevaa äänitasoa. Lasitetun parvekkeen äänitasoeroa laskettaessa lasituksiin ja 

parvekkeen muihin vaipparakenteisiin kohdistuvaa heijastusta ei oteta huomioon, sillä tällöin 

ääni heijastuu lasituksen pinnasta poispäin, eikä vaikuta parvekkeella muodostuvaan äänita-

soon. Näin ollen, mikäli parveketta ei lasiteta, on parvekkeelle muodostuva äänitaso julkisivu-

heijastuksesta johtuen noin 3 dB korkeampi kuin parvekelasituksiin kohdistuva äänitaso. Tästä 
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syystä kaikki parvekkeet, joiden lasituksiin kohdistuva äänitaso on liitteen 1 päiväajan melu-

kartoissa vähintään 52 dB tai yöajan melukartoissa 47 dB tulisi tämän selvityksen perusteella 

lasittaa tai muilla tavoin varmistaa, etteivät melun ohjearvotasot ylity parvekkeella. Tällaiset 

julkisivut on esitetty kuvassa 5 vihreällä.  

 

  
Kuva 5. Parvekkeiden äänitasoerosuositukset on esitetty oranssilla. Vihreällä on merkitty ne 

julkisivut, joilla parvekkeet tulee lasittaa, mutta joiden meluntorjuntaa ei tarvitse erikseen mi-

toittaa. Muilla julkisivuilla ei parvekkeita ole tarpeen lasittaa. 

 

Keskiäänitaso vaihtelee eri julkisivuilla kuitenkin jonkin verran, joten ei ole tarkoituksenmu-

kaista määrittää jokaisen julkisivun parvekkeille äänitasoeroja samanlaisena kaavamääräyk-

senä. Kaavamääräys on sen sijaan suositeltavaa määritellä siten, että liikenteestä aiheutuva 

A-painotettu keskiäänitaso ei saa ylittää päiväaikana (LA,eq,7-22) 55 dB eikä yöaikana (LA,eq,22-7) 

50 dB. Näin ollen tarkempi parvekkeita koskeva ääneneristysselvitys laadittaisiin rakennuslu-

pavaiheessa. 

6 Epävarmuudet 

Tehtyyn meluselvitykseen ei sisälly tavanomaista liikennemeluselvitystä suurempia epävar-

muuksia.  

 

Meluselvityksen lähtötietoihin liittyvät epävarmuudet liittyvät useimmiten liikennemäärien en-

nustamiseen sekä raideliikenteen nopeuksiin. Laskentatulos ei ole kovin herkkä suurehkoille-

kaan muutoksille liikennemäärien suhteen. Mikäli ennuste on 25 % suurempi, niin sillä on noin 

1 dB vaikutus keskiäänitasoihin. Raideliikenteen osalta on keskiäänitasojen laskennassa käy-
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tetty keskimääräisiä GPS-aineistosta analysoituja nopeuksia, joten äänitaso voi vaihdella het-

kellisesti ennustetusta tasosta. Nämä vaihtelut kuitenkin tasaantuvat pitkillä aikaväleillä päivä- 

ja yöajan keskiäänitasoa laskettaessa. 

 

 

Selvitys on kokonaisuudessaan laadittu siten, että tulokset eivät pyri aliarvioimaan melutasoja. 

Näin ollen selvityksen tuloksena esitettyjen meluntorjuntavaatimusten voidaan arvioida olevan 

riittävät, vaikka epävarmuuksia esitettyihin tuloksiin väistämättä liittyykin. 

 

 

LIITTEET 

1. Melukartat ja julkisivuille kohdistuvat keskiäänitasot  

2. Julkisivuille kohdistuvat enimmäisäänitasot  
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Tie- ja raideliikenteen melutasot
2 m maanpinnan yläpuolella
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olevat numeroarvot
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tieliikenteen melutasot
ilman julkisivuheijastusta

Meluntorjunta
Olemassa olevat
rataesteet kuvattu sinisellä

Yöajan keskiäänitaso 
LAeq, 7-22

 < 45 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
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ENNUSTE V.2050
Enimmäisäänitasot 
yöaikaan [dB]

Kahdeksankulmioiden sisällä
olevat numeroarvot
Julkisivulle kohdistuvat
korkeussuunnassa suurimmat
raideliikenteen yöajan
hetkelliset enimmäisäänitasot
ilman julkisivuheijastusta

Yöajan hetkelliset 
enimmäisäänitasot
LAmax

 < 45 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB
 > 80 dB
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RUNKOMELU- JA TÄRINÄLAUSUNTO
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3 RAIDELIIKENTEEN AIHEUTTAMA TÄRINÄ KOHTEESSA JA TORJUNTATOIMET



        





























4 RAIDELIIKENTEEN AIHEUTTAMA RUNKOMELU KOHTEESSA

     





       







 













        



















  

5 YHTEENVETO
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Liite C.Pukinmäen eteläosa, Leikkipuiston linja

Mitatut ohiajot

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

     

     

     

     

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



  

Liite C.Pukinmäen eteläosa, Ratavallintie 8

Mitatut ohiajot

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     











































  

Liite C.Pukinmäen asemanseutu, Bockinpuisto, pohjoinen linja

Mitatut ohiajot

     

     

     

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 155185-02 Liite D

Liite D. Pukinmäen eteläpuoli, leikkikentän mittauslinja 30.5.2016

Mitatut W m-painotetun värähtelynopeuden kokonaisarvot mittauspisteittäin

v wSmax [mm/s]

0.001

0.01

0.1

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mittauskanava

Mittauspiste 1 Mittauspiste 2 Mittauspiste 3
kanava 1 2 3 4 5 6 7 8 9
VwSmax 0.12 0.19 0.29 0.03 0.03 0.05 0.03 0.03 0.05
Vw,95 0.09 0.19 0.22 0.03 0.02 0.04 0.03 0.03 0.04

kanava 10 11 12 13 14 15 16
VwSmax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vw,95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



 155185-02 Liite D

Liite D. Pukinmäen eteläpuoli, Ratavallintien asuinrakennus 30.5.2016

Mitatut W m-painotetun värähtelynopeuden kokonaisarvot mittauspisteittäin

v wSmax [mm/s]

0.001

0.01

0.1

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mittauskanava

Mittauspiste 4 Mittauspiste 5
kanava 1 2 3 4 5 6 7 8 9
VwSmax 0.14 0.03 0.02 0.09 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00
Vw,95 0.10 0.02 0.02 0.07 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00

kanava 10 11 12 13 14 15 16
VwSmax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vw,95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



  

Liite D. Pukinmäen asemanseutu, Bockinpuisto, pohjoinen linja 20.7.2016

Mitatut W m-painotetun värähtelynopeuden kokonaisarvot mittauspisteittäin

 









                 


         

      

      

       





 



 155185-02 Liite E

Liite E. Pukinmäen eteläpuoli, leikkikentän mittauslinja 30.5.2016
Värähtelyn terssispektrit ja resonanssitarkastelu Mittauspiste: 1
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 155185-02 Liite E

Pukinmäen eteläpuoli, leikkikentän mittauslinja
Värähtelyn terssispektrit ja resonanssitarkastelu Mittauspiste: 2

30.5.2016
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 155185-02 Liite E

Pukinmäen eteläpuoli, leikkikentän mittauslinja
Värähtelyn terssispektrit ja resonanssitarkastelu Mittauspiste: 3

30.5.2016

0.001

0.01

0.1

1

1 2 4 8 16 31.5 63 125 250

v w
Sm

ax
[m

m
/s

]

Taajuus [Hz]

kerroin x max huippu
1.5
7x, esim.1
7x, esim.2
7x, esim.3
C (0,3 mm/s)
D (0,6 mm/s)

Kan. 7x / radan suunta

0.01

0.1

1

v w
Sm

ax
[m

m
/s

]

kerroin x max huippu
1.5
8y, esim.1
8y, esim.2
8y, esim.3
C (0,3 mm/s)
D (0,6 mm/s)

Kan. 8y / poikittaissuunta

0.001

0.01

0.1

1

1 2 4 8 16 31.5 63 125 250

v w
Sm

ax
[m

m
/s

]

Taajuus [Hz]

4
1.5
9z, esim.1
9z, esim.2
9z, esim.3
C (0,3 mm/s)
D (0,6 mm/s)

Kan. 9z / pystysuunta

0.001

0.01

1 2 4 8 16 31.5 63 125 250

v w
Sm

ax
[

Taajuus [Hz]



 155185-02 Liite E

Liite E. Pukinmäen eteläpuoli, Ratavallintien asuinrakennus 30.5.2016
Värähtelyn terssispektrit ja resonanssitarkastelu Mittauspiste: 4
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 155185-02 Liite E

Pukinmäen eteläpuoli, Ratavallintien asuinrakennus
Värähtelyn terssispektrit ja resonanssitarkastelu Mittauspiste: 5

30.5.2016
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Liite E. Pukinmäen asemanseutu, Bockinpuisto, pohjoinen linja 20.7.2016
Värähtelyn terssispektrit ja resonanssitarkastelu Mittauspiste 6
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Pukinmäen asemanseutu, Bockinpuisto, pohjoinen linja
Värähtelyn terssispektrit ja resonanssitarkastelu Mittauspiste 7

20.7.2016
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 155185-02 Liite F

Liite F. Pukinmäen eteläpuoli, leikkikentän mittauslinja 30.5.2016

Mitatut runkomeluherätteen kokonaistasot

L vASmax [dB re 50 nm]
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Mittauskanava

Mittauspiste 1 Mittauspiste 2 Mittauspiste 3
kanava 1 2 3 4 5 6 7 8 9
heräte 41 41 37 22 26 17 29 25 21
sisämelu 59 59 55 40 44 35 47 43 39
(arvioitu)

kanava 10 11 12 13 14 15 16
heräte 0 0 0 0 0 0 0
sisämelu 18 18 18 18 18 18 18
(arvioitu)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



 155185-02 Liite F

Liite F. Pukinmäen eteläpuoli, Ratavallintien asuinrakennus 30.5.2016

Mitatut runkomeluherätteen kokonaistasot

L vASmax [dB re 50 nm]

0

6

12

18

24

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Mittauskanava

Mittauspiste 4 Mittauspiste 5
kanava 1 2 3 4 5 6 7 8 9
heräte 20 15 18 13 19 15 0 0 0
sisämelu 38 33 36 31 37 33 18 18 18
(arvioitu)

kanava 10 11 12 13 14 15 16
heräte 0 0 0 0 0 0 0
sisämelu 18 18 18 18 18 18 18
(arvioitu)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



  

Liite F. Pukinmäen asemanseutu, Bockinpuisto, pohjoinen linja 20.7.2016

Mitatut runkomeluherätteen kokonaistasot

 



















                 


         

      

      



       







 





 155185-02 Liite G

Liite G. Pukinmäen eteläpuoli, leikkikentän mittauslinja 30.5.2016
Runkomeluherätteen terssispektrit Mittauspiste: 1
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 155185-02 Liite G

Pukinmäen eteläpuoli, leikkikentän mittauslinja
Runkomeluherätteen terssispektrit Mittauspiste: 2

30.5.2016
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Liite G. Pukinmäen asemanseutu, Bockinpuisto, pohjoinen linja 20.7.2016
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Suunnitelma perustuu selkeään ”perustalon” hahmoon ja 
luonne, jossa julkisivumateriaali ja harkitut mittasuhteet 
saavat pääroolin arkkitehtuurissa.

Arkkitehtuuri saa luonteensa yksinkertaisuudesta, johon tiilen 
hienovarainen pinnan käsittelyn vaihtelu tuo vivahdeikkuutta. Jykevä 
räystäs tuo talojen olemukseen vanhojen kaupunkitalojen tunnelmaa.

Arkkitehtuuri
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Edellinen vaihe 09/2018 (Akukon 9.5.2019) Päivitetty suunnitelma (Akukon 12.9.2019, LUONNOS)

Pihan ja julkisivujen melutaso
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LEIKKAUS A-A   1:250

KERROS 1H 2H 3H 4H YHT HUM KEM2 BRM hum2 327,3 327,3
1 0 2 2 0 4 216,4 351,4 836 109,2
2 8 4 4 0 16 644,6 808,6 845,4 326,3
3 8 4 4 0 16 644,6 808,6 845,4 326,3
4 6 2 4 2 14 648,2 808,6 845,4 327,6
5 6 2 4 2 14 648,2 808,6 845,4 327,6
6 2 1 1 2 6 325,9 404,3 422,7 328,9

30 15 19 6 70 3127,9 3990,1 4640,3
JAKAUMA 43 % 21 % 27 % 9 %
TAVOITE 40 % 25 % 25 % 10 % TALO 1 TALO 2 YTH
EROTUS 3 % -4 % 2 % -1 % APU 205 205 410

APUTILAT TARVE TOTEUTUNUT EROTUS Väestönsuojalaskelma
VSS/Irtvar 85,3 89,5 4,2 Väestönsuojan koko 85,302
Irtvar 126,8 144,5 17,7 Suojahuone 79,802
UVV 117,5 140,5 23,0 IV-laitteet 2 kpl (1 / 45 suojahuonetta)
LVV 35,0 23,0 -12,0 IVL-tila 3
Talovar 5,0 4,5 -0,5 Sulkuteltta 2,5
Siiv 3,0 2,0 -1,0
SPK 8,0 8,0 0,0
LJH 12,0 12,0 0,0
Tekn 7,0 7,0 0,0

399,6 431,0 31,4
amount
kpl m2

Väestönsuojassa koppeja 23,054595 3,7
Koppeja muualla 46,945405 2,7

TUNNUSLUVUT
4447,3 kerrosala aputilojen kanssa
3955,1 kerrosala ilman aputiloja, hormit vähennetty
30,7 Autopaikkatarve kpl (1/130) 38,1
1,48 brm/hum 20
0,79 hum/kem (asunto kem , hormit vähennetty) 18,1 199,1
0,83 hum/kem (asunto-kem, 20m porrashuoneesta laskettu kerrosalaan, hormit vähennetty)
44,7 as.keskipinta-ala
70 Asuntoja 
25 Joista isoja
45 jolloin pieniä
2 Porrashuoneita
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SATO Rälssintie
Huoneistoalalaskelma

TALO 1 TALO 2

KRS TYYPPI HUM KPL KEM APUKEM KRS TYYPPI HUM KPL KEM APUKEM

1 KRS 2H+KK 45,5 1 1 KRS 2H+KK 45,5 1
3H+KK 63,7 1 3H+KK 63,7 1

1 KRS 109,2 2 175,7 224,3 1 KRS 109,2 2 175,7 224,3

2 KRS 1H+KK 29,2 1 2 KRS 1H+KK 29,2 1
1H+KK 29,2 1 1H+KK 29,2 1
1H+KK 29,2 1 1H+KK 29,2 1
1-2H+KK 34 1 1-2H+KK 34 1
2H+KK 41 1 2H+KK 41 1
2H+KK 45,5 1 2H+KK 45,5 1
3H+KK 54,5 1 3H+KK 54,5 1
3H+KK 63,7 1 3H+KK 63,7 1

2 KRS 326,3 8 404,3 2 KRS 326,3 8 404,3

3 KRS 1H+KK 29,2 1 3 KRS 1H+KK 29,2 1
1H+KK 29,2 1 1H+KK 29,2 1
1H+KK 29,2 1 1H+KK 29,2 1
1-2H+KK 34 1 1-2H+KK 34 1
2H+KK 41 1 2H+KK 41 1
2H+KK 45,5 1 2H+KK 45,5 1
3H+KK 54,5 1 3H+KK 54,5 1
3H+KK 63,7 1 3H+KK 63,7 1

3 KRS 326,3 8 404,3 3 KRS 326,3 8 404,3

4 KRS 1H+KK 29,2 1 4 KRS 1H+KK 29,2 1
1H+KK 29,2 1 1H+KK 29,2 1
1H+KK 29,2 1 1H+KK 29,2 1
1-2H+KK 34 1 1-2H+KK 34 1
2H+KK 41 1 2H+KK 41 1
2H+KK 45,5 1 2H+KK 45,5 1
3H+KK 54,5 1 3H+KK 54,5 1
3H+KK 63,7 1 3H+KK 63,7 1

4 KRS 326,3 8 404,3 4 KRS 326,3 8 404,3

5 KRS 1H+KK 29,2 1 5 KRS 1H+KK 29,2 1
1H+KK 29,2 1 1H+KK 29,2 1
1H+KK 29,2 1 1H+KK 29,2 1
1-2H+KK 34 1 1-2H+KK 34 1
2H+KK 41 1 2H+KK 41 1
2H+KK 45,5 1 2H+KK 45,5 1
3H+KK 54,5 1 3H+KK 54,5 1
3H+KK 63,7 1 3H+KK 63,7 1

5 KRS 326,3 8 404,3 5 KRS 326,3 8 404,3

6 KRS 1H+KK 29,2 1
1-2H+KK 34 1
2H+KK 41 1
3H+KK 63,7 1
4H+KK 76 1
4H+KK 85 1

6 KRS 328,9 6 404,3

YHTEENSÄ TALO 1 + TALO 2
YHTEENSÄ TALO 1 YHTEENSÄ TALO 2

HUM KPL KEM APUKEM HUM KPL KEM APUKEM HUM KPL 3H+ HUM 3H+ %
1414,4 34 1792,9 224,3 1743,3 40 2197,2 224,3 3157,7 74 1297,7 41 %

1397,4 1723,3 3120,7 1260,7 40 %
HORMIT VÄHENNETTY 
(ARVIO 0,5m2 / as)

ILMAN HORMEJA
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Sijainti

Suunnittelualue

viljelypalstat

Pukinmäen kartano

Oulunkylän siirtolapuutarha

K-market

päiväkoti

Isonkaivontie

PUKINMÄKI

SAVELA

Pukin
mäe

n as
em

a

Kehä I

Oulunky
lä

Malm
i

Isonkaivontie 6:n täydennysrakentaminen on osa Pukinmäen, 
Rälssitie-Isonkaivontie alueiden asemakaavamuutosta. Viite-
suunnitelmassa on esitetty tontin täydennysrakentamista uudella 
pistetalolla, joka sijoittuu purettavan pientalon paikalle.

Viitesuunnitelma on luonnos, joka on toiminut kaavan valmiste-
lun pohjana ja esittää yhtä kaavan mahdollistamista suunnittelu-
ratkaisuista esimerkinomaisesti.

Viitesuunnitelmaan liittyy erillinen meluselvitys. Viitesuunni-
telma on kehitetty rakennusmassoittelun vaihtoehtotarkastelun 
pohjalta.
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Isonkaivontie 6/Isonkaivonpolku 6

Tontti
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Tontti sijoittuu Savelaan Pukinmäen aseman eteläpuolelle

Puistojalankulkuakseli

jalankulkuakseli

tontti

tontti
tontti

taideaukio

Näkymä Savelanpolulta kohti Pukinmäen asemaa ja alikulku. Tontin 
ja Savelanpolun kerrostalojen väliin jää puustoa.

Näkymä Savelanpolulta aseman suunnasta. Jalankulkureittiin liittyy 
suuria puita.

Näkymä Isonkaivonpolulta, kävely-yhteys. Naapurikortteli rajautuu 
reittiin aidalla ja pienillä pihoilla. Vasemmalla oleva kasvillisuus on 
tontilla.

Tontti hahmottuu kesäaikaan viheränä saarekkeena ja nykyinen pientalo ei näy juuri-
kaan katutilaan.
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Ympäristön materiaalimaailma

Betonikehykset
Vaalea rappaus ja vaaleaksi maalattu betoni
Maalattu puu: valkoinen, ruskea, keltainen, punainen
Puuaidat ja pienet varasto-osat rytmittävät pihoja ja kävelyteitä
Rakennukset rajautuvat istutuksiin
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Tontti sijaitsee keskeisellä paikalla kävelyreittien varressa
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Tontinkäyttösuunnitelma 1:500 
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3d-näkymät massoittelusta

3d-näkymä etelästä 3d-näkymä pohjoisesta
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Näkymä aseman suunnasta Savelanpolulta

Maantasokerroksessa viistetty sisäänkäynti. Yhteistilat ulottuvat parvekevyöhykkeen 
alle.  Sisäänkäynti aukion puolelta verstastilaan, jonne aukeavat suuret ikkunat. 
Muut ikkunat kerho/etätyötilaan.

Näkymä Isonkaivonpolkua pitkin pohjoisesta

Näkymät katutasosta
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Näkymä Isonkaivonpolkua pitkin etelästä
Autopaikat rajataan aidalla Isonkaivonpolun suuntaan. 
Pyöräpaikkoja sijoittuu ulkorakennukseen.

Savelanpolun aukion suuntaan tontti rajautuu istutuksin. Maantasokerroksen 
asunnolla on piha tai terassi, joka on rajattu istutuksin.

Näkymä Savelanpolun aukiolta

Näkymät katutasosta
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1. krs 1:400

Laajuustiedot

Rakennusoikeus, asunnot: n. 1200 k-m2

Ei väestönsuojaa 
Tontin laajuus n. 1021 m2

Tonttitehokkuus 1,18

Bruttoala: 1416 brm2

Huoneistoala: 943 hum2

Asuntoja yhteensä: 26 kpl
Huoneistoalasta 482 m2 perheasuntoja: 51 %

Auto/pyöräpaikat

Autopaikat: pysäköintinormi 1 ap / 140 kem2

Tarve 9 ap

Pyöräpaikat: 1 / 30 kem2

40 pp, josta 20 pp piharakennuksessa + 6 pp ulkona

Jätehuolto ja pelastautuminen

Jätteiden keräyksessä hyödynnetään pysäköintialueen 
jätepistettä yhteiskäyttöisesti

Pelastautuminen omatoimisesti parvekeluukkujen kautta 
kaikista asunnoista
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leikki
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2.-5. krs 1:400

 1h

 25,5 m2

 3h

 53,5 m2

 3h

 54,0 m2

 1h

 24,5 m2

 1h

 24,5 m2

 1h

 29,0 m2

 irt.var

 2,0 m2

 irt.var

 2,5 m2

 irt.var

 2,0 m2

 irt.var

 2,5 m2

Asunnot

Huoneistoala: 943 hum2

Asuntoja yhteensä: 26 kpl
Huoneistoalasta 482 m2 perheasuntoja: 51 %

Asuntotyypit
1h+kt + irt.var.: 16 kpl
2h+kt: 1 kpl
3h+kt:  9 kpl
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