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TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutos koskee Pikku Huopalahden pohjoisosassa
sijaitsevaa Helsingin yliopiston kampusaluetta sekä katu- ja puistoalueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa yliopiston hammasklinikan
ja oikeuslääketieteen laitoksen purkamisen ja Huopalahdenportin
uuden asuinalueen rakentamisen.
Tavoitteena on toteuttaa uusi, aktiivinen, kantakaupunkimainen
asuinalue Mannerheimintien varteen, joka tukeutuu nykyisiin, hyviin joukkoliikenneyhteyksiin.
Uutta asuntokerrosalaa on 101 850 k-m2. Toimitilakerrosalaa on
7 100 k-m2, josta 2 500 k-m2 saa käyttää päivittäistavarakaupan
rakentamiseen. Asukasmäärän lisäys on n. 2 500 ja uusia asuntoja on n. 1 600 kpl. Alueelle saa rakentaa päiväkodin n. 140 lapselle (1 400 k-m2).
Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma
(piir.nro 7013), jonka mukaan asuinalueen liikennettä varten rakennetaan uusi katuyhteys alueen läpi Mannerheimintieltä Kytösuontien kautta Korppaanmäentielle.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Mannerheimintien pohjoispää muuttuu tiiviiksi rakennetuksi kaupunkibulevardiksi Vihdintielle asti. Uusi kantakaupunkimainen asuinalue vaikuttaa myönteisesti kaupunkikuvaan ja tuo lisää asukkaita
ja palveluita Pikku Huopalahden pohjoisosaan.
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ja Suomen valtio / Senaatti-kiinteistöt omistavat tontin 16742/2. Puisto- ja katualueet, Kytösuontien varrella olevat LPA-tontit sekä suojaviheralue ovat Helsingin
kaupungin omistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen
johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden
kanssa.
ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet
Kaavaratkaisun tavoitteena on toteuttaa uusi, aktiivinen kantakaupunkimainen asuinalue Mannerheimintien ja Kytösuontien väliselle alueelle.
Tavoitteena on toteuttaa elävää, omaleimaista ja turvallista asuinympäristöä. Katuvarsien aktiivinen maantasokerros, alueen keskustori, katuaukiot ja puistot luovat edellytykset asukkaiden koh-
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taamiselle ja urbaanille elämäntavalle. Vastapainoa tuovat rauhalliset, vehreät korttelipihat. Alueen koilliskulman korkeat porttirakennukset sekä Kaarinankadun tornitalot tuovat vaihtelua perinteiseen korttelirakenteeseen ja mahdollistavat korkeatasoisia ja innovatiivisia arkkitehtonisia ratkaisuja.
Alueen säilyvät ja uudet puistot, katupuut sekä viherseinät ja -katot tuovat vehreyttä alueelle. Alueelta on hyvät yhteydet laajempiin lähipuistoihin, Keskuspuistoon sekä Talin ja Meilahden liikuntapuistoihin.
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että kaupunkia tiivistetään bulevardimaisen Mannerheimintien varrella. Huopalahdenportin alueelle suunnitellaan
monipuolista ja urbaania uutta kaupunginosaa, joka täydentää nykyistä Pikku Huopalahtea ja tuo uusia palveluita alueelle. Uudesta
asuinalueesta tulee tiivis ja toiminnallisesti sekoittunut alue, jossa
palvelut ovat lähellä. Alueelle rakennetaan asumisen eri hallintamuotoja Helsingin AM-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Mannerheimintien, Vihdintien sekä Pikku Huopalahden julkinen liikenne
palvelee aluetta erittäin hyvin. Kaavaratkaisu mahdollistaa myös
Mannerheimintien raideliikenteen jatkamisen pohjoiseen tulevaisuudessa. Ilmastovastuu ja ekologinen kestävyys on huomioitu
alueen suunnittelussa.
Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 8 hehtaaria, josta korttelialuetta on n. 4,2 hehtaaria, puistoa n. 1 hehtaari ja katualuetta n. 2,8
hehtaaria.
Kaavaratkaisun myötä alueelle rakennetaan 110 350 k-m² uutta
kerrosalaa, josta
-

101 850 k-m2 on asuinrakentamiselle varattua kerrosalaa
7 100 k-m2 on liiketiloille varattua kerrosalaa, sisältäen
n. 2 500 k-m2 päivittäistavarakaupan
1 400 k-m2 on päiväkodille varattua kerrosalaa.

Voimassa olevassa asemakaavassa korttelin 16742 pääasiallinen
käyttötarkoitus on YO (opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue). Alueen nykyinen rakennusoikeus sijoittuu tontille
16742/2, jonka rakennusoikeus on 63 000 k-m2, josta noin
37 800 k-m2 on käyttämättä. Tontilta purettavaksi esitetyt yliopiston rakennukset ovat kooltaan noin 19 400 k-m2 (hammasklinikka)
ja 5 800 k-m2 (oikeuslääketieteen laitos). Kaavaratkaisun myötä
alueen rakennusoikeus kasvaa 47 350 k-m².
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Kaavaratkaisussa alueelle on suunniteltu yhteensä seitsemän
korttelia. AK-, AL- ja YL-kortteleiden keskimääräinen korttelitehokkuus on noin e = 2,86. Aluetehokkuus on noin e = 1, 37.
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Kaavamuutos koskee tonttia 16742/2, pysäköintialueita tonteilla
16742/7 ja 8 sekä katu-, puisto- ja suojaviheralueita. Tontilla
16742/2 on Helsingin yliopiston hammasklinikan ja oikeuslääketieteen laitoksen rakennuksia sekä niihin liittyviä pysäköintialueita.
Tontilla sijaitsevat rakennukset ovat arkkitehti Einari Teräsvirran
suunnittelemia punatiilisiä rakennuksia, jotka ovat valmistuneet
vuosina 1972–1979. Yliopiston nykyisissä rakennuksissa toimivat
Hammasklinikka ja oikeuslääketieteen laitos ovat siirtämässä toimintaansa Meilahteen ja Tilkanmäen kampusalueelle.
Kallioinen maasto laskee noin seitsemällä metrillä idästä länteen
Mannerheimintieltä Kytösuontien tasolle. Tontin pohjois- ja eteläosat sekä leveä osuus nykyisten rakennusten ja Mannerheimintien välissä ovat rakentamattomia ja puustoisia. Kaava-alue rajautuu etelässä ja lännessä Pikku Huopalahden asuinalueeseen.
Kaava-alueen eteläpuolella on alueen maamerkkinä erottuva 16kerroksinen terassitalo. Muilta osin Pikku Huopalahden asuinalue
edustaa 1980–1990-luvun matalahkoa ja tiivistä rakentamista.
Mannerheimintien itäpuolella on korkeampia toimisto- ja hotellirakennuksia.
Kaavamuutosalueen luoteiskulma liittyy Puutarhurinlehdon puistoalueen pohjoispäähän. Puutarhurinlehdon poikki kulkee Pikku
Huopalahteen laskeva Haaganpuro, joka alittaa Vihdintien putkitettuna. Haaganpuron valuma-alue on laaja ja se on todettu hulevesitulva-alttiiksi kaupungin hulevesiselvityksessä (HKR:n julkaisu
2016:10). Purossa elää luontaisesti lisääntyvä meritaimenkanta.
Kaava-alueen vieressä kulkee tärkeä ulkoilureitti pyöräilyn ja jalankulun ylikulkusillalle kohti Vihdintien pohjoispuolella sijaitsevaa
Kauppalanpuiston viheraluetta. Vihdintien molemmin puolin on
suojaviheraluetta (EV).
Kaavamuutosalueen itäpuolella kulkeva Mannerheimintie ja pohjoisessa kulkeva Vihdintie ovat vilkkaasti liikennöityjä väyliä. Vihdintie on valtion hallinnassa olevaa maantiealuetta. Risteysalueella on eritasoliittymä, jossa Vihdintien keskikaistat alittavat Mannerheimintien. Alue sijaitsee hyvien julkisten liikenneyhteyksien
varrella, Mannerheimintien ja Vihdintien bussipysäkit sijaitsevat
kaava-alueen vieressä ja raitiovaunu kulkee keskustan ja Pikku
Huopalahden pohjoisosan välillä. Kytösuontie on päättyvä katu,
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joka palvelee yliopiston työntekijöitä ja asiakkaita sekä Pikku Huopalahden pohjoisosan nykyisiä asukkaita.
Kaavaratkaisu
Mannerheimintie on luonteeltaan vilkas kaupunkibulevardi, jonka
varrella on tiivistä rakentamista ja aktiivista kivijalkaliiketilaa lähes
koko matkalla ydinkeskustasta Ruskeasuolle. Huopalahdenportin
alueella jatketaan Mannerheimintien eteläisempien kaupunginosien mittakaavaa ja rakennustapaa sijoittamalla korkeita lamellitaloja ja maantasokerroksen liiketiloja Mannerheimintien varteen.
Vihdintien lamellitalot muodostavat selkeän kantakaupungin reunan pohjoisen suuntaan. Korkeat muurimaiset rakennusrivistöt
pääväylien varrella rajaavat ja suojaavat muuta aluetta liikennemelulta ja ilmansaasteilta. Rakennusten korkeus laskee Kytösuontien suuntaan liittäen alueen Pikku Huopalahden mittakaavaan. Koilliskulman kolmen korkean asuintalon ryhmä muodostaa
kantakaupungin portin yhdessä Mannerheimintien itäpuolen korkeiden toimistorakennuksen kanssa.

Huopalahdenportti katsottuna pohjoisesta. Ilmakuva INARO Oy 2019

Uudet korttelit sijoittuvat alueen sisäisen mutkittelevan Kaarinankadun varteen. Mutkitteleva katu luo miellyttävää jalankulkuympäristöä ja vaihtelevia katunäkymiä, joiden päätteenä on pieniä katuaukioita, näyttäviä tornitaloja tai puistonäkymiä. Kadun varsien
maantasokerroksiin ja erityisesti kortteleiden kulmauksiin muodostuvien pienten aukioiden ympärille sijoitetaan runsaasti erikokoisia
liiketiloja, jotka elävöittävät katuja ja aukioita.
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Kaarinantori on uuden alueen pääaukio ja toiminnallinen sydän.
Keskuskorttelin 16750 kansipihan alla olevan päivittäistavarakaupan pääsisäänkäynti sekä toriympäristön muut liiketilat, ravintolat
ja kahvilat avautuvat torille. Kaarinantorin lähiympäristön korotettu
katualue, terassoinnit, istutukset, valaistus ja taide tulee suunnitella yhtenä kokonaisuutena. Taide tulee integroida torin rakenteisiin tai toria ympäröivien rakennusten arkkitehtuuriin. Torille on
mahdollista järjestää torimyyntiä ja muita tapahtumia. Torin kautta
kuljetaan myös päiväkotiin, jonka piha näkyy torille vihreänä puistomaisena alueena.

Kaarinantori. Havainnekuva, INARO Oy 2019.

Vihreät ja rauhalliset sisäpihat tuovat vastapainoa aktiiviselle katuympäristölle. Kaikilla pihoilla, pois lukien keskuskortteli (AL), on
maanvaraisia osia, jotka mahdollistavat hulevesien hallintajärjestelmien rakentamisen sekä isokokoisten puiden istuttamisen.
Asuinkortteleihin 16742, 16749, 16751, 16752 ja 16753 rakennetaan maanalaisia pysäköintitiloja, mutta suuri osa autopaikoista
tulee sijoittaa alueen keskellä olevaan pysäköintilaitokseen tontille
16751/4.
Säilyvät ja uudet puistot, katupuut sekä viherseinät ja -katot tuovat vehreyttä alueelle. Kurjenmiekanpuisto toimii yhdessä 14-kerroksisten rakennusten kanssa porttina kantakaupunkiin pohjoisesta tultaessa. Mannerheimintien ja korttelialueiden välinen noin
18 metrin levyinen vyöhyke säilyvine puuriveineen hoidetaan
puistomaisena katualueena raitiolinjan mahdolliseen toteutukseen
asti. Rinteeseen sijoittuva Perttelinpuisto yhdistää alueen sisäiset
kadut, Kaarinankadun ja Kytösuontien. Pysäköintilaitoksen viherseinä lisää vehreyttä alueen keskikohtaan. Alueen säilyvät puistot
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ovat Haaganpuronlehto ja Punamäenlehto, jotka säilyvät luonnonmukaisina ja puustoisina alueina.
Asuinrakennusten korttelialueet (AK) ja asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialue (AL)

Uudet asuinkorttelit ovat monikulmaisia umpikortteleita, jotka sijoittuvat alueen sisäisen mutkittelevan Kaarinankadun varrelle.
Läntisimmässä korttelissa on Haaganpuron suuntaan porrastuva
L-muotoinen rakennus. Umpikortteleissa on useita erilaisia rakennustyyppejä; lamellitaloja, monimuotoisia tornitaloja ja matalia viherkattoisia rakennusosia. Vaihtelevat korkeudet ja eri suuntiin
kääntyvät rakennusmassat mahdollistavat vaihtelevia ja pitkiä näkymiä asunnoista ja parantavat korttelipihojen valaistusolosuhteita.

Kaarinankadun katunäkymä katsottuna paikoitustalon kulmalta etelään. Havainnekuva,
INARO Oy 2019.

Maantasokerros
Kadunpuoleiset maantasokerrokset eivät yleensä sovellu asuinkäyttöön, vaan kadun suuntaan on luontevaa sijoittaa liiketiloja ja
asukkaiden yhteistiloja. Kadunpuoleisia porrashuoneiden sisäänkäyntejä tulee korostaa arkkitehtonisin keinoin. Katutila jalkakäytävineen, puuistutuksineen sekä pysäköinti- ja viherkaistoineen on
tarkasti mitoitettu, jonka takia suoraan katualueelle avautuvien
porrashuoneiden ulko-ovia ja pysäköintitilojen portteja tulee sijoittaa syvennyksiin. Maantasokerroksen liike-, toimisto-, työ- ja palvelutilojen tulee avautua Mannerheimintien, Kaarinankadun, Ky-
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tösuontien, kujien tai aukioiden suuntaan suurilla ikkunoilla ja tiloihin tulee olla suora esteetön sisäänkäynti katualueilta. Mannerheimintien ja Kaarinantorin suuntaan maantasokerros ja sen liiketilat
tulee toteuttaa normaalikerrosta korkeampana. Osa liiketiloista on
asemakaavassa erikseen määrätty sijoitettavaksi Kaarinantorin ja
katuaukioiden varrelle sekä muihin kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti tärkeisiin kohtiin (rakennusalat m). Näistä liiketiloista vähintään yksi aukiolle avautuva liiketila AK-kortteleissa 16742,
16749, 16752 ja 16753 sekä kaikki AL-korttelin liiketilat, jotka
avautuvat Kaarinantorille tulee varustaa rasvanerottelukaivolla ja
katon ylimmän tason yläpuolelle johdettavalla ilmastointihormilla,
joka mahdollistaa ravintola- tai kahvilatoiminnan. Kytösuontie on
luonteeltaan rauhallinen asuntokatu, jonka varrella maantasokerroksen tilat saa toteuttaa myös yläpuolen asuntoihin liittyvinä työtiloina. Kaarinantori, alueen toiminnallinen keskus, liittyy suoraan
AL-kortteliin. Korttelin ensimmäiseen kerrokseen, pihakannen
alle, saa sijoittaa 2 500 k-m2:n päivittäistavarakaupan, jonka pääsisäänkäynnin tulee avautua torin suuntaan.
Asunnot
Asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai
enemmän. Eteläisimpään kortteliin 16749 kadun varteen suunnitellaan opiskelijoiden asuinrakennusta. Määräys asuntojen koosta
ei koske opiskelijoiden asuinrakennusta, mutta pienasuntojen
vastapainoksi pitää panostaa riittäviin kokoontumis- ja yhteistiloihin. Mannerheimintien ja Vihdintien varteen rakennettavat asunnot eivät saa avautua pelkästään kadun suuntaan, eikä asunnon
oleskeluun tarkoitettua parveketta saa sijoittaa Mannerheimintien
suuntaan. Asuntojen hallintamuotojakautuma tulee noudattamaan
AM-ohjelman tavoitteita. Asiasta on neuvoteltu alustavasti jo kaavaehdotusvaiheessa maanomistajien ja kaupungin edustajien
kesken.
Julkisivut
Asuinkortteleiden katujulkisivuissa tavoitellaan kantakaupungin
perinteisen kivitalon rauhallista ilmettä. Vaihtelevuutta kortteleiden
ilmeeseen tuovat maantasokerrokset, 11-kerroksiset pistetalot,
2-kerroksiset viherkattoiset rakennusosat sekä korttelipihojen vapaampi julkisivukäsittely.
Kortteleita rajaavien lamellitalojen julkisivumateriaali on kadun
puolella oltava vaaleaa tai harmaata puhtaaksi muurattua tiiltä tai
vaaleaan sävyyn rapattua paikalla muurattua tiiltä. Katujulkisivun
on oltava yksiaineinen ja yksivärinen. Maantasokerroksia ei
korosteta poikkeavalla materiaalilla tai värillä, vaan ne erottuvat
poikkeavan kerroskorkeuden sekä suurien ikkunapintojen ja
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sisäänkäyntien avulla. Vierekkäisten rakennusten julkisivujen
tulee olla eri värisiä. Erivärisiä tehostekenttiä ja vastaavia
julkisivuaiheita tulee välttää. Parvekkeet tulee toteuttaa sisäänvedettyinä parvekkeina tai yhtenäisinä kenttinä osana rakennusmassaa. Samaa materiaali- ja väripalettia sekä parvekeratkaisua
käytetään myös koillisosan kolmessa 14-kerroksisessa rakennuksessa ja AL-korttelin 12-kerroksisessa rakennuksessa.
Kaarinankadun varrella olevissa pistetaloissa sekä korttelipihoilla
sallitaan vapaampaa julkisivukäsittelyä ja erilaisia
parvekeratkaisuja.
Asuinrakennus, jossa on paljon pienasuntoja, johtaa ratkaisuun,
jossa asunnot sijoitetaan sivukäytävän tai pitkien porrashuonekäytävien varrelle. Sivukäytäviä tai pitkiä porrashuonekäytäviä ei
saa rakentaa kadun suuntaan. Määräys ei koske tonttia 16749/3,
jolle suunnitellaan opiskelija-asuntoja. Tontille 16749/3 saa
rakentaa sivukäytäviä vain ehdolla, että käytävien julkisivuarkkitehtuuri ei poikkea rakennuksen muista julkisivuista. Myös
kortteliin 16749 rakennettava muuri ja siihen liittyvä rakennus
tulee käsitellä muun rakennuksen tapaan.

Mannerheimintien katunäkymä. Havainnekuva, INARO Oy 2019.

Korttelipihat
Kortteleiden yhteiskäyttöiset piha-alueet on rakennettava korttelikohtaisesti laadittujen kokonaissuunnitelmien mukaan. Tontteja ei
saa aidata, eikä pihoille saa sijoittaa autopaikkoja tai jätehuoltotiloja. Varatiet tulee ensisijaisesti olla pihojen puolella, koska pelastuspaikkojen järjestäminen kadun puolelle on haastavaa puurivistöjen, katupysäköinnin, istutusten ja valaistuksen takia. Pihojen
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varatiejärjestelyt, lukuun ottamatta korttelia 16754 ja korttelin
16749 eteläosaa, tulee suunnitella siten, ettei yhteispihoille tarvitse tuoda pelastuslaitoksen kalustoa, vaan pelastautuminen tulee perustua omaehtoiseen pelastautumiseen parvekkeiden ja varatieportaiden kautta tai vastaavien ratkaisujen avulla. Osa AKkortteleiden pihoista on maanalaisten pysäköintitilojen päällä olevaa istutettavaa kansipihaa ja osa on maanvaraista pihaa, jolle
tulee rakentaa hulevesien hallintajärjestelmää ja sijoittaa myös
suurikasvuisia puita. AL-korttelin piha on kokonaan kansipihaa.
Kortteleissa 16749 ja 16751 sijaitsevat kalliot sekä osia 1. maailmasodan linnoitusten jäänteistä tulee suojata rakennustyön aikana ja hyödyntää pihasuunnittelun aiheena. Korttelissa 16749
osa kalliota tulee säilyttää myös kadun puolella. Kallioinen pihaalue rajataan kadun suuntaan muurilla, jonka yhteyteen saa rakentaa liiketiloja maantasoon ja esim. sauna- ja yhteistiloja kalliopihan suuntaan.
Paikoitus
AK-kortteleiden autopaikat tulee sijoittaa oman korttelin maanalaiseen pysäköintitilaan ja LPA-1-tontin 16751/4 pysäköintilaitokseen. AL-kortteliin saa rakentaa kaksi kellarikerrosta, joihin tulee
sijoittaa sekä korttelin asukkaiden, että liiketilojen vaatimat autopaikat. Ajo AL-korttelin kellareihin ja päivittäistavarakaupan huoltoajo tulee järjestää Kaarinankadun kautta.
Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL)

YL-kortteliin saa sijoittaa päiväkodin. Kortteliin suunnitellaan Helsingin kaupungin päiväkoti noin 140 lapselle. Päiväkoti voidaan
toteuttaa puurakenteisena. Kattopinnat tulee rakentaa viherkattoina hulevesien hidastamiseksi.
Päiväkodille on varattu noin 1500 m2:n kokoinen piha-alue. Pihaalue tulee toteuttaa mahdollisimman vehreänä alueena, joka liittyy
viereiseen Punamäenlehtoon. Piha-alue palvelee alueen
asukkaita päiväkodin aukioloaikojen ulkopuolella. Läheiset laajat
puistoalueet Puutarhurinlehto, Tilkanniitty ja Pikku Huopalahden
puisto tarjoavat myös päiväkodille ulkoilumahdollisuuksia. Esim.
kaupungin leikkipuisto Viiri sijaitsee vain noin 400 metrin
etäisyydellä. Päiväkoti sijaitsee lähellä Kaarinantoria ja on
helposti saavutettavissa julkisilla liikennevälineillä. Kaarinantorin
varrelta varataan muutama vierasautopaikka päiväkodin saattoliikennettä varten. Päiväkodin työtekijöiden autopaikat tulee
sijoittaa LPA-1-tontin pysäköintilaitokseen. Päiväkodin jäte-,
varasto- ja huoltotilat tulee sijoittaa Kytösuontien tasolle ja
huoltoajo tulee järjestää Kytösuontien puolelta. Tontin 16742/6
autotalleihin ajetaan nykyisin tontin 16742/2 tontin kautta.
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Ajoyhteys tontille 16742/6 säilytetään jatkossakin siten, että
ajoyhteys on sallittu YL-korttelin kautta.
Autopaikkojen korttelialue (LPA-1 ja LPA)
LPA-1-tontti 16751/4
LPA-1-tontille saa sijoittaa pysäköintilaitoksen. Sisäänajot laitokseen järjestetään sekä Kaarinankadulta ja Kytösuontieltä. Rakennuksen enimmäiskorkeus Kytösuontien suuntaan on määritelty
asemakaavassa siten, että rakennus sopeutuu Pikku Huopalahden mittakaavaan ja naapurirakennuksiin. Pysäköintilaitos tulee
toteuttaa laadukkaasti ja asuinalueen kaupunkikuvaan sopivalla
tavalla. Pysäköintilaitoksen julkisivumateriaalin on oltava pystysuuntaista puurimaa tai keraamista sauvaa tai vastaavaa laatutasoa olevaa materiaalia. Puiston suuntainen seinä tulee toteuttaa
porrastuvana viherseinänä. Ylin kerros Kytösuontien, Perttelinpuiston ja asuinkorttelin pihan suuntaan tulee rakentaa muusta
julkisivusta sisäänvedettynä viherseinänä. Pysäköintilaitoksen
kattopinnat tulee rakentaa viherkattoina hulevesien hidastamiseksi.

Paikoitustalo Kaarinankadun suunnalta. Havainnekuva INARO Oy 2019

LPA-tontti 16754/2
Kaavamuutosalueella on voimassa asemakaava nro 9090 vuodelta 1987, joka jää voimaan kaavamuutosalueen viereiselle alueelle. Kyseiselle asemakaava-alueelle 9090 on vuoden 1987 jälkeen tehty kolme pienempää, asuinkortteleita koskevaa asemakaavamuutosta, asemakaavat 9639, 9834 ja 11673 (vuoden 1987
kaava-alueesta sekä kolmesta pienestä kaavamuutosalueesta
käytetään tässä kappaleessa jatkossa nimeä ”asemakaava-alue
9090”). Kaavamuutoksen myötä Kytösuontien varresta poistuu
yhteensä 61 asemakaava-alueen nro 9090 autopaikkaa, koska
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asemakaava-alueen 9090 LPA-alue 16742/7 sekä osa LPA-alueesta 16742/8 osoitetaan kaavamuutoksessa kaduksi. Osa LPAalueesta 16742/8 säilyy kaavamuutoksessa LPA-alueena
16754/2.
Kaupunki omistaa asemakaava-alueen 9090 nykyiset LPA-alueet.
Kaupunki on vuokrannut LPA-alueet Kytösuontien Pysäköinti
Oy:lle (Kypys), joka hallinnoi LPA-alueita ja vuokraa autopaikkoja
asemakaava-alueen 9090 taloyhtiöille. Kaupungin ja Kypys:n välinen maanvuokrasopimus on voimassa 31.12.2050 asti. Asemakaavamuutos edellyttää LPA-tontin 16742/7 maanvuokrasopimuksen irtisanomisen ja LPA-tontin 16742/8 osalta maanvuokrasopimuksen muutoksen. Kaupunki neuvottelee Kypys:n kanssa vuokrasopimuksen muutoksesta ja päättämisestä maanvuokrasopimusten ehtojen mukaisesti.
Kaupunki on laatinut laskelman asemakaava-alueella 9090 olevista autopaikoista ja on ilmeistä, että alueelle on rakennettu hieman enemmän autopaikkoja kuin alueen asemakaavat ja rakennuslupien mukainen toteutunut kerrosala edellyttävät. Kaupungin
tekemien laskelmien mukaan asemakaava-alueen 9090 velvoitepaikkoja jäisi Kytösuontien muutoksen vuoksi uupumaan n. 30
kpl. Asemakaavamuutoksen asemakaavamääräyksellä: ”LPAtontti 16754/2 on osoitettu asemakaavan nro 9090 mukaan rakennettujen asuinkortteleiden autopaikoille. Autopaikat saa sijoittaa
kahteen tasoon” on huolehdittu siitä, että asemakaava-alueen
9090 puuttuvat velvoiteautopaikat voidaan sijoittaa LPA-tontille
16754/2. Kaupunki on neuvotellut Kypys:n kanssa puuttuvien velvoiteautopaikkojen sijoituksesta.
Kaavaratkaisun tavoitteena on toteuttaa uusi, aktiivinen kantakaupunkimainen asuinalue Mannerheimintien ja Kytösuontien väliselle alueelle. Nykyisen Kytösuontien jatkaminen pohjoiseen ja
liittäminen alueen uuteen sisäiseen katuun Kaarinankatuun on
kaavaratkaisun toimivuuden kannalta keskeinen periaate.
Puisto (VP)
Kaava-alueella on neljä puistoaluetta: Punamäenlehto, Perttelinpuisto, Haaganpuronlehto ja Kurjenmiekanpuisto.
Korttelin 16749 eteläpuoleinen Punamäenlehto on puistomaisena
lähimetsikkönä säilytettävä alue.
Luonteeltaan toiminnallinen Perttelinpuisto sijoittuu kortteleiden
16742 ja 16751 väliseen rinteeseen. Puiston voimakkaita tasoeroja terassoidaan istutusalueilla, alimmalle tasolle on mahdollista sijoittaa pieni leikkipaikka.
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Kaava-alueen luoteisosaan sijoittuva Haaganpuronlehto on luonteeltaan luonnonmukainen ja vehreä. Alueella säilytetään nykyistä
kasvillisuutta ja istutetaan uutta. Haaganpuron avouomaa jatketaan Haaganpuronlehdon läpi kohti Vihdintietä. Haaganpuron
uoma alittaa Vihdintien uudessa nykyistä lyhyemmässä rummussa. Haaganpuron uuden uoman itäpuolelle rakennetaan hulevesien viivytysallas.
Vihdintien ja Mannerheimintien kulmaan sijoittuva Kurjenmiekanpuisto toimii alueen vehreänä sisääntuloporttina ja alueen käyntikorttina. Matalin tukimuurein porrastettavaan puistoon istutetaan
isokokoisia lehtipuita. Puistoalueelle voidaan sijoittaa julkista taidetta. Vilkkaasti liikennöidyn risteyksen läheisyyden vuoksi Kurjenmiekanpuisto ei sovellu pitkäaikaiseen oleskeluun.
Liikenne

Lähtökohdat
Kaava-alue sijoittuu kantakaupungin joukkoliikennevyöhykkeen
reunamalle ja nykyisen raitiotieverkon palvelualueelle. Alueelta on
jalkaisin hyvin saavutettavissa Pikku Huopalahden ja Etelä-Haagan palvelut, läntisen vihersormen virkistysalueet ja Keskuspuisto. Pyöräliikenteen pääreitteihin kuuluvat osuudet Mannerheimintiellä, Vihdintiellä ja Haaganpurolehdossa ympäröivät aluetta
ja tarjoavat sujuvat pyöräily-yhteydet pohjois-etelä- ja itä-länsisuunnassa. Raitiolinja 10 viistää kaava-alueen lounaiskulmaa ja
toimii tiheästi liikennöivänä joukkoliikenteen keskustayhteytenä.
Mannerheimintiellä ja Vihdintiellä kulkee vilkas säteittäinen bussiliikenne. Hakamäentien suuntaiset poikittaiset bussilinjat täydentävät alueen monipuolisen joukkoliikennetarjonnan. Yleiskaava
2016 sisältää pikaraitiotievaraukset Mannerheimintiellä ja Vihdintiellä. Hämeenlinnanväylä (Vt 3) ja Hakamäentie (St 100) ovat valtion maanteitä. Mannerheimintie ja Vihdintie ovat osa kaupungin
pääkatuverkkoa. Liikennemäärä em. väylillä vaihtelee 30 000–
45 000 ajon./vrk. Vihdintie–Hakamäentie on osa 6 x 6 m erikoiskuljetusten reittiä. Mannerheimintiellä kulkee 6 x 4,4 m erikoiskuljetusreitti. Pikku Huopalahden alueella asukaspysäköinti on sijoitettu tonteille ja kadunvarsipysäköinti on tarkoitettu ensisijaisesti
asiointi- ja vieraspysäköintiä varten.
Kaavaratkaisu

Kaava-alueen liikenneratkaisu perustuu nykyverkkoon liitettävään,
alueen läpi kulkevaan Kaarinankatuun. Kaarinankatu on 1+1-kaistainen tonttikatu, joka liittyy alueen itäpuolella Mannerheimintiehen ja eteläpuolella Kytösuontien kautta Korppaanmäentiehen.
Kadun nopeusrajoitus tulee olemaan 30 km/h. Auto- ja pyöräliikenne kulkevat yhteisillä kaistoilla, eikä pyöräliikenteelle toteuteta

20 (55)
erottelua autoliikenteestä Mannerheimintien liittymäjärjestelyitä
lukuun ottamatta. Kaarinankadulle ja Kytösuontielle sijoitetaan kadunvarsipysäköintiä kadun molemmin puolin asiointi- ja vieraspysäköinnin tarpeisiin. Päiväkodin saattoliikenteelle varataan lyhytaikaista pysäköintitilaa Kaarinankadun eteläpäässä.
Joukkoliikenne tukeutuu nykyisiin linjoihin ja pysäkkeihin. Alueen
sisäinen pyöräliikenne kulkee Kaarinankadulla ja liittyy useasta
kohdasta ympäröivään pääpyöräteiden verkkoon Mannerheimintiellä, Vihdintiellä ja Haaganpurolehdossa. Mannerheimintien pyörätiejärjestelyt muutetaan pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaisesti yksisuuntaisiksi, joka on huomioitu kaavan liikennesuunnitelmassa.
Kaarinankadulle ja Kytösuontielle rakennetaan jalkakäytävät kadun molemmin puolin. Jalankulkuyhteyksiä on tiheästi ympäröiville alueille. Kaarinankadulle ei merkitä suojateitä, mutta kadun
ylittämisen helpottamiseksi jalankulkijoille rakennetaan ylityspaikkoja.
Mannerheimintien pikaraitiotievaraus on huomioitu varaamalla
sille tilaa katualueelta. Tilavaraus hyödynnetään laadukkaana jalankulkualueena Mannerheimintien länsireunalla ennen raitiotien
mahdollista toteuttamista.
Palvelut

Lähtökohdat
Pikku Huopalahden pohjoisosassa on kaupallisia palveluita Korppaanmäentien varrella sekä Mannerheimintien itäpuolella. Alueella on muutama pieni päivittäistavarakauppa. Erikoiskaupat ja
palvelut ovat pääosin kivijalkaliiketiloissa asuin- ja toimistotalojen
pohjakerroksissa. Kaupalliset palvelut palvelevat pääasiallisesti
alueella asuvia ja työssäkäyviä.
Alueella on useita pieniä päiväkoteja. Kaava-aluetta lähimmät päiväkodit ovat terassitalossa toimiva Suopursu ja Korppaanmäentien ryhmäpäiväkoti Pikkuhilla. Korppaanmäen puolella toimivat
päiväkodit Tuuli, Vaahteramäki ja Steinerpäiväkoti Aurinkoinen.
Gruppfamiljedaghemmet Storstugan on alueen ruotsinkielinen
päiväkoti. Lähimmät peruskoulut ovat Pikku Huopalahden alaaste, Haagan peruskoulu, Helsingin suomalainen yhteiskoulu,
Valteri-koulu Ruskis ja Ruskeasuon Rudolf Steiner-koulu. Kirjastoauto pysähtyy Korppaanmäentiellä. Kytösuontiellä on tarjolla kotihoidonpalveluita. Mannerheimintien itäpuolella on HUS-Apuvälinekeskus.
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Lähellä sijaitsevia suuria puistoalueita ovat Vihdintien pohjoispuolen Kauppalanpuisto ja kaava-alueen länsipuolella Puutarhurinlehto ja Tilkanniitty. Lähimmät leikkipuistot ovat Tilkanniityllä ja Tilkanmäellä. Puutarhurinlehdossa on koirapuisto. Tilkantorin yhteydessä on Pikku Huopalahden venesatama.
Mannerheimintien itäpuolella on vaarallisten jätteiden keräyspiste.
Vihdintien pohjoispuolella sijaitsee Haagan pelastusasema.
Kaavaratkaisu

Pikku Huopalahden alueesta on laadittu kaupallinen selvitys
(Pikku Huopalahti, kaupallinen mitoitus, WSP 24.9.2014). Selvityksessä liiketilan lisätarve kaavamuutosalueella on arvioitu olevan 6 700 k-m2, josta päivittäistavarakaupan arvioitu tarve on n.
2 000 k-m2. Maankäytön yleissuunnittelun asiantuntijat ovat syksyllä 2019 tarkistaneet selvityksen lähtötietoja ja todenneet, ettei
ole tarvetta päivittää selvitystä, koska Pikku Huopalahden alueen
väkiluvussa, kauppojen määrässä tai väestönennusteissa ei ole
tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten vuosien aikana.
Kaupallisen selvityksen arviot liiketilatarpeesta toteutuvat asemakaavan muutosehdotuksessa. Alueelle tulee toteuttaa vähintään
7 100 k-m2 liike-, toimisto-, työ- ja palvelutiloja. On katsottu, että
päivittäistavarakaupan kokoa on mahdollistaa kasvattaa 2 500
k-m2:iin. Päivittäistavarakauppa sijoitetaan AL-korttelin ensimmäiseen kerrokseen pihakannen alle siten, että kaupan pääsisäänkäynti avautuu Kaarinantorille. Mannerheimintien suuntaan on
mahdollista avata päivittäistavarakaupan toinen sisäänkäynti, joka
tuo kaupalle näkyvyyttä ja houkuttelee asiakkaita myös alueen ulkopuolelta. Muu liiketilakerrosala sijoitetaan AL- ja AK-kortteleiden
maantasokerroksiin. Osa liiketilakerrosalasta on merkitty asemakaavakarttaan rakennusalalla m (maantasokerroksen liiketila,
jonka laajuus on ohjeellinen). Rakennusaloilla varmistetaan, että
saadaan toreille ja muihin kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti
tärkeisiin kohtiin avautuvia liiketiloja.
Alueelle rakennettaan Helsingin kaupungin uusi päiväkoti noin
140 lapselle.
Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
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Luonnonympäristö

Lähtökohdat
Kaava-alueella ei ole Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmän
mukaan arvokkaita luontokohteita, uhanalaista lajistoa, luonnonsuojelualueita, suojeltuja luontokohteita tai luonnonmuistomerkkejä.
Kaava-alue on topografialtaan vaihteleva. Suurmaisemassa
kaava-alue sijoittuu laakson ja selännealueen vaihettumisvyöhykkeelle. Lähempää tarkasteltuna suurin osa kaava-alueesta sijaitsee kallioisella moreeniselänteellä, etelä-pohjois -suuntaisen savilaakson reunalla. Kaava-alueen luoteisosa kuuluu Haaganpuron
(ent. Mätäoja) matalaan purolaaksoon (n. +2,2). Kallioinen selänne jakautuu kahteen kukkulaan, joista eteläisempi nousee
+17 metrin korkeuteen, toinen +13 metrin korkeuteen. Nykyiset
yliopistorakennukset sijoittuvat näiden kukkuloiden väliin melko
tasaiselle alueelle. Jyrkimmät rinteet ovat yliopistorakennusten
länsi- ja eteläpuolella. Kalliopaljastumia on länteen laskevilla rinteillä. Täyttömaata on kaava-alueen pohjois-, luoteis- ja länsiosien
rakennuskäytössä olevilla savikoilla.
Alue avautuu maastollisesti ja pienilmastollisesti hyvään ilmansuuntaan: maasto laskee länsi–lounais-suuntaisesti Mannerheimintieltä Haaganpuron purolaaksoon.
Alue sijaitsee yli 1 000 hehtaarin kokoisen Haaganpuron valumaalueen eteläosassa Haaganpuron alajuoksulla. Haaganpuro on
helsinkiläisittäin merkittävä pienvesi, jolla on virkistysarvojen lisäksi myös kalastollista merkitystä: puroon on onnistuttu kotouttamaan taimenia. Haaganpuro alavine laaksoalueineen on herkkä
tulvimaan. Kaava-alueella tulvariski on suurin Haaganpuron välittömässä lähiympäristössä. Rankkasadetulvat ovat alueella todennäköisempiä, kuin merivesitulvat. Rankkasadetulvan riski on noin
kerran 50 vuodessa tapahtuvalla kolmen tunnin mittaisella rankkasateella ja merivesitulvan riski noin kerran 100 vuodessa. Luoteisosan alavalle alueelle ulottuva tulva on maaston korkeustasot
huomioiden mahdollinen, mutta tilastollisesti katsottuna melko
harvinainen.
Yliopistorakennusten ympäristö ja Vihdintien reuna ovat ilmeeltään puistomaisia. Kaava-alueelle on istutettu yksittäispuita, puuryhmiä ja koristepensaita, maanpinta on nurmikkoa tai niittynurmea. Istutettuun lajistoon kuuluu vaahteroita, mäntyjä, sembramäntyjä, puistolehmuksia ja hevoskastanja. Osa puistomaisen
alueen puustosta on luontaisesti lisääntyneitä mäntyjä, rauduskoivuja, haapoja ja raitoja.
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Alueen luonnonmukaisimmat alueet ovat etelä- ja pohjoisosien
kumpareet ja avokalliot sekä Haaganpuron ympäristö alueen luoteisosassa. Kasvillisuus on lehtometsän lajistoa avokallioita lukuun ottamatta. Maasto on paikoin hyvin kulunutta ja toisaalta koiranulkoilutuksen rehevöittämää. Yleisimmät puulajit ovat mänty,
vaahtera, rauduskoivu, haapa, raita, pihlaja ja tuomi. Kallioilla
kasvaa kookkaita kuusia ja yksittäisiä katajia. Rehevillä paikoilla
kasvaa valkovuokkoja. Haaganpuron avouoman reunoilla kasvaa
tiheää pajukkoa. Rehevää niittyaluetta on Kytösuonpolun pohjoispuolella.
Kaavaratkaisu

Uuden rakentamisen myötä alueen vehreä ilme muuttuu kaupunkimaiseksi. Osalla korttelipihoista on mahdollista säästää avokallioita sekä varttunutta puustoa. Keskuskorttelia lukuun ottamatta
pihat ovat osin maanvaraisia, mikä mahdollistaa suurikokoisten
puiden istuttamisen pihoille. Matalille rakennusosille tulee viherkattomääräys ja viherkatot sallitaan koko alueella. Korttelin 16751
pysäköintilaitoksen seinä toteutetaan osin viherseinänä.
Haaganpuronlehdon ja Punamäenlehdon puistoalueilla on jonkin
verran varttunutta puustoa, jota suositellaan säilytettäväksi mahdollisuuksien mukaan. Haaganpuronlehtoon perustetaan luonnonmukainen kosteikko, joka toimii alueen hulevesiä tasaavana ja hidastavana alueena. Punamäenlehdossa pyritään säilyttämään
osia I maailmansodan aikaisesta tykkitiestä.
Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat
Kaava-alue sijaitsee liikenteellisessä solmukohdassa noin 5 kilometrin päässä Helsingin ydinkeskustasta. Alueelle on hyvät joukkoliikenne- ja pyöräily-yhteydet. Lähialueilla on monipuolisia palveluita sekä virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia. Suunnittelualueen maaperä on pääosin kalliota, mutta rakentamattomilla alueilla
on vanhaa puustoa ja suhteellisen paljon vettä läpäisevää ja imevää maanpintaa.
Kaavaratkaisu

Tiivis ja tehokas rakentaminen olemassa olevien hyvin toimivien
liikenneyhteyksien ja palveluiden sekä nykyistä toimintaa varten
valmiiksi rakennetun kunnallisteknisen verkoston läheisyyteen on
ekologinen ratkaisu. Asuminen Huopalahdenportin alueelle ei ole
autoriippuvaista, koska alue on hyvin saavutettavissa sekä julkisilla liikennevälineillä että kevyen liikenteen väyliä käyttäen. Alu-
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een sisäiset, rauhalliset kadut, kujat ja puistot ovat uusia vaihtoehtoisia kävely- ja pyöräilyreittejä, jotka palvelevat muitakin, kuin
alueen asukkaita. Kaavaratkaisussa on varauduttu raitioliikenteen
jatkamiseen Mannerheimintietä pitkin pohjoiseen.
Haaganpuronlehdon ja Punamäenlehdon puistoalueilla säilytetään nykyistä puustoa. Lisäksi uutta puustoa istutetaan kaikille
kaava-alueen puistoalueille, kaduille ja aukioille. Kaarinankatu toteutetaan vihreänä katuna, jonka istutusalueet toimivat samalla
huleveden biosuodatusrakenteina. Suurikokoisten katupuiden lisäksi vehreyttä luodaan kerroksellisen ja monimuotoisen kasvillisuuden avulla. Mannerheimintien ja korttelialueiden väliselle noin
18 metrin levyiselle vyöhykkeelle on laadittu suunnitelma, jonka
mukaan nykyinen ruotsinpihlajarivistö säilyy ja alue rakennetaan
ja hoidetaan puistomaisena katualueena raitiolinjan mahdolliseen
toteutukseen asti. Osalla korttelipihoista on mahdollista säästää
avokallioita sekä varttunutta puustoa. Keskuskorttelia lukuun ottamatta pihat ovat osin maanvaraisia, mikä mahdollistaa suurikokoisten puiden istuttamisen pihoille. Asuinkortteleiden vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin viherkertoimen tavoiteluku.
Hiilineutraalin Helsingin tavoitteita sekä rakentamisen vaikutuksia
ilmastonmuutoksen hillintään on otettu huomioon sekä maankäytön suunnittelussa, että rakentamiseen liittyvillä määräyksillä. Turhia louhintoja ja täyttöjä on pyritty välttämään sillä, että nykyisten
rakennusten purkutyön jälkeinen korkotaso on huomioitu katujen
ja muun alueen korkomaailman suunnittelussa. Tavoitteena on
hyödyntää alueella syntyviä maamassoja ensisijaisesti alueen sisällä. Purettavien rakennusten käyttökelpoinen materiaali tulee
kierrättää. Ilmastonmuutoksen hillintään vaikutetaan asettamalla
vaatimus asuinkerrostalojen energiatehokkuudelle, jonka tulee
olla 10 % tiukempi kuin rakennusluvan myöntämisen hetkellä voimassa olevissa asetuksissa, vaatimalla uusiutuvan energian tuottamista tonteilla sekä vaatimalla kestävää rakennustapaa ja kestävien materiaalien käyttöä rakennuksissa ja julkisilla alueilla.
Kaupungin päiväkoti voidaan toteuttaa puurakenteisena. Puurakentaminen on mahdollista myös asuinkortteleissa muutoin kuin
katujulkisivujen osalta.
Alueen autopaikat rakennetaan osittain maanalaisina pysäköintitiloina, mutta suuri osa asukkaiden autopaikoista tulee sijoittaa
LPA-1-tontin pysäköintilaitokseen. Pysäköintilaitos voidaan toteuttaa toteutusajankohdan todellisen autopaikkatarpeen mukaisesti.
Pysäköintilaitoksen julkisivut tulee toteuttaa viherseininä. Katto tulee toteuttaa viherkattona ja katolle voi asentaa aurinkopaneeleita. Tavoitteena on toteuttaa myös pysäköintilaitos kokonaan
puurakenteisena, mikäli palomääräykset sen sallii toteutusajankohtana.
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Aluetta rakennettaessa ja läpäisemättömien pintojen lisääntyessä
alueella muodostuvaa hulevettä ei ohjata suoraan tulvaherkkään
Haaganpuroon. Yleisten alueiden hulevedet tulee johtaa katualueiden alla sijaitsevien biosuodatusalueiden ja Haaganpuronlehdon viivytysaltaan ja/tai puiston viivytyspainanteiden kautta puroon. Viivytysallas toteutetaan puron viereen hulevesikosteikkona,
jossa viivytetään hulevesiä ja parannetaan hulevesien laatua,
jonka jälkeen hulevedet johdetaan hallitusti Haaganpuroon. Jatkosuunnittelussa tarkennetaan viivytysaltaan rakenne ja koko. Jatkosuunnittelussa tarkastellaan lisäksi mahdollisuutta johtaa Kytösuontiellä muodostuvat vedet viivytysaltaaseen ennen niiden
johtamista Haaganpuroon. Kosteikon pohjalle painuvat epäpuhtaudet poistetaan riittävin väliajoin. Työmaan ajaksi Haaganpuronlehtoon tulee rakentaa väliaikainen viivytysallas. Haaganpuron linjausta joudutaan siirtämään kaavaratkaisun vuoksi. Siirto suoritetaan toteuttamalla vanha putkitettu osuus pääosin avouomana,
mikä parantaa puron olosuhteita.
Korttelialueiden hulevesien viivytys tulee suunnitella osana korttelikohtaisesti laadittavia pihasuunnitelmia. Hulevesiä tulee viivyttää
ja johtaa maanvaraiselle piha-alueelle. Hulevesien määrää vähennetään minimoimalla läpäisemättömien pintojen määrää. Korttelien vettä läpäisemättömillä pinnoilla muodostuvia hulevesiä tulee
viivyttää siten, että viivytyspainanteiden, altaiden tai säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla 1 m3 jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden, ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Rakentamatta jäävät tontin osat tulee istuttaa. 2-kerroksisten rakennusosien, katosten, päiväkodin ja pysäköintilaitoksen katot tulee toteuttaa viherkattoina tai kattopuutarhoina. Paikoitustaloon tulee rakentaa viherseiniä.
Suojelukohteet

Lähtökohdat
Kaava-alueella on 1. maailmansodan aikaisia linnoituksia (tukikohta 1914:19 / Ruskeasuo), jotka ovat olleet muinaismuistolain
suojelun piirissä. Laissa valtion kiinteistövarallisuuden luovuttaminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntoa (972/2002,
laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta). Kohteet
inventoitiin asemakaavan muutostyötä varten kesällä 2014. Museoviraston ja kaupunginmuseon edellyttämiä lisäkaivauksia ja
dokumentointeja tehtiin kesällä 2015. Museoviraston opetus- ja
kulttuuriministeriölle osoitetussa lausunnossa 16.10.2017 on todettu, että tehdyt tutkimukset voidaan kohteen luonteeseen verrattuna pitää riittävinä ja että muinaismuistolaki ei enää rajoita alueen maankäyttöä. Lausunnossa todetaan, että kohteen luovuttamiselle ei ole laissa tarkoitettua kohteen huomattavaan kulttuurihistorialliseen merkitykseen liittyvää estettä. Museoviraston ja
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kaupunginmuseon edustajat ovat kuitenkin yhteispalaverissa
7.5.2015 esittäneet, että yhdystien fragmentteja korttelissa 16749
ja ampumavallin osia korttelissa 16751 säilytetään muistumana
alueen historiasta.
Ruskeasuon kampuksen olemassa olevat rakennukset eivät ole
suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa. Ruskeasuon kampuksen rakennuksista on laadittu rakennushistoriallinen selvitys
(ark-byroo, 9.8.2013). Selvityksessä todetaan mm., että rakennusten arkkitehtuuri edustaa aikansa laadukasta arkirakentamista,
mutta eivät kuulu arkkitehti Einar Teräsvirran merkittävimpien töiden joukkoon. Ruskeasuon kampuksen klinikkarakennukset edustavat museoviraston lausunnon (13.9.2013) mukaan ajalleen tyypillistä, valtion laadukasta ja asiallista arkirakentamista, jollaisina
niillä on kulttuurihistoriallista merkitystä. Museoviraston pyynnöstä
(Museoviraston lausunto 13.9.2013) rakennusten säilyttämismahdollisuutta ja käyttötarkoituksen muutosta asumiseen tutkittiin.
Alueen kehittäminen rakennukset säilyttäen todettiin taloudellisesti ja maankäytöllisesti hyvin haastavaksi (Yhteenvetoraportti,
Ruskeasuon klinikkarakennusten uudet käyttömahdollisuudet,
Arkkitehtiryhmä A6 ja Saraco D&M Oy, 12.9.2014). Museoviraston lausunnossa 25.9.2014 todetaan, että perehdyttyään raportteihin Museovirasto on vakuuttunut siitä, että rakennuksille ei ole
löydettävissä realistisesti toteutettavaa ja rakennusten kulttuurihistoriallisen arvon säilyttävää käyttötarkoituksen muutosta.
Kaavaratkaisu

Kortteleiden yhteiskäyttöiset piha-alueet on rakennettava
korttelikohtaisesti laadittujen kokonaissuunnitelmien mukaan.
Kortteleissa 16749 ja 16751 sijaitsevat kalliot (ka) sekä osia 1.
maailmasodan linnoitusten jäänteistä tulee suojata rakennustyön
aikana ja hyödyntää pihasuunnittelun aiheena. Muinaismuistot,
joiden osia tulee säilyttää, on esitetty viitesuunnitelman liitteessä
5a, arkeologiset kohteet.
Yhdyskuntatekninen huolto
Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Lähimmät nykyiset verkostot sijaitsevat alueen itäpuolella Mannerheimintiellä, pohjoispuolella Vihdintiellä, länsipuolella Kytösuontiellä ja eteläpuolella Punamäenpolulla. Kaava-alueen pohjoisosassa puistoalueella sijaitsee käytössä olevat vesihuoltolinjat DN
800 vesijohto, DN 600 sekaviemäri sekä DN 100 ja DN 300 hulevesiviemärit. Haaganpuro virtaa putkitettuna alueen luoteisnurkassa Vihdintien eteläpuolella nykyisen yksityisen tontin alueella.
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Kaavaratkaisu
Hulevedet
Kaavamuutoksen valmistelun aikana laaditussa kunnallisteknisessä yleissuunnitelmassa on laadittu periaatteet Kaarinankadulla
muodostuvien hulevesien laadulliselle käsittelylle kadun reunaan
viherkaistoille sijoitetuissa biosuodatusrakenteissa. Nämä rakenteet pystyvät viivyttämään osan katualueen hulevesistä. Biosuodatusrakenteiden viivytyskapasiteetin ylittyessä hulevedet ohjautuvat Kaarinankadun hulevesiviemäriin, jota pitkin vedet johdetaan kaava-alueen luoteisnurkan uuteen hulevesien viivytyspainanteeseen Haaganpuronlehdossa ja päätyvät sieltä viivytettynä
Haaganpuroon. Tonttien hulevedet ohjataan viivytysrakenteisiin
tonteilla ja ylivuototilanteissa Kaarinankadun hulevesiviemäriin.
Kytösuontien varren tonttien hulevesiä ei ole korkeuserojen
vuoksi mahdollista johtaa Haaganpuronlehdon viivytyspainanteeseen, vaan ne kulkeutuvat nykyisen verkon kautta Haaganpuroon.
Jatkosuunnitteluvaiheessa voidaan selvittää mahdollisuutta viivyttää Kytösuontien hulevesiviemärin valuma-alueen vesiä kaavaalueen ulkopuolella ennen vesien johtamista Haaganpuroon.
Alueen päätulvareitti muodostuu Kaarinankadulle, josta se jatkuu
Kytösuontien ja Kytösuonpolun kautta Haaganpuroon. Toinen,
Kaarinantorin seutua koskeva tulvareitti sijoittuu Askaistenpolun
jatkeelle, josta se jatkuu Korppaanmäentien kautta Haaganpuroon.
Hulevesiviemäriverkoston suunnittelussa on varauduttu Mannerheimintien itäpuolisten sekaviemäröintialueeseen kuuluvien Nauvontien kortteleiden hulevesien vastaanottamiseen, kun hulevesien eriyttäminen jätevesistä tulee alueella ajankohtaiseksi.
Haaganpuron putkitettua uomaa siirretään nykyisestä länteen
päin VP-alueella kaava-alueen luoteisosassa, uusi putkitettu
osuus on nykyistä lyhyempi. Nykyistä Vihdintien alittavaa putkisiltaa lyhennetään eteläpäästään, jonne Haaganpuron uusi maanalainen putkirakenne liitetään. Uusi putkirakenne risteää Vihdintien suuntaisten putkien, kuten parhaillaan rakenteilla olevan runkovesilinjan ja niiden paalulaattojen kanssa, mikä tekee toteutuksesta haasteellisen. Puron nykyistä avouomaa jatketaan Vihdintien suuntaan uudelle putkitetulle osuudelle asti. Osa nykyisestä
avouomasta muuttuu tonttimaaksi.
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Vesihuolto
Kaarinankadulle rakennetaan uudet vesihuoltolinjat, jotka liitetään
Kytösuonpolun nykyisiin linjoihin. Kytösuontien nykyiset vesihuoltolinjat säilyvät. Kaarinankadun uusi vesijohto liitetään myös Mannerheimintien nykyiseen vesijohtoon rengasyhteyden muodostamiseksi. Alueen eteläisimmän korttelin 16749 vesihuolto on suunniteltu osin järjestettävän Punamäenrinteen itäpäähän rakennettavilla vesihuoltolinjoilla, muut korttelit liittyvät Kaarinankadun ja Kytösuontien vesihuoltolinjoihin. Kaava-alueen pohjoisosaan on
merkitty 10 m leveä johtokuja säilyvien vesihuoltolinjojen kohdalle.
Sähkö, tietoliikenne ja kaukolämpö
Kaavamuutosehdotuksen mukainen sähkönkäyttö vaatii alueelle
kolme kaksoismuuntamotilaa. Muutosalueella sijaitsee kaksi Helen Sähköverkon keskijännitejakeluverkon kaapelia. Kaapelit palvelevat Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen -ja hammaslääketieteen laitosten sähkönjakelun ohella laajalti ympäristön sähkönjakelua. Nykyisten rakennusten purkamisen alettua kaapelit pyritään siirtämään muutosalueen ulkopuolelle. Alueelle rakennetaan
uuden infrastruktuurin aikataulussa kokonaan uusi jakeluverkko.
Uudet 20 kV sähkökaapelit sijoittuvat pääosin kaava-alueen reunoille Mannerheimintien ja Vihdintien varteen.
Alueen katujen mitoituksessa on varauduttu kaukolämpöverkoston rakentamiseen.
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen
Lähtökohdat

Kaava-alue sijoittuu kitkamaa- ja savialueen rajalle. Alueen maanpinnan korkeusasema vaihtelee noin +2.3...+16.5.
Alueen eteläosa Kytösuontien ja Mannerheimintien välillä on pääosin metsäistä kallioaluetta, osalla alueesta kallion päällä ovat
ohuet kitkamaapeitteet. Mannerheimintien varressa, alueen itäreunalla kitkamaapeitteiden paksuus kasvaa noin 4…7 metriin.
Nykyinen maanpinnan taso eteläisellä osalla on noin +6…+16.5,
maanpinta laskee pohjoiseen kohti Vihdintietä. Alueella nykyisin
sijaitsevat rakennukset on louhittu kallion varaan. Eteläisellä
osalla pohjavesi seurailee kallionpintaa.
Kaava-alueen pohjoinen osa sijoittuu Mätäojan, uudelta nimeltään
Haaganpuron pehmeikköalueelle. Alueen maanpinta vaihtelee
noin tasolla +2.3…+6. Savikerroksen paksuus vaihtelee noin
3…11m. Vihdintien ja Haaganpuron alueella on tehty runsaasti
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pohjanvahvistuksia useissa eri vaiheissa. Vihdintie, Haaganpuron
putkitettu osuus sekä puron viereisen kevyenliikenteen sillan penger ovat paalutettuja rakenteita. Haaganpuron putkitetun osuuden
ylittävä kevyenliikenteen raitti on osin puupaalutettu osin kevennetty. Haaganpuron nykyinen linjaus on osin paalutettu rakenne.
Pohjoisella alueella pohjavedenpainetaso on vaihdellut noin tasovälillä +1.3…+2.3.
Maaperän pilaantuneisuus
Asemakaava-alueen länsiosa on aiemmin ollut pienteollisuutta,
varastoja, autoromuttamoita sekä toimintoihin liittyvää myyntiä.
Alueen luoteispuolella on sijainnut polttonesteiden jakeluasema.
Lounaispuolella on sijainnut sekalaisella jäteaineksella täytetty
alue.
Asemakaava-alueen maaperää on tutkittu yksityisten omistamilla
mailla vuonna 2014 ja Helsingin kaupungin omistamilla alueilla
vuonna 2016. Kesällä 2019 tutkimuksia on täydennetty asemakaavan mukaisten yleisten alueiden tutkimuksilla. Maaperän pilaantuneisuustietojen yhteenveto on esitetty raportissa Ramboll,
2019. Tutkimuksia ei ole kaavoitusvaiheessa ulotettu kattavasti
yksityisten omistamille alueille.
Maaperän pilaantuneisuutta on todettu paikoin alueen pohjoisosassa sekä koillisosan jätetäyttöalueella. Jätetäyttöä todettiin
noin 2-5 metrin syvyydessä. Tällä alueella todettiin vaarallisen jätteen pitoisuustason ylittäviä metallipitoisuuksia sekä ylemmän ohjearvotason ylittäviä öljyhiilivetyjen ja PAH-yhdisteiden pitoisuuksia. Pohjoisosassa todettiin yhdessä näytepisteessä vaarallisen
jätteen raja-arvon ylittävä metallipitoisuus sekä ylemmän ohjearvon ylittäviä PAH-yhdisteiden pitoisuuksia. Yksittäisiä jätejakeita
todettiin pohjoisosassa 1-3 metrin syvyydessä.
Kaavaratkaisu

Eteläosalla ja Mannerheimintien varressa rakennukset ja katualueet voidaan perustaa maan- tai kallionvaraisesti, alueen rakennettavuus on hyvä.
Kaava-alueelta purettavat rakennukset sijoittuvat osittain tuleville
katulinjoille sekä tuleville tonttialueille. Purettavien rakennusten
purkukaivantojen sekä tulevien rakennusten ja katurakentamisen
vaatimat täyttötyöt tulee suunnittelun edetessä sovittaa yhteen.
Pohjoisella osalla Vihdintien ja Haaganpuron varressa rakennukset paalutetaan. Piha-alueiden, katualueiden sekä kunnallistekniikan perustaminen tulee tarkastella kadun rakennussuunnittelun
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yhteydessä. Pohjamaan vahvistaminen esimerkiksi stabiloimalla
on suositeltavaa. Rakennettavuus on alueella normaali.
Haaganpuron uoman siirto on vaativa toimenpide, alueellisen stabiliteetin turvaamiseksi uudella avo-uomaosuudella pehmeikköaluetta on vahvistettava massastabiloimalla. Haaganpuronlehdon
tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee tarkastaa pohjanvahvistustarve, esimerkiksi uusien raittien kevennys.
Vihdintien varressa kulkevan uusi siltarumpuosuus voidaan perustaa paalutettuna, perustamistapa tulee tarkastella rakennussuunnitteluvaiheessa kohdekohtaisesti olemassa olevien rakenteiden kanssa.
Maaperän pilaantuneisuus
Alueella todettu pilaantuneisuus tulee ottaa huomioon alueen toteutuksessa. Alueella tulee täydentää maaperän pilaantuneisuustutkimuksia, arvioida haitta-aineista ja jätetäytöstä aiheutuvat riskit
ja ryhtyä puhdistamistoimiin tarvittaessa. Asemakaavassa on annettu maaperän pilaantuneisuuden tutkimista ja puhdistamista
koskeva kaavamääräys.
Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat
Kaava-alue sijaitsee kahden ison liikenneväylän, Mannerheimintien ja Vihdintien risteyksessä: alue on meluisa ja liikenne aiheuttaa ilman epäpuhtauksia.
Helsingin kaupungin meluselvityksen 2017 mukaan kaava-alue on
suurimmaksi osaksi melualuetta, jolla ylitetään melutason ohjearvot ulkona. Mannerheimintien läheisyydessä päiväajan keskiäänitaso on 70–75 dB ja Vihdintien puolella kaava-alueella 65–70 dB.
Kaava-aluetta lähimmät typpidioksidin passiivikeräinmittaukset
ovat sijainneet Mannerheimintiellä Korppaanmäentien risteyksen
pohjoispuolella. Pitoisuudet ovat olleet selvästi alle typpidioksidin
raja-arvotason nykyisessä melko avoimessa katurakenteessa.
Kuitenkin vielä vuonna 2017 Mannerheimintien pohjoisosa on
määritelty alueeksi, jolla typpidioksidin vuosiraja-arvo on vaarassa
ylittyä. Typpidioksidin kansallinen vuorokausiohjearvo ylittyy suunnittelualueella Mannerheimintien ja Vihdintien välittömässä läheisyydessä. Myös pienhiukkaspitoisuudet ovat vilkkaiden katujen
läheisyydessä ja risteysalueen tuntumassa korkeampia kuin
etäämpänä kaupunkiympäristössä, mutta jäävät selvästi alle niille
asetetun raja-arvon. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet voivat
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vilkkaassa liikenneympäristössä nousta korkeiksi etenkin katupölykaudella.
Ruskeasuon huippulämpökeskus
Asemakaava-alueen itäpuolella, lähimmillään noin 400 metrin
etäisyydellä toimii Helen Oy:n huippu- ja varalämpökeskus. Laitos
tuottaa kaukolämpöä silloin, kun peruskuormalaitosten teho ei
riitä. Laitosta käytetään pääosin vain talvikaudella.
Laitoksella on 4 polttoaineteholtaan 75 MW kattilaa, joissa on
polttoaineena raskas polttoöljy. Laitoksella varastoidaan raskasta
polttoöljyä kahdessa säiliössä, joiden tilavuudet ovat 4 000 ja
3 500 m3. Laitoksella on lisäksi 135 m3 säiliö kevyelle polttoöljylle. Öljyvarasto säiliöineen sijaitsee kallioon louhitussa katetussa
tilassa. Öljyn siirtoputkisto kulkee kalliotunnelissa. Laitoksen toiminnasta syntyvät savukaasut johdetaan ulos 119 metriä korkean
piipun kautta.
Kemikaali- ja turvallisuusvirasto Tukes on määrittänyt laitokselle
sen käyttämien kemikaalien yhteismäärän perusteella 0,5 km konsultointivyöhykkeen. Tällä vyöhykkeellä maankäytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota riittäviin etäisyyksiin vaaraa aiheuttavan toiminnan ja herkkien kohteiden välillä.
Asemakaava-alueen itäpuolella toimii Ruskeasuon linja-autovarikko.
Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun mukainen Mannerheimintien ja Vihdintien varteen
sijoittuva korkea melko yhtenäinen massoittelu ja umpikorttelimainen rakenne estävät melun ja ilman epäpuhtauksien leviämistä
kortteleiden sisäosiin. Vaikka melutasot ja ilman epäpuhtauspitoisuudet vilkkaan liikenteen puolella ovat korkeita, kaavan perusratkaisu mahdollistaa alueen sisälle ja sisäpihoille melun ja ilmanlaadun kannalta suotuisammat olosuhteet.
Liikennemelu

Kaava-alueelta on viitesuunnitelman pohjalta laadittu liikennemeluselvitys (Sitowise Oy, 31.5.2019), jossa arvioitiin mallintamalla
katujen ajoneuvoliikenteestä ja raitioliikenteestä ulko-oleskelualueille ja rakennusten julkisivuille kohdistuvaa melua. Selvityksessä
on varauduttu yleiskaavan mukaiseen raitiotiehen, jolloin Mannerheimintiellä myös ajokaistat siirtyvät lähemmäs kaava-alueen rakennuksia.
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Kaavan äänitasoerovaatimukset on annettu sillä perusteella, että
asunnoissa saavutetaan melutason ohjearvot L Aeq 35 dB päivällä
ja 30 dB yöllä. Raitioliikenteen aiheuttamat enimmäisäänitasot eivät aiheuta keskiäänitasoja suurempia äänitasoerovaatimuksia.
Voimakkaimmat melutasot ja ilmalaatuvaikutukset kohdistuvat
Mannerheimintien ja Vihdintien puoleisille julkisivuille, eivätkä
asunnot kaavamääräyksen mukaan saa aueta ainoastaan näiden
katujen suuntaan. Mannerheimintien puolella oleskeluparvekkeita
ei saa rakentaa kadun suuntaan liikenteen haittojen vuoksi.
Kaavaratkaisu perustuu siihen, että asuinkortteleilla on yhteinen
korttelien sisäosiin sijoittuva piha-alue, joka saadaan korttelin
massoittelulla suojattua liikennemelulta siten, että siellä alitetaan
melutason ohjearvot ulkona. Myös päiväkodin leikkialue on osoitettavissa melutason ohjearvot alittavalle alueelle.
Asemakaavassa on edellytetty melutason ohjearvojen saavuttamista asuntojen oleskeluparvekkeilla. Voimakkaan melutason julkisivuille, joihin kohdistuu yli 65 dB päivämelutaso, ei suositella
oleskeluparvekkeita. Erityisesti Vihdintien varrella on parvekkeiden suunnitteluun ja meluntorjuntaan syytä kiinnittää erityistä huomiota viihtyisien olosuhteiden aikaansaamiseksi, mikäli kadun
suuntaan halutaan suunnitella oleskeluun tarkoitettuja parvekkeita.
Ilmanlaatu
Asemakaavan ilmanlaatuvaikutusten arvioimiseksi on tehty selvitys (HSY 19.8.2019), jossa alueen ilmanlaatua arvioitiin rakentuvan ympäristön ominaisuuksien perusteella sekä HSY:n tekemien
ilmanlaatumittausten ja ilmanlaatumallinnuksen avulla.
Asemakaavan mukaisessa tilanteessa korkeat rakennukset reunustavat Mannerheimintietä molemmin puolin, jolloin siitä muodostuu katukuilumainen ympäristö ja päästöjen laimeneminen heikentyy. Ilmanlaatuarviota varteen tehtiin ilmanlaatumallinnukset
vuosille 2018 ja 2025 sekä sujuvalle että ruuhkatuvalle liikenteelle. OSPM-katukuilumallilla mallinnettiin typpidioksidin vuosikeskiarvoja, koska vuosiraja-arvon ylittyminen on mahdollista vilkasliikenteisissä katukuiluissa. Muualle suunnittelualueelle ei
muodostu sen tyyppisiä katukuilumaisia alueita, joilla typpidioksidin vuosiraja-arvon ylittyminen olisi todennäköistä.
Nykytilanteen, vuosi 2018, sekä vuotta 2025 edustavien ennusteskenaarioiden mallinnuksessa käytettiin päästöjä, jotka on laskettu autoliikenteen nopeusriippuvaisilla ajoneuvotyyppi- ja Euroluokkakohtaisilla päästökertoimilla. Ajoneuvokannan Euro-päästö-
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luokkajakaumien suoriteosuudet ovat VTT:n vuonna 2018 julkaiseman ennusteen mukaiset ja kaupunkibussien euroluokkajakauma on HSL:ltä.
Ilmanlaatuarvion mukaan nykypäästöillä typpidioksidin vuosirajaarvo ylittyisi katukuilussa suunnittelualueella tulevan rakenteen
mukaisessa ympäristössä. Koska liikennemäärien ei juurikaan ennusteta kasvavan suunnittelualueella ja ajoneuvojen suorien pakokaasupäästöjen arvioidaan alenevan selvästi, typpidioksidipitoisuuksien arvioidaan olevan vuonna 2025 vuosiraja-arvon alapuolella suunnittelualueella. Jos liikenne ruuhkautuu oletettua enemmän tai liikennemäärät kasvavat merkittävästi, raja-arvo on vaarassa ylittyä. Typpidioksidin kansallisen vuorokausiohjearvon arvioidaan ylittyvän suunnittelualueella kadun puolella myös tulevaisuudessa sekä katutasolla että myös ylempien kerrosten tasolla.
Katupölyn päästöissä ei ole näköpiirissä merkittäviä vähennyksiä
ajoneuvotekniikan paranemisen myötä. Edelleen on siis olemassa
riski, että hengitettävien hiukkasten raja-arvo ylittyy Helsingin vilkasliikenteisissä katukuluissa. Hengitettävien hiukkasten raja-arvo
ja kansallinen ohjearvo voivat myös kaava-alueella ylittyä Mannerheimintien katukuilun puolella, sekä katutasolla että ylempänä.
Pienhiukkasten vuosipitoisuudet ovat suunnittelualueella selvästi
alle EU:n vuosiraja-arvon ja alle WHO:n ohjearvojen. Pienhiukkaset ovat kuitenkin suurin ympäristöterveysongelma myös Suomessa eikä niiden pitoisuudelle ole turvallista rajaa.
Vaikka Mannerheimintien ja myös Vihdintien suuntainen yhtenäinen rakennusten massoittelu heikentää katualueen tuulettuvuutta
ja nostaa pitoisuuksia, se suojaa niiden takana olevia rakennuksia
ja piha-alueita. Ilmanlaatu on parempi ja ilmansaasteiden pitoisuudet ovat selkeästi, jopa puolet matalammat kadunvarsirakennusten suojaisella puolella ja sisäpihoilla kuin kadun puolella.
Hyvän sisäilman laadun varmistamiseksi kaavassa on annettu
määräys, joka ohjaa tuloilmanoton kattotasolle tai mahdollisimman korkealle. Lisäksi tuloilman ottaminen on kielletty niiden julkisivujen puolelta, joille on annettu äänitasoerovaatimus. Asukkaiden ilmansaasteille altistumisen vähentämiseksi Mannerheimintien ja Vihdintien varrella asunnot eivät saa aueta yksinomaan
näiden katujen suuntaan, jotta asunnon ikkuna olisi mahdollista
tarvittaessa avata puhtaamman ilman puolelta. Määräys yhdessä
liiketilamääräysten sekä katujen ja sisäpihojen korkotasojen
kanssa varmistaa myös sen, ettei asumista voida sijoittaa näiden
katujen varrella ensimmäiseen kerrokseen. Mannerheimintien varrelle, jossa ilman epäpuhtauspitoisuudet ovat korkeimmat, ei saa
sijoittaa oleskeluparvekkeita. Kortteleiden sisäosiin sijoittuvat
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piha- ja oleskelualueet sekä julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue ovat riittävän suojassa liikenteen aiheuttamilta epäpuhtauksilta.
Tärinä ja runkomelu
Raitiotien liikenteestä aiheutuu maaperään värähtelyä, mikä voi
olla havaittavissa asuinrakennuksissa runkomeluna tai tärinänä.
Värähtelyntorjuntaratkaisut tulisi lähtökohtaisesti tehdä uuden raitiotien suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä siten, ettei radan
lähiympäristön nykyisiin tai tuleviin asuinrakennuksiin kohdistuisi
tavoitearvoja ylittävää runkomelu- tai tärinähäiriötä. Suomessa ei
toistaiseksi ole virallisia ohje- tai raja-arvoja runkomelulle ja liikennetärinälle, mutta suunnittelun tavoitearvoina voidaan käyttää
VTT:n esittämiä suosituksia. Kaavamääräyksellä on osoitettu raitiotien värähtelyntorjuntaan liittyvä vastuu raitiotien suunnitteluun
ja rakentamiseen.
Ruskeasuon huippulämpökeskus
Lämpökeskusten periaatteelliset mahdolliset vaaratilanteet, joilla
voisi olla vaikutuksia laitoksen ulkopuolelle, liittyvät tyypillisesti
polttoaineiden käsittelyyn ja painelaitteisiin. Ruskeasuon lämpökeskuksen polttoaineet varastoidaan katetussa kalliovarastossa,
mikä vähentää tulipalojen mahdollisuutta, lyhentää palon todennäköistä kestoaikaa ja syntyvien savukaasujen määrää sekä pienentää lämpösäteilyvaikutuksia.
Asemakaavaehdotuksen lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat
noin 400 metrin etäisyydellä lämpökeskuksen polttoainevarastosta. Lämpökeskuksen ja asemakaavan mukaisten uusien asuinrakennusten välissä on muuta toimintaa, kuten linja-autovarikko ja
Mannerheimintien varren toimisto- ja hotellikorttelit. Riittävä etäisyys mahdollistaa suojautumisen myös poikkeustilanteissa. Savukaasuilta voi tarvittaessa suojautua siirtymällä sisätiloihin tai poistumalla alueelta.
Lämpökeskuksen normaalitoiminasta ei aiheudu asemakaavaalueelle merkittäviä ympäristövaikutuksia. Asemakaava ei mahdollista korkeaa tornitalorakentamista, joten piipun kautta poistuvat päästöt eivät aiheuta erityistä selvitystarvetta tällä alueella.
Helsingin kaupungin ympäristövalvontaviranomaisen tietoon ei ole
tullut valituksia tai muita yhteydenottoja lämpökeskuksen eikä
linja-autovarikon toiminnasta.
Koska osa asemakaava-alueesta sijaitsee hieman konsultointivyöhykkeen sisäpuolella, asemakaavaehdotuksesta tulee pyytää
lausunto sekä Tukesilta että pelastuslaitokselta.
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Pelastusturvallisuus

Lähtökohdat
Kaava-alueen naapurissa olevien kortteleiden pelastusreitit on järjestetty Pikku Huopalahden sisäisen katuverkoston kautta. Yliopiston kampusalueen pelastusreitit on järjestetty Mannerheimintieltä.
Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu ei vaikuta Pikku Huopalahden nykyisten kortteleiden pelastusreitteihin. Kaavamuutosalueesta on laadittu pelastuskaavio, jonka mukaan pelastusreitit kulkevat Mannerheimintien ja
Korppaanmäentien kautta Kaarinankadulle ja Kytösuontielle sekä
Mannerheimintieltä Halikonkujalle ja Kurjenmiekankujalle. Kaarinankadun neljälle katuaukiolle tulee istuttaa kookkaat yksittäispuut, jonka takia pelastusreittejä ei voi järjestää näiden katuaukioiden kautta. Asuinkortteleiden varatiet tulee rakentaa siten, ettei
yhteispihoille tarvitse tuoda pelastuslaitoksen kalustoa. Varatiet
tulee ensisijaisesti järjestää pihan puoleisten parvekkeiden, varatieportaiden tai vastaavien omatoimisen pelastautumisen reittien
kautta. Kadunpuoleisten varateiden suunnittelussa pitää ottaa
huomioon katujen istutettavat puurivistöt, katupysäköinti ja –valaistus. Pelastautuminen yli 8-kerroksisistarakennuksista tapahtuu
kahden porrashuoneen kautta.
Nimistö
Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 18.11.2015 esittää alueelle seuraavia nimiä:
-

Kaarinankatu - S:t Karinsgatan, Kaarinantori - S:t Karinstorget,
Askaistenpolku - Villnässtigen, Halikonkuja - Halikkogränden,
Perttelinpolku - S:t Bertilsstigen ja Perttelinpuisto - S:t Bertilsparken Varsinais-Suomen paikannimien mukaan

-

Haaganpuronlehto - Hagabäckslunden ja Haaganpuronpolku Hagabäckslunden Haaganpuron mukaan

-

Kurjenmiekanportti - Svärdsliljeporten ja Kurjenmiekankuja Svärdsliljegränden Haaganpuron rantamilla esiintyvän kurjenmiekan eli keltakurjenmiekan (Iris pseudacorus) mukaan

-

Punamäenlehto - Rödbackalunden Punamäenpolun ja Punamäenrinteen mukaan ja vanhan huvila-alueen nimen Punamäki - Rödbacka mukaan.
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Lisäksi nimistötoimikunta esitti Mätäpuron (Rutibacken) nimen
muuttamista Haaganpuroksi (Hagabäcken) 8.6.2011. Nimenmuutosesitys koskee Oulunkylän, Haagan ja Ruskeasuon kaupunginosissa kulkevaa uomaa. Pikku Huopalahden pohjoisosan asemakaavanmuutoksen yhteydessä nimi Haaganpuro - Hagabäcken
merkitään asemakaavaan Mätäpuron tilalle ja lisäksi jatkossa selvitetään mahdollisuutta, että Haaganpuron nimi tulisi käyttöön
koko uoman nimenä Helsingin kaupungin virallisilla kartoilla.
Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 13.2.2019, että suunnittelualueesta voidaan käyttää nimeä Huopalahdenportti – Hoplaxporten. Perustelu: Liitynnäinen, Pikku Huopalahden (Lillhoplax)
osa-alue ja Pikku Huopalahden (Lilla Hoplaxviken) merenlahden
mukaan. Lisäksi nimistötoimikunta päätti esittää, että nimistötoimikunnan 18.11.2015 esittämän nimen Kurjenmiekanportti-Svärdsliljeporten tilalle valitaan suunnitteluratkaisusta riippuen Kurjenmiekanaukio-Svärdsliljeplatsen tai Kurjenmiekanpuisto-Svärdsliljeparken.
Vaikutukset
Yhteenveto laadituista selvityksistä
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty useita eri selvityksiä. Alkuvaiheessa 2013–2014 laadittiin alueen kampusrakennuksista rakennushistoriallinen selvitys sekä tutkittiin rakennusten
käyttötarkoituksen muuttamisen mahdollisuuksia. Alueen 1. maailmansotaan liittyviä linnoiterakenteita inventointiin kahteen otteeseen kesällä 2014 ja 2015. Luonto- ja ympäristöselvitys laadittiin
2015. Liikenneselvitys laadittiin 2013. Vuonna 2014 tutkittiin kalliopysäköinnin mahdollisuuksia sekä pilaantuneita maa-alueita.
Kaupallinen selvitys laadittiin 2014. Vuosina 2015–2016 laadittiin
ilmanlaatuselvitys, jossa selvitettiin ilman epäpuhtauksien käyttäytymistä katukuilumaisessa tilassa Mannerheimintiellä. Lisäksi tutkittiin alueen meluisuutta sekä hulevesien hallintaa.
Kaavaehdotusvaiheessa on laadittu kunnallistekninen yleissuunnitelma ja tehty maaperän pilaantuneisuuden lisäselvitys. Kaavaehdotusvaiheessa on päivitetty ilmanlaatuselvitystä ja meluselvitystä. Pikku Huopalahden kaupallista selvitystä on tarkistettu ja
todettu, että lähtötiedoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten vuosien aikana. Kaavaselostuksen alussa on luettelo kaavaa varten tehdyistä selvityksistä.
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Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta on arvioitu aiheutuvan kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti:
Katualueet
Puistoalueet
Maaperän kunnostus
Julkiset rakennukset
Yhteensä

4,5 milj. euroa
4 milj. euroa
1,5 milj. euroa
6 milj. euroa
16 milj. euroa

Puistoalueet edellyttävät pohjanvahvistus- ja esirakentamistoimenpiteitä ja nämä kustannukset sisältyvät esitettyihin arvioihin.
Maaperän pilaantuneisuuden kunnostuskustannuksia on arvioitu
nykyisin kaupungin omistamien maa-alueiden, sekä asemakaavamuutoksen myötä kaupungin omistukseen siirtyvien alueiden
osalta. Yksityisessä maanomistuksessa säilyvien alueiden osalta
kustannuksia ei ole arvioitu. Asemakaavamuutos ja katusuunnitelma mahdollistavat muutoksia myös Mannerheimintielle. Näitä
kustannuksia ei ole sisällytetty edellä esitettyihin arvioihin.
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa ja siitä koituu maanomistajalle merkittävää hyötyä. Kaupunki saa yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä
maapoliittisissa neuvotteluissa.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisu tiivistää alueen kaupunki- ja yhdyskuntarakennetta.
Muutos mahdollistaa noin 2 500 uuden asukkaan sijoittumisen
alueelle. Asemakaavan muutos liittää Pikku Huopalahden nykyistä asuinaluetta Mannerheimintien muuttuvaan ja kehittyvään
kantakaupunkimaiseen kaupunkirakenteeseen. Uudet liike- palvelu- ja työtilat, päivittäistavarakauppa sekä päiväkoti tuovat lähialueen asukkaille lisää palveluita.
Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Alueen luonnonolosuhteet muuttuvat rakentamisen myötä. Olemassa olevaa kasvillisuutta ja paikallisia ominaispiirteitä, kuten
puustoa ja avokallioita kasveineen pyritään säilyttämään rakennusvaiheessa mahdollisuuksien mukaan. Todennäköisesti suurin
osa alueen kasvillisuudesta joudutaan kuitenkin istuttamaan.
Alueen biodiversiteettiä voidaan lisätä esimerkiksi monipuolisilla
viherkattojen niittymäisillä ja ketomaisilla istutuksilla, korttelipihojen istutuksilla sekä Haaganpuronlehdon ja Punamäenlehdon
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luonnontilaan jäävien alueiden vaalimisella ja niiden kunnon kohentamisella. Myös uudet hulevesirakenteet ja viivytyspainanteet
sekä Haaganpuron uoman avaaminen lisäävät alueen biodiversiteettiä.
Korkea rakentaminen vaikuttaa alueen kaupunkikuvaan ja näkymiin. Vihdintien pohjoispuolella sijaitseva Kauppalapuisto on aikakaudelleen tyypillinen puisto ja yksi Etelä-Haagan harvoja suurempia rakennettuja puistoja. Korkea rakentaminen muuttaa
Kauppalanpuiston etelään avautuvaa näkymää kaupunkimaisemaksi. Kurjenmiekanpuiston, Vihdintien ja Mannerheimintien katupuiden ja Kauppalanpuiston ansiosta risteysalueen katunäkymät
säilyvät vehreinä. Kurjenmiekanpuisto avartaa risteysalueen näkymiä Kauppalanpuiston suuntaan ja pehmentää näkymää Kauppalanpuistosta kohti Huopalahdenporttia. Selostuksen liitteenä
olevan varjotutkielman mukaan Huopalahdenportin rakennukset
eivät varjosta Vihdintien pohjoispuolella olevaa Kauppalanpuistoa
keväällä, kesällä tai syksyllä. Talvella tornitalojen varjot ulottuvat
Vihdintien yli Kauppalanpuiston eteläisimpään reunaan.
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Asemakaavan muutos mahdollistaa uusien asukkaiden ja työpaikkojen sijoittumisen kestävillä kulkumuodoilla erittäin hyvin saavutettavalle alueelle. Lisärakentaminen alueella kasvattaa kestävien
kulkumuotojen käyttäjämäärää, mutta ei edellytä muutoksia nykyiseen joukkoliikennejärjestelmään. Alueen liikennetuotosennuste
on noin 5 000 matkaa vuorokaudessa, joista autoliikenteen osuuden arvioidaan olevan 15–37 % ajankohdasta ja matkan suuntautumisesta riippuen. Autoliikenne käyttää pääosin Mannerheimintielle rakennettavaa uutta Kaarinankadun liittymää. Liittymän toimivuuden arvioidaan olevan kohtuullinen, eikä sen sijoittaminen
heikennä Mannerheimintien toimivuutta merkittävästi nykyisestä.
Kaavamuutosalueen hulevesiviemäriverkoston suunnittelussa on
varauduttu Mannerheimintien itäpuolisten Nauvontien kortteleiden
siirtymiseen sekaviemäröinnistä erillisviemäröintiin. Sekaviemäröity alue ei ole suuri, mutta hulevesien eriyttäminen jätevesistä
auttaa osaltaan tavoitteessa vähentää jätevedenpuhdistamolle
päätyvien hulevesien määrää.
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Mannerheimintien ja Vihdintien yliopistorakennuksia ympäröivä
vehreä ja avoin risteysalue muuttuu kantakaupunkimaiseksi korttelirakenteeksi. Alueen koilliskulman uudet korkeat asuinrakennukset muodostavat yhdessä Mannerheimintien itäpuolen toimistorakennusten kanssa porttimaisen maamerkin Hämeenlinnan
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suunnasta kantakaupunkiin saapuville. Pääosin 8-kerroksiset lamellirakennukset muodostavat selkeän rajauksen pääkatujen
suuntaan. Rakennusten korkeus laskee Kytösuontien suuntaan ja
liittää alueen Pikku Huopalahden mittakaavaan.
Ruskeasuon kampuksen klinikkarakennusten purkamisen myötä
häviää niihin liittyvä osa alueen historiaa. Osia 1. maailmansodan
linnoiterakenteista häviää rakentamisen myötä.
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kaavamuutosalueen puustolla ja rakentamattomien alueiden vettä
läpäisevällä maanpinnoilla ovat ilmastonmuutokseen myönteisesti
vaikuttavia asioita, jotka häviävät rakentamisen myötä.
Kaavaratkaisussa edistetään hiilineutraalin Helsingin tavoitteita ja
ohjataan rakentamiseen, joka vaikuttaa myönteisesti ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen. Alueella vaaditaan kansallista tasoa energiatehokkaampaa rakentamista ja uusiutuvan
energian tuottamista tonteilla, kestävien materiaalien käyttöä rakennuksissa ja julkisilla alueilla, viherkattojen ja viherseinien rakentamisesta, pihojen vihertehokkuutta, koko aluetta kattavan hulevesien hallintajärjestelmän rakentamista sekä Haaganpuron olosuhteiden parantamista.
Huopalahdenportin tiiviin asuinalueen rakentaminen kohtaan,
jossa on hyvät julkiset liikenneyhteydet eri puolille kaupunkia sekä
valmiiksi rakennettu kunnallistekniikka vähentää autoriippuvuutta
ja uuden kunnallistekniikan investointeja. Pysäköintiratkaisussa,
jossa suurin osa autopaikoista voidaan sijoittaa pysäköintilaitokseen, on pyritty vähentämään betonirakenteisten maanalaisten
tilojen rakentaminen.
Alueelle esitetyt toimet vähentävät hulevesien aiheuttamaa kuormitusta Haaganpuroon. Hulevesien laadullinen hallinta tukee tavoitteita edistää taimenten nousua Haaganpuroon sekä vähentää
hulevesien aiheuttamaa haitta-ainekuormitusta. Kaavassa esitetty
hulevesien määrällinen hallinta ehkäisee lisärakentamisen vaikutuksia Haaganpuron tulvimiseen.
Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Kaavaratkaisussa annetut melun- runkoäänen- ja tärinäntorjuntaa
sekä ilmanlaatua koskevat määräykset luovat edellytykset terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön toteuttamiselle.
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Kaavassa annettu määräys pilaantuneen maaperän selvittämisestä ja kunnostamisesta luo edellytykset terveellisen ja turvalliselle asuinympäristölle. Alueella oleva pilaantunut maaperä puhdistetaan ennen rakentamisen aloittamista.
Huippulämpökeskuksen normaalitoiminnan vaikutukset eivät aiheuta haittaa alueen asemakaavan mukaiselle käytölle. Poikkeustilanteissa suuri etäisyys mahdollistaa vaikutuksilta suojautumisen.
Alueelle kaavoitetaan kivijalkaliiketilaa sekä julkista tilaa (esim.
Kaarinantorin aukio ja Perttelinpuisto sekä katunäkymien päätteinä olevat kortteliaukiot), joissa alueen ihmisten on mahdollista
viettää aikaa ja kohdata toisiaan.
Alueelle rakennetaan kaikkia asumisen hallintamuotoja Helsingin
AM-ohjelman tavoitteiden mukaisesti.
Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Alueelle rakennettavat liike-, palvelu- ja työtilat sekä uusi päiväkoti
tuovat uusia työpaikkoja alueelle.
TOTEUTUS
Alueen suunnittelussa on varauduttu siihen, että Mannerheimintien raitiolinjaa voidaan jatkaa pohjoiseen tulevaisuudessa. Mannerheimintien nykyisen ajoväylien ja uusien kortteleiden väliin on
jätetty noin 18 metrin aluevaraus, joka mahdollistaa katualueen
leventämisen tulevaisuudessa. Nykyisen kadun ja kortteleiden väliselle alueelle on laadittu kaupunkikuvallisesti laadukas ja toimiva
suunnitelma, koska raitiolinjan toteutusaikataulusta ei tässä vaiheessa ole tietoa. Mannerheimintien länsireunan ruotsinpihlajapuurivi ja ajokaistojen välissä oleva puurivi säilytetään. Asemakaavakarttaan puurivit on merkitty istutettavina puuriveinä, joiden
sijainti on ohjeellinen, jolla varmistetaan uusien puurivien huomioiminen myös raitiolinjan toteutuessa.
Alustavien suunnitelmien mukaan alue on tarkoitus toteuttaa kolmessa vaiheessa siten, että Mannerheimintien varrella olevat
kolme korttelia rakennetaan ensin. Toisessa vaiheessa rakennetaan korttelit 16753 ja 16751, jolloin myös pysäköintilaitos toteutetaan. Korttelit 16754 ja 16742 rakennetaan viimeisinä. Mm. alueen rakennusaikaiset tilapäiset hulevesi- ja pysäköintiratkaisut
vaativat huolellista suunnittelua.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvoston päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
-

luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle
luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen
merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja
pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa
ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Tavoitteiden huomioon ottamista monipuolisen asuntotuotannon
ja vähähiilisen ja resurssitehokkaan yhdyskuntakehityksen osalta
selostetaan tarkemmin mm. kohdissa ”Alueiden käyttötarkoitus ja
Korttelialueet”, ”Liikenne” ja ”Ekologinen kestävyys”. Mannerheimintien ilmanlaadun arvioinnista ja melutorjunnasta on selostettu
tarkemmin kappaleessa ”Ympäristöhäiriöt”.
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Yleiskaava
Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on kantakaupunkialuetta
C2, jonka mukaan alue on keskusta-aluetta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen
sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai
muuksi toimitilaksi. Aluetta kehitetään kestävien kulkumuotojen,
erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, ehdoilla. Kaupunkibulevardeihin
rajautuvilla alueilla korttelitehokkuus tulee olla pääsääntöisesti yli
1,8. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.
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Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan kokonaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on Kytösuontien itäpuolella kantakaupungin pintakallioaluetta. Maanalaisessa yleiskaavassa on kaava-alueen pohjoispuolella Vihdintiellä tilavaraus
liikennetunnelille. Laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.
Asemakaavat
Alueella on voimassa asemakaava nro 9090 (tullut voimaan
26.6.1987/vahvistettu 16.2.1987). Kaavassa alue on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO), LPA-korttelialuetta, suojaviheraluetta sekä puisto- ja katualuetta. Pienillä osaalueilla on voimassa neljä asemakaavaa
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-

31.3.1937 vahvistettu asemakaava nro 1608
13.10.1942 vahvistettu asemakaavan muutos nro 2299 (koskee Turuntien ja Heikinkadun nimenmuutosta Mannerheimintieksi)
kapea suikale 16.3.1971 vahvistetusta asemakaavan muutoksesta nro 6280, jossa Y-tontti on muutettu opetustoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO)
7.5.1999 voimaantullut kaava 10505 koskee Mannerheimintietä ja kaava-alueen pohjoisreunan suojaviheraluetta.

Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Muut suunnitelmat ja päätökset
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaava
muutosluonnoksen 8.3.2016.
Pohjakartta
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohjakartan.
Maanomistus
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ja Suomen valtio / Senaatti-kiinteistöt omistavat tontin 16742/2. Helsingin kaupunki omistaa
puisto- ja katualueet. Kytösuontien varressa olevat LPA-tontit ovat
kaupungin omistamia tontteja, joita on vuokrattu Kytösuontien Pysäköinti Oy:lle.
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Muut lähtökohdat
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristöominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asemakaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET
Vireilletulo
Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2013 tontin omistajien hakemuksesta.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa:









Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
kaupunginkanslia
kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala
Museovirasto
sosiaali- ja terveystoimiala

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä alueesta teetettyjen konsulttitöiden
työohjelmatiivistelmän nähtävilläolo
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.
Valmisteluvaiheet ja -aikataulu muuttuivat alkuperäisestä suunnittelun aikana esiin tulleiden seikkojen vuoksi.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä työohjelmatiivistelmän nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja viraston verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutiset -lehdessä.
Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuosien 2014 ja 2015 kaavoituskatsauksissa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä tiivistelmä alueesta teetettävien konsulttitöiden työohjelmasta olivat nähtävillä 21.11.–
16.12.2013 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
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Pikku Huopalahden lastenkirjastossa, osoite Tilkankatu 19
kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 4. krs
kaupungin ilmoitustaululla, Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi
11–13
verkkosivuilla www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt.

Keskustelutilaisuus pidettiin 27.11.2013 Pikku Huopalahden asukastalossa, Tilkantori 12.
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan liittyen saatiin 7 viranomaiskannanottoa. Sosiaali- ja terveysvirasto edellytti, että kaavamuutoksen aikatauluista tiedotetaan säännöllisesti, jotta virasto
voi suunnitella kiinteistössä sijaitsevien toimintojensa sijoittamista
muualle riittävän ajoissa ennen rakennusten purkamista. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kannanotto kohdistui
vesihuollon tilavarauksiin sekä ilmansaasteille altistumisen minimointiin. Ympäristökeskuksen kannanotossa pyydettiin ottamaan
suunnittelussa huomioon ilmanlaatu- ja meluhaitat, hulevesien
hallinta ja tulvariski sekä pilaantuneet maa-ainekset. Helsingin
seudun liikenne -kuntayhtymän lausunnossa otettiin kantaa alueelle laadittuun liikenneselvitykseen ja todettiin kaavamuutoksen
tukevan Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ
2011:n kärkitavoitteiden toteuttamista. HSL piti tärkeänä myös
laadukkaiden pyöräily- ja kävely-yhteyksien suunnittelua sekä
Mannerheimintien joukkoliikenteen sujuvuutta uuden liittymän rakentamisen jälkeen. Museovirasto otti kantaa Ruskeasuon kampuksen klinikkarakennusten säilymismahdollisuuksiin. Opetusvirasto totesi, että alueen opetustilojen riittävyys on varmistettava
yhdessä opetustoimen kanssa.
Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä työohjelmatiivistelmää
koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu
huomioon kaavatyössä.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevia mielipidekirjeitä
saapui 7 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty asukastilaisuudessa.
Mielipiteet kohdistuivat etupäässä alueen palvelutason parantamiseen ja elävöittämiseen sekä alueelle sopivaan rakentamiseen.
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Arkkitehtuurista toivottiin värikästä ja pikkuhuopalahtelaista ja alueesta viihtyisää. Olemassa olevien rakennusten säilyttämisen
suhteen mielipiteet jakautuivat säilyttämisen ja purkamisen kannattamiseen. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että alue tulee rakentaa
tehokkaasti, mutta katsottiin myös, että rakentaminen ei saa olla
liian korkeaa. Uuden kadun toivottiin olevan läpiajoon houkuttelematon ja jalankulun sekä pyöräilyn yhteyksien Haagan suuntaan
paranevan. Lisäksi tuotiin esille Haaganpuron tulva-alttius ja esitettiin toiveita luonnon säilymisestä ja viherrakentamisesta.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä mahdollisuuksien mukaan alueen kokonaissuunnitelmassa ja yksittäisissä kaavamääräyksissä.
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Vaihtoehtoisten viitesuunnitelmien alustavien luonnosten kommentointi
Alustavista suunnitelmista järjestettiin työpaja-tyyppinen keskustelu- ja arviointitilaisuus Infokeskus Laiturin tiloissa 8.1.2014. Keskusteltavana oli kolme maanomistajien tilaamaa suunnitelmaa
sekä Urban Helsinki -ryhmän suunnitelma.
Yhteenveto keskustelutilaisuudesta

Keskeisimpinä aiheina keskustelussa ja annetuissa vastauksissa
oli rakentamisen määrä, päivittäistavarakaupan ja muiden palvelujen sijainti, melulta suojautuminen ja joissain vastauksissa nykyisten rakennusten kohtalo sekä yhteydet viereisten alueiden
puistoihin ja viheralueille.
Vaihtoehtoisten viitesuunnitelmien nähtävilläolo
Vaihtoehtoisten viitesuunnitelmien nähtävilläolosta ilmoitettiin
osallisille kirjeitse ja OAS-tilaisuudessa kerätyn kaavasta kiinnostuneiden sähköpostilistan perusteella.
Viitesuunnitelmat olivat keskusteltavana 12.5.– 6.6.2014 kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilla osoitteessa
www.ksv.hel.fi/keskustelut. Työt olivat saman ajan nähtävänä
myös Pikku Huopalahden asukastalolla, Tilkantori 12.
Kaavan valmistelijan sijainen, liikennesuunnittelija sekä tiedottaja
olivat tavattavissa Pikku Huopalahden asukastalolla 15.5.2014
suunnitelmista keskustelemista varten.
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Viitesuunnitelmista saatiin 1 viranomaisten kannanotto kaupunginmuseolta.
Viitesuunnitelma-aineistoa koskevassa kaupunginmuseon kannanotossa esitetyt asiat liittyivät alueen 1. maailmansodan aikaisiin muinaismuistoihin. Muinaismuistoja on inventoitu ja dokumentoitu kaavatyön edetessä.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteistä

Vaihtoehtoisia viitesuunnitelmia koskevia mielipidekirjeitä ei saapunut. Suullisia mielipiteitä esitettiin asukastilaisuudessa. Mikään
esillä ollut vaihtoehto ei noussut yli muiden. Kommentit koskivat
suunnittelualueen eteläosan puustoista aluetta, rakentamisen sopivaa määrää sekä palvelujen määrän lisääntymistoiveita. Mannerheimintielle suunniteltua uutta liittymää pidettiin hyvänä ratkaisuna.
Verkkokeskusteluun tuli yhteensä 49 kommenttia. Kommenteissa
suhtauduttiin alueen uudisrakentamiseen lähes poikkeuksetta
myönteisesti. Tiiviin kaupunkirakenteen katsottiin mahdollistavan
hyvät lähipalvelut.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä mahdollisuuksien mukaan.
Luonnosaineiston nähtävilläolo
Luonnosaineiston nähtävilläolosta ilmoitettiin osallisille kirjeillä, ja
viraston verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat, lehti-ilmoituksella
Helsingin Uutiset -lehdessä sekä kiinnostuneiden sähköpostilistan
avulla.
Konsulttitöiden, selvitysten ja saatujen mielipiteiden pohjalta valmisteltu kaavaluonnos oli nähtävillä 19.5.–11.6.2015 seuraavissa
paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Pikku Huopalahden asukastalolla, osoite Tilkantori 19
 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi
11–13
 kaupungin verkkosivuilla
Asukasilta järjestettiin 4.6.2015 Pikku Huopalahden asukastalolla.
Tämän lisäksi suunnitelmaa sai kommentoida verkossa osoitteessa www.kerrokantasi.hel.fi/pikkuhuopalahti.
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Luonnosaineistosta saatiin 8 kannanottoa. Kaupunginmuseon ja
museoviraston kannanotot kohdistuivat alueen muinaismuistoihin
ja niiden rauhoitusluokituksen poistamiseen. Kannanotoissa pidettiin toivottavana, että joitain osia 1. maailmansodan aikaisista linnoiterakenteista olisi mahdollista säilyttää ja suojella. Museovirasto totesi myös lausuneensa 25.9.2014, että Ruskeasuon klinikkarakennuksille ei ole löydettävissä realistisesti toteutettavaa,
kulttuurihistorialliset arvot säilyttävää käyttötarkoituksen muutosta.
Helen Oy:n kannanotossa toivottiin vuoropuhelun käynnistämistä
uudenlaisesta energiahuollosta, joka perustuu ekologiseen kaukolämpöön ja kaukojäähdytykseen ja jossa rakennukset eivät ole
vain energiahuollon asiakkaita vaan osa energiahuollon kokonaisuutta. Helsingin seudun liikenteen (HSL) kannanotossa painotettiin Mannerheimintien joukkoliikenteen sujuvuuden turvaamista
sekä HSL:n ja KSV:n yhteistyön tärkeyttä kaavan valmisteluvaiheessa. Lisäksi HSL piti tärkeänä kävelijöiden ja pyöräilijöiden tarpeiden huomioimista jatkosuunnittelussa.
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kannanoton mukaan
kaavaluonnoksessa on huomioitu hyvin sekä ilmastonmuutoksen
hillinnän, että siihen sopeutumisen näkökulmat. Ympäristökeskus
painotti kannanotossaan kaavamuutoksen myötä katukuilumaiseksi muuttuvan Mannerheimintien melun ja ilmanlaatuhaittojen torjumista, jotta asuinympäristön terveellisyys voidaan turvata.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) totesi
kannanotossaan, että kaavoituksessa tulee selvittää uuden vesihuollon tarve sekä huomioida olemassa olevat vesihuoltolinjat. Lisäksi HSY otti kantaa ilmanlaadun epäpuhtauksiin ja mainitsi,
ettei uudella rakentamisella tulisi luoda alueita, joilla typpidioksidin
raja-arvo ylittyy.
Rakennusviraston kannanotossa esitettiin, että istutettavien puiden ja puurivien tulisi olla ohjeellisia ja sijainniltaan likimääräisiä.
Lisäksi rakennusvirasto totesi uusien liikenneväylien sekä yleisten
alueiden tuottavan kaupungille rakentamis-, hoito ja ylläpitokustannuksia. Sosiaali- ja terveysviraston kannanotossa todettiin, että
Ruskeasuon klinikkarakennusten tiloista ei voida luopua ennen
kuin toiminnoille on löydetty korvaavat tilat.
Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.
Luonnosaineistoa koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä tai niitä selvitetään edelleen kaavavalmistelun myöhemmissä vaiheissa.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
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Yhteenveto mielipiteistä
Luonnosaineistoa koskevia mielipidekirjeitä saapui 2 kpl. Lisäksi
suullisia mielipiteitä on esitetty asukastilaisuudessa, sähköpostilla
ja puhelimitse. Verkkokeskusteluun tuli yhteensä 72 kommenttia.
Mielipiteet kohdistuivat Mannerheimintien katukuvaan, 1. maailmansodan aikaisten linnoitusrakenteiden säilymiseen sekä alueen
mahdollisiin luontoarvoihin. Verkkokeskustelijat suhtautuivat päivitettyyn viitesuunnitelmaan ja kaavaluonnokseen lähes poikkeuksetta myönteisesti. Tehokkuus, tiiviys ja riittävän suuri uusien
asukkaiden määrä nostettiin esiin useimmin.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä mahdollisuuksien mukaan. Mannerheimintien varteen on tulossa korkeaa rakentamista.
Alueen keskimääräinen korttelitehokkuus on noin e = 2,84. Linnoitusrakenteita pyritään säilyttämään, mikäli se lopullisen maankäyttöratkaisun mukaan on mahdollista. Museovirasto ja kaupunginmuseo ovat myöntäneet muinaismuistoihin kajoamisluvan. Kaavassa on määräys pyrkiä säilyttämään olemassa olevaa puustoa
kaikkialla, missä se on mahdollista.
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot
Suunnitteluratkaisun löytämiseksi alueen maanomistajat teettivät
2013–2014 yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa rinnakkaistoimeksiantona kolme erillistä maankäytön suunnitelmaa kolmella eri arkkitehtitoimistolla. Tekijöinä olivat Ajak, Serum Arkkitehdit sekä Helsinki Zürich. Lisäksi tarkasteluun otettiin Urban
Helsinki -ryhmän itsenäisesti tuottama ehdotus. Jatkokehitettäväksi valittiin Serumin ehdotus, jonka pohjalta asemakaavamuutosta on valmisteltu. Ehdotuksen vahvuutena nähtiin mm. muunneltava korttelirakenne, joka sallii monipuolisen, mielenkiintoisen
massoittelun ja asuinrakennustyypistön sekä erilaiset pysäköintiratkaisut. Suunnitelmassa miellytti myös pienimittakaavainen ja
vaihteleva alueen sisäinen katutila, jonka kautta syntyy luontevia
oleskelualueita. Suuret, osittain maanvaraisina säilyvät korttelipihat sekä maastonmuotojen hyödyntäminen nähtiin myös suunnitelman lisäarvona.
Serumin ehdotusta on kaavatyön edetessä edelleen kehitetty mm.
siten, että ns. keskuskorttelin pysäköinti on suunniteltu maanalaisiin tiloihin. Korttelia on muutettu alkuperäistä ehdotusta umpikorttelimaisempaan suuntaan, jolloin se on meluteknisesti toimiva.
Ehdotuksen torialuetta on suurennettu ja suunnattu parempaan
ilmansuuntaan. Kytösuontien varteen on varattu puistoalue, joka
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toimii myös oikoreittinä Kaarinankadulle. Korttelien rakennetta, liikennealueita ja pysäköintiä on tutkittu ja tarkennettu.
Rinnakkaistoimeksiantona tehdyt konsulttityöt sekä Urban Helsingin ehdotus:

Helsinki Zürich Office Oy

Arkkitehtitoimisto AJAK Oy

Serum Arkkitehdit Oy

Urban Helsinki
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Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 8.3.2016
Kokouksessaan 8.3.2016 kaupunkisuunnittelulautakunta päätti
hyväksyä 8.3.2016 päivätyn Pikku Huopalahden pohjoisosan asemakaavan muutosluonnoksen laadittavan asemakaavan muutosehdotuksen pohjaksi.
Kevään 2016 päätöksen jälkeen maanomistajat ovat mm. hakeneet uusia tiloja nykyisissä rakennuksissa toimiville yliopiston laitoksille, jonka aikana kaavamuutosta ei ole edistetty. Asemakaava muutosehdotuksen valmistelu käynnistyi uudelleen elokuussa 2018.
Kaavaehdotusta on tarkennettu kuluneen vuoden aikana. Muutokset verrattuna hyväksyttyyn asemakaavan muutosluonnokseen
ovat:
-

asuinkerrosala on kasvanut 550 k-m2:llä (101 300 k-m2:stä
101 850 k-m2:iin)
päivittäistavarakaupan osuus liiketilan kerrosalasta on kasvanut 500 k-m2:llä (2 000 k-m2:stä 2 500 k-m2:iin)
pohjoiskorttelin 16753 rajaa on siirretty yhdellä metrillä ja
pohjoisreunan rakennusalaa on siirretty 0.5 metrillä etelämmäksi, jolla varmistetaan rakentamisen riittävä etäisyys nykyisiin kunnallisteknisiin johtoihin
AL-korttelin Kaarinankadun ja Mannerheimintien risteyksessä sijaitsevaa rakennusta on korotettu yhdellä kerroksella 12-kerroksiseksi rakennukseksi.
tontin 16749/3 Mannerheimintien rakennusalaa on muutettu. Tontille suunnitellaan opiskelijoiden asuinrakennusta
korttelin 16754 rakennusaloja on muutettu siten, että rakennukset sijoittuvat yliopiston nykyiselle tontille ja Kytösuontien Pysäköinti Oy:lle varattu LPA-alue säilyy nykyisellä paikallaan
Mannerheimintien ja Vihdintien risteyksessä sijaitsevien
14-kerroksisten tornitalojen rakennusaloja on muutettu
Päiväkoti on erotettu omaksi rakennukseksi ja siirretty
YL-tontille
Kurjenmiekanportin aukio on muutettu Kurjenmiekanpuistoksi.

Lisäksi on laadittu useita suunnitteluratkaisuja tarkentavia selvityksiä, joiden pohjalta kaavamääräyksiä on luonnosvaiheen jälkeen tarkennettu ja ajanmukaistettu.
Päivitettyä kaavaluonnosta ei asetettu uudelleen julkisesti nähtäville, koska kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen jälkeen
tehtyjä muutoksia ei ole katsottu olennaisiksi. Vuorovaikutusrapor-
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tissa esitetyt aikaisempien vaiheiden kannanotot ja mielipiteet, joihin kaupunkisuunnittelulautakunta antoi vastineensa 8.3.2016, on
huomioitu asemakaavan muutosehdotuksen valmistelussa. Asukastilaisuuksien muistiot ja verkkokeskusteluiden yhteenvedot
ovat kaavaehdotuksen hyväksymisvaiheessa luettavissa Helsingin kaupungin internetsivuilla, osoitteessa https://kartta.hel.fi/ .
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 26.11.2019 – 2.1.2020
Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle
19.11.2019 ja lautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville.
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 38 päivän ajan.
Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 6 muistutusta.
Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat kaupunkikuvaan ja katunäkymiin, 1. maailmansodan linnoituslaitteiden jäänteisiin, lähialueen historiaan, alueen luontoarvoihin, puistoalueisiin, Kytösuontien kunnostukseen, liikenteeseen ja vieraspysäköintiin sekä työmaanaikaisiin haittoihin.
Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat kaava-alueen lähellä sijaitsevaan Helen Oy:n huippu- ja varalämpökeskuksen toimintaan ja mahdollisiin vaaratilanteisiin tulipalon sattuessa, vesi-ja viemärijohtojen johtokujaan, vesihuoltolinjojen huomioon ottamiseen alueen suunnittelussa ja toteutuksessa, johtosiirtojen kustannuksiin, korkean rakentamisen maisemallisiin vaikutuksiin sekä muutosalueella sijaitseviin linnoituslaitteiden jäänteisiin.
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:




Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Museovirasto
Tukes

Helen Oy:llä, Helen Sähköverkko Oy:llä, Helsingin Seudun liikenne-kuntayhtymällä (HSL), kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla ja
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ei ollut lausuttavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.
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Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista
sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.
Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.
Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) lausunnon johdosta:
 kaavakartan maanalaista johtoa varten varattua alueen
osaa on levennetty
Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
 kaavamerkintä ”1400 Rakennusoikeus kerrosalametreinä”
on lisätty kaavakarttaan. 19.11.2019 hyväksytyssä kaavaehdotuksessa oli ainoastaan rakennusoikeuden lukusarjamerkintä ”13500 + 400 Lukusarja yhteenlaskettuna jne.”
 kaupunginosan ja kaava-alueen rajoja on muutettu vähäisesti alueen koillisnurkassa siten, että rajat noudattavat nykyistä kaupunginosarajaa
 AK- ja AL- korttelialueiden yhteistilamääräyksen sanamuotoa on täydennetty siten, että on täsmennetty mitä tiloja
saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi
 kaavamääräys poistumisportaiden kerrosalatulkinnasta on
lisätty: ”Asuntojen toisena uloskäytävänä toimivan poistumisportaan saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn
kerrosalan lisäksi. Määräys ei koske yli kahdeksan kerrosta
korkeita rakennuksia”.
 yhtä määräysotsikkoa on päivitetty uusimman asemakaavamääräysohjeistuksen mukaiseksi: Ympäristöhäiriöiden
torjunta / Förebyggande av miljöstörningar on muutettu:
Ympäristötekniikka / Miljöteknik
 Kurjenmiekanpolun merkintä ~pp/h~ on muutettu pp/h:ksi
 Rakennusten tuloilmanottoa koskevaan määräykseen on
lisätty sanat ”kattotasolta tai mahdollisimman korkealta”
 YL-tonttia ja LPA-1-tontin pysäköintilaitosta koskevasta
määräyksestä on poistettu osa: ”Katolle tulee asentaa aurinkopaneeleja”, koska kaavamääräyksen ”Tonteilla tulee
tuottaa uusiutuvaa energiaa” on katsottu olevan riittävä ja
mahdollistavan myös aurinkopaneelien asentamisen mm.
katoille
 LPA-aluetta 16754/2 on muutettu siten, että aluetta on laajennettu ja alueelle mahdollistetaan 2-tasoisen pysäköintilaitoksen rakentaminen
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 autopaikkojen sijoitusta koskevat määräykset on koottu
kohtaan ”Liikenne ja pysäköinti / Autopaikkojen sijoittaminen”
 ”AK-kortteleiden autopaikkoja saa sijoittaa LPA-1-tontille”
on korvattu kahdella uudella määräyksellä: ” AK-kortteleiden 16742, 16749, 16751, 16752 ja 16753 autopaikat tulee
sijoittaa oman korttelin maanalaiseen pysäköintitilaan ja
LPA-1-tontille 16751/4” ja ”AK-tontin 16754/1 autopaikat
tulee sijoittaa LPA-1-tontille 16751/4”
 autopaikkojen sijoitukseen liittyen on lisätty kaksi uutta
määräystä: ”AL-korttelin 16750 autopaikat sekä päivittäistavarakaupan asiakasautopaikat tulee sijoittaa oman korttelin
maanalaiseen pysäköintitilaan” ja ” LPA-tontti 16754/2 on
osoitettu asemakaavan nro 9090 mukaan rakennettujen
asuinkortteleiden autopaikoille. Autopaikat saa sijoittaa
kahteen tasoon”
 autopaikkojen vähennystä koskevasta kahdesta määräyksestä on poistettu kohta ”kaupungin vuokra-asunnot”. Alueelle rakennettavat säännellyt vuokra-asunnot eivät tule
kaupungin omistukseen.
Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.
Aineistoon tehdyt täydennykset:
 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta
 Selostuksen kohtaa ”Vaikutukset luontoon ja maisemaan” on
täydennetty Museoviraston lausunnon johdosta
 Selostuksen kohtaa ”Autopaikkojen korttelialue (LPA-1 ja
LPA)” on muutettu jatkosuunnittelun johdosta. Selostuksen
muutos liittyy Kytösuontieltä kaavamuutoksen vuoksi poistuvien autopaikkojen sijoitukseen
 selostuksen liitteeseen (Liite 6 Viitesuunnitelma) on lisätty
kaksi sivua: ”Kaupunkikuvan periaatteet – Julkiset tilat” ja
”Kaupunkikuvan periaatteet – Korttelit”
 seurantalomakkeen AK- ja LPA-alueiden pinta-aloja on korjattu LPA-alueen 16754/2 muutoksen mukaisiksi. Seurantalomakkeen AK-kerrosalaluku 86 400 k-m2 on korjattu kaavakartan ja selostuksen mukaiseksi luvuksi 86 850 k-m2
 selostusta ja seurantalomaketta on muutettu siten, että luvut ja
otsikot vastaavat kartassa tehtyä rajamuutosta
 kaavamääräysten ja selostustekstin muutaman lauseen sanajärjestystä ja muutamia kirjoitusvirheitä on korjattu.
Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on
neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.
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Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
19.11.2019 päivätyn ja 8.9.2020 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12591 hyväksymistä.
Asemakaavoituspalvelu on korjannut 18.9.2020 asemakaavan
muutosehdotuksen nro 12591 karttaa. Siihen on lisätty siitä julkisen nähtävilläolon jälkeen kadonneet luvut: korttelista 16752 puuttuneet tontin nro 3 rakennusoikeus ja tonttinumero. Korjaus on
tehty myös selostuksen liitteeseen. (Hallintolaki 51 §, kirjoitusvirheen korjaus)
Helsingissä 18.9.2020
Tuomas Hakala
vs. asemakaavapäällikkö

16.2.2016
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PIKKU HUOPALAHDEN POHJOISOSA
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Tämä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemmin 12.11.2013 päivätyn
suunnitelman .
Suunnittelualue
Asemakaavan muutos koskee
Mannerheimintien ja Vihdintien
kulmauksessa olevaa noin 5,5
ha tonttia. Tontti sijaitsee osoitteessa Mannerheimintie 172,
kortteli 16742 tonttinumero 2.
Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu tontin viereisiä katu-, puisto- ja suojaviheralueita. Aluerajaus täsmentyy työn edetessä.
Nykytilanne
Tontilla on 1970-luvulla rakennettuja Helsingin yliopiston
hammaslääketieteenlaitoksen
ja oikeuslääketieteenlaitoksen
rakennuksia. Tontin pohjois- ja
eteläosa ovat rakentamattomia.
Mitä alueelle suunnitellaan
Alueella nykyisin olevat rakennukset on tarkoitus purkaa ja alue rakentaa kokonaan uudelleen asuinkäyttöön. Uudella rakentamisella
täydennetään Pikku Huopalahden omaleimaista asuntoalueetta ja samalla tuodaan
Mannerheimintien varteen
kantakaupunkimaista kaupunkia. Uusia asukkaita tulee
arviolta noin 2 000. Alueelle
suunnitellaan uusi katuliittymä Mannerheimintieltä.

Suunnittelualue
kortteli 16742 tontti 2
osoitteessa Mannerheimintie 172

16.2.2016
Aloite
Asemakaavan muutosta ovat hakeneet
tontin omistajat Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ja Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt.
Maanomistus
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ja Suomen valtio/Senaatti-kiinteistöt omistavat
tontin 16672/2 maan. Puisto- ja katualueet ovat Helsingin kaupungin omistuksessa, samoin kuin Kytösuontien varressa olevat vuokratut LPA-alueet.
Kaavatilanne
Tontilla 16742/2 on voimassa asemakaava vuodelta 1987. Kaavassa tontti on
osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). Tontille
on osoitettu rakennusoikeutta 63 000 kerrosalaneliömetriä. Tontille on osoitettu
väljät rakennusalat ja niille enimmäiskorkeudet. Ajoliittymät Mannerheimintielle ja
Vihdintielle on kielletty.
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty hallinnon ja julkisten palvelujen alueeksi.
Yleiskaavaehdotuksessa (Kslk
10.11.2015) alue on kantakaupunkia.
Muut suunnitelmat ja päätökset
Hakamäentien suunnitelma / Pasilanväylä, Tieliikennelaitos (vuodelta 1992)
Tehdyt selvitykset
Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
Pikku Huopalahden pohjoisosan liikennesuunnittelu (uuden maankäytön
liikennejärjestelyt, Trafix, 2013)
Rakennushistoriallinen selvitys, arkkitehtitoimisto ark-byroo, 2013
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Nykyisten rakennusten usien käyttömahdollisuuksien selvitys, Arkkitehtiryhmä A6 ja Saraco Oy
1. maailmansodan aikaisen linnoiterakenteiden inventointi, Museovirasto
2014
1. maailmansodan aikaisten linnoiterakenteiden kaivaus, Museovirasto
2015
kaupallinen selvitys, WSP 2014
maaperän haitta-aineselvitys ja lisätutkimus, Uudenmaan Ympäristötekniikka 2014
maisema- ja luontotarkastelu, Serum
Arkkitehdit 2015
Kalliopysäköintiselvitys, Sito Oy 2014
Ilmanlaatuselvitys, HSY 2015
Meluselvitys, Sito Oy 2016
Hulevesien hallintaselvitys, Sito Oy
2016
Haaganpuron valuma-alue selvitys,
Ramboll 2016 (tekeillä)
Maankäyttösopimus
Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti
kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Vaikutusten arviointi
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteuttamisen vaikutuksia kaupunkikuvaan,
asuinympäristöön, liikenteen toimivuuteen, ilmanlaatuun, luonnonympäristöön,
kaupallisiin palveluihin, palvelurakenteeseen ja toimitilatarjontaan kaavan valmistelun yhteydessä.

16.2.2016
Kaavan valmisteluun osallistuminen
Aloitusvaihe
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tuli
esittää viimeistään 16.12.2013.
Keskustelutilaisuus oli ke 27.11. klo
17.30 19.30 Pikku Huopalahden asukastalossa, Tilkantori 12. Kaavan valmistelija
oli lisäksi tavattavissa kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä
tiivistelmä alueesta teetettävien konsulttitöiden työohjelmasta olivat esillä 21.11.
16.12:
Pikku Huopalahden lastenkirjastossa,
Tilkankatu 19
infokeskus Laiturilla, Narinkka 2
kaupunkisuunnitteluvirastossa,
Kansakoulukatu 3, 4. krs
kaupungin ilmoitustaululla, Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13
www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä
nyt.
Valmisteluvaihe
Kaavatyön pohjaksi tontinomistajan palkkaamat kolme konsulttitoimistoa tekivät
kolme erilaista suunnitelmaa alueesta.
Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistui
suunnittelutyön ohjaamiseen.
Konsulttityöt tehtiin kahdessa vaiheessa.
Ensimmäisen luonnosvaiheen jälkeen
töistä kerättiin eri tahojen näkemyksiä
suunnitelmien jatkokehitystä varten.
Suunnittelualueesta saatiin myös Urban
Helsinki -kansalaisryhmän mielipiteenään
esittämä vaihtoehtoinen suunnitelma, jota
käsiteltiin yhtenä vaihtoehtoisena suunnitelmana. Alueen suunnittelusta kiinnostuneille asukkaille järjestettiin työpajatyyppinen arviointi ja keskustelutilaisuus.
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Konsulttitöiden valmistuttua, työn toisen
vaiheen jälkeen, työt asetetiin nähtäville
Pikku Huopalahden asukastalolle ja kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuille.
Suunnittelijat olivat tavattavissa asukastalolla ja verkkosivuilla saattoi jättää palautetta suunnitelmista.
Suunnittelutyötä on jatkettu Serum arkkitehtien tekemän ehdotuksen pohjalta,
koska saadun palautteen sekä maanomistajien ja kaupunkisuunnitteluviraston
näkemyksen mukaan ehdotus ratkaisi
laadukkaimmin suunittelutehtävän.
Asemakaavaluonnos laadittiin kevään
2015 aikana ja se oli nähtävillä toukokuussa 2015. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitettiin kirjeillä, lehti-ilmoituksella
sekä viraston Internet-sivuilla ja siitä oli
mahdollisuus esittää mielipiteensä.
Suunnittelijat olivat osallisten tavattavissa
asukastalolla. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö on järjestetty erillisin neuvotteluin.
Kaavaluonnos esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle maaliskuussa 2016.
Ehdotusvaihe
Kaavaluonnoksen käsittelyn jälkeen kaavaehdotusta valmistellaan kumppanuuskaavoitusluonteisesti yhdessä maanomistajien heidän valitsemiensa rakennuttajatahojen kanssa. Tavoitteena on, että ehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuonna 2017.
Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.
Tavoitteena on, että kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltävänä vuonna 2018.

16.2.2016
Ketkä ovat osallisia
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
alueen ja lähialueiden maanomistajat,
asukkaat ja yritykset
Ruskeasuo-Seura, Pikku Huopalahtiseura, Pikku Huopalahden asukasyhdistys, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry
Helsingin Yrittäjät, Helsingin seudun
kauppakamari
kaupungin asiantuntijaviranomaiset:
kiinteistöviraston tonttiosasto, rakennusvirasto, ympäristökeskus, pelastuslaitos, rakennusvalvontavirasto,
Helsingin Energia ja Helen Sähköverkko Oy, sosiaali- ja terveysvirasto,
varhaiskasvatusvirasto, liikuntavirasto,
opetusvirasto, nuorisoasiainkeskus,
kaupunginmuseo
muut asiantuntijaviranomaiset: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL, Liikennevirasto, Helsingin Seudun ympäristöpalvelut HSY -kuntayhtymä, Gasum Oy,
Museovirasto
Mistä saa tietoa
Suunnittelun etenemistä voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston internetpalvelusta: www.hel.fi/ksv kohdassa
Suunnitelmat kartalla.
Suunnittelun etenemisestä ilmoitetaan
uutiskirjeellä sen sähköpostiinsa tilanneille. Pikku Huopalahden uutiskirje tilataan
osoitteesta: www.hel.fi/ksv/uutiskirjeet.
Suunnittelun etenemisestä sekä osallistumismahdollisuuksista on tiedotettu:
Pikku Huopalahden uutiskirjeellä sen
sähköpostiinsa tilanneille (valmisteluvaihe)
kirjeillä osallisille (asuntoosakeyhtiöiden kirjeet lähetetään
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isännöitsijöille, joiden toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja asukkaille)
Helsingin Uutiset -lehdessä
www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä
nyt
Helsingin kaavoituskatsauksessa.
Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).
Mielipiteet
Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen:
Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13)
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.
Kaavaa valmistelee
projektipäällikkö, arkkitehti Anu Kuutti
puhelin 310 37154
sähköposti anu.kuutti(a)hel.fi
arkkitehti Leena Paavilainen
puhelin 310 64424
sähköposti leena.paavilainen@hel.fi
maisema-arkkitehti Niina Strengell
puhelin 310 37458
sähköposti niina.strengell(a)hel.fi
liikennesuunnittelija Inga Valjakka
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1

Johdanto

Huopalahdenportin asemakaavan ilmanlaatuvaikutusten arvio tehtiin Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan pyynnöstä alueen asemakaavoitusta varten. Alueen ilmanlaatua arvioitiin rakentuvan ympäristön ominaisuuksien perusteella sekä HSY:n tekemien ilmanlaatumittausten ja ilmanlaatumallinnuksen avulla.
HSY teki Mannerheimintien pohjoisosan alueelle mallinnuksen sekä ilmanlaatuvaikutusten arvion aiemmin
. Vuonna 2015 tehdyssä
vuonna 2015. Tällöin alueesta käytettiin
ilmanlaatuarviossa typpidioksidin raja-arvon arvioitiin ylittyvän suunnittelukohteessa vuonna 2024. Tämän
arvion jälkeen lähtötiedot ovat muuttuneet ja mallinnus tehtiin uusilla lähtötiedoilla. Liitteessä on kerrottu,
mitkä lähtötiedot ovat muuttuneet edellisen ilmanlaatuarvion jälkeen.
Kaava-alue on nykyisellään melko avoin ja tuulettuva eikä siellä tällä hetkellä arvioida ilmanlaadun raja-arvojen ylittyvän. Vaikka pitoisuudet olisivat raja-arvon alapuolella, se ei kuitenkaan vielä takaa turvallista ja terveellistä ilmanlaatua. Kansallinen typpidioksidin vuorokausiohjearvo ylittyy suunnittelukohteessa, kuten yleisesti vilkasliikenteisissä ympäristöissä (Airola & Myllynen 2015). Asemakaavamuutoksessa suunniteltu Mannerheimintiehen kiinni tuleva asuinrakentaminen kaventaa liikennealueen katukuilumaiseksi tilaksi. Katukuilujen tiedetään olevan ilmanlaadun kannalta ongelmallisia. On vältettävä, ettei synny sellaisia katukuiluja,
joilla raja-arvon arvioidaan ylittyvän. Typpidioksidin vuosiraja-arvo ylittyy nykyisin paikoin vilkasliikenteisimmissä katukuiluissa, mutta liikenteen pakokaasupäästöjen oletetaan vähenevän tulevaisuudessa.
Alueen ilmanlaatuarviota varten HSY teki ilmanlaatumallinnukset vuosille 2018 ja 2025. Molemmille vuosille
tehtiin kaksi erilaista skenaariota: sujuvalle ja ruuhkautuvalle liikenteelle. Tässä arviossa keskitytään typpidioksidiin (NO2), jonka vuosiraja-arvo (40 µg/m3) voi ylittyä suunnittelualueella.
Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuden mallintaminen on vielä haastavaa, koska katupölyyn liittyvät
lähtötiedot (esim. talvikunnossapidossa käytetty liukkaudentorjunta, talvirenkaiden rouhiman asfaltin määrä,
kevätpuhdistuksen tehokkuus ja ajoitus) ovat vielä puutteellisia. Tämän vuoksi PM10-pitoisuuksia ei tässä
työssä mallinnettu.
Aluetta suunnitellessa on kuitenkin otettava huomioon myös hiukkaset. Katupölyn eli hengitettävien hiukkasten arvioidaan aiheuttavan ilmanlaatuongelmia myös tulevaisuudessa. Liikenteen suorat pienhiukkaspäästöt
vähenevät tekniikan paranemisen myötä, mutta kadun pinnan sekä renkaiden ja jarrujen ym. kulumisen tuottamien hiukkasten pitoisuuksien vähenemistä ei ole nähtävissä.
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 144 § mukaan kunnan on käytettävissä olevien keinoin turvattava hyvä
ilmanlaatu alueellaan. Ilmanlaadun turvaamiseksi on määritelty Valtionneuvoston asetuksilla (79/2017 ja
113/2017) sekä Valtioneuvoston päätöksellä (480/1996) raja-, tavoite-, kynnys- ja ohjearvot sekä kriittiset
tasot. Raja-arvot määrittelevät suurimmat hyväksyttävät ulkoilman pitoisuudet, joita ei saa ylittää. Kuntien on
laadittava ja pantava toimeen ilmansuojelusuunnitelmia, joilla varmistetaan raja-arvojen alittaminen, jos rajaarvot ylittyvät tai ovat vaarassa ylittyä. Lisäksi kunnan on tiedotettava ilmanlaadusta ja raja-arvojen ylityksistä. Ilmanlaadun huomioimista maankäytön suunnittelussa on käsitelty tarkemmin ELY-keskuksen op-

2

Tarkastelukohde

Mannerheimintien pohjoisosan laimenemisolosuhteet ovat muuttumassa Huopalahdenportin asemakaavamuutoksen myötä. Tämän ilmanlaadun vaikutusarvion mallinnusalue on merkitty kuvaan 1 ympyrällä.

Kuva 1. Huopalahdenportin (aiemmalta nimeltään Pikku-Huopalahden pohjoisosa) asemakaavan muutosluonnoksen 2016 pohjalta tehty mitoituskuva. Mallinnusalue on merkitty kuvaan ympyrällä. Katutilan mitoituskuva: Helsingin kaupungin kaupunkiympäristö toimiala.

2.1

Rakennettu ympäristö

Tällä hetkellä Mannerheimintien pohjoisosassa kadun itäpuolelle on jo rakennettu ja asemakaavoitettu korkeita rakennuksia kadun varteen. Kadun länsipuolella ei ole katua reunustavaa yhtenäistä rakennusmassaa.
Asemakaavan muutoksen myötä alueelle ollaan kaavoittamassa korkeita rakennuksia myös länsipuolelle
kiinni Mannerheimintiehen, jolloin kohteesta tulee vilkasliikenteinen katukuilumainen ympäristö. Kuvassa 1
on esitetty alustava luonnos Huopalahdenportin suunnitellusta katurakenteesta.
Asemakaavaluonnoksen mukaan katukuilun leveys on mallinnettavalla kohdalla 44 m. Katua ympäröivien
rakennusten korkeudet vaihtelevat mallinnettavalla alueella noin 28 m ja 37 metrin välillä. Mallinnettavalta
kohdalta kohde on leveä katukuilu.
Katutilan mitoituksessa on varauduttu yleiskaavan mukaiseen pikaraitiotiehen. Ensimmäisessä vaiheessa,
ilman raitiotietä, etäisyys Mannerheimintien ajoradan reunasta rakennukseen seinään/katualueen rajaan on
noin 18 m. Toisessa vaiheessa raitiotien rakentuessa etäisyys lähimmän ajoradan reunasta rakennukseen
seinään/katualueen rajaan on noin 9-10 m.
Tulevassa rakenteessa korkeat rakennukset reunustavat katua molemmin puolin, jolloin siitä muodostuu katukuilu ja päästöjen laimeneminen heikentyy. Yleisesti katukuiluissa pätee, että ilmanlaatu on sitä huonompi,
mitä kapeampi, korkeampi ja yhtenäisempi se on (Kurppa ym. 2016).

2.2

Liikennemäärät

Mannerheimintie on Hämeenlinnanväylän jatkeena yksi Helsingin vilkkaimmista sisääntuloväylistä. Vuonna
2018 liikennemäärä Hämeenlinnanväylällä oli 39 300 ja Mannerheimintiellä 30 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Alueen pohjoispuolella kulkevan Hakamäentien liikennemäärä oli 47 800 ja Vihdintien 34 400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Mannerheimintien liikennemäärän on ennustettu pysyvän lähes samana vuonna 2025
kuin se on tällä hetkellä (taulukko 1). Liitteessä on kerrottu tarkemmin liikennemääräennusteissa käytetyistä
oletuksista.
Taulukko 1. Mallinnuksissa käytetyt Mannerheimintien liikennemäärät
Katu

Vuosi

Liikennemäärä

Raskaan osuus (%)

Mannerheimintie

2018

30 800

10

Mannerheimintie

2025

31 100

10

Mannerheimintien nopeusrajoitus on tällä hetkellä 50 km/h. Raskaan liikenteen osuus vuonna 2018 oli 10 %.
Raskaan liikenteen osuuden arvioidaan olevan sama myös tulevaisuudessa. Alue ei kuulu raskaan liikenteen
rajoitusalueeseen. Mannerheimintiellä kulkee paljon HSL:n busseja ja pääkaupunkiseudun ulkopuolisia busseja. Dieselhenkilöautojen osuuden on arvioitu olevan suoritteesta 41 % vuonna 2018 ja nousevan 44 %:iin
vuonna 2025 (VTT ALIISA).

3

Ilmanlaadun mittaukset

3.1

Ilmanlaadun mittaukset suunnittelukohteessa ja samankaltaisissa kohteissa

Pääkaupunkiseudulta on ilmanlaadun mittaustuloksia HSY:n mittausasemilta, joita on 11 eri puolilla pääkaupunkiseutua (Malkki ja Loukkola, 2018). HSY:n mittausasemista 7 on pysyviä ja neljän paikkaa vaihdetaan
vuosittain. Ilmanlaatua mitataan jatkuvasti liikenteen ja pienpolton vaikutusalueilla sekä tausta-alueilla, kuten
Kalliossa ja Luukissa. Kallion mittausaseman pitoisuudet kuvaavat tasoa kaupunkialueella etäällä liikenteestä ja Luukin tulokset kuvaavat alueellista taustapitoisuutta.
Jatkuvien mittausten lisäksi liikenneperäisiä typpidioksidin pitoisuuksia seurataan passiivikeräimillä. Passiivikeräimillä yksi keräysjakso on kuukauden mittainen. Tuloksena saadaan kuukausikeskiarvot ja vuosikeskiarvo. Passiivikeräimillä on mitattu ilman typpidioksidipitoisuuksia vuodesta 2004 alkaen useassa sadassa
eri paikassa pääkaupunkiseudulla. Mittauspaikkoja ja vuosikeskiarvoja voi tarkastella HSY:n karttapalvelusta
osoitteesta https://kartta.hsy.fi.
Suunniteltua kohdetta verrattiin HSY:n vastaavissa kohteissa tehtyihin mittauksiin. Vastaavia kohteita, joissa
mittauksia on tehty, ovat Töölöntulli ja Mäkelänkatu (neliöt kuvassa 2). Töölöntullissa katualueen leveys on
noin 36 metriä, ympäröivien rakennusten korkeus n. 21 metriä. Mäkelänkadulla katualueen leveys on noin 40
metriä ja rakennusten korkeus noin 20 metriä. Lisäksi kaava-alueen läheisyydessä on tehty typpidioksidin
passiivikeräimellä mittauksia (ympyrät kuvassa 2).

©Helsinki kaupunkimittausosasto, 2015

Kuva 2. Töölöntullin ja Mäkelänkadun mittauspaikat (neliöt) karttakuvassa. Asemakaavan muutosalueen likimääräinen sijainti on ympäröity soikiolla. Typpidioksidin passiivikeräinten paikat Mannerheimintien pohjoisosassa on merkitty ympyröillä kuvaan.
Töölöntullin liikennemäärä (keskimääräinen arkivuorokauden liikennemäärä 34 100 ajoneuvoa vuonna 2018)
on hieman suurempi ja liikenne ruuhkaisempaa kuin suunnittelualueella. Mäkelänkadun liikennemäärä on

alhaisempi kuin suunnittelualueella (27 800 ajoneuvoa arkivuorokaudessa) ja liikenne on Töölöntullia sujuvampaa. Sekä Töölöntullissa että Mäkelänkadulla raskaan liikenteen osuus on 10 %. Nopeusrajoitus kaikilla
vertailtavilla katuosuuksilla on 50 km/h.
Töölöntullissa ilmanlaatua on mitattu jatkuvatoimisesti vuosina 2006, 2010 ja 2015 sekä Mäkelänkadulla
vuonna 2011 ja vuodesta 2015 eteenpäin. Nämä mittauspaikat on esitetty kartalla kuvassa 2. Lisäksi kummallakin kadulla on tehty passiivikeräimillä mittauksia. Töölöntullissa typpidioksidin raja-arvo (vuosipitoisuus
40 µg/m3) on ylittynyt lähes kaikkina mitattuina vuosina lukuun ottamatta vuotta 2017, jolloin päästiin juuri ja
juuri raja-arvon alapuolelle. Vuonna 2018 raja-arvo ylittyi jälleen. Mäkelänkadulla ollaan päästy viime vuosina
selvästi raja-arvon alapuolelle. Yleisesti typpidioksidin pitoisuudet ovat laskusuunnassa. Typpidioksidin kansallisen vuorokausiohjearvon arvioidaan ylittyvän, kun vuosipitoisuudet ovat yli 30 µg/m 3 (Airola ja Myllynen,
2015).
Mannerheimintie pohjoisosassa on lisäksi mitattu passiivikeräimellä typpidioksidipitoisuuksia vuodesta 2015
lähtien eri tyyppisissä kohteissa (kohteen avoimuus, tuulettuvuus ja etäisyys kadusta vaihtelee). Mittauspaikat näkyvät kuvassa 2 ja tulokset taulukossa 2. Pitoisuudet ovat olleet selvästi alle raja-arvotason nykyisessä
melko avoimessa katurakenteessa. Kansallinen typpidioksidin vuorokausiohjearvo ylittyy kuitenkin suunnittelukohteessa, kuten yleisesti vilkasliikenteisissä ympäristöissä (Airola & Myllynen 2015).
Taulukko 2. Typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvot Mäkelänkadun supermittausasemalta sekä typpidioksidin
passiivikeräimen tuloksia Töölöntullista ja Mannerheimintien pohjoisosasta. Typpidioksidin vuosiraja-arvo on
40 µg/m3.
Mittauspaikka

2015

2016

2017

2018

Mäkelänkatu

43

37

33

32

Töölöntulli

42

42

39

41

Vertailukohteet:

Kaava-alueen lähellä olevat kohteet:
Mannerheimintie 170

36

34

30

31

Mannerheimintie 103

34

32

-

-

Mannerheimintie 107

-

-

-

22*

*pitoisuus matala, koska mittausympäristö on avoimempi ja keräin on kauempana tiestä kuin muissa taulukon kohteissa.

Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet kohoavat yleisesti pääkaupunkiseudun vilkasliikenteisillä alueilla etenkin keväisin. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvo ei kuitenkaan ole ylittynyt HSY:n virallisilla ilmanlaadun mittausasemilla vuoden 2006 jälkeen (liite 8.3). Vuorokausiraja-arvo ylittyy, jos PM 10-pitoisuuden vuorokausikeskiarvo ylittää 50 µg/m3 vähintään 36 päivänä kalenterivuoden aikana. WHO:n vuorokausiohjearvo
ylittyy kuitenkin yleisesti (50 µg/m3, ei sallittuja ylityksiä). Hengitettävien hiukkasten kansallinen ohje-arvo ylittyy myös yleisesti liikenneympäristöissä etenkin kevätaikaan. EU:n vuosiraja-arvo ei ole ylittynyt, mutta
WHO:n vuosiohjearvo ylittyy paikoin liikenneympäristöissä (Ohje- ja raja-arvot, liite 8.4).

3.2

Ilmanlaatu eri korkeuksilla ja etäisyyksillä vilkasliikenteisestä kadusta

HSY:n ja Helsingin kaupungin yhteisessä KAILA-hankkeessa mitattiin ilmanlaatua eri korkeuksilla ja etäisyyksillä vilkasliikenteisessä katukuilussa ja sen lähiympäristössä (Kaski ym. 2018). Kohteena oli Helsingissä
Mäkelänkatu, ja tulokset edustavat Mäkelänkadun tyyppistä katukuiluympäristöä. Ilmanlaatua mitattiin korkeussuunnassa rakennusten seinustoilla kadun ja sisäpihan puolella sekä vaakasuunnassa etäännyttäessä
kadusta.
Ilmansaasteiden pitoisuudet pienenevät ylöspäin mentäessä (Kuva 3.). Rakennuksen kattotason yläpuolella
pitoisuudet ovat vielä selkeästi alhaisemmat kuin kadun puolella räystäskorkeudella. Rakennusten takana
sisäpihalla ilmansaasteiden pitoisuudet ovat noin puolet kadun pitoisuuksista.

Kuva 3. Pitoisuuksien laimeneminen ylöspäin mentäessä sekä sisäpihalla verrattuna katutilaan.
Katua reunustava pitkä kerrostalo vähentää ilmansaasteiden leviämistä sisäpihalle tai kauemmas rakennusten taakse, mutta se aiheuttaa suuremmat pitoisuudet katukuiluun, kerrostalon kadunpuoleisille seinustoille.
Katua reunustavien kerrostalojen välissä olevissa aukkopaikoissa pitoisuudet ovat selkeästi pienemmät kuin
kuilumaisessa paikassa. Etäännyttäessä kadusta pitoisuudet laimenevat melko nopeasti. 125 metrin etäisyydellä pitoisuudet ovat jo noin kaupunkitaustan tasolla. (Kuva 4.)

Kuva 4. Typpidioksidin pitoisuudet eri etäisyyksillä Mäkelänkadusta.

4

Ilmanlaadun mallinnus

Ilmanlaadun mallituksessa käytettiin OSPM -katukuilumallia, joka on kehitetty tieliikenteen päästöjen leviämisen arviointiin katukuiluissa (Hertel ja Berkowicz. 1989; Berkowicz, 2000). Käytetty malli toimii parhaiten katukuilussa, jossa kadun leveys ja rakennusten korkeus ovat yhtä suuria.

4.1

Taustatiedot

Ilmanlaatuvaikutusten arviointia varten käytetyt taustatiedot:
Liikennemäärät on saatu Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan liikennesuunnittelijalta.
Ajoneuvojen Euro-luokkien suoritejakaumat on saatu VTT:n ALIISA-mallista. Malli päivitettiin
16.7.2018. Tarkemmat jakaumat löytyvät raportin liitteestä. Kaupunkibussien euroluokkajakaumat on
saatu Helsingin seudun liikenteeltä (HSL). Alueella on HSL busseja 89 % ja muita busseja 11 %.
Pakokaasupäästöille käytettiin HBEFA:n (versio 3.3) päästökertoimia (www.hbefa.net). HBEFA:ssa
(The Handbook Emission Factors for Road Transport) on päästökertoimet eri ajoneuvojen Euro-luokille todellisessa kaupunkiliikenteessä mitattuna.
Liikenteen tunti-, vuorokausi- ja viikkoaikajakaumatietoina on käytetty vuoden 2014 tietoja. Kyseiset
aikajakaumatiedot on saatu aiemmin Helsingin kaupungilta. (Lilleberg ja Helman, 2015)
Liikenteen keskimääräisen vuorokauden tuntinopeuden arviointi perustuu HSL:n julkaisuun 3/2017:
Ajoneuvoliikenteen sujuvuus Helsingin seudulla syksyllä 2015. (Lindeqvist ja Kytö, 2017)
Suoran typpidioksidin (NO2) osuus typenoksidipäästöstä vaihtelee huomattavasti pakokaasujen puhdistustekniikasta ja ajoneuvoluokasta riippuen, ja sillä on suuri vaikutus typpidioksidipitoisuuksiin.
Bussien osalta arvioitu suoran typpidioksidin osuus perustuu HSL:ltä saatuihin tietoihin ja henkilöautojen osalta HBEFA:n tietoihin. Paketti- ja kuorma-autoille käytettiin Lontoossa kaupunkiliikenteessä
mitattuja arvoja (Carslaw ja Rhys-Tyler, 2013). NO 2- osuudet eri ajoneuvojen Euro-luokille löytyvät
raportin liitteestä.
Sääaineistona käytettiin vuosien 2014 ja 2015 tietoja, koska ne edustavat erilaisia sääolosuhteita.
Osa sääaineistosta on HSY:n mittauksista ja osa Ilmatieteen laitoksen mittauksista. Mallituksessa
alueen taustapitoisuutena käytettiin HSY:n kaupunkitausta-asemaa Kalliossa, jossa v. 2014 NO2 vuosipitoisuus oli 20 µg/m3 ja vuonna 2015 18 µg/m3. Taustapitoisuudelle tulevaisuudessa arvioitiin
vaihteluväli. Mallinnuksissa käytettyjen taustapitoisuuksien vaihteluvälin näkee kuvasta 5.

Kuva 5. HSY:n asiantuntija-arvio typpidioksidipitoisuuksien kehittymisestä Kallion kaupunkitausta-asemalla.

4.2

Käytetyt skenaariot ja mallinnuksen tulokset

Typpidioksidin pitoisuudet mallinnettiin kuvan 1 mukaiseen kohtaan Mannerheimintien pohjoisosaan. Mallinnukset tehtiin vuosille 2018 ja 2025. Vuoden 2018 mallinnuksessa liikennemäärä on 30 800 ajoneuvoa vuorokaudessa ja vuoden 2025 mallinnuksessa 31 100. Liikenteen nopeus vaihtelee kellonajan mukaan ja
ruuhka-ajat on huomioitu. Mallinnukset tehtiin erikseen sujuvammalle liikenteelle ja ruuhkautuvalle liikenteelle. Sujuvammalla liikenteellä ruuhka-aikana nopeus on alimmillaan 26 km/h. Ruuhkautuvassa liikenteessä nopeus on alimmillaan 21 km/h. Mallinnustulokset ovat keskiarvo kummaltakin puolelta katua. Mallinnukset tehtiin neljän metrin korkeudelle, joka on sama kuin mittauskorkeus.
Kyseisen kohteen liikenteen aiheuttamien pitoisuuksien lisäksi mallinnuksissa on mukana taustapitoisuus.
Tulevaisuuden taustapitoisuutta on vaikea tarkasti ennustaa. Täten tulevaisuuden taustapitoisuudelle arvioitiin vaihteluväli, jolloin myös mallinnetut Huopalahdenportin tulevaisuuden typpidioksidipitoisuudet on esitetty
vaihteluvälillä. Vaihteluväli kuvaa erilaisia arvioita taustapitoisuuden kehityksestä ja sääolosuhteiden vaihtelusta.
Taulukko 3. Mallinnetut typpidioksidipitoisuuksien vuosikeskiarvot. Typpidioksidin vuosiraja-arvo on 40
µg/m3.

Typpidioksidin vuosikeskiarvo (µg/m 3)
v. 2018

v. 2025

Sujuvampi liikenne

41

30-34

Ruuhkautuva liikenne

43

32-37
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Arvio kaavamuutoksen vaikutuksesta alueen ilmanlaatuun

5.1

Keskeiset tulokset

Suunnittelualueella typpidioksidipitoisuuksien arvioidaan olevan vuonna 2025 vuosiraja-arvon alapuolella.
Jos liikenne ruuhkautuu tai liikennemäärät kasvavat merkittävästi, raja-arvo on vaarassa ylittyä. Suunnittelua
ohjaa myös typpidioksidin kansallinen vuorokausiohjearvo, joka ylittyy suunnittelualueella kadun puolella
myös tulevaisuudessa sekä katutasolla että myös ylempien kerrosten tasolla. Katupöly säilyy haasteena
myös tulevaisuudessa, joten hengitettävien hiukkasten raja-arvo ja kansallinen ohjearvo voivat myös ylittyä
suunnittelualueella katukuilun puolella, sekä katutasolla että ylempänä.
Mannerheimintien suuntainen rakennusten massoittelu heikentää katualueen tuulettuvuutta, mutta suojaa
niiden takana olevia rakennuksia ja piha-alueita. Ilmanlaatu on parempi Mannerheimintien rakennusten suojaisella puolella kuin kadun varrella Mannerheimintiellä.

5.2

Tulosten tarkastelu

Mannerheimintien pohjoisosa on vilkasliikenteinen alue. Mannerheimintie on pohjoisosastaan etelä-pohjoissuuntainen. Pääkaupunkiseudulla vallitsevat tuulet ovat lännen ja lounaan puoleisia. Tällä hetkellä alue on
melko avoin ja tuulettuva. Suunnitelman toteutumisen myötä Mannerheimintie pohjoisosan asemakaavan
muutosalueesta muodostuu leveä katukuilu, jossa ilmansaasteiden laimeneminen heikentyy ja pitoisuudet
ovat katutilassa korkeampia kuin avoimessa ympäristössä.
Asemakaavaluonnoksessa Mannerheimintien varrella olevat uudet rakennukset ovat kadun suuntaisia. Massoittelu heikentää katualueen tuulettuvuutta, mutta suojaa niiden takana olevia rakennuksia ja piha-alueita.
Ilmanlaatu on parempi Mannerheimintien rakennusten suojaisella puolella kuin kadun varrella Mannerheimintiellä. Yleisesti katua reunustavat pitkät kerrostalot vähentävät ilmansaasteiden leviämistä sisäpihalle tai
kauemmas rakennusten taakse, mutta aiheuttavat suuremmat pitoisuudet katukuiluun, kerrostalojen kadunpuoleisille seinustoille.
Alueen taustapitoisuus on korkeahko läheisyydessä olevien vilkkaasti liikennöityjen katujen vuoksi. Tulevaisuudessa ajoneuvojen suorien pakokaasupäästöjen arvioidaan alenevan selvästi ajoneuvoteknologian kehityksen ja ajoneuvokannan uudistumisen myötä. Siten typpidioksidin ja pienhiukkasten taustapitoisuuden arvioidaan yleisesti alenevan tulevaisuudessa.
Typpidioksidi
Nykypäästöillä, mallinnuksen sekä muualla vastaavilla mittauspaikoilla tehtyjen mittausten perusteella, typpidioksidin raja-arvo ylittyisi katukuilussa suunnittelualueella tulevan rakenteen mukaisessa ympäristössä.
Koska liikennemäärien ei ennusteta kasvavan suunnittelualueella ja ajoneuvojen suorien pakokaasupäästöjen arvioidaan alenevan selvästi, typpidioksidipitoisuuksien arvioidaan olevan vuonna 2025 vuosiraja-arvon
alapuolella suunnittelualueella. Jos liikenne ruuhkautuu tai liikennemäärät kasvavat merkittävästi, raja-arvo
on vaarassa ylittyä.
Vaikka pitoisuudet olisivat raja-arvon alapuolella, se ei kuitenkaan vielä takaa turvallista ja terveellistä ilmanlaatua. Suunnittelua ohjaa myös typpidioksidin kansallinen vuorokausiohjearvo, joka ylittyy suunnittelualueella katukuilun puolella myös tulevaisuudessa sekä katutasolla että ylempien kerrosten tasolla. Mallinnukset
tehtiin neljän metrin korkeudelle, joka on sama kuin mittauskorkeus. Hengityskorkeudella ilmanlaatu on jonkin verran mallinnettua huonompi.

Pienhiukkaset
Pienhiukkasten vuosipitoisuudet ovat suunnittelualueella selvästi alle EU:n vuosiraja-arvon ja alle WHO:n
ohjearvojen. Pienhiukkaset ovat kuitenkin suurin ympäristöterveysongelma myös Suomessa eikä niiden pitoisuudelle ole turvallista rajaa. Liikenteen suorat pienhiukkaspäästöt vähenevät tekniikan paranemisen
myötä, mutta kadun pinnan sekä renkaiden ja jarrujen ym. kulumisen tuottamien pienhiukkasten pitoisuuksissa ei ole nähtävissä laskua.
Hengitettävät hiukkaset
Katupölyn päästöissä ei ole myöskään näköpiirissä merkittäviä vähennyksiä ajoneuvotekniikan paranemisen
myötä. Talvisin käytetään edelleen talvirenkaita. Etenkin nastarenkaat kuluttavat voimakkaasti asfalttia. Märällä tienpinnalla renkaiden aiheuttama asfaltin kuluminen on moninkertaista kuivaan verrattuna. Lisäksi
kitka- ja nastarenkaat nostattavat kaduilla olevaa pölyä voimakkaammin ilmaan kuin kesärenkaat.
Edelleen on siis riski, että hengitettävien hiukkasten raja-arvo ylittyy Helsingin vilkasliikenteisissä katukuluissa. Myös hengitettävien hiukkasten kansallinen ohjearvo ylittyy vilkasliikenteisissä ympäristöissä. Hengitettävien hiukkasten raja-arvo ja kansallinen ohjearvo voivat myös kaava-alueella ylittyä katukuilun puolella,
sekä katutasolla että ylempänä. Siten katupöly on ongelma myös tulevaisuudessa, ja katujen kunnossapitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota.

6

Suositukset

Suunnittelukohteessa ilmansaasteiden pitoisuudet ovat melko korkeita ja siten siellä on päästöjen ja ilman
epäpuhtauksille altistumisen vähennystarve.

Yleisiä keinoja ilmanlaadun parantamiseksi
Liikenteen ilmanlaatuhaittoja suunnittelualueella voidaan vähentää erityisesti päästöjä vähentämällä. Vaikka
yksittäisellä asemakaavalla ei voida juurikaan vaikuttaa päästöjen syntymiseen, monet päästöjen vähentämiseen tähtäävät toimet parantaisivat myös tämän kaava-alueen ilmanlaatua. Keinoja ovat muun muassa:
Alueella pitää edistää vähäpäästöistä liikennettä, joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä.
Liikennemääriä ja ruuhkautumista tulee pyrkiä vähentämään liikennesuunnittelun keinoin.
Katujen talvikunnossapito ja pölyntorjunnan tarpeet on huomioitava kadun suunnittelussa.

Asemakaavoituksen keinoja ilmanlaadun parantamiseksi ja altistumisen vähentämiseksi
Asemakaavatasolla on käytettävissä monia keinoja ilmanlaadun parantamiseksi ja altistumisen vähentämiseksi. Ne keskittyvät mm. korttelirakenteeseen, eri toimintojen sijoitteluun ja rakennusten massoitteluun
sekä teknisiin ratkaisuihin kuten koneelliseen ilmanvaihtoon. Suunnitteluratkaisuissa on myös hyvä ottaa
huomioon, että ilmansaasteiden pitoisuudet rakennusten takana sisäpihoilla ovat selkeästi matalammat kuin
kadun puolella. Keinoja ovat muun muassa:
Yleisesti mitä kauempana rakennukset ovat kadun reunasta, sen parempi. Lisäksi mitä leveämpi katualue on, sitä paremmin se tuulettuu ilmansaasteista.
Pyöräilylle ja jalankulkijoille olisi hyvä suunnitella mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoinen kulkureitti
korttelin verran kauempaa vilkasliikenteisestä katukuilusta.
Koska pitoisuudet pienenevät ylöspäin mentäessä, olisi hyvä rakentaa liiketilaa alimpiin kerroksiin ja
asumista ylemmäs.
Umpikortteleiden sisäpihoilla tai U:n muotoisissa kortteleissa sisäpihalla ilmansaasteiden pitoisuudet
ovat pienempiä kuin avoimessa rakenteessa.
Mahdolliset herkät kohteet (esim. päiväkoti) tulee sijoittaa sisäpihojen puolelle etäälle kadusta.
Oleskelupihat ja leikkipaikat tulee sijoittaa rakennusten suojaan kauemmas vilkasliikenteisten katujen aukkopaikoista.
Katuja reunustavien asuinrakennusten tuloilma on suositeltavaa ottaa kattotasolta ja sisäpihan puolelta sekä varustaa tehokkaalla suodatuksella, jotta liikenteen epäpuhtauksien aiheuttamat pitoisuudet sisäilmassa olisivat mahdollisimman pieniä. Rakennusten suodatusratkaisuihin tulee kiinnittää
huomiota.
Sekä ilmansaasteille että melulle altistumisen vähentämiseksi rakennusten parvekkeet ja tuuletusikkunat on suositeltavaa sijoittaa sisäpihan puolelle.
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Liitteet

8.1

Erot edelliseen ilmanlaatuarvioon

Edelliseen raporttiin (Mannerheimintien pohjoisosan asemakaavan ilmanlaadun vaikutusarvio, HSY
30.12.2015) verrattuna tämän raportin mallinnuksissa on muutoksia kohteen lähtötiedoissa (erilainen katugeometria ja pienemmät liikennemäärät), ajoneuvojen päästökertoimet ja euroluokkajakaumat ovat tarkentuneet. Lisäksi liikenteen sujuvuudesta ja taustapitoisuuksista on nyt tuoreempaa tietoa. Taustapitoisuuden on
arvioitu alenevan enemmän kuin aiemmassa arviossa. Liikenne on pienemmän liikennemäärän takia hieman
sujuvampaa kuin edellisessä arviossa.

8.2

Liikennemäärätiedot

Liikennemääräennuste vuodelle 2025 edustaa tilannetta, johon selvityksessä on katsottu tarpeelliseksi varautua ilmanlaadun kannalta. Liikenne-ennuste on tuotettu HSL:n seudullisella liikenne-ennustejärjestelmällä
Helmet 2.1. vuodelle 2025. Ennuste vuodelle 2040 ei merkittävästi poikkea vuoden 2025 liikenne-ennusteesta. Liikennemäärä voi tulevassa tilanteessa olla myös esitettyä pienempi esim. ajoneuvoliikenteen hinnoittelun toteutuessa, mikä on tärkeä osa MAL2019 -suunnitelmaa.

8.3

Hengitettävät hiukkaset

Kuva 1. Hengitettävien hiukkasten EU-vuorokausiraja-arvotason ja WHO:n vuorokausiohjearvon (50 µg/m 3)
ylittävien päivien lukumäärä eräillä HSY:n ilmanlaadun mittausasemilla v. 1996-2018
Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat alentuneet merkittävästi, kun on otettu käyttöön tehokkaat pölyntorjuntatoimet. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvo ei ole ylittynyt HSY:n virallisilla ilmanlaadun
mittausasemilla vuoden 2006 jälkeen. Vuorokausiraja-arvo ylittyy, jos PM 10-pitoisuuden vuorokausikeskiarvo
ylittää 50 µg/m3 vähintään 36 päivänä kalenterivuoden aikana. WHO:n vuorokausiohjearvo ylittyy kuitenkin
yleisesti (50 µg/m3, ei sallittuja ylityksiä).

8.4

Raja- ja ohjearvot

Typpidioksidille (NO2), hengitettäville hiukkasille (PM10) ja pienhiukkasille (PM2,5) asetetut raja- ja ohjearvot vuosi- ja vuorokausipitoisuuksille

8.5

Mallinnuksessa käytetyt lähtötiedot

Taulukko 1. Ajoneuvojen suoriteosuudet eri Euro-luokissa.
Ajoneuvo
Henkilöautot

2018 (%)

2025 (%)

Bensa

Diesel

Bensa

Diesel

1,1

0,6

EU-1

3,9

EU-2

11,3

0,6

0,4

0,1

3,1

2,2

0,8

EU-3

26,1

12

7,9

3,9

EU-4
EU-5

19,7
23,4

27,1
38,6

8,7
14,7

11,4
21,8

EU-6

14,4

18

66,1

61,9

EU-0

Pakettiautot
EU-0
EU-1

2,5
3,6

0,6

EU-2

8,5

1,9

EU-3

19,8

6,1

EU-4

33,1

15,2

EU-5

21,4

13,9

EU-6

11,1

62,3

Kuorma-/rekka-autot

Kuorma-autot

Rekka-autot

Kuorma-autot

Rekka-autot

EU-0

0,1

0,1

EU-I

0,9

0,9

EU-II
EU-III

8,9
21,6

8,9
21,5

0,2
3,6

0,2
3,5

EU-IV

20,6

20,6

6,4

6,2

EU-V

32,7

32,7

19,3

19

EU-VI

15,2

15,3

70,5

71,1

HSL

muut

HSL

muut

Bussit
EU-I

0,6

EU-II

5,9

3

EU-III

3,3

16,3

3

EU-IV

0,5

18

6

EU-V

0,5

39,6

23

EU-VI

48

19,6

50

EEV

41

2

EEV light

6,3

3

Hybridi
Hybridi 50 % plug

65

7
10

Sähköbussit
0,4
28
Ajoneuvojen euroluokkajakaumat saatiin VTT:n lipasto palvelusta: http://lipasto.vtt.fi/aliisa/suoritejakaumat.htm. Pääkaupunkiseudulle tarkennetut HSL bussien Euro-luokkajakaumat saatiin HSL:stä.
Taulukko 2. Ajoneuvojakaumat vuosina 2018 ja 2025. Henkilöautojen suoritteen jakautuminen bensiini- ja
dieselajoneuvoihin on merkitty kursiivilla.
Ajoneuvo

2018
%

2025
%

Henkilöautot

78,4

78,4

Bensiini

0,59

0,56

Diesel

0,41

0,44

Pakettiautot

11,2

11,2

Kuorma-autot

2,4

2,4

Rekka-autot

0,4

0,4

Bussit

7,5

7,5

Taulukko 3. Eri ajoneuvojen suoran NO2:n osuudet
Henkilöautot %
Bensa Diesel

Pakettiautot
%

Kuormaautot %

Rekka-autot
%

Bussit
%

EU-0

5

8

11

11

11

EU-1/EU-I
EU-2/EU-II

5
5

8
11

13
11

11
19

11
19

3
3

EU-3/EU-III

5

35

13

19

19

4

EU-4/ EU-IV

5

43

27

7

7

4

EU-5/EU-V
EU-6/EU-VI

5
4

32
40

27
20

9
10

9
10

4
30

EEV

30

EEV light

30

Hybridi
Hybridi 50 % plug

30
30

Sähköbussit
0
Suoran NO2- osuuksien arvioimisessa käytetty tietoja kirjallisuudesta sekä omaa asiantuntija-arviota (HBEFA
sekä Carslaw ja Rhys-Tyler, 2013.)

Biopolttoaineen käyttö
Vuonna 2025 biopolttoainetta oletettiin olevan dieselbussien käytössä 100 %. Kun biopolttoainetta on 100 %
NOx-päästöt vähenevät 10 % ja hiukkaspäästöt 30 %.
Päästökertoimet
Päästökertoimina käytetty pääasiassa HBEFA:n (versio 3.3) päästökertoimia (www.hbefa.net). Lisäksi käytettiin seuraavia bussien päästökertoimia:
- EEV light = 0.75 * EEV
- hybridi = 0.75 * EU-VI
- hybridi 50 % plug = 0.5 * hybridi

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100, 00066 HSY, Ilmalantori 1, 00240 Helsinki
Puh. 09 156 11, Fax 09 1561 2011, www.hsy.fi
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
PB 100, 00066 HRM, Ilmalatorget 1, 00240 Helsingfors
Tfn 09 156 11, Fax 09 1561 2011, www.hsy.fi
Helsinki Region Environmental Services Authority
P.O. Box 100, FI-00066 HSY, Ilmalantori 1, 00240 Helsinki
Tel. +358 9 15611, Fax +358 9 1561 2011, www.hsy.fi

Huopalahdenportin asemakaavan muutoksen
liikennemeluselvitys
31.5.2019
versio 1.2
Laatinut: Tiina Kumpula ja Olli Kontkanen
Projekti: YMP31547
Tilaaja: Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ja Senaatti-kiinteistöt
Kohde: Tontti 16742/2, Helsinki

Raportti, meluselvitys
Huopalahdenportin asemakaavan muutos

2/14

31.5.2019

Sisällys
1

Taustatiedot........................................................................................................................... 3
1.1
1.2
1.3
1.4

2

Arviointimenetelmät ja lähtötiedot ........................................................................................ 3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3

Melun ohjearvot ...................................................................................................................... 3
Melulaskennat ......................................................................................................................... 4
Viitesuunnitelmat .................................................................................................................... 5
Katuliikennetiedot.................................................................................................................... 6
Raitioliikennetiedot.................................................................................................................. 7

Tulokset ................................................................................................................................. 7
3.1
3.2

4

Asemakaavakohde ................................................................................................................... 3
Selvityksen tarkoitus ................................................................................................................ 3
Tilaajat ..................................................................................................................................... 3
Suunnittelu .............................................................................................................................. 3

Suurimmat julkisivuihin kohdistuvat melutasot ........................................................................ 8
Ulko-oleskelualueiden melutasot ............................................................................................11

Yhteenveto ja johtopäätökset .............................................................................................. 12
4.1
4.2
4.3

Ulko-oleskelualueiden melutasot ............................................................................................12
Suurimmat julkisivuihin kohdistuvat melutasot .......................................................................12
Parvekkeiden melutasot ja lasitustarve ...................................................................................12

5

Jatkotoimenpidesuositukset ................................................................................................ 13

6

Epävarmuustarkastelu ......................................................................................................... 13

7

Liitteet ................................................................................................................................. 13

8

Viitteet ................................................................................................................................. 13

Raportti, meluselvitys
Huopalahdenportin asemakaavan muutos

3/14

31.5.2019

1

Taustatiedot

1.1

Asemakaavakohde
Huopalahdenportin asemakaavan muutos, Helsinki.

1.2

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

1.3

Tilaajat
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ja Senaatti kiinteistöt edustajanaan Saraco DM Oy
Yhteyshenkilö:
Juha Sarakorpi
puh. +358 40 534 6628
juha.sarakorpi@saraco.fi

1.4

Suunnittelu
Sitowise Oy
Åkerlundinkatu 11 A, 33300 Tampere
+358 20 747 6000 | vaihde
Tiina Kumpula, vanhempi asiantuntija, Ins. AMK, meluasiantuntija ja projektipäällikkö
puh.
+358 40 0516 888
email
tiina.kumpula@sitowise.com
Olli Kontkanen, asiantuntija, DI, meluasiantuntija ja laadunvarmistus
puh.
+358 20 747 6187
email
olli.kontkanen@sitowise.com

2

Arviointimenetelmät ja lähtötiedot

2.1

Melun ohjearvot
Melulaskennan tuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annettuihin melutason ohjearvoihin [1]. Melun ohjearvot on tarkoitettu käytettäväksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Ohjearvot on annettu erikseen
päivä- (klo 7–22) ja yöajan (klo 22–7) melutasoille. Tässä työssä ulko-oleskelualueille sovellettiin
päiväajan 55 dB ja yöajan 50 dB ohjearvoja.
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Julkisivujen äänitasoerovaatimuksen L määrittämiseen sovellettiin asuinhuoneiden päiväajan
35 dB ja yöajan 30 dB sisätilojen ohjearvoja. Raitioliikenteen aiheuttaman sisämelun enimmäistason tavoiteäänitasona käytettiin enimmäisäänitasoa LAmax 45 dB [2][3][4].
Päiväajan melutilanne on määräävämpi, koska liikenteen jakaumasta johtuen yömelutasot ovat yli
5 dB pienemmät kuin päivämelutasot.
Taulukko 1 Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annetut melutason ohjearvot [1]
Ohjearvot ulkona

Yöllä
LAeq, klo 22–7

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

55 dB

50 dB

Uudet asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet
taajamissa ja hoitolaitoksia palvelevat alueet

55 dB

45 dB

Loma-asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet
taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet

45 dB

40 dB

Ohjearvot sisällä

2.2

Päivällä
LAeq, klo 7–22

LAeq, klo 7–22

LAeq, klo 22–7

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet

35 dB

30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat

35 dB

-

Liike- ja toimistohuoneistot

45 dB

-

Melulaskennat
Melulaskenta perustuu melun leviämiseen 3D-maastomallissa, johon on mallinnettu melulähteet,
rakennukset, meluaidat ja maastonmuodot sekä näiden akustiset ominaisuudet. Liikennemelulähteiden melupäästö määritetään liikennetietojen perusteella. Melumalli sisältää kaikki merkittävät
liikenteen melulähteet.
Melumallina on käytetty kaavahankkeeseen 2016 laadittua melumallia [5]. Laajat asfalttialueet,
katualueet ja rakennusten katot on mallinnettu akustisesti kovina alueina. Viitesuunnitelman
ulko-oleskelualueista asfalttipäällystetyt ja laatoitetut alueet on mallinnettu kovina, viheralueet
pehmeinä alueina. Ennustetilanteen laskennoissa on huomioitu raitiotievaraus Mannerheimintiellä aluevarausluonnoksen [6] mukaisesti. Lisäksi melumalliin lisättiin Mannerheimintien itäpuolelle hahmoteltuja rakennusmassoja Helsingin kaupungilta saatujen tietojen perusteella [7].
Melulaskennat on suoritettu DataKustik CadnaA 2019 -melulaskentaohjelmalla. Laskenta perustuu
yleisesti Suomessa käytettäviin yhteispohjoismaisiin tie- ja raideliikennemelun laskentamalleihin
(Nordic Prediction Method) [9][10]. Pohjoismaisten tie- ja raideliikennemelumallien tarkkuus lähietäisyydellä (< 30 m) on tyypillisesti ±2 dB, kun merkittävät melulähteet ovat laskentapisteeseen
näkyvillä.
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Selvityksessä on laskettu päivä- ja yöajan keskiäänitasot (LAeq), jolloin niitä voi verrata valtioneuvoston antamiin melutasojen ohjearvoihin. Raitiotieliikenteen osalta laskettiin myös ohiajojen aiheuttamat enimmäisäänitasot LAmax.
Työssä on selvitetty melun ohjearvojen toteutumista oleskeluun tarkoitetuilla piha-alueilla ja parvekkeilla sekä julkisivurakenteiden äänitasoerovaatimusten tarve.
Tärkeimmät laskenta-asetukset melulaskennassa:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2.3

Laskentaruudukon koko 5 x 5 metriä piha-alueilla. Jokainen ruutu on laskettu ilman ruutujen interpolointia
Meluvyöhykkeiden laskentakorkeus 2 metriä
Laskentasäde 1000 metriä
Laskennassa mukana 1. kertaluvun heijastukset
Rakennukset ja meluaidat heijastavia 1 dB heijastusvaimennuksella.
Kukin melulähde yksittäisenä emissiolähteenä (pohjoismaisen tiemelumallin mukaisesti)
Heijastustason määrittelyssä suurin sallittu poikkeama on 1 metri
Julkisivuun kohdistuva melutaso on laskettu korkeussuunnassa 3 metrin välein alkaen
2 metriä maanpinnasta. Melutaso on laskettu 5 cm etäisyydelle julkisivusta. Julkisivusta
heijastuvaa melua ei huomioida.
Julkisivulaskennassa pisteväli on vaakasuunnassa 10 metriä.

Viitesuunnitelmat
Asemakaava-alueen uudet rakennusmassat ja lähialueelle kaavoitetut rakennusmassat on lisätty
melumalliin viitesuunnitelman perusteella [11]. Viitesuunnitelmassa ulko-oleskelualueet on sijoitettu pääosin sisäpihoille rakennusten suojaan (Kuva 1).
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Kuva 1 Huopalahdenportti, viitesuunnitelma 7.2.2019. [11]

2.4

Katuliikennetiedot
Melulaskennassa käytetyt tieliikennetiedot on esitetty taulukossa 2. Tieliikennetiedot perustuvat
Helsingin kaupungin toimittamiin liikennetietoihin (9.5.2019). Ennusteliikennemäärät edustavat
melun kannalta ns. pahinta mahdollista tilannetta, johon selvityksessä on katsottu tarpeelliseksi
varautua. Ennusteliikennemäärät eivät suoraan edusta tietylle vuodelle laskettua ennustetta, vaan
ne kuvaavat melunäkökulmasta arvioituna ja ennusteiden epävarmuudet huomioon ottaen tähän
suunnitteluvaiheeseen soveltuvaa suuruusluokkaa. Liikenteen päiväajan osuus on arvioitu katuluokan (KL) perusteella (1 moottoriväylät, 2 pääkadut, 3 alueelliset kokoojakadut, 4 paikalliset kokoojakadut, 5 asuntokadut).
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Taulukko 2 Melulaskennassa käytetyt katuliikenteen liikennetiedot
Tie/katu

KAVL nyRaskaskytilanne
liikenne
[ajon./vrk] [%]

Mannerheimintie
Hämeenlinnanväylä
Vihdintie risteyksen
rampeilta länteen
Vihdintie risteyksen
rampeilta tunneliin
Ramppi Vihdintie-Mannerheimintie
Ramppi Mannerheimintie-Vihdintie
Hakamäentie, osuus risteys - tunneli
Hakamäentie tunnelilta
itään
Korppaanmäentie
Kytösuontie ja Kaarinankatu

2.5

KAVL
ennustetilanne
[ajon./vrk]

Nopeus
[km/h]

KL

Jakauma
päivä/yö
[%]

30240
40602
29894

10
7
7

31100
44200
45600

50
80
50

1
1
1

88/12
88/12
88/12

ei tietoa

7

29700

60

1

88/12

ei tietoa

7

7700

50

1

88/12

ei tietoa

7

13000

50

1

88/12

ei tietoa

7

23400

50

1

88/12

35928

7

52100

60

1

88/12

4086
-

7
2

4700
3120

40
40

5
5

94/6
94/6

Raitioliikennetiedot
Raitioliikenteen liikennetiedot on esitetty taulukossa 3. Raitioliikenteen melupäästön määrittämisessä käytetyt a- ja b-kertoimet on esitetty taulukossa 4. Ajonopeutena on käytetty Mannerheimintien nopeusrajoitusta 50 km/h. Pysäkin kohdalla ajonopeutena on käytetty 40 km/h.
Taulukko 3 Melulaskennassa käytetyt raitioliikennetiedot (molemmat suunnat yhteensä)
Raitiovaunu
Artic XL, kovalla alustalla

päivä [kpl] yö [kpl] Nopeus [km/h]
702
162
50

pituus [m]
45

Taulukko 4 Artic-raitiovaunun (kovalla alustalla) melulähteen a- ja b-kertoimet [12]
Hz
a-kerroin
b-kerroin

3

63 125 250 500 1000 2000 4000
-1,0 3,8 13,9 24,1 26,2 24,4 30,8
20,8 21,4 38,0 40,9 37,7 35,7 29,9

Tulokset
Melulaskennalla selvitettiin liikenteen aiheuttamat päivä- ja yöajan keskiäänitasot LAeq,7–22 ja
LAeq,22–7. Liitemelukartoissa 1.1 ja 1.2 on esitetty julkisivuihin kohdistuvat keskiäänitasot. Julkisivuihin kohdistuvat raitioliikenteen enimmäisäänitasot on esitetty liitteessä 2. Ulkoalueiden melutasot on esitetty liitteissä 3.1 ja 3.2.
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3.1

Suurimmat julkisivuihin kohdistuvat melutasot
Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat keskiäänitasot on esitetty liitteissä 1.1 ja 1.2. Melulaskentatulosten perusteella Mannerheimintien puoleiselle julkisivulle kohdistuu enimmillään 72 dB päivämelutaso (keskiäänitaso LAeq,7–22) ja Vihdintien puoleisille julkisivuille enimmillään 69 dB päivämelutaso.
Kuvissa 3–6 on esitetty päiväajan julkisivumelutasoja 3D-kuvina Vihdintien ja Mannerheimintien
puoleisilta julkisivuilta.

Kuva 2 Julkisivuihin kohdistuvat päiväajan melutasot vuoden 2040 ennustetilanteessa. Kuva koillisesta.
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Kuva 4 Julkisivuihin kohdistuvat päiväajan melutasot vuoden 2040 ennustetilanteessa. Kuva kaakosta.

Kuva 5 Julkisivuihin kohdistuvat päiväajan melutasot vuoden 2040 ennustetilanteessa. Kuva pohjoisesta.
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Kuva 6 Julkisivuihin kohdistuvat päiväajan melutasot vuoden 2040 ennustetilanteessa. Kuva luoteesta.
On suositeltavaa antaa kaavamääräys asuinrakennusten Mannerheimintien ja Vihdintien puoleisten julkisivurakenteiden äänitasoerovaatimuksista kuvan 7 mukaisesti ( L = 33–37 dB).
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Kuva 7. Julkisivuille suositeltavat äänitasoerovaatimukset
Raitioliikenteen aiheuttamat enimmäisäänitasot Mannerheimintien puoleisille julkisivuille ovat
enimmillään LAmax 76-77 dB (Liite 2). Julkisivujen äänitasoerovaatimusten muodostamisessa
suunnittelua mitoittava suure on päiväajan keskiäänitaso, eli keskiäänitasojen perusteella asetetut suositukset ulkovaipan ääneneristävyydelle ovat suuremmat kuin enimmäisäänitasojen perusteella asetetut.

3.2

Ulko-oleskelualueiden melutasot
Vuoden 2040 ennustetilanteen päivä- ja yöajan meluvyöhykkeet on esitetty liitteissä 3.1 ja 3.2.
Huopalahdenportin kaavoitettavan alueen piha-alueiden päiväajan melutasot ovat välillä 45-55 dB
ja yöajan melutasot ovat välillä 40-50 dB (Liite 3.1, Liite 3.2). Keskiäänitasot ovat korkeimmillaan
Kytösuonpuolun ja Haaganpuronlehdon väliin jäävällä alueella, jossa vain osa viisikerroksisen
asuinrakennuksen etelään avautuvasta piha-alueesta on ohjearvojen 55 dB päivällä ja 50 dB yöllä
mukaisella keskiäänitasoalueella.
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4

Yhteenveto ja johtopäätökset

4.1

Ulko-oleskelualueiden melutasot
Huopalahdenportin viitesuunnitelmissa esitetyt uudet rakennusmassat torjuvat tehokkaasti melua
ja rakennusten suojaisille puolille muodostuu alle 55 dB päivämelun alueita, jonne voidaan sijoittaa oleskelualueita. Myös alueelle suunnitellun päiväkodin piha-alueilla keskiäänitaso alittaa VNp
993/92 mukaiset ohjearvot.
Kytösuonpolun pohjoispuolelle suunniteltujen asuinkerrostalojen leikki- ja oleskelupaikat tulee
sijoittaa rakennusten etelä/länsipuolille, joilla melutasot ovat ohjearvojen mukaiset tai vaihtoehtoisesti leikki- ja oleskelualueiden meluntorjunnan mahdollisuuksia tulee tarkastella jatkosuunnitteluvaiheessa.

4.2

Suurimmat julkisivuihin kohdistuvat melutasot
Melulaskentatulosten perusteella Vihdintien ja Mannerheimintien puoleisille julkisivulle kohdistuu
enimmillään 70-72 dB päivämelutaso (keskiäänitaso LAeq,7–22). Raitioliikenteen aiheuttamat enimmäisäänitasot LAmax ovat Mannerheimintien puoleisilla julkisivuilla enimmillään 77 dB.
Keskiäänitason LAeq,7–22 perusteella Vihdintien puoleisille julkisivuille suositellaan äänitasoerovaatimuksia L = 33–35 dB ja Mannerheimintien puoleisille julkisivuille suositellaan vaatimusta L=
33-37 dB, jotta voidaan varmistua siitä, että sisämelutason päiväajan 35 dB ohjearvo ei ylity. (Liite
1.1). Muille julkisivuille suositellaan 30 dB äänitasoerivaatimusta.
Enimmäisäänitason LAmax 77 dB perusteella Mannerheimintien puoleisille julkisivuille muodostuu
äänitasoerovaatimus L = 32 dB, jolloin LAmax 45 dB tavoitearvo toteutuu. Keskiäänitaso on mitoittava äänitasoerovaatimusten kannalta koko Mannerheimitien varrella.

4.3

Parvekkeiden melutasot ja lasitustarve
Oleskeluparvekkeet, jotka ovat yli 52 dB päivämelun tai 47 dB yömelun (julkisivuun kohdistuva
melutaso ilman heijastusta) julkisivuilla tulee suojata parvekelasituksen avulla. Tässä 52 dB melutasossa ei ole huomioitu julkisivusta heijastuvaa melua, jolloin parvekkeella vallitseva melutaso on
+1…+3 dB suurempi kuin julkisivuun kohdistuva melutaso. Parvekkeilla, joihin kohdistuva melutaso on välillä 52-64 dB, meluntorjunta on mahdollista toteuttaa tavanomaisella parvekelasituksella (avattavalla lasituksella ja välilistoilla). Tarvittaessa parvekkeen melutilannetta voidaan vielä
parantaa akustoinnin avulla, kuitenkin enintään noin 2–4 dB.
Voimakkaan melutason julkisivuille, joihin kohdistuu 65-69 dB päivämelutaso tai 60-64 dB yömelutaso, ei suositella oleskeluparvekkeita. Tällöin parvekkeiden toteuttamiskelpoisuus on suositeltava tarkistaa jo asemakaavavaiheessa tarkemmalla alustavalla akustisella mitoituksella esimerkiksi YM-ohjeen 6/2016 mukaisesti.
Yli 70 dB päivämelun tai yli 65 dB yömelun julkisivuille ei todennäköisesti ole mahdollista toteuttaa parvekkeita. Viherhuone on mahdollinen yli 70 dB julkisivuilla.
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5

Jatkotoimenpidesuositukset
Mikäli rakennusten katoille sijoitetaan esimerkiksi kerhotilojen yhteyteen kattoterasseja, tulisi ne
suojata riittävällä meluntorjunnalla (esim. lasikaiteella). Mahdolliset meluntorjuntatoimenpiteet
tulee suunnitella tarkemmin jatkosuunnitteluvaiheessa, viimeistään rakennuslupaa hakiessa.
Mikäli suunnitteluperusteet oleellisesti muuttuvat, on tämä meluselvitys harkinnan mukaan päivitettävä.

6

Epävarmuustarkastelu
Tulevaa raitioliikenteen kalustoa ei vielä ole olemassa, joten sen melupäästöön liittyy epävarmuuksia. Tulevan kaluston osalta on oletettu, että se on hyvin saman tyyppinen kuin nykyinen Artic-raitiovaunukalusto. Asuinhuoneistojen sisämelutasojen kannalta pienen riskin minimoi/poistaa se,
että raitiovaunun meluspektri on tiemeluun verrattuna painottunut korkeammille taajuuksille, jolloin tiemelun spektrillä mitoitetut julkisivun rakenneosat antavat raitiovaunulle huomattavasti paremman äänieristyksen. Raitioliikenteen lähtömelutason oletuksena on, että päällystemateriaalina
on käytetty kauttaaltaan kovaa alustaa; nurmiradalla melutasot ovat pienempiä.
Vihdintien tunnelin suuaukko on melulähde, jonka voimakkuuteen vaikuttaa liikennevirran lisäksi
tunnelin geometria ja sisäpintojen absorptio. Lähimpien asuinrakennusten etäisyys suuaukosta on
yli 50 m, eikä suuaukosta tuleva melu suuntaudu suoraan kaava-alueelle. Em. syistä tunnelin suuaukolla ei arvioida olevan vaikutusta kaava-alueella toteutettavien meluntorjuntatoimenpiteiden
kannalta [13].

7
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