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TIIVISTELMÄ

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee
Laajasalon kauppakeskuksen aluetta, joka sijaitsee pohjoisessa
Yliskylässä. Asemakaavan muutos mahdollistaa raitiotien rakenta-
misen kantakaupungista Yliskylään sekä täydennysrakentamisen
Laajasalontien nykyisellä katualueella ja sen varsien tuntumassa.
Kerrosalan lisäys on yhteensä 39 030 k-m2.

Asemakaavan muutos mahdollistaa kaupunkirakentamisen ja uu-
den raitiotien rakentamisen leveän Laajasalontien moottorikadun
tilalle. Tavoitteena on uusien asuntojen rakentaminen ja yleiskaa-
vaehdotuksen mukaisen kantakaupungin ja Yliskylän välisen pika-
raitiotieosuuden rakentamisen, liikkumismahdollisuuksien moni-
puolistamisen, kaupunkikuvan parantamisen ja edellytykset palve-
luntarjonnan lisäämiseen sekä Laajasalontien moottorikadun jaka-
man kaupunginosa-alueen itä- ja länsipuolien yhdistämisen.
Kauppakeskuksen kortteli myös täydentyy tiiviiksi ja toiminnal-
liseksi saaren ytimeksi asuntorakentamisella.

Uutta asuntokerrosalaa on 31 700 k-m2, joka vastaa noin 800
900 asukkaan lisäystä. Kerrosala sisältää 2025 k-m2 kivijalkaliike-
tilan lisäyksen. Asuntokerrosalan lisäys kaava-alueella on 1485 %
ja kokonaiskerrosalan 271 %. Liike-, ja palvelutilaa on 12 330 k-
m2. Työpaikkojen lisäys on noin 340 390. Keskimääräinen asuin-
tonttien tonttitehokkuus on e=2,0.

Kaavaratkaisu ja sen toteuttaminen liittyy suoraan muihin siihen
rajautuviin lähiaikoina pohjoiseen Yliskylään valmisteltaviin vai-
heistettuihin asemakaavoihin, jotka kaikki perustuvat vuonna
2015 kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymiin suunnittelupe-
riaatteisiin ja uuteen yleiskaavaan sekä sen selvityksiin.
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Helsingin kaupunki omistaa pääosin suunnittelualueen, paitsi yk-
sityisomistuksessa on korttelin 49034 tontti 4:n itäosa, tontin 3
koillisosa ja osa Yliskylän puistokadun katualueen pohjoispäätä.
Kaupunki on vuokrannut osia korttelin 49034 tonteista 2 ja 3,
muun muassa nykyistä pysäköintiin käytettävää aluetta kahdelle
yksityiselle taholle ja Helsingin Seurakuntayhtymälle. Lisäksi AP-
korttelialue 49050/1 Laajasalontien länsipuolella sekä Kirkkosal-
mentien katualue ovat yksityisomistuksessa. Asemakaavamuutos
on tehty kaupungin aloitteesta. Kauppakeskuksen korttelin 49034
toimintojen yhteensovittamisesta lisättävän asuntorakentamisen
kanssa on neuvoteltu kauppakeskuksen tontinvaraajien ja suun-
nittelijoiden kanssa. Katualueen muutoksista neuvoteltiin asuin-
korttelin 49029 tonttien 8 ja 9 rakentamiseen ryhtyvien ja suunnit-
telijoiden kanssa, koska tavoitteet ovat muuttuneet verrattuna voi-
massa olevaan kaavaan nro 11743.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteet:
pungin keskus muutetaan kaupunginosan keskustaksi.

.
uva suunnitellaan korkeatasoisesti.

.

vien ja uusien hyvien palvelujen ja joukkoliikenteen läheisyyteen.
viihtyisälle, toiminnalliselle, terveelliselle ja

turvalliselle kaikkien liikkujien katualueelle ja kadunvarren raken-
tamiselle.

 moottorikadun jakamaa kaupunkiraken-
netta ja poistetaan liikkumisen rajoitteita alueen sisällä.

nitetään erityistä huomiota jalankulku-ja pyöräily-ympäristön
sekä joukkoliikenteen vaihtopaikkojen suunnitteluun ja toteutuk-
seen.

pysäköintipaikkoja.
on laadultaan hyvää ja kustannuksiltaan

kohtuullista.
 kaikille asuntojen omistus-ja hallintamuo-

doille.
mista edistetään.

kaupunginosassa edistetään.
asiakkaita alueen palveluille ja joukkoliikenteelle.
-ohjelman asuntotuotantotavoitetta.
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Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että esikaupunkikeskusta muutetaan kaupunki-
keskustaksi, moottoritiemäiset ympäristöt muutetaan kaupunki-
maiseksi ja täydennysrakentamista edistetään.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 86 999 m2.

Kaavaratkaisun myötä asumisen kerrosala kasvaa 31 700 k-m²,
joka vastaa noin 800 900 asukkaan lisäystä. Kerrosala sisältää
2025 k-m2 kivijalkaliiketilan lisäyksen. Liike-, ja palvelutilaa on
12 330 k-m2, joka vastaa noin 340 390 työpaikkaa. Keskimääräi-
nen asuintonttien tonttitehokkuus on e=2,0.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella oleva Laajasalon keskus on rakennettu pääosin 1970-lu-
vun alussa entisen Yliskylän (Uppbyn) tilan maille. Kaava-alueen
itäreunassa on ostoskeskus, jonka ydinosan muodostavat 1-ja 2-
kerroksiset rakennukset Kiiltomadonpolun molemmin puolin, jotka
on rakennettu 1970-luvun alkuvuosina. Koulut, terveysasema ja
kirkko sijoittuvat kaava-alueen ulkopuolelle, ostoskeskuksesta
kaakkoon. Kaava-alueeseen kuuluu kirjaston tontti, jonka raken-
nus on vuodelta 1976. Kaava-alueen keskellä sijaitseva leveä neli-
kaistainen moottorikatu, Laaja-salontie, halkaisee suunnittelualu-
een pohjois-etelä-suunnassa. Laajasalontielle johtavat rampit le-
ventävät liikennealuetta ja hallitsevat maisemaa. Laajasalontietä
reunustavilla luiskilla on pensaita ja nurmikkoa. Laajasalontien län-
sipuolella tiealueen louhitun reunan tuntumassa kasvaa useita
kookkaita mäntyjä. Laajasalontien itäpuolella Reposalmentiehen
rajautuvalla suojaviheralueella on nuorempaa mäntymetsää ja
kookkaita lehtipuita. Reposalmentien eteläpuolella Laajasalontien
reunojen alavalla alueella on pääasiassa lehtipuumetsikköä. Re-
posalmentie ylittää Laajasalontien sillalla. Kevyen liikenteen silta
ylittää Laajasalontien Kiiltomadonpolun linjassa. Yliskylän puisto-
kadun (entinen Muurahaisenpolku) ja Laajasalontien välissä on
huoltoasema katoksineen, pieni yksikerroksinen liikerakennus
1980-luvulta sekä pysäköintialueita. Reposalmentien ja ostoskes-
kuksen välissä on laaja pysäköintialue.

Ostoskeskuksen liiketilojen käytössä ja ympäristön laadussa on
ilmennyt vuosikymmenien mittaan taantumisen merkkejä. Alueella
vahvistui vuonna 2015 asemakaava nro 11743, jossa entisen
Muurahaisenpolun kohdalla on Yliskylän puistokatu ja Laajasalon-
tien itäpuolelle kaavoitettiin uusi kauppakeskus. Lisäksi kaavassa
on asuntorakentamisen korttelialueita nykyisen ostoskeskuksen
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kohdalla, jotka rakennetaan, kun uusi kauppakeskus on käytössä.
Kaavassa nro 11743 on kauppakeskuksen korttelin länsipuolella
Laajasalontien katualue, jossa on useita kiertoliittymiä, liittymä-
ramppeja ja uudelleen linjattu Kuvernöörintie. Kaavan nro 11743
hyväksymisen yhteydessä hyväksyttiin ponsi, jonka perusteella
Laajasalontielle tulee suunnitella niin kutsuttua kaupunkibulevar-
dia. Lisäksi kauppakeskuksen kortteliin tuli jatkossa suunnitella
asumista. Kauppakeskuksen rakennussuunnittelu alkoi vasta tä-
män kaavamuutoksen valmistelun alkaessa ja yhteensovittaen.

Kaava-alueeseen kuuluu Laajasalontien länsipuolella kallioalueen
osittain louhittua reunaa ja pääosin avointa viheraluetta, sekä
Laajasalontien itäpuolella Yliskyläntien ja Reposalmentien väli-
sellä alueella metsäistä suojaviheralueen luonteista metsikköä.
Edellä mainitut vehreät alueet ovat voimassa olevassa kaavassa
katualuetta. Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu Reposalmentien ete-
läpuolella, Laajasalontien ja Kuvernöörinpolun välissä metsäinen,
alava alue.

Asemakaavan yleiskuvaus
Yliskylässä suunnitellaan Laajasalontien varteen asuinkerrosta-
loja ja raitiotietä. Laajasalontien moottorikatu muutetaan kaikkien
liikkumistapojen katualueeksi Koirasaarentien risteyksestä pohjoi-
seen. Pääosa uudisrakentamisesta sijoittuu suunnitteilla olevan
kauppakeskuksen kortteliin Laajasalontien ja Reposalmentien
varsille. Kauppakeskus suunnitellaan voimassa olevan kaavan
nro 11743 perusteella. Asuinkerrostalotontteja on ehdotuksessa
myös Laajasalontien risteyksen tuntumassa Reposalmentien ete-
läpuolella ja Isosaarentien pohjoispuolella sekä nykyisen kirjaston
tontilla. Kaupunginosan palveluntarjonnan ylläpidolle ja kasvulle
luodaan edellytyksiä. Kadun varren liiketiloja esitetään rakennet-
tavaksi. Pääosa asuntorakentamisesta sijoittuu liikenne-ennus-
teen perusteella liikenteen haitta-alueille, kuitenkin selvitysten pe-
rusteella kaavaratkaisu on hyväksyttävissä rajoissa. Kaavamuu-
tos on ensimmäinen toisiinsa liittyvistä Laajasalontietä ja pohjoista
Yliskylää koskevista kaavamuutoksista.

Asuin-, liike- ja julkisten palvelutilojen korttelialue (AKL)
Laajasalontien, Reposalmentien ja Isosaarentien varrella kortte-
leissa 49034 ja 49050 sijaitsevien kolmen tontin asuinrakennus-
ten yhteenlaskettu kerrosala on 17 030 k-m2. Kahteen alimpaan
kerrokseen saa sijoittaa liike-, myymälä-, kahvila-, ravintola-, näyt-
tely-, asiakaspalvelu-, sosiaalipalvelu-, terveydenhuolto-, pienva-
rasto- ja toimistotiloja. Tilojen vähimmäismäärä on 2025 k-m2. Li-
säkerrosalana voidaan sijoittaa myös asuntoihin liittyviä työhuo-
neita, asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varastoja, yhteis-
tiloja tai teknisiä tiloja. Kaikkiin kerroksiin saa sijoittaa asumista
palvelevia ja teknisiä tiloja sekä asuntoihin liittyviä työtiloja, ellei
toisin mainita. Rakennusten julkisivujen korkeuksista kadun ta-
sosta, julkisivumateriaaleista ja viherkattojen rakentamisesta on
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annettu määräyksiä. Korttelin 49034 tonttien 8 ja 10 rakennusalat
sijoittuvat tiiviisti viereisen liiketontin ja Laajasalontien väliin ja
asuntokerrosalaa on yhteensä 11025 k-m2. Tonteilla 8 ja 10 keski-
määräinen tonttitehokkuus on e=3,6. Kerrosluku vaihtelee viidestä
kahdeksaan. Laajasalontien ja kauppakeskuksen yli tonttien vä-
litse Yliskylän puistokadulle kulkee julkinen, esteetön ja ympäri-
vuorokautisesti toiminnassa oleva kulkureitti. Asukkaiden ulko-
oleskelupaikat ovat kauppakeskuksen vesikatolla ja pihakansilla.
Pysäköinti tonttien 8 ja 10 asukkaita, työntekijöitä ja asiakkaita
varten on sijoitettu korttelissa tontin 7 pysäköintilaitokseen. Kortte-
lin 49050 tontin 2 asuntokerrosala on 4080 k-m2 ja pysäköinti on
pihakannen alla. Tonttitehokkuus on e=1,5. Kerrosluku vaihtelee
neljästä viiteen. Tontilla on pohjois etelä-suuntainen yleinen ke-
vyen liikenteen reitti, jossa huoltoajo on sallittu.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
Reposalmentien eteläpuolisella korttelin 49036 tontilla 6 raken-
nusten yhteenlaskettu kerrosala viidellä rakennusalalla on 11490
k-m2, joka vastaa e=1,4 tonttitehokkuutta. Kerrosluku vaihtelee vii-
destä kahdeksaan. Kahteen alimpaan kerrokseen saa sijoittaa
liike-, myymälä-, kahvila-, ravintola-, näyttely-, asiakaspalvelu-,
sosiaalipalvelu-, terveydenhuolto-, pienvarasto- ja toimistotiloja.
Tilojen vähimmäismäärä on 100 k-m2. Rakennusten julkisivujen
korkeuksista kadun tasosta, julkisivumateriaaleista ja viherkatto-
jen rakentamisesta on annettu määräyksiä. Pysäköinti on piha-
kannen alla. Tontin eteläosassa on maanalainen johtokuja, tulva-
reitti sekä kävely- ja pyöräilyreitti, jolla huoltoajo on sallittu. Ton-
tilla on yhden rakennuksen kellarikerrokseen varattava vähintään
20 m2:n suuruinen tila jakelumuuntamoa varten.

Asuinrakennusten korttelialue (A)
Alueelle voidaan rakentaa kerros- ja rivitaloja kahdelle rakennus-
alalle 3180 k-m2, joka vastaa e=0,95 tonttitehokkuutta. Pysäköinti
on pihakannen alla ja tontin kaikille rakennusaloille saa rakentaa
myös pihakannen alaisia pysäköintilaitoksen osia.

Liikerakennusten ja julkisten lähipalvelujen korttelialue (KMY)
Korttelin 49034 tontille 9 rakennetaan kauppakeskus pääosin voi-
massa olevan kaavan perusteella ja tällä kaavamuutoksella tar-
kennettuna sekä lisäksi sen toiseen kerrokseen sijoitetaan nyt kir-
jasto ja nuorisotilat. Asuinkerrostalot rakennetaan kiinni kauppa-
keskukseen sen länsipuolella. Asukkaiden ulko-oleskelupaikat
ovat kauppakeskuksen toisen kerroksen tasolla katolla ja asuinta-
lojen rakentamisen yhteydessä toteutettavilla pihakansilla. Ase-
makaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa kauppa-
käytäviä ja muita valokatteisia tiloja, teknisiä tiloja ja tasovaihto-
laitteita. Rakennuksen julkisivuista ja vesikaton rakenteista on an-
nettu määräyksiä. Yliskylän puistokadun asiakaspalvelutiloissa tu-
lee varautua sisäänkäyntiin suoraan kadulta. Julkisivujen, pihojen
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ja kattojen käsittelyssä ja rakenteissa on otettava huomioon kort-
telissa viereisten tonttien asuinrakennukset ja niiden ulko-oleske-
lupaikkojen sijoittelu. Paloteknisiä ja osin rakenteellisia ratkaisuja
suunniteltaessa korttelia 49034 on käsiteltävä kokonaisuutena riit-
tävän turvallisuus- ja toteutettavuustasojen saavuttamiseksi.
Kauppakeskuksen asiakkaiden ja työntekijöiden autopaikkojen
vähimmäismäärä on sijoitettava rakennuksen alle kellariin. Liityn-
täpysäköintipaikkoja on 50. Kerrosalaa on 10 000 k-m2 ja kauppa-
keskuksen laajennuksen pinta-ala 2000 k-m2. Kauppakeskuksen
vesikatolla on julkinen, esteetön ja ympärivuorokautisesti toimin-
nassa oleva kulkureitti Laajasalontien ja kauppakeskuksen yli
Yliskylän puistokadulle.

Pysäköintilaitoksen korttelialue (LPA)
Tontille tulee sijoittaa korttelin 49034 tonttien 8 ja 10 asukkaiden
ja työntekijöiden autopaikat. Toteutustapa tulee selvittää korttelin
kaikkien asuntotonttien rakennussuunnittelussa yhtenä kokonai-
suutena. Julkisivut tulee suunnitella kaupunkikuvallisesti korkeata-
soisiksi ja yhteensopiviksi korttelin katujulkisivun muiden raken-
nusten kanssa. Rakennuksessa on oltava viherkatto. Kerrosluku
on enintään neljä ja kerrosalaa on 9400 k-m2.

Huoltoaseman, polttoaineenjakeluaseman, palvelurakennuksen
tai joukkoliikennepalvelurakennuksen korttelialue (LHA)
Alueelle voidaan sijoittaa myös moottoriajoneuvojen korjaamotoi-
mintaa palvelevia rakennuksia, sähköautojen latauspiste, kahvila-
ja ravintolatiloja sekä kioskikauppaan verrattavia myymälätiloja.
Rakennuksen arkkitehtuurin on oltava korkeatasoista ja kaupunki-
kuvaan sopivaa. Kerrosalaa on 330 k-m2.

Puisto (VP)
Laajasalontien länsipuolella on puistoalue, jossa on uusittavan
Kiiltomadonpolun sillan länsipää. Puistoon on lisätty kevyen
liikenteen reitin osia, joilla myös huoltoajo on sallittu.

Katualueet
Katualueiden linjaus, tasaus ja katuprofiili suunnitellaan pääosin
uudestaan kaikkia liikkumismuotoja varten. Laajasalontielle suun-
nitellaan muun muassa raitiotie ja osa Baana-pyöräilyverkkoa. Ka-
tualueiden jatkosuunnittelulle asetetaan tavoitteeksi julkisen ulko-
tilan korkealaatuisuus: Katualueille on kaavassa määrätty au-
kiomaiseksi suunniteltavat alueen osat Laajasalontien ja Reposal-
mentien risteyksen, Laajasalontien ja Yliskyläntien risteyksen ja
kauppakeskuksen tulevan länsipuolisen sisäänkäynnin tuntumiin.
Lisäksi on annettu kaavamääräyksiä joukkoliikenteen vaihtopai-
kan Laajasalontiellä kaupunkikuvallisen merkityksen kohotta-
miseksi.
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Liikenne

Laajasalontie on pääkatu, jonka nykyinen liikennemäärä on kaup-
pakeskuksen korttelin kohdalla noin 18 000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Laajasalontie on alueen ainoa autoliikennettä muuhun Hel-
singin katuverkkoon liittävä katu. Liikennemääräksi kauppakes-
kuksen kohdalla on arvioitu noin 31 000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa vuonna 2040. Reposalmentie on kokoojakatu, joka johtaa
Vartiosaareen. Reposalmentien nykyinen liikennemäärä on 3000
ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärän arvioidaan olevan
8400 ajoneuvoa vuorokaudessa vuonna 2040.

Kuvernöörintie kauppakeskuksen kohdalla on nykyisessä kaa-
vassa tarkoitettu Laajasalontien itäiseksi rinnakkaiskaduksi. Tämä
osuus katua poistuu ja se korvataan katuliittymällä Laajasalon-
tielle ja kauppakeskuksen itäpuoliselle Yliskylän puistokadulle.
Myös Laajasalontien läntinen rinnakkaiskatu kauppakeskuksen
kortelin kohdalla poistuu asemakaavasta. Kuvernöörintiellä kulkee
nykyisin noin 2 700 ajoneuvoa vuorokaudessa kauppakeskuksen
kohdalla.

Palvelut

Lähtökohdat
Alueella tai sen tuntumassa on monipuoliset palvelut, 1970-luvulla
rakennettu ostoskeskus, kirkko, peruskoulurakennukset (pää- ja
sivukoulu), terveysasema, huolto- ja polttoaineen jakeluasema
sekä palvelukoti Sofia. Yliskylän venesatama sijaitsee 300 metrin
ja Laajasalon urheilupuisto 500 metrin päässä.

Kaavaratkaisu

Voimassa olevan kaavan perusteella rakennetaan uusi kauppa-
keskus, johon sijoitetaan tämän kaavan perusteella uudet kirjasto-
ja nuorisotilat. Asuinkerrostalojen kadun tasoon ja toiseen kerrok-
seen rakennetaan liike- ja palvelutiloja.

Esteettömyys

Asemakaava-alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota julkisen
esteettömän jalankulku- ja pyöräily-yhteyden järjestämiseen Laa-
jasalontien ja kauppakeskuksen yli Yliskylän puistokadulle. Muilta
osin asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia
aluetta.

Uudet liikenne- ja katujärjestelyt sisältävät eritasoliittymän purka-
misen johdosta merkittäviä katujen tasausten muutoksia. Muutos-
ten jälkeen kadut ovat kaava alueella erityisen tasaisia pituuskal-
tevuuksiensa puolesta. Tämä parantaa edellytyksiä esteettömälle
ympäristölle.



13 (32)

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Kaava-alueen keskellä sijaitsee leveä moottorikatu, Laajasalontie,
joka halkaisee suunnittelualueen pohjois-etelä-suunnassa. Laaja-
salontielle johtavien ramppien luiskilla kasvaa pensaita ja puustoa
sekä osin luiskat ovat nurmipeitteisiä. Laajasalontien länsipuolella
tiealueen louhitun kallioreunan tuntumassa kasvaa useita kook-
kaita mäntyjä. Laajasalontien itäpuolella Reposalmentiehen rajau-
tuvalla suojaviheralueella on nuorempaa mäntymetsää ja kook-
kaita lehtipuita. Reposalmentien eteläpuolella Laajasalontien reu-
nojen alavalla alueella on pääasiassa lehtipuumetsikköä

Kaavaratkaisu

Kaava muuttaa ympäristöä siten, että tienvarsien hajanaiset luon-
nonalueet poistuvat.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Nykyinen moottorikatu tukee autoilua, eikä palvele muita liikenne-
muotoja kuten kävelyä ja pyöräilyä. Joukkoliikenteen kehittämi-
selle on tarve.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu parantaa edellytyksiä toteuttaa liikkumisen kehittä-
misohjelman mukaisia tavoitteita, joiden tavoitteena on puoles-
taan parantaa ekologista kestävyyttä liikenteen osalta, muun mu-
assa koska eri liikkumismuotojen jakauman muuttumiselle sekä
kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön kasvulle muodostuu
edellytykset.

Nykyinen autokaupunkimallin muuttuu julkisen liikenteen ja jalan-
kulun sekä pyöräilyn palveluihin painottuvaksi. Kaava-alue mah-
dollistaa kaupunkirakenteen, jossa jalankulkuympäristön viihty-
vyys, sujuvuus ja yhteydet laajemmille virkistysalueille on huomi-
oitu.

Kaava-alueella rakennuksiin on pääosin määrätty viherkatot. Kaa-
vassa edellytetään että jatkosuunnittelussa tutkitaan viherkerroin-
menetelmän soveltamista siten, että korttelin vihertehokkuus nou-
dattaa Helsingin viherkerroinmenetelmässä asetettua tavoiteta-
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soa. Kaavaa varten laskennassa on huomioitu vain ne viherker-
roinelementit, jotka ovat kaavamerkinnöin ja -määräyksin edelly-
tetty toteutettaviksi. Kaavaehdotuksen laatimisen yhteydessä saa-
tiin seuraavat korttelikohtaiset tulokset: korttelissa 49024 (LHA)
tavoitetaso 0,7 täyttyy, 49027 (A) tavoitetaso 0,8 täyttyy, 49034
(KMY, AKL, LPA) minimitaso 0,4 täyttyy, 49036 (AK) tavoitetaso
0,8 täyttyy ja 49050 (AKL) minimitaso 0,6 täyttyy. Tulos perustuu
merkittävästi viherkattojen rakentamista edellyttäviin määräyksiin.
Laskenta osoittaa, että vihertehokkuuden minimitaso saavutetaan
kaavan määräyksillä, mutta muillakin ratkaisuilla voidaan saavut-
taa minimi- tai tavoitetaso. Aurinkopaneelien, aurinkokeräimien,
tuuligeneraattorien tai muiden vastaavien uusiutuvan energian
tuotantolaitteiden rakentaminen kattopinnoille ja julkisivuille on
sallittua. Hulevesien hallinnasta viivyttämällä on annettu määräyk-
siä. Tonteilla tulee hidastaa pinta- ja kattovesien virtausta mahdol-
lisimman paljon. Katualueiden ja torien suunnittelussa ja rakenta-
misessa tulee ottaa huomioon hulevesien hallinta, ja niiden pinta-
materiaalien tulee olla mahdollisimman suurelta osin vettä läpäi-
seviä.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkostojen piirissä.
Alueella sijaitsevat runkoyhteydet ovat merkittäviä, sillä ne palve-
levat Laajasaloa, Kruunuvuorenrantaa ja Santahaminaa.

Kaavaratkaisu

Kortteleiden rakentamisen ja laajasalontien uudelleen järjestämi-
sen tieltä joudutaan purkamaan ja uudelleen rakentamaan merkit-
täviä runkoyhteyksiä sekä toteuttamaan kunnallistekniikkaa li-
sääntyviä maankäyttötoimintoja varten.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä noin
+1,7 - +13,4. Luonnontilaista tai sen kaltaista maaperää alueella
on vain vähän. Tällainen alue on mm. Reposalmentien ja Laaja-
salontien risteyksen kaakkoispuolella sijaitsevalla alavalla alu-
eella, sekä tästä etelään mentäessä välittömästi Laajasalontien
itäpuolella missä sijaitsee myös kaava-alueen alavin kohta. Muu
osa kaava-alueesta on tavalla tai toisella aikaisempien rakennus-
toimenpiteiden muokkaamaa.
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Maapeitteen paksuus alueella vaihtelee välillä noin 0 - 17,5 m.
Paksuimmat maapeitteet löytyvät Yliskyläntien ja Yliskylän puisto-
tien risteyksen seudulta. Päällimmäisenä maakerroksena esiintyy
pääasiassa verrattain löyhä hiekkakerros jonka alla on moreeni
ennen kalliota. Yllä mainituissa alavissa kohdissa on päällimmäi-
senä savikerros, jonka paksuus vaihtelee välillä noin 0 - 3,6 m.

Laajasalontie on eteläosaltaan rakennettu ohuen savikerroksen
päälle, mikäli katualueelle ei ole tehty massanvaihtoa. Laajasalon-
tien korkeusasema on savialueella kuitenkin noin kaksi metriä
vuoden 1959 korkeusasemaa ylempänä, joten saven voidaan kat-
soa painuneen kasaan vuosikymmenien aikana. Pohjoisosaltaan
Laajasalontie on perustettu todennäköisesti rakennekerrosten vä-
lityksellä kantavien hiekka- ja moreenikerrosten sekä kallion va-
raan.

Kaava-alueella sijaitsee kaksi pohjavesipistettä. Yliskyläntien ja
Yliskylänpuistotien kulmassa pohjavedenpinnan korkeusasema
on vaihdellut välillä +0,4 - +4,5. Alarajaa +0,4 voidaan pitää mit-
tausvirheenä tai läheisistä työmaista aiheutuneena tilapäisenä
pohjavedenpinnan alenemisena. Toinen pohjaveden mittauspiste
sijaitsee kaava-alueen eteläpuolella, lähellä Eteläisen Kuvernöö-
rinkujan ja Sarvastonkaaren risteystä. Siellä pohjavedenpinnan
korkeusasema on vaihdellut välillä +0,6 - +1,0, eli karkeasti noin
1,5 m maanpinnan alapuolella.

Asemakaavan muutosalueen pohjoisosassa toimii polttonesteiden
jakeluasema. Asema sijaitsee osittain kaavamuutoksessa pysä-
köintilaitokselle varatulla korttelialueella ja osin tulevalla katualu-
eella. Jakeluasemalla on tehty maaperän puhdistamistoimia
1990-luvun puolivälissä. Polttonesteiden jakelu on toimintaa, josta
voi mahdollisesti aiheutua maaperän pilaantumista. Kaavamuu-
tosalueen maanpintaa on Laajasalon rakentamisen yhteydessä
täytetty ja muokattu maa-aineksilla. Kaavamuutosaluetta halkovat
leveä moottorikatu ja muut katualueet, joiden liikenteestä on saat-
tanut aiheutua kuormitusta alueen maaperään. Alueella on monin
paikoin maantasossa pysäköintiä, josta osa on myös päällystä-
mättömällä alueella.

Kaavaratkaisu

Katusuunnittelussa tulee huomioida Laajasalontien eteläosassa
kadun korkeusaseman muuttumisesta aiheutuva mahdollinen
pohjanvahvistustarve erityisesti kadun reuna-alueilla. Löyhillä
hiekka- ja savialueilla rakennukset perustetaan paaluilla kantavan
pohjamaan varaan. Laajasalontien länsipuolella, missä maapeit-
teet ohenevat kohti avokallioita, rakennukset voidaan perustaa
joko maan varaan tai murskearinan välityksellä kallion varaan.
Kaava-alueella ei sijaitse puupaaluilla perustettuja rakennuksia,
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eikä alueelle ulotu tärkeitä pohjavesialueita. Siten pohjaveden pin-
nan työnaikainen aleneminen mahdollisten rakennuskaivantojen
tekemisen yhteydessä ei aiheuta kohtuutonta haittaa ympäristön
rakennuksille tai rakenteille.

Asemakaavan toteuttaminen pohjoisosan LPA-alueella ja Ylisky-
län puistotien katualueella edellyttää polttonesteiden jakeluase-
matoiminnan lopettamista nykyisellä paikallaan ja aseman raken-
teiden purkamista ja mahdollisesti pilaantuneen maaperän puh-
distamista. Asemakaavassa asumiseen varatut AK- ja AKL- alu-
eet sijaitsevat osittain täytetyillä alueilla, jotka ovat nykyisin katu-
ja pysäköintialueita tai niiden vaikutuspiirissä. Asuinkäyttö on
herkkää toimintaa, minkä vuoksi maaperän laatu on syytä varmis-
taa ennen rakentamiseen ryhtymistä. Laajamittaisten maaperän
rakentamistöiden yhteydessä on oltava myös riittävästi tietoa
mahdollisten kaivumaiden laadusta, massojen asianmukaisen
käytön ja sijoittamisen tarpeisiin. Asemakaavassa on annettu kort-
telin 49034 LPY- ja AKL-alueita, korttelia 49036 ja korttelia 49050
koskeva määräys: "Maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja
pilaantuneet alueet on kunnostettava ennen rakentamiseen ryhty-
mistä."

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Nelikaistainen moottorikatu halkaisee Laajasalon ja eristää itä- ja
länsiosan toisistaan. Moottorikadun haittavaikutukset korostuvat
keskuksen tuntumassa koska Laajasalontie jakaa kaupunginosaa
kahteen erilliseen saarekkeeseen, rajoittaen niiden välisen luonte-
van ja suoran kulun, muun muassa lähialueilta keskukseen. Laa-
jasalontien katualue ja sen tuntuma on liikenteen haitta-aluetta.
Liikenne aiheuttaa kaava-alueelle ja sen lähiympäristöön ilman-
laatua heikentäviä päästöjä ja melua.

Alueella sijaitsee poltonesteiden jakeluasema. Jakeluasematoi-
minnoista aiheutuvia mahdollisia ympäristövaikutuksia voivat olla
asiakasliikenteen ja poltonesteiden kuljetusten aiheuttama melu,
polttonesteiden käsittelystä ilmaan aiheutuvat haihtuvien yhdistei-
den päästöt sekä mahdollisten poikkeustilanteiden aiheuttamat
päästöt maaperään tai pohjaveteen. Jakeluasemien sijoittamista
ja rakenteita, maahan, pohjaveteen tai ilmaan kohdistuvia pääs-
töjä, toiminnan ja vaikutusten tarkkailua jne. säädellään mm. val-
tioneuvoston asetuksella nestemäisten polttonesteiden jakeluase-
mien ympäristön suojeluvaatimuksista.
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Kaavaratkaisu

Laajasalontiestä saaren ytimessä tulee luonteva kaupunkikatu,
joka luo edellytykset kaikille liikkumismuodoille. Moottorikadun
muodostaneen esteen poistaminen luo edellytykset kululle joka
suunnasta alueen poikki eheytyneessä korttelirakenteessa ja uu-
dessa katuverkossa.

Asemakaavaa varten on tehty melun leviämisselvitys. Melumallin-
nuslaskelmissa on otettu huomioon ennusteverkon mukainen ajo-
neuvoliikenne (henkilöautot ja raskas liikenne) sekä raitiotien lii-
kenne. Raitioliikenteen määrä melumallinnuslaskelmissa kuvaa
skenaariota, jossa raideinfra eli koko alueelle suunniteltu raidelii-
kenne toteutuu. Kaavan perusteella oleskelupihat jäävät uusien
rakennusten muodostamiin melukatveisiin, joissa melutaso on alle
55 dB. Laajasalontien ja Reposalmentien puoleisille julkisivuille on
kaavassa annettu melua koskevia määräyksiä asuinviihtyvyyden
turvaamiseksi. Laajasalontien puoleisille julkisivuille kohdistuu yli
65 dB keskiäänitasoja, ja näille julkisivuille on annettu melun ra-
joittamista koskevia määräyksiä muun muassa ulkoseinäraken-
teen ääneneristävyydestä, asuntojen suuntaamisesta, parvekkei-
den sijoittamisesta.

Raitioteiden tärinä ja runkoäänihaittojen hallinta kuuluu radan ra-
kentajille radoille varattujen tilojen puitteissa. Vaihteista ja risti-
koista aiheutuvien meluhaittojen arvioimiseen ei ole vakiintuneita
menetelmiä ja tutkimustuloksia ei ole ollut käytettävissä. Näiden
osalta lähimpiin kiinteistöjen on arvioitu syntyvän alle 1 dB(A) lisä-
kuormitus keskiäänitasoon. Muusta liikennemelusta erottuvaa me-
lua saattaa syntyä raitiovaunun liikkuessa kaarteissa ja vaihteiden
kohdalla. Kolahduksia vaihteiden kohdalla ja mahdollista kiskojen
kirskuntaa ei ole mallinnettu, koska liikennöitävällä vaunutyypillä
lähtötietoja ei ole saatavilla muun muassa kolahdusten melusta.

Suomessa ei toistaiseksi ole virallisia ohje- tai raja-arvoja runko-
melulle ja liikennetärinälle, mutta suunnittelun tavoitearvoina voi-
daan käyttää VTT:n esittämiä suosituksia. Kaavassa on annettu
raitiotien suunnittelua koskeva määräys, jolla pyritään varmista-
maan, ettei raitiotieliikenteestä tulevaisuudessa aiheudu sen lä-
hiympäristön rakennuksiin merkittävää runkomelu- tai tärinähait-
taa. Raitiotieliikenteen aiheuttaman runkomelun tai tärinän torjun-
tatarvetta ja laajuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon raitiotien
ympäristössä olevan nykyisen sekä nyt asemakaavoitettavan ra-
kennuskannan lisäksi myös tuleva yleiskaavan mahdollistama ra-
kentaminen radan läheisyyteen.

Asemakaava-alueelle on tehty ilmanlaatuselvitys. Tulosten perus-
teella merkittäviä haittoja ei synny, joita ei tavanomaisin ratkaisuin
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voida hallita. Selvityksessä tarkasteltiin ulkoilman typpidioksidin
(NO2) ja pienhiukkasten (PM2,5) pitoisuuksia Euro 4 -päästöta-
soa edustavilla autoliikenteen ajoneuvotyyppikohtaisilla
ja nopeusriippuvaisilla päästökertoimilla. Laskelmat tehtiin käyt-
täen tulevaa tilannetta edustavia ennustettuja autoliikenteen mää-
riä. Liikenteen päästöjen aiheuttamat typpidioksidi- ja pienhiuk-
kaspitoisuudet laskettiin Ilmatieteen laitoksella liikenteen päästö-
jen leviämisen mallintamiseen kehitetyllä leviämismallilla
(CARFMI). Lisäksi tarkasteltiin tanskalaisella katukuilumallilla
(OSPM) pitoisuuksien muodostumista Laajasalontien ja Reposal-
mentien katukuilumaisilla osuuksilla usealla eri korkeustasolla.

Avoimen väylän mallilla tehtyjen mallilaskelmien tulosten mukaan
typpidioksidipitoisuuden vuosiraja-
tilanteessa koko tarkastelualueella hengityskorkeudella. Katukui-
lumallilla tarkastelluissa kohteissa pitoisuudet alittavat myös vuo-
siraja-arvon kaikilla korkeustasoilla. Pitoisuudet ovat korkeimmil-
laan Laajasalontien läheisyydessä. Typpidioksidin vuorokausioh-
jearvoon verrannolliset pitoisuudet ovat korkeimmillaan hyvin lä-

aajasalontien välittömässä lähei-
syydessä. Muualla tutkimusalueella pitoisuudet alittavat ohjear-
von. Katukuilumallinnuksen tulosten mukaan Kauppakeskuksen
tarkastelupisteessä hengityskorkeudella pitoisuudet ylittävät niu-
kasti vuorokausiohjearvon, 10 metrin korkeudella tienpinnanta-
sosta ohjearvo alittuu. Laajasalontien eteläisessä tarkastelupis-
teessä hengityskorkeudella pitoisuudet ovat ohjearvotasolla
ja 4 metrin korkeudella tienpinnantasosta ohjearvo alittuu. Katu-
kuilumallinnuksen tuloksena saadut rakennusten kattotason pitoi-
suudet ovat vuosikeskiarvona noin 80 87 % hengityskorkeuden
pitoisuustasoista ja vuorokausiohjearvoon verrannollisina
pitoisuuksina noin 94 97 % hengityskorkeuden pitoisuustasoista.
Katukuilumaisessa ympäristössä laimeneminen ei tapahdu yhtä
tehokkaasti kuin ympäristössä, missä ei ole korkeita rakennuksia.

Pienhiukkasten vuosikeskiarvopitoisuudet alittavat selvästi vuosi-
raja-
mukaan. Kauppakeskusta ympäröivien teiden välittömässä lähei-

solla. Suurin vaikutus ulkoilman pienhiukkaspitoisuustasoon
on alueellisella taustapitoisuudella. WHO:n ohjearvo pienhiukkas-
pitoisuuksien vuorokausikeskiarvolle alittuu avoimen väylän mallin
tulosten mukaan tutkimusalueella hengityskorkeudella. Katukuilu-
mallin tulosten mukaan WHO:n ohjearvo ylittyy kaikissa tarkaste-
lukohteissa hengityskorkeudella sekä myös rakennusten kattota-
soilla. Kaukokulkeumaepisodien aikana pienhiukkaspitoisuuden
WHO:n vuorokausiohjearvo ylittyy helposti koko Suomessa.
WHO:n määrittelemä ohjearvo on suosituksenomainen eikä ole
osa Suomen ilmansuojelulainsäädäntöä.
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Tässä työssä tarkastellut katukuilumaiset katuosuudet luokitellaan
leveiksi katukuiluiksi ja suunniteltujen rakennusten korkeudet
vaihtelevat paljon. Nämä ominaisuudet lisäävät ilmanvaihtoa ja
parantavat päästöjen sekoittumisolosuhteita. Leveässä katukui-
lussa ilman epäpuhtauksien pitoisuudet laimenevat paremmin
kuin kapeassa katukuilussa, koska sekoittuminen katukuilun ja
yläpuolisen ilman välillä on tehokasta eikä pysyvää tuulipyörrettä
pääse helposti syntymään katukuiluun.

Selvityksen perusteella kaavassa on annettu seuraavia määräyk-
siä koskien ilmanlaadun haitta-alueille rakentamista: Pelkästään
Laajasalontien, Reposalmentien tai Isosaarentien puolelle au-
keavia asuntoja tai parvekkeita ei saa rakentaa. Parvekkeilla tulee
saavuttaa melutason ohjearvot. Laajasalontien puoleisissa kerros-
taloissa asunnot tulee varustaa koneellisella tulo- ja poistoilman-
vaihdolla. Tuloilman sisäänottokohdan tulee sijaita kattotason sillä
puolella, jolle ei ole annettu ääneneristysvaatimuksia tai riittävän
etäällä liikenteen haitta-alueesta. Viherhuoneita saa rakentaa par-
vekkeiden sijasta, jos kyseisillä parvekkeilla ei saavuteta riittäviä
melutason ohjearvoja.

Poltonesteiden jakeluasemalle on asemakaavaehdotuksessa va-
rattu uusi sijoituspaikka Yliskyläntien pohjoispuolelle muodostetta-
vaan kortteliin 49024. Jakeluaseman rakenteiden sijoittamisessa
on noudatettava vähintään toteuttamisajankohtana voimassaole-
via viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Erityistä huomiota tulee kiin-
nittää riittävään turvallisuuteen. Asumista sijaitsee lähimmillään
noin 20 metrin etäisyydellä jakeluasemalle varatusta alueesta. Ja-
keluaseman toimintojen ja ajoyhteyksien ja -reittien suunnittelussa
ja toteutuksessa korttelin 49024 alueella tulee kiinnittää riittävästi
huomiota asiakasliikenteen ja kuljetusten meluhaittojen torjun-
taan.

Pelastusturvallisuus ja rakennetekniikka

Lähtökohdat

Kauppakeskus toteutetaan korttelissa ennen sen ja Laajasalon-
tien väliin tulevaa asuntorakentamista. Uusi asuntorakentaminen
suunnitellaan kiinni kauppakeskukseen sen länsipuolella.

Kaavaratkaisu

Korttelin 49034 tonteilla 8 ja 10 asuinkerrostalojen hätäpoistumi-
nen voidaan hoitaa esimerkiksi varustamalla asuinrakennukset
kahdella toisistaan erillisellä poistumisportaalla. Muiden asuinra-
kennuksien hätäpoistumista varten tarvittavat pelastustiet ja nos-
topaikat sijoittuvat osittain kaduille ja muille yleisille alueille sekä
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tonteille. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida pelastusteiden ajo-
reittien ja nostopaikkojen tarkemmat järjestelyt. Kadulla ja muilla
yleisillä alueilla sijaitsevien nostopaikkojen sijainnista tulee sopia
Helsingin rakennusviraston kanssa. Asemakaavaan on merkitty
sijainniltaan ohjeellisia puurivejä. Puiden sijainti on huomioitava
pelastusteiden nostopaikkojen suunnittelussa. Nostopaikkojen si-
joituksessa tulee myös huomioida riittävä etäisyys raitiovaunujen
ajolangoista ja niiden kannatuksista.

Kauppakeskuksen vesikatto tulee olla paloluokaltaan riittävä, jotta
siihen voidaan rakentaa kiinni asuinkerrostalojen parvekejulkisi-
vuja siten, että asuinkerrostalojen parvekejulkisivuille ei tule palo-
osastointivaatimusta. Paloteknisiä ratkaisuja suunniteltaessa kort-
telia 49034 on käsiteltävä kokonaisuutena riittävän turvallisuusta-
son saavuttamiseksi. Lisäksi ennen tontinrajat ylittävän hankeko-
konaisuuden tai sen osan rakennusluvan myöntämistä tulee haki-
jan laatia selvitys pelastusturvallisuudesta myös rakennuslupa-
alueen ulkopuolelta koko rakentamisen tosiasialliselta vaikutus-
alueelta. Kauppakeskuksen vesikaton tulee olla kantavuudeltaan
riittävä viereisten asuinkerrostalojen ulko-oleskelupaikkojen ja kul-
kureittien rakentamiselle, huollolle ja kunnossapidolle sekä ulko-
oleskelualueille suunnitelluille varusteille ja istutuksille. Laaja-
salontien varressa olevassa asuinkerrostalossa tulee olla kauppa-
keskuksen 1. kerroksesta ja kellarista johtava hätäpoistumistie
Laajasalontielle. Sitä tulee voida käyttää myös liikkumiseen jalan
kadulta kellarin liityntäpysäköintipaikoille. Laajasalontien varressa
olevaan asuinkerrostaloon tulee voida sijoittaa kauppakeskuksen
ilmanvaihtoon ja poistoilmaan liittyviä asennuksia.

Vaikutukset

Luettelo laadituista selvityksistä

Yliskylän keskuksen jalankulkuympäristön liittyminen ympäröiviin
virkistysalueisiin (kaupunkisuunnitteluvirasto, Mervi Nicklen)

Arvokkaat luontoalueet pohjoisessa Yliskylässä (kaupunkisuunnit-
teluvirasto, Mervi Nicklen)

Järjestelmätasoinen Laajasalon kaukolämmön siirron selvitys
(HELEN Oy, Kari Jäske ja Tero Korhonen)

Järjestelmätasoinen Laajasalon sähköverkon selvitys (HELEN
Sähköverkko Oy, Risto Seppänen)

Järjestelmätasoinen Laajasalon vesihuollon yleissuunnitelma
(Pöyry Oy ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
HSY ja ksv)
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Laajasalon kauppakeskuksen alueen vesihuoltolinjojen yleissuun-
nitelma ja tulvareitit (Pöyry Oy ja Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä HSY ja ksv)

Ilmanlaatuselvitys, autoliikenteen päästöjen vaikutus ilmanlaatuun
Laajasalon kauppakeskuksen asemakaava-alueella (Ilmatieteen
laitos, Hanna Hannuniemi ja Katja Lovén)

Meluselvitys, Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaavan
muutos (Destia, Taina Mattila)

Jollaksen liikenneselvitys (Markus Ahtiainen, Ksv. los)

Laajasalo Preliminary Design Report - An integrated study of
Laajasalo urban environment and planning solutions (Kau-
punkisuunnitteluvirasto Lia Crupi, urban planner)

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia
(10/2016, Alv 0 %) seuraavasti:

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen 2 milj. euroa
Katualueet ja yleiset alueet 12 milj. euroa
Kunnallistekniikka 11 milj. euroa
Yhteensä 25 milj. euroa

Katujen ja kunnallistekniikan kustannukset palvelevat osittain
myös Laajasalon myöhemmin asemakaavoitettavien alueiden tar-
peita.

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen pitää sisällään kaava-alueen
yleisten alueiden kaivu-, louhinta- ja täyttökustannukset. Suurim-
mat esirakentamiskustannukset aiheutuvat Laajasalontien täyttö-
töistä. Rakentamiskelpoiseksi saattaminen sisältää myös uuden
rakentamisen vuoksi purettavien, olemassa olevien, kaupungin
hallussa olevien rakennusten purkukustannukset.

Katualueiden kustannukseen eivät sisälly raitiotien kustannukset,
kuten eivät myöskään väliaikaisten liikennejärjestelyjen aiheutta-
mat kustannukset. Puisto- ja virkistysalueiden toteuttamisesta ai-
heutuvat kustannukset ovat suuruusluokaltaan niin vähäiset, että
ne sisältyvät katualueiden kustannuksiin.

Kaava-alueella on raitiotien rakentamista varten tilavaraus noin
950m:lle rataa. Näistä noin 650m sisältyy Kruunusillat hankkeen
raitiotiehankkeeseen. Muut kaavan ratavaraukset ovat Laaja-
salontien ulkopuolella olevia raitiotien osia kaavan pohjoisosassa
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ja Reposalmentiellä. Raitiotien kustannuksia ei ole laskettu kaa-
van toteuttamiskustannuksiksi, sillä raitiotie palvelee laajalti myös
kaavan ulkopuolista aluetta.

Kaavan toteuttamisen kaupungille aiheuttamat kunnallistekniikan
kustannukset jakautuvat seuraavasti: Vesihuolto 5 milj. euroa,
kaukolämpö 2 milj. euroa, sähköverkko 3 milj. euroa sekä tietolii-
kenne 1 milj. euroa.

Uutta kaavoitettavaa kerrosalaa kohden kaupungille aiheutuu kus-
-m2.

Uudesta kaavoitettavasta kerrosalasta kaupungille on arvioitu ker-
tyvän tonttien rakennusoikeuden myymisestä sekä vuokraami-
sesta noin 27 miljoonaa euroa. Saatavat tulot täsmentyvät tonttien
luovutuksen yhteydessä.

Muut kustannukset ja tonttitalous

Alueen maaperä edellyttää rakennusten perustamista pääosin
paalujen varaan koko alueella. Paaluperustamisesta aiheutuva
rakentamisen kustannusten nousu pysyy kohtuullisena, sillä paa-
lupituudet ovat tavanomaiset ja rakentaminen on suhteellisen te-
hokasta.

Kaavan pysäköintiratkaisuna on lähtökohtaisesti pidetty rakenteel-
lista pysäköintiä pihakansien alla, sekä ostoskeskuksen yhteyteen
rakennettavaa pysäköintitaloa. Voidaan todeta, että pysäköintirat-
kaisu on tonttitaloudellisesti toteuttamiskelpoinen.

Asemakaava luo edellytykset toteuttaa AM-ohjelman mukaista
asuntotuotantoa ja mahdollistaa monipuolisen asuntotuotannon.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen kaupunkikuvaan ja
rakennettuun ympäristöön

Uudet asunnot sijoittuvat yhdyskuntateknisen huollon ja julkisen
liikenteen piiriin sekä erinomaisten palvelujen ja virkistysalueiden
lähelle. Täydennysrakentaminen hyvien julkisten liikenneyhteyk-
sien varteen ja monipuolisten palvelujen lähelle on tarkoituksen-
mukaista maankäyttöä. Rakennusten sijoittelulla ja rakentamista
koskevilla määräyksillä luodaan edellytykset hyville asuinolosuh-
teille. Rakentaminen sovitetaan nykyiseen rakenteeseen ja se
muodostaa uuden ja näkyvän ajallisen kerrostuman Laajasalon
Yliskylässä. Muutosalueen läheisyydessä säilyy edelleen yhtenäi-
siä puistoalueita ja kevyen liikenteen reittejä.
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Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Kaava muuttaa nykyisen esikaupunkiympäristön rakennetuksi
kaupunkiympäristöksi. Luonnonympäristön sirpaleet, moottorika-
dun suoja-alueet, luiskien puusto ja muu kasvillisuus häviävät.
Laajasalontien länsipuolella tiealueen louhitun kallioreunan tuntu-
massa kasvavat männyt poistuvat. Kaavan toteuttamisen myötä
Laajasalontie muuttuu kaupunkikaduksi. Luonnonympäristön vih-
reys tuodaan uuteen rakenteeseen laajemmin ja kaupunkiympä-
ristöön sopivammilla katupuuriveillä.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaava parantaa edellytyksiä muuttaa liikennejärjestelyt niin, että
ne mahdollistavat nykytilannetta ja voimassa olevaa kaavaa pa-
remmin liikkumisen kehittämisohjelman mukaisen liikkumistottu-
musten muutoksen. Eri kulkumuotojen käytettävissä oleva infra-
struktuuri monipuolistuu. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hy-
väksynyt (9.6.2015) "Laajasalontien kaupunkibulevardin suunnit-
teluperiaatteet" osana Laajasalon kaupunkiuudistusta, jonka mu-
kaisesti liikennesuunnitelma on laadittu. Asemakaavamuutos
mahdollistaa Kruunusillat hankkeen mukaisen raitiotien rakenta-
misen sekä tukee raitioliikenteen linjaston edelleen kehittämistä
alueella. Kauppakeskuksen alueen huoltoliikenne on hyvin järjes-
tettävissä asemakaavassa esitetyn katuverkon kautta.

Kaava luo edellytykset korkeatasoisten yhdyskuntateknisenhuol-
lon palveluiden toteuttamiselle alueelle.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kaava luo edellytykset Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ym-
päristöohjelman 2015 2017 tavoitteille vähentää autoriippuvuutta
suunnittelemalla kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen pe-
rustuvaa kaupunkirakennetta, ennakoida muuttuvia ilmasto-olo-
suhteita. Ohjelman tavoitteina on myös suunnitella tulevaisuu-
dessa menestyksekkäästi pärjäävää kaupunkia, mahdollistaa hiili-
neutraalin kaupunkirakenteen toteutumisen ja suunnitella vihreää
infrastruktuuria kokonaisuutena. Siihen kuuluvat luonnontilaisten
alueiden lisäksi piha-alueet, viherkatot, uusiutuvan energian tuo-
tantolaitteet ja hulevesirakenteet.

Vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympä-
ristössä, sosiaalisiin oloihin, ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
ja kulttuuriin

Täydennysrakentamalla nykyinen esikaupungin kaupunkirakenne
eheytyy ja alueen toiminnallisuus lisääntyy. Kaava luo edellytyksiä
palveluiden ja työmahdollisuuksien kehittämiselle. Keskuksen alu-
een asumismahdollisuuksien lisääminen täydennysrakentamalla
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tukee palveluiden säilymistä ja monipuolistumista. Uusi Laaja-
salontie tukee työpaikkojen sijoittumista alueelle monipuolisem-
min. Vartiosaari ja Kruunuvuorenranta tukeutuvat osin Laajasalon
keskustan palveluihin, mikä vahvistaa entisestään Yliskylän kes-
kustaa palvelukeskittymänä. Laajasalon uusi kauppakeskus aloit-
taa Laajasalon saaristokeskustan rakentumisen. Kaava luo edel-
lytykset kaikkien liikkumismuotojen sujuvalle ja toiminnalliselle jär-
jestämiselle sekä uuden joukkoliikennejärjestelmän käyttämiselle.
Ne voivat rohkaista kaikkien kestävien kulkumuotojen valintaan.
Lähistön kehityshankkeet lisäävät palvelutarpeita ja vahvistavat
edelleen keskuksen roolia palveluiden ja työpaikkojen tarjoajana.
Lisäämällä Laajasalon keskustan väestöpohjaa, alue on mahdol-
lista kehittyä vahvaksi palvelukeskittymäksi.

Kaavamuutos edellyttää, että jatkosuunnittelussa tutkitaan viher-
kerroinmenetelmän soveltamista siten, että korttelin vihertehok-
kuus noudattaa Helsingin viherkerroinmenetelmässä asetettua ta-
voitetasoa.

Kaavassa on annettu maaperän tutkimista ja pilaantuneen maan
puhdistamista koskeva kaavamääräys. Määräyksellä varmiste-
taan, että kaava luo edellytykset terveellisyydelle ja turvallisuu-
delle myös maaperän laadun suhteen. Jakeluaseman sijoittami-
nen ja toteuttaminen edellyttävät toiminnan järjestämisestä annet-
tujen säädösten noudattamista. Säädöksillä varmistetaan toimin-
taa koskevien vähimmäisehtojen täyttyminen.

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Liike- ja toimitilaa sekä palveluita rakennetaan kaavaehdotuksen
ja voimassa olevan kaavan vielä toteutumattoman rakentamisen
osalta yhteensä 13 650 k-m2, joten Yliskylässä edellytykset uu-
sien työpaikkojen syntymiselle ja taloudellisen toimeliasuuden
kasvulle muodostuu. Ratkaisu luo edellytykset noin 340 390 työ-
paikalle.

TOTEUTUS

Kaava-alueen kuuluminen toteuttamisprojektiin

Kaava-alueella on osa Kruunusillat-hankkeeseen kuuluvaa rai-
tiotietä kantakaupungista Kruunuvuorenrannan kautta Yliskylään.
Kaupunginvaltuusto päätti 31.8.2016 kaupunginhallituksen ehdo-
tuksen mukaisesti hyväksyä Kruunusillat-hankkeen toteuttamisen
Helsingin keskustan ja Laajasalon väliseksi raitiotieyhteydeksi
kaupunkisuunnittelulautakunnan 3.5.2016, liikennelaitos liikelai-
toksen johtokunnan 12.5.2016 ja yleisten töiden lautakunnan
17.5.2016 esitysten mukaisesti. Linjaus kulkee Yliskylään Laaja-
salotietä pitkin nykyisen Yliskylän keskuksen pohjoispuolitse, Ol-
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linvainion ja Marunakujan kautta Ilomäentielle ja edelleen Repo-
salmentien päätepysäkille. Kruunusillat-hankkeesta vastaa raken-
nusvirasto yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa sekä HKL. Ra-
kennusvirasto vastaa katu- ja siltarakenteiden rakennuttamisesta,
ohjauksesta ja valvonnasta. Raitiotien rakenteet suunnitellaan ja
toteutetaan siihen liittyvän katurakenteen yhteydessä. Niiden
suunnitteluttamisesta vastaa rakennusvirasto yhteistyössä HKL:n
kanssa. Kunnossapidon vastuut tulevat jakautumaan rakennusvi-
raston ja HKL:n kanssa Kruunusillat-hankkeessa.

Vaiheittain toteuttaminen, kynnystoimet ja rakentamiskelpoiseksi
saattaminen

Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota tulevien vuosien
pohjoisen Yliskylän asemakaava-alueiden suunnittelun, toteutus-
järjestyksen ja toteutuksen vaiheistukseen mahdollisimman enna-
koivasti. Katualueita on rakennettava mahdollisesti riippumatta
kaava-alueiden rajoista. On toteutettava Kruunusiltoihin, yleis-
suunnitelmiin ja liikennesuunnitelmaan liittyvät katujaksojen toi-
met, jotta asuintontit ovat rakentamiskelpoisia ja tonteille voi jär-
jestää työmaat.

Asemakaavan toteuttaminen kauppakeskuksen korttelin asuinra-
kentamisen osalta sekä myös hyväksytyn Kruunusillat-hankkeen
toteuttaminen edellyttää em. Kruunusillat-hankkeen yleissuunni-
telman sekä asemakaavan liikennesuunnitelman toteuttamista tie-
tyillä katuosuuksilla. Kauppakeskuksen kortteli toteutuu vaiheit-
tain. Kauppakeskus rakennetaan ensin korttelin 49034 tontille 9
voimassa olevan kaavan perusteella, jonka jälkeen korttelia täy-
dennetään toisessa vaiheessa muun muassa asuinrakentami-
sella. Kauppakeskuksen tontin rakentamiskelpoiseksi saattami-
nen edellyttää johtosiirtoja ja kadunrakennusta sekä Kiiltomadon-
polun sillan purkua. Asuntotonttien 49034/8 ja 10, 49050/2 sekä
pysäköintilaitoksen tontin 49034/7 rakentamiskelpoiseksi saatta-
minen ja mahdollinen esirakentaminen liittyvät Laajasalontien ka-
dunrakennukseen ja johtosiirtojen toteuttamiseen. Asuinkerrosta-
lojen korttelien 49034 tontin 10 ja 49050 tontin 2 rakentaminen
edellyttää Reposalmentien sillan purkamista ja katualueen korko-
muutosten toteuttamista. Samoin korttelin 49034 tontin 8. LHA-
korttelialueen 49024 tontin 1 rakentamiskelpoiseksi saattaminen
edellyttää johtosiirtoja ja kadunrakennusta. Tontilla on muun mu-
assa kaukolämpöjohto.

Rakentamisaikataulu

Raitiotien rakentamisen aikataulutavoite määrittää Laajasalontien
kadunrakennuksen aikataulun. Kruunusillat-hankkeessa arvioi-
daan sen toteutuksen saatua kaupunginvaltuuston hyväksynnän
tarkemmin toteutusmallia, vaiheistusta ja toteutusaikatauluja osa-
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alueittain. Kruunusillat-hankesuunnitelmassa on arvioitu, että Ylis-
kylässä katutyöt ajoittuisivat vuosille 2023-2025 ja raitiovaunukis-
kot sekä radan edellyttämät muutokset on määrä rakentaa vuo-
sien 2024-2025 aikana koko Laajasaloon.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisua koskevat seuraavat erityistavoitteet
- riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueiden käytössä
varmistettava tonttimaan riittävyys
- alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee si-
joittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle.
- Helsingin seudun liikennejärjestelmää tulee kehittää koko seu-
dun kattavan liikennejärjestelmäsuunnitelman avulla siten, että se
hillitsee ilmastonmuutosta sekä tukee yhdyskuntarakenteen
eheyttämistä ja riittävän asuntotuotannon järjestämistä.
- alueidenkäytön suunnittelussa tulee varautua raideliikenteen
laajenemiseen yhdyskuntarakentamisen ja asuntotuotannon niin
edellyttäessä- asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittä-
västi tonttimaata
- on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista ai-
heutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia
haittoja
- on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taaja-
matulviin
- on otettava huomioon maa- ja kallioperän soveltuviin suunnitel-
tuun käyttöön
- tulee edistää kaukolämmön käyttöedellytyksiä

Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu va-
rautumista raideliikenteen laajenemiseen ja että asunto- ja työ-
paikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003)
alue on kerrostalovaltainen aluetta asuminen/toimitila ja keskusta-
toimintojen aluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on yleiskaavan mu-
kainen.
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Helsingin uudessa, yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on pääosin liike- ja palvelukeskusta (C1). Nyt
laadittu kaavaratkaisu on tarkistetun yleiskaavaehdotuksen tavoit-
teiden mukainen.
.
10.6.2011 voimaan tulleessa maanalaisessa yleiskaavassa osa
kaava-alueesta on merkitty esikaupunkialueiden pintakallioalu-
eeksi. Kallioalueen soveltuvuus maanalaiseen rakentamiseen ja
käyttötarkoitus tutkitaan jatkosuunnittelussa.

Asemakaavat

Voimassa olevassa asemakaavassa nro 11743 (voim. 2015) alue
on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi (KM), julkisten lähi-
palvelujen korttelialueeksi (YL), asuinrakennusten korttelialueeksi
(A), autopaikkojen korttelialueeksi (LPA) tai katualueeksi. Kaa-
vassa nro 10074 (voim. 1993) tontti on julkisten lähipalveluraken-
nusten korttelialuetta (YL). Kaavassa nro 9906 (voim. 1993) Re-
posalmentien eteläpuolella on kaistale suojaviheraluetta (EV).
Kaavassa nro 6420 (voim. 1971) Reposalmentie on katualuetta.
Kaavassa nro 5677 (voim. 1965) alue Laajasalontien länsipuolella
on puistoaluetta (P).

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekis-
teriin.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan
muuttamisen periaatteet 17.6.2016.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on
laatinut pohjakartan, joka on tarkistettu 26.5.2016.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa pääosin suunnittelualueen, paitsi yk-
sityisomistuksessa on korttelin 49034 tontti 4:n itäosa, tontin 3
koillisosa ja osa Yliskylän puistokadun katualueen pohjoispäätä.
Kaupunki on vuokrannut osia korttelin 49034 tonteista 2 ja 3,
muun muassa nykyistä pysäköintiin käytettävää aluetta kahdelle
yksityiselle taholle ja Helsingin Seurakuntayhtymälle. Lisäksi AP-
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korttelialue 49050/1 Laajasalontien länsipuolella sekä Kirkkosal-
mentien katualue ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on
tehty kaupungin aloitteesta.

Muut lähtökohdat

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

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-
raavien viranomaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kaupunginmuseo
 kiinteistöviraston geotekninen osasto
 kiinteistöviraston tilakeskus
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 nuorisoasiainkeskus
 opetusvirasto
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 Kruunusillat-hanke
 sosiaali- ja terveysvirasto
 varhaiskasvatusvirasto
 ympäristökeskus
 puolustusvoimat

Suunnitteluperiaatteiden nähtävilläolo

Laajasalon kaupunkibulevardin suunnitteluperiaatteet (HEL 2015-
001113) olivat nähtävillä 9.3. 30.3.2015. Kaupunkisuunnittelulau-
takunta päätti 17.06.2015 hyväksyä 9.6.2015 päivätyt Laajasalon
kaupunkibulevardin suunnitteluperiaatteet jatkossa laadittavien
asemakaavamuutosten suunnittelun pohjaksi. Lautakuntakäsitte-
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lyssä esitettiin kaksi vastaehdotusta. Lautakunta edellytti, että jat-
kosuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota raide ja bussilii-
kenteen vaihtopysäkkien suunnitteluun. Lisäksi lautakunta edel-
lytti, että Reposaarentien ja Kuukiventien siltojen purkuun liittyen
jatkosuunnittelussa kiinnitetään huomio kaiken liikenteen sujuvuu-
teen erityisesti Herttoniemen suuntaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

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

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja viraston verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutisissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 14.3. 8.4.2016 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Laajasalon kirjastossa, osoite Koulutanhua 2
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Kaavapäivystys asukkaille pidettiin 17.3.2016 Laajasalon kirkossa
Reposalmentie 13.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Sosiaali- ja terveysviraston kannanotto kohdistui liikkumises-
teettömän ympäristön ja selkeiden kevyen liikenteen reittien yh-
teyksien suunnitteluun pysäkeiltä rakennuksiin. Ympäristökes-
kuksen kannanotossa todettiin, että asemakaavoituksen yhtey-
dessä tulee huolehtia siitä, ettei ilmanlaadun raja-arvoja ylitetä.
Ilmanlaatu- ja meluselvitykset tulee laatia, jonka jälkeen voi arvi-
oida tarvittavia haittojen lieventämiseen ja asukkaiden altistumi-
sen vähentämiseen tähtääviä toimia ja kaavasuunnitteluratkai-
suja. Mahdollinen pilaantuneen maaperän kunnostustarve tulee
selvittää. Kaupunginmuseon kannanotossa todetaan kulttuu-
riympäristön vaalimisen kannalta merkittävimmäksi muutokseksi
Laajasalon moottorikadun ja sen avoimen ilmeen muuttuminen
ympäristöksi, jossa katutilaa rajaavat 5 7-kerroksiset asuin- ja lii-
kerakennukset. Lisäksi kaupunginmuseo pitää valitettavana ehdo-
tusta Laajasalon kirjasto- ja nuorisotalon korvaamista uudisraken-
tamisella. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesi-
huolto toteaa, että alueella sijaitsee käytössä olevia vesihuoltolin-
joja, jotka tulee huomioida kaavoituksessa. Kaavoituksen yhtey-
dessä tulee selvittää johtosiirtojen ja uuden vesihuollon tarve ja
niiden kustannukset sekä huomioida riittävät tilavaraukset vesi-
huollon putkille ja laitteille. Alustava vesihuolIon yleissuunnitelma
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kustannusarvioineen tulee laatia kaavoituksen yhteydessä ja esit-
tää kaavaselostuksen osana. Lisäksi kannanotossa pyydetään
varausta isolle kierrätyspisteelle Laajasalon kauppakeskuksen
alueelle. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesi-
huolto toteaa, että Laajasalontie muodostaa katukuilun, jossa il-
mansaasteiden laimeneminen on heikentynyt. Liikennemäärien
ennustetaan kuitenkin tulevaisuudessa kasvavan melko paljon,
joten ilmanlaatuarvio on tarpeellinen. HSY ilmoittaa olevansa val-
mis osallistumaan arvion tekemiseen. Valmisteluaineistossa esite-
tyt mahdolliset kaavamääräykset saattavat olla tarpeellisia ilman-
saasteille altistumisen vähentämiseksi. Kaupunginkirjasto ilmoit-
taa kannanotossaan, että kaavamuutoksen toteuttamisen edelly-
tyksenä on se, että ennen kuin kirjasto- ja nuorisotilarakennus pu-
retaan, kirjastolla on oltava riittävät ja saavutettavuudeltaan erin-
omaiset tilat Laajasalon alueella. HSL Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä toteaa, että kaavamuutoksen liikenteellisen
ratkaisun pitää vastata raitiotieyhteydestä laadittua yleissuunnitel-
maa. Lisäksi kaavamuutoksen yhteydessä pitää huolehtia bussilii-
kenteen sujuvuudesta bussikaistoin, jotta alueen joukkoliikenne
on kilpailukykyistä ja houkuttelevaa. Vaihdot bussien ja raitiovau-
nujen välillä tulee suunnitella sujuviksi ja pyöräliikenteen liityntä-
pysäköintipaikat pitää sijoittaa mahdollisimman lähelle joukkolii-
kenteen merkittävimpiä pysäkkejä. Kauppakeskuksen yhteyteen
toteutettavat liityntäpysäköintipaikkojen kunnossapitovastuun tu-
lee Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategìan mukaisesti olla
ensisijaisesti kiinteistön omistajalla. Rakennusvirasto ilmoittaa
kannanotossaan, että Yliskylän puistokadulle on laadittu katu-
suunnitelma, joka on voimassa olevan, vuonna 2015 laaditun lii-
kennesuunnitelman mukainen. Rakennusvirasto on varmistanut
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosastolta, että käynnis-
tyneen asemakaavan muutoksen laatimisen yhteydessä huomioi-
daan Yliskylän puistokadun mukaiset aluetarpeet, ja että katu-
suunnitelman nykyisen voimassa olevan asemakaavan ylittävät
alueet voidaan myöhemmin hyväksyä nyt laaditun katusuunnitel-
man mukaisesti. Kiinteistövirasto pitää suunnitelmaa kannatetta-
vana, aluetta tehokkaana ja esitettyä pysäköintikonseptia tarkoi-
tuksenmukaisena. Kauppakeskuksen huoltoliikenteen mahdollis-
taminen tulee suunnitella huolellisesti ja turvalliseksi ottaen huo-
mioon ympäröivä asuminen ja että Laajasalontien varteen suunni-
teltujen liiketilojen toteutettavuuden ja toiminnallisuuden kannalta
olisi tarpeellista mitoittaa ja sallia lyhytaikainen pysäköinti kadun-
varteen ainakin aamuruuhkan ulkopuolella. Puolustusvoimien
kannanotossa todettiin, että rakennustöitä tehdessä tulee huomi-
oida puolustusvoimien kaapelilinjat, joiden sijainti tulee selvittää
riittävän ajoissa ja aiheutuvien olemassa olevien kaapelireitin siir-
tojen, kaapeleiden rakentamisenaikaisten suojaamisen tai muiden
muutosten osalta kustannukset on kohdennettava muutoksen ai-
heuttajalle. Helsingin asuntotuotantotoimisto pyytää huomioi-
maan kaavan valmistelussa kohtuuhintaisen asuntotuotannon to-
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teuttamisedellytykset. Varhaiskasvatusvirasto toteaa, että Laa-
jasalossa on meneillään Kruunuvuorenrannan lisäksi paljon kaa-
vavalmisteluja. Varhaiskasvatuspalveluiden riittävyyden osalta on
hyvä tarkastella säännöllisesti kokonaisuutta yhteistyössä tilakes-
kuksen ja muiden palveluvirastojen kanssa.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu
huomioon kaavatyössä siten, että ilmanlaatu- ja meluselvitysten
valmistelua varten perustettiin seurantaryhmä, jossa on ollut mu-
kana kaupunkisuunnitteluviraston lisäksi myös ympäristökeskuk-
sen ja HSY:n edustajia. Lisäksi Yliskylän ison kierrätyspisteen si-
jainnin selvittämiseksi on käynnistetty neuvottelut HSY:n edusta-
jien kanssa. Tiivistä myös vuorovaikutukseen liittyvää yhteistyötä
on tehty kaupunginkanslian, kiinteistöviraston ja rakennusviraston
kanssa alueen eri vaiheissa olevien suunnitelmien yhteensovitta-
miseksi. Kaavan aloituskokouksessa rakennusviraston ja ympäris-
tökeskuksen edustajat esittivät pyynnön kiinnittää huomiota kaa-
van valmistelussa Yliskylän viheralueisiin, niiden saavutettavuu-
teen ja niiden välisiin yhteyksiin. Sen johdosta laadittiin selvitys
Yliskylän keskuksen liittymisestä viheralueisiin sekä erillinen asu-
kaslähtöinen selvitys Laajasalon kaupunkiympäristön ja liikkumi-
sen suunnittelumenetelmistä- ja ratkaisuista, jossa on selvitetty
rakennetun ympäristön ja liikkumismahdollisuuksien yhteyksiä
asukkaiden elämänlaatuun, ja jossa on kehitetty muun muassa
periaatteellisia kaupunkisuunnittelun ratkaisuja liikkumisen mah-
dollisuuksien kehittämisestä kaikilla tavoilla muun muassa viher-
alueiden saavutettavuuden parantamiseksi (Laajasalo Preliminary
Design Report - An Integrated Study of Laajasalo Urban Environ-
ment and Planning Solutions, 30.9.2016. Lia Crupi, urban plan-
ner, Ksv).

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevia mielipidekirjeitä saapui 11 kpl, yksi adressi allekirjoitta-
jana 242 nimeä ja sen liitteenä 5 mielipidekirjettä ja lisäksi saapui
3 nähtävilläoloajan ulkopuolista kirjettä. Lisäksi suullisia mielipi-
teitä on esitetty asukastilaisuudessa ja puhelimitse. Mielipiteet
kohdistuivat Laajasalontien liikenteen sujumiseen, raitiotien tar-
peellisuuteen ja sen vaikutuksiin, raitiotien linjaukseen, raitiotien
rakentamiseen nykyiselle katualueelle, raitiotien ja bussien vaihto-
pysäkkiin, nykyisten bussilinjojen tarpeeseen, liikenne- ja käyttö-
turvallisuuteen, Kiiltomadonpolun sillan tarpeeseen ja sen uusimi-
sen aikatauluun, kauppakeskuksen sijaintiin kaupunginosassa tai
korttelissa, rakentamisen määriin ja tehokkuuteen, suunnitelmasta
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aiheutuviin ilmanlaadun muutoksiin katualueilla ja niiden tuntu-
massa, nykyisen kirjaston tontin suunniteltuun asuinrakentami-
seen, nykyiseen kirjaston kehittämiseen purkamisen sijasta, uu-
desta huoltoaseman tontin sijaintiin ja ominaisuuksiin, moottorika-
dun kaupunginosaa jakavaan vaikutukseen, uudisrakentamisen,
nykyisen rakentamisen ja luontoarvojen yhteensovittamiseen,
Laajasalontien kattamiseen, vuorovaikutukseen sekä uudisraken-
tamiseen Laajasalon ja Herttoniemen välisen sillan tuntumassa.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että Yliskallion
alueen korttelin 49050 tontti 1 pysäköintialuetontti on jätetty pois
kaavamuutoksen alueesta sekä korttelin 49050 tontin 2 asunto-
kerrosalaa on pienennetty valmisteluaineistossa esitetystä.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Aluetta koskevien suunnitteluperiaatteiden käsittelyvaiheet

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan
muuttamisen periaatteet 17.6.2015 jatkosuunnittelun pohjaksi.

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Esitelty lautakunnalle
Helsingissä, 22.11.2016

Olavi Veltheim
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LAAJASALON KAUPPAKESKUKSEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto asemakaavaosasto itäinen toimisto PE



Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta
Laajasalon kauppakeskuksen alue



Ote 2. vaihemaakuntakaavasta
Laajasalon kauppakeskuksen alue



Ote Yleiskaava 2002:sta

Laajasalon kauppakeskuksen alue



Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue
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matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti
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Rautatie asemineen

Metro asemineen
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Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve
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Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
Kaupunkikaava (Kvsto 26.10.2016)
Laajasalo
Liikekeskuksen alue

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
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yleissuunnitelma
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Korttelinumero 49024 (LHA)
Päivämäärä 25.10.2016 Tonttinumero 1

Viherkertoimeen sisällytetyt elementit

Elementtityyppi
Elementtejä täytetty,

kpl
Elementtityypin

kokonaislukumäärä, kpl

Säilytettävä kasvillisuus 0 5
Istutettava kasvillisuus 3 12
Pinnoitteet 0 2
Hulevesien hallintarakenteet 0 6
Bonuselementit 0 18
Yhteensä 3 43

Täyttäjän kommentit:
Hulevesien-

hallintarakenne
Kyllä

Säilytettävä
kasvillisuus

Kyllä

Tuloskortti

Selvityksessä käytetty esimerkkiratkaisu:
- Tontilla isokokoisia istutettavia puita 10 kpl
- Istutettavaa nurmikkoa 445 m2
- Viherkattoa 100 m2

Viherkerroin

Tavoitetaso

Minimitaso
0,7

0,7

Elementtikohtaiset
minimitasot täytetty

0,7

28,7 %

37,0 %

22,6 %

11,6 %

Eri osa-alueiden painoarvo
viherkertoimessa, %

Ekologisuus
Toiminnallisuus
Maisema-arvo
Kunnossapito

0,0 %

100,0 %

0,0 %

0,0 %
0,0 %

Osuus painotetusta kokonaispinta-alasta,
%

Säilytettävä kasvillisuus

Istutettava kasvillisuus

Pinnoitteet

Hulevesien
hallintarakenteet
Bonuselementit

0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
50,0 %
60,0 %
70,0 %
80,0 %
90,0 %

100,0 %

Täytetyt elementit (% täytettyjen
elementtien kokonaislukumäärästä)



Korttelinumero 49027 (A)
Päivämäärä 25.10.2016 Tonttinumero 3

Viherkertoimeen sisällytetyt elementit

Elementtityyppi
Elementtejä täytetty,

kpl
Elementtityypin

kokonaislukumäärä, kpl

Säilytettävä kasvillisuus 0 5
Istutettava kasvillisuus 3 12
Pinnoitteet 0 2
Hulevesien hallintarakenteet 0 6
Bonuselementit 1 18
Yhteensä 4 43

Täyttäjän kommentit:
Hulevesien-

hallintarakenne
Kyllä

Säilytettävä
kasvillisuus

Kyllä

Tuloskortti

Selvityksessä käytetty esimerkkiratkaisu:
- Tontilla isokokoisia istutettavia puita 5 kpl
- Istutettavaa nurmikko  970 m2   - Viherkattoa (0,05...0,3 m) 1118 m2
- Hulevesien kerääminen läpäisemättömiltä pinnoilta kasteluvedeksi tai
ohjaaminen hallitusti läpäisevälle kasvillisuudelle maassa.

Viherkerroin

Tavoitetaso

Minimitaso
0,8

0,6

Elementtikohtaiset
minimitasot täytetty

0,8

36,3 %

34,7 %

17,0 %

12,0 %

Eri osa-alueiden painoarvo
viherkertoimessa, %

Ekologisuus
Toiminnallisuus
Maisema-arvo
Kunnossapito

0,0 %

100,0 %

0,0 %

0,0 %
0,0 %

Osuus painotetusta kokonaispinta-alasta,
%

Säilytettävä kasvillisuus

Istutettava kasvillisuus

Pinnoitteet

Hulevesien
hallintarakenteet
Bonuselementit

0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
50,0 %
60,0 %
70,0 %
80,0 %
90,0 %

100,0 %

Täytetyt elementit (% täytettyjen
elementtien kokonaislukumäärästä)



Korttelinumero 49034 (KMY, AKL, LPA)
Päivämäärä 25.10.2016 Tonttinumero 7, 8, 9, 10

Viherkertoimeen sisällytetyt elementit

Elementtityyppi
Elementtejä täytetty,

kpl
Elementtityypin

kokonaislukumäärä, kpl

Säilytettävä kasvillisuus 0 5
Istutettava kasvillisuus 4 12
Pinnoitteet 0 2
Hulevesien hallintarakenteet 0 6
Bonuselementit 0 18
Yhteensä 4 43

Täyttäjän kommentit:
Hulevesien-

hallintarakenne
Kyllä

Säilytettävä
kasvillisuus

Kyllä

Tuloskortti

Selvityksessä käytetty esimerkkiratkaisu:
- Tontilla isokokoisia istutettavia puita 4 kpl ja pensaita 70 kpl
- Istutettavaa nurmikkoa 100 m2
- Viherkattoa (0,05...0,3 m) 4719 m2

Viherkerroin

Tavoitetaso

Minimitaso
0,7

0,4

Elementtikohtaiset
minimitasot täytetty

0,4

30,5 %

33,4 %

23,3 %

12,7 %

Eri osa-alueiden painoarvo
viherkertoimessa, %

Ekologisuus
Toiminnallisuus
Maisema-arvo
Kunnossapito

0,0 %

100,0 %

0,0 %

0,0 %
0,0 %

Osuus painotetusta kokonaispinta-alasta,
%

Säilytettävä kasvillisuus

Istutettava kasvillisuus

Pinnoitteet

Hulevesien
hallintarakenteet
Bonuselementit

0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
50,0 %
60,0 %
70,0 %
80,0 %
90,0 %

100,0 %

Täytetyt elementit (% täytettyjen
elementtien kokonaislukumäärästä)



Korttelinumero 49036 (AK)
Päivämäärä 25.10.2016 Tonttinumero 6

Viherkertoimeen sisällytetyt elementit

Elementtityyppi
Elementtejä täytetty,

kpl
Elementtityypin

kokonaislukumäärä, kpl

Säilytettävä kasvillisuus 0 5
Istutettava kasvillisuus 5 12
Pinnoitteet 0 2
Hulevesien hallintarakenteet 0 6
Bonuselementit 2 18
Yhteensä 7 43

Täyttäjän kommentit:
Hulevesien-

hallintarakenne
Kyllä

Säilytettävä
kasvillisuus

Kyllä

Tuloskortti

Esimerkkiratkaisu: - Tontilla isokokoisia istutettavia puita 14 kpl, pienikokoisia puita 11 kpl ja
pensaita 11 kpl   - Istutettavaa nurmikkoa 1200 m2   - Viherkattoa (0,05...0,3 m) 2179 m2   -
Hulev. ker. läpäisemätt. pinnoilta kast.ved. tai ohj. hall. läp. kasvillis. maassa.   - Hulev. ohj.
läpäisemätt.pinnoilta rakennettuihin vesiaiheisiin jossa vesi vaihtuu tai kiertää

Viherkerroin

Tavoitetaso

Minimitaso
0,8

0,5

Elementtikohtaiset
minimitasot täytetty

0,8

0,37327788
2

0,29794506

0,20112053

0,12765652
7

Eri osa-alueiden painoarvo
viherkertoimessa, %

Ekologisuus
Toiminnallisuus
Maisema-arvo
Kunnossapito

0

0,99969499
2

0

00,00030500
8

Osuus painotetusta kokonaispinta-alasta,
%

Säilytettävä kasvillisuus

Istutettava kasvillisuus

Pinnoitteet

Hulevesien
hallintarakenteet
Bonuselementit

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Täytetyt elementit (% täytettyjen
elementtien kokonaislukumäärästä)



Korttelinumero 49050 (AKL)
Päivämäärä 25.10.2016 Tonttinumero 2

Viherkertoimeen sisällytetyt elementit

Elementtityyppi
Elementtejä täytetty,

kpl
Elementtityypin

kokonaislukumäärä, kpl

Säilytettävä kasvillisuus 0 5
Istutettava kasvillisuus 4 12
Pinnoitteet 0 2
Hulevesien hallintarakenteet 0 6
Bonuselementit 1 18
Yhteensä 5 43

Täyttäjän kommentit:
Hulevesien-

hallintarakenne
Kyllä

Säilytettävä
kasvillisuus

Kyllä

Tuloskortti

Selvityksessä käytetty esimerkkiratkaisu:
- Tontilla isokokoisia istutettavia puita 4 kpl ja pensaita 8 kpl
- Istutettavaa nurmikkoa 400 m2
- Viherkattoa (0,05...0,3 m) 1000 m2

Viherkerroin

Tavoitetaso

Minimitaso
0,8

0,6

Elementtikohtaiset
minimitasot täytetty

0,6

0,28496454
8

0,38458498
8

0,22460041
7

0,10585004
7

Eri osa-alueiden painoarvo
viherkertoimessa, %

Ekologisuus
Toiminnallisuus
Maisema-arvo
Kunnossapito

0

0,99896609
1

0

00,00103390
9

Osuus painotetusta kokonaispinta-alasta,
%

Säilytettävä kasvillisuus

Istutettava kasvillisuus

Pinnoitteet

Hulevesien
hallintarakenteet
Bonuselementit

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Täytetyt elementit (% täytettyjen
elementtien kokonaislukumäärästä)
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Laajasalon kauppakeskuksen alueen asema-
kaavan muutos

Meluselvitys
4.10.2016



ALKUSANAT

Meluselvitys on laadittu Laajasalon kauppakeskuksen asemakaavamuutok-
sen yhteydessä. Laajasalontien varteen Yliskylään suunnitellaan asuinker-
rostaloja, pääosa uudisrakentamisesta sijoittuu Laajasalon kauppakeskuk-
sen kortteliin. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Laajasalontien
muuttaminen kaikkien liikkumismuotoja palvelevaksi katualueeksi. Laajasa-
lon kauppakeskuksen alueen asemakaavamuutos on ensimmäinen Laa-
jasalontien ympäristöä koskevista kaavamuutoksista.

Meluselvityksen tarkoituksena on ollut selvittää melumallinnuksen avulla lii-
kenteen aiheuttamat melutasot alueen oleskelupihoilla sekä rakennusten jul-
kisivuilla. Selvitys on tehty Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston toimek-
siannosta. Tilaajan yhteyshenkilönä on toiminut arkkitehti Petteri Erling. Me-
luselvityksen laatimisesta on vastannut projektipäällikkönä ins. YAMK Taina
Mattila ja meluselvityksen melulaskentamallin ja alustavat laskelmat on laa-
tinut DI Hannele Sivonen Destia Oy:n Infrasuunnittelusta.

Vantaalla lokakuussa 2016

Destia Oy
Infrasuunnittelu



SISÄLLYS

1 SUUNNITTELUKOHDE 1

2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 3
2.1 Melutasojen ohjearvot 3
2.2 Melulaskentamalli 3
2.3 Melulaskennan maastomalli 4
2.4 Liikennetiedot 4

3 OLESKELUPIHOJEN ÄÄNITASOT 6

4 JULKISIVUILLE KOHDISTUVAT ÄÄNITASOT 11

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 15

KIRJALLISUUS 17

LIITTEET

Kuva 1 Päiväajan keskiäänitaso (LAeq 7-22) Laajasalon kauppakeskuksen
asemakaavamuutosalueella

Kuva 2 Yöajan keskiäänitaso (LAeq 22-7) Laajasalon kauppakeskuksen
asemakaavamuutosalueella



Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaavan muutos
Meluselvitys
4.10.2016

1
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1 SUUNNITTELUKOHDE

Kaavamuutosalue sijaitsee Laajasalon Yliskylän pohjoisosassa, merkittä-
vässä liikenteen ja liikkumisen solmukohdassa. Alueen kehittämisen keski-
össä on kauppakeskuksen kortteli, johon suunnitellaan uutta kauppakeskus-
ta, palveluja ja asumista. Lisäksi asumista suunnitellaan kauppakeskuksen
korttelin länsipuolelle ja Reposalmentien eteläpuoleiseen kortteliin. Kaava-
muutoksella luodaan edellytykset monipuoliselle keskustatyyppiselle alueel-
le, joka tukeutuu monipuolisiin liikkumisen ja joukkoliikenteen verkostoihin.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1965–2015. Yleiskaa-
vassa alue on liike- ja palvelukeskustan aluetta (C1) sekä asuntovaltaista
aluetta (A2) korttelitehokkuudella 1,0–2,0. Alueella on joukkoliikenteen no-
pea runkoyhteys, pikaraitiotie. Suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvassa
1.

Kuva 1. Asemakaavamuutosalueen sijainti (© Maanmittauslaitos 2016).
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Kuva 2. Ote Laajasalon kauppakeskuksen alueen kaavamuutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta; asemakaavan muutosalueen rajaus ja suunnittelun tavoit-
teet (kaupunkisuunnitteluvirasto 26.2.2016).
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2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT

2.1 Melutasojen ohjearvot

Tulosten tulkinnassa on käytetty valtioneuvoston päätöstä melutasojen oh-
jearvoista (N:o 993/1992). Ohjearvot perustuvat päivä- (klo 07–22) ja yöajan
(klo 22–07) keskiäänitasoihin. Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalu-
eilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja oppi-
laitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona
A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa 55 dB eikä yöohjearvoa
50 dB. Alue katsotaan täydennysrakentamiseksi, joten siihen sovelletaan
yöohjearoa 50 dB.

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa on ohjeena, että ulkoa kantautuvasta
melusta aiheutuva melutaso sisällä alittaa A-painotetun keskiäänitason (LAeq)
päiväohjearvon 35 dB ja yöohjearvon 30 dB. Opetus - ja kokoontumistiloissa
sovelletaan ainoastaan melutason päiväohjearvoa ja liike- ja toimistohuo-
neissa päiväohjearvoa 45 dB.
Taulukko 1. Melutasojen ohjearvot (VNp 993/1992)

Ohjearvot ulkona Päivä Yö

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

55 dB 50 dB

Uudet asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet
taajamissa sekä hoitolaitoksia ja oppilaitoksia palvelevat
alueet

55 dB 45 dB

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

45 dB 40 dB

Ohjearvot sisällä Päivä Yö

Asuin- potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -

Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB -

2.2 Melulaskentamalli

Liikenteen keskiäänitasot on mallinnettu CadnaA -melulaskentaohjelman
versiolla 4.6. Ohjelma käyttää pohjoismaista laskentamallia. Keskiäänitasot
(LAeq) on mallinnettu 3D-maastomallia käyttäen. Laskentamalli ottaa huomi-
oon maaston muodot ja laadun (akustisesti kova tai pehmeä) ja lisäksi ra-
kennusten ja mahdollisten muiden kovien pintojen aiheuttamat heijastukset
sekä ääntä absorboivat elementit. Leviämislaskennoissa heijastusten määrä
on ollut kaksi.

Liikennemäärästä, raskaan liikenteen osuudesta ja ajonopeudesta muodos-
tetaan lähtömelutaso, joka mallinnetaan kadun geometriaan sidottuna. Oh-
jelma laskee etäisyyden aiheuttaman äänen vaimenemisen maaston muodot
ja rakenteen huomioon ottaen. Pohjoismaisen laskentamallin tarkkuus on
±3 dB. Lähellä melulähdettä mallin antama tulos on tarkempi. Leviämismal-
linnuksessa laskentahilana on käytetty 10 x 10 metrin laskentaruudukkoa.
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Melun leviämislaskelmat on tehty pohjoismaisen melulaskentamallin mukai-
sesti kahden metrin korkeudella maanpinnasta ja oleskelupihakannen tasos-
ta.

Melulaskennan tuloksina esitetään päiväajan (LAeq 7–22) keskiäänitasot en-
nustevuoden 2040 liikennemääräarvioilla kartoilla 5 dB:n välein. Lisäksi on
tehty laskelmat rakennusten julkisivuille kohdistuvista keskiäänitasoista. Nii-
den perusteella voidaan määrittää tarvittavat julkisivujen äänitasoerovaati-
mukset.

2.3 Melulaskennan maastomalli

Melulaskelmien maastomalli on muodostettu Helsingin kaupungin melu-
selvityksen 2012 yhteydessä laaditusta korkeuskäyräaineistosta, jossa kor-
keuskäyrät ovat metrin välein. Maastomallia on täydennetty kantakartan kor-
keuskäyräaineistosta kolmioidun maanpintamallin avulla niissä kohdissa,
jossa alkuperäisen aineiston korkeuskäyrät ovat olleet harvassa. Alueen
korkeusmallia on täydennetty kaavaluonnoksen suunnitelma-aineiston kor-
keuspistetiedon perusteella. Maastomalliin on lisäksi tuotu rakennukset, nii-
den korkeustiedot ja katujen keskilinjat em. aineistosta. Suunnittelualueen
uudet rakennusmassat on tuotu kaupunkisuunnitteluviraston suunnitelma-
aineistoista, jotka on toimitettu lähtöaineistoksi touko- syyskuussa 2016. Rai-
tiotielinja on digitoitu maastomalliin kaupunkisuunnitteluviraston toimittaman
suunnitteluaineiston (2D) perusteella. Alue raiteen kohdalla on mallissa mää-
ritelty puoliheijastavaksi pinnaksi.

2.4 Liikennetiedot

Leviämislaskelmissa melulähteinä on otettu huomioon Laajasalontie, Re-
posalmentie, Koirasaarentie, Kuvernöörintie, Yliskyläntie, Yliskylän puistoka-
tu, Kuukiventie sekä pikaraitiotie. Katuliikenteen päiväajan liikenteen osuus
laskelmissa on oletettu olevan 90 % keskimääräisestä arkivuorokauden lii-
kennemäärästä. Liikennetiedot on saatu Kaupunkisuunnitteluviraston Liiken-
nesuunnitteluosastolta kesällä 2016. Taulukkoon 1 on koottu alueen katu-
verkon liikenne-ennusteet.
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Taulukko 1. Ajoneuvoliikenteen liikenne-ennusteet ja ajonopeudet

Raitiotieliikenteen perusteena on skenaario, jossa Raideinfa toteutuu koko
laajuudessaan. Melulaskelmissa raitioliikenteen melupäästö on muodostettu
raskaan liikenteen emissiona siten, että malliin syötetyn raitiovaunun melu-
päästö vastaa 1,4 x raskaan liikenteen ajoneuvon melupäästöä. Melupäästö
vastaa nivel- ja Variotram matalalattiavaunujen melupäästöä 40 km/h no-
peudella ajettaessa. Mahdollisia vaihteiden ja ristikoiden kohdalla kuuluvia
kolahduksia tai mahdollista kiskojen kirskuntaa kaarteissa ei ole mallinnettu.
Kuvassa 3 on esitetty raitioliikenteen liikennemäärät Laajasalontien alueella
tilanteessa, jossa Raideinfra toteutuu koko laajuudessaan. Kuvaan on mer-
kitty vaihteiden ja ristikoiden sijainnit.
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13 + 195 + 9

16 + 325 + 25

7 + 65 + 9

10 + 260 + 16

6 + 130 + 10

4 + 130 + 6

Kuva 3. Raitioliikenteen määrät (kaupunkisuunnitteluvirasto 8 / 2016). Luvut osoitta-
vat liikennemäärää aamulla (ennen klo 7:00) + päivällä (klo 7:00-22:00) + illalla
(klo 22:00-7:00).

3 OLESKELUPIHOJEN ÄÄNITASOT

Rakennusmassojen sijoittuminen katualueita rajaavaksi sekä umpinainen
korttelirakenne erityisesti Laajasalontien puolella suojaavat asuinkortteleiden
oleskelupihat liikenteen melulta. Melun ohjearvotasot päivällä (55 dB) ja yöl-
lä (50 dB) alittuvat alueen kaikissa asuinkortteleissa.

 vaihteet

 ristikot
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+6.8

+5.5

+7.5

+8.1
+8.2

+6.5

+8.2

+6.4

+6.2

+7.2

+6.5

+8.6

+8.2

0

+3,5

+6.0

+9.0

IV

VII

VII

VII

VII

VII

IV

IV

49034

49036/4

49029

49051

49050

Kuva 4. Ajoneuvoliikenteen ja raitioliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso
(LAeq 7 - 22). Laajasalon kauppakeskuksen asemakaavamuutosalueen oleskelupihat
ovat melulta suojassa.
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Kuva 5. Ajoneuvoliikenteen ja raitioliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso
(LAeq 7–22) pihakannella. Pihakannella sijaitsevat oleskeluun tarkoitetut alueet ovat
liikenteen melulta suojassa, kun Laajasalontien puolella on melulta suojaava umpi-
nainen rakenne (tarkastelualue kuvassa rajattu pihakannelle ja laskentakorkeus pi-
hakansi +2 m).
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+6.5

+5.5

+7.5

+3.7

+7.2

+8.0

+5.1

+4,8

3.2

+3.2

+9.0

Kuva 6. Ajoneuvoliikenteen ja raitioliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso
(LAeq 7–22). Laajasalontien varren asuintonttien oleskelupihat (välillä Yliskylä - Hertto-
niemensalmi) ovat liikenteen melulta suojassa.
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Raitioliikenne

Meluselvityksessä on otettu huomioon ajoneuvoliikenteen (henkilöautot ja
raskas liikenne) lisäksi raitiotieliikenne oletuksella, että Raideinfra toteutuu.
Vilkkaasti liikennöidyillä katuosuuksilla raitioliikenteen aiheuttama melu peit-
tyy muun liikenteen meluun ja raitioliikenteen vaikutus jää pieneksi. Melulas-
kentojen tulosten perusteella vaikutus keskiäänitasoon on alle yhden desibe-
lin. Muusta liikennemelusta erottuvaa melua saattaa syntyä raitiovaunun liik-
kuessa kaarteissa ja vaihteiden kohdalla. Kolahduksia vaihteiden kohdalla ja
mahdollista kiskojen kirskuntaa ei ole mallinnettu, koska liikennöitävällä vau-
nutyypillä lähtötietoja mm. kolahdusten melusta ei ole saatavilla. Meluvaiku-
tusten arvioinnissa ja melua koskevien kaavamääräysten asettamisessa on
otettu huomioon näiden kohteiden erityisluonne mm. julkisivuille asetettavis-
sa äänitasoerovaatimuksissa asettamalla jonkin verran korkeampi ääni-
tasoerovaatimus kuin mitä laskelmien tulos osoittaa.
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+5.5
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+8.6

+8.2
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+4,8

+5.0
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+3.2

+3,5
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VII
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49036/4
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49050

Kuva 7. Raitioliikenteen päiväajan keskiäänitaso (LAeq 7–22).



Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaavan muutos
Meluselvitys
4.10.2016

11

JULKISIVUILLE KOHDISTUVAT ÄÄNITASOT

4 JULKISIVUILLE KOHDISTUVAT ÄÄNITASOT

Laajasalontien liikennemäärän arvioidaan olevan suunnittelualueella noin
30 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ennusteverkolla. Raideinfran toteutuessa
linjan 1 (Vartiosaari - keskusta) ja linjan 2 (Herttoniemi - Laajasalo) vuoroväli
päivällä on 7 minuuttia ja aamu- ja ilta-aikaan 20 minuuttia. Julkisivuille koh-
distuvat keskiäänitasot päivällä on esitetty kuvassa 8.
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636 35 5
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Kuva 8. Päiväajan keskiäänitaso (LAeq 7–22) ja julkisivuille kohdistuvat keskiäänitasot
ennustetilanteessa.
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 korttelissa 49034 Laajasalontien puoleisille julkisivuille kohdistuu enimmil-
lään 67 dB keskiäänitaso päivällä. Reposalmentien puoleisille julkisivuille
kohdistuu enimmillään 62...64 dB keskiäänitaso päivällä.

 korttelissa 49036/4 Laajasalontien puoleisille julkisivuille kohdistuu enimmil-
lään 67 dB keskiäänitaso päivällä. Reposalmentien puoleisille julkisivuille
kohdistuu enimmillään 63...64 dB keskiäänitaso.

 korttelissa 49029 Laajasalontien puoleisille julkisivuille kohdistuu enimmil-
lään 66 dB keskiäänitaso päivällä

 kortteleiden 49050 ja 49051 Laajasalontien puoleisille julkisivuille kohdistuu
enimmillään 67...68 dB keskiäänitaso päivällä.

 kortteleissa Yliskyläntien pohjoispuolella Laajasalontien puoleisille julkisivuil-
le kohdistuu enimmillään 68...69 dB keskiäänitaso päivällä.
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Kuva 9. Päiväajan keskiäänitasot (LAeq 7–22) ja julkisivuille kohdistuvat melutasot en-
nustetilanteessa Yliskyläntien pohjoispuolella.
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Normaalilla päivä/yö-jakaumalla liikenteen melu päivällä (klo 7–22) on oh-
jearvotasoihin nähden määräävämpi kuin yöaikainen liikenteen melu. Ku-
vassa 11 ja 12 on esitetty rakennusten julkisivuille kohdistuvat yöajan keski-
äänitasot.
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Kuva 10. Yöajan keskiäänitaso (LAeq 22–7) ja julkisivuille kohdistuvat melutasot ennus-
tetilanteessa.

 korttelissa 49034 Laajasalontien puoleisille julkisivuille kohdistuu enimmil-
lään 60 dB keskiäänitaso yöllä. Reposalmentien puoleisille julkisivuille koh-
distuu enimmillään 54...56 dB keskiäänitaso yöllä.
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 korttelissa 49036/4 Laajasalontien puoleisille julkisivuille kohdistuu enimmil-
lään 59 dB keskiäänitaso yöllä.

 korttelissa 49029 Laajasalontien puoleisille julkisivuille kohdistuu enimmil-
lään 58...59 dB keskiäänitaso yöllä.

 kortteleiden 49050 ja 49051 Laajasalontien puoleisille julkisivuille kohdistuu
enimmillään 60 dB keskiäänitaso yöllä.

 kortteleissa Yliskyläntien pohjoispuolella Laajasalontien puoleisille julkisivuil-
le kohdistuu enimmillään 60...62 dB keskiäänitaso yöllä.
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Kuva 11. Yöajan keskiäänitasot (LAeq 22–7) ja julkisivuille kohdistuvat melutasot en-
nustetilanteessa Yliskyläntien pohjoispuolella.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Laajasalontien ja alueen muun katuverkon liikenne aiheuttaa meluhaittaa
asemakaavan alueella. Melumallinnuslaskelmissa on otettu huomioon en-
nusteverkon mukainen ajoneuvoliikenne (henkilöautot ja raskas liikenne) se-
kä raitiotien liikenne. Raitioliikenteen määrä melumallinnuslaskelmissa ku-
vaa skenaariota, jossa Raideinfra eli koko alueelle suunniteltu raideliikenne
toteutuu.

Meluselvityksen johtopäätökset ja tulosten tulkinnat oleskelupihojen meluti-
lanteesta sekä julkisivuille kohdistuvista melutasoista ja edelleen ehdotukset
melua koskevista kaavamääräyksistä on tehty melun kannalta pahimman
skenaarion mukaan. Raideliikenteestä on mallinnettu liikkuvan kaluston melu
ilman mahdollista kiskojen kirskuntaa kaarteissa tai vaihteiden ja ristikkojen
kohdalla kuuluvia kolahduksia, sillä luotettavia tietoja em. melutapahtumista
ei ollut saatavilla siten, että ne olisi voitu ottaa mallinnuslaskelmiin mukaan.
Sen sijaan vaikutusten arvioinnissa ja melua koskevien kaavamääräysten
laatimisessa on otettu huomioon suunnitellut joukkoliikenteen pysäkkien se-
kä raitiotien vaihteiden sijainnit osoittamalla jonkin verran laskelmien tuloksia
korkeampi äänitasoerovaatimus julkisivuille lähellä em. kohteita.

Tehtyjen melulaskentojen tulosten perusteella Laajasalontien puolelta umpi-
nainen korttelirakenne suojaa asuinkortteleiden äänivarjon puolelle sijoitetta-
via oleskelupihoja, ja niillä saavutetaan melun ohjearvotaso 55 dB päivällä
ja 50 dB yöllä kaikissa asuinkäyttöön varattavissa kortteleissa.

Laajasalontien, Reposalmentien ja Yliskyläntien puoleisille julkisivuille tulee
kaavassa antaa melua koskevia määräyksiä asuinviihtyvyyden turvaamisek-
si. Laajasalontien puoleisille julkisivuille kohdistuu yli 65 dB keskiäänitasoja,
ja näille julkisivuille on mahdollista asettaa melua koskevia kaavamääräyksiä
mm. asuntojen suuntaamiseen, parvekkeiden sijoittamiseen ja julkisivujen
äänitasoeroon kohdistaen.

Ehdotus kaavamääräyksistä (viittaa kuvaan 12):

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten ulkoseinien
sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liiken-
nemelua vastaan on oltava 35 dB. Merkinnän osoittamille julkisivuil-
le on mahdollista antaa kaavassa mm. asuntojen suuntaamista ja
parvekkeita koskevia määräyksiä.

* Ratikka- ja bussipysäkkien sekä vaihteiden ja ristikoiden sekä kaarteiden
meluvaikutukset otetaan huomioon melua koskevissa määräyksessä korot-
tamalla äänitasoerovaatimusta melumallinnuslaskelman antamasta tulok-
sesta 2...3 dB.

 Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten ulkoseinien
sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liiken-
nemelua vastaan on oltava 32 dB. Merkinnän osoittamille julkisivuil-
le on mahdollista antaa kaavassa mm. parvekkeiden lasittamista
koskevia määräyksiä, kun julkisivulle kohdistuva keskiäänitaso on
55...65 dB.
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 Melutason ohjearvo sisällä asuinhuoneissa toteutuu todennäköisesti
normaalilla julkisivurakenteella. Kaavassa voidaan antaa määräyk-
siä mm. parvekkeiden lasittamista koskevia määräyksiä, kun jul-
kisivulle kohdistuva keskiäänitaso on 55 dB päivällä.

Kuva 12. Ehdotukset julkisivujen melua koskevista määräyksistä kaavaan.
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