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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee aluetta, joka sijait-
see Laajasalon Yliskylässä Reposalmentien varrella Laajasalon
liikuntapuiston kupeessa. Kruunusillat-raitiotien päätepysäkin lä-
heisyyteen Laajasaloon rakennetaan Suomen ensimmäinen rai-
tiovaunuvarikon ja asumisen yhdistävä hybridi. Arkkitehtuurikilpai-
lun kautta kokonaisuudelle on löydetty ainutlaatuinen tilaa vievän
varikkotoiminnon ja asumisen yhdistävä korkealuokkainen rat-
kaisu. Kaavaratkaisu mahdollistaa raitiovaunuvarikon ja siihen liit-
tyvien aputilojen sekä osittain varikon päälle tulevien asuinkortte-
leiden rakentamisen.

Laajasaloa kehitetään uudeksi raideliikenteen verkostokaupungin
osaksi, joka Kruunusiltojen kautta on yhteydessä kantakaupun-
kiin. Kaavaratkaisun tavoitteena on luoda edellytykset Kruunusil-
lat-hankkeen raitiotielle ja sitä palvelevalle huolto- ja säilytysvari-
kolle Reposalmentiellä sekä samalla mahdollistaa asumista hy-
välle paikalle merelliseen Helsinkiin, monipuolisten ja kehittyvien
palvelujen ja joukkoliikenteen läheisyyteen. Tavoitteena on tarjota
edellytyksiä hyvälle kaupunkielämälle, asumiselle ja ihmisten koh-
taamiselle, yrittämiselle ja asuntotuotannolle.

Ratikkakortteli suunnitellaan hybridiksi. Raitiovaunuvarikon kyl-
keen ja osittain päälle rakennetaan asumista sekä liiketilaa. Va-
rikko sekä korttelialueen pysäköinti sijoittuvat pihakannen alle. Pi-
hakansi toimii osittain asuinkerrostalojen pihana sekä osittain
koko Laajasaloa palvelevana julkisena puistona sekä leikkipaik-
kana.

Kaava-alueella on myös opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialuetta sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta. Näille
kortteleille on mahdollistettu lisärakentaminen lisäämällä tonttien
rakennusoikeutta.

Ratikkakorttelissa uutta asuntokerrosalaa on noin 42 900 k-m² ja
liiketilaa on noin 1 200 k-m². Asuntojen lukumäärä on noin 650 ja
asukasmäärän lisäys on noin 950. Varikon pinta-ala on noin
18 400 k-m² ja pysäköinnin 11 500 k-m², joka käsittää noin 365
ap. Holmanmoisionpolun varressa olevalle koulutontille (Y) osoite-
taan 3 700 k-m² lisää kerrosalaa tulevaa laajennusta tai uudisra-
kennusta varten. Viereiselle liikuntapuistoa ja koulua palvelevalla
alueelle (VU/Y) osoitetaan 500 k-m² rakennusalaa mahdollista lii-
kuntapalvelujen huoltorakennusta varten.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma
(piir.nro 7020), jonka mukaan Ilomäentieltä tuleva raitiovaunulii-
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kenne ohjautuu joko suoraan tai Reposalmentiellä olevan pääte-
pysäkin kautta varikolle. Lisäksi Reposalmentien kautta ajetaan
ratikkakorttelin pysäköintiin. Vieraspysäköinti sijoittuu Holmanmoi-
sionaukiolle sekä korttelin itäpuolelle Rantametsänpolun yhtey-
teen. Liiketilojen huolto tapahtuu Holmanmoisionaukiolta sekä Re-
posalmentieltä.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että nyky-
ään alueen metsäkumpareella sijaitseva pururata sekä kumpa-
reen vieressä toimivat rantalentopallokentät sekä koirapuisto tul-
laan osoittamaan uuteen paikkaan lähimaastoon. Leikkipaikka tul-
laan osoittamaan ratikkakorttelin kansipihalle. Lisäksi suunnittelu-
alueen eteläpuolella olevaa urheilukenttää ja länsipuolella olevaa
Holmanmoisionpolkua siirretään. Urheilukenttä siirretään ja ajan-
mukaistetaan Holmanmoisionpolun viereen jäävälle VU/Y alu-
eelle. Laajasalon uimarannan alue ei kuulu kaava-alueeseen ja
sen toiminta jatkuu nykyisen kaltaisena.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kau-
pungin aloitteesta.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on luoda edellytykset Kruunusillat-
hankkeen raitiotielle ja sitä palvelevalle huolto- ja säilytysvarikolle
Reposalmentiellä sekä samalla mahdollistaa asumista hyvälle
paikalle merelliseen Helsinkiin, monipuolisten ja kehittyvien palve-
lujen ja joukkoliikenteen läheisyyteen. Tavoitteena on tarjota edel-
lytyksiä hyvälle kaupunkielämälle, asumiselle ja ihmisten kohtaa-
miselle, yrittämiselle ja asuntotuotannolle.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että asuntotuotantoa edistetään ja kehitetään
elävää, omaleimaista ja turvallista kaupunginosaa liikkumisen su-
juvuus ja kestävät kulkumuodot huomioiden.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 97 911 m2.

Kaavaratkaisussa on asuntokerrosalaa 42 900 k-m² ja liiketilaa
1 200 k-m2. Asuinkortteleiden tehokkuus asumisen ja liiketilojen
osalta on keskimäärin 1,3. Ratikkakorttelin kokonaistehokkuus va-
rikko ja pysäköinti mukaan lukien on 1,76. Varikon kerrosala on
noin 18 400 k-m² ja kolmeen kerrokseen rakennettavan pysäköin-
nin pinta-ala 11 500 m². Y-tontin kerrosala kasvaa 3 700 k-m² ja
viereiselle Y/VU- tontille osoitetaan 500 k-m² uutta kerrosalaa.
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Kaava-alueeseen sisältyvän terveyskeskuksen tontin (YL) kerros-
ala pysyy ennallaan, 3 000 k-m2.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee vehreällä alueella Laajasalon liikuntapuiston ja ui-
marannan kupeessa. Alueen pohjoispuolella Yliskylän keskus-
tassa sijaitsee liikerakennuksia, kirkon ja kaupungin palveluraken-
nuksia sekä koulurakennuksia. Laajasalon peruskoulun yläkoulu
sijaitsee suunnittelualuetta vastapäätä Reposalmentien toisella
puolella. Alakoulun tontti sijaitsee alueen länsipuolella ja se on
otettu kaava-alueeseen mukaan. Myös terveysaseman tontti Re-
posalmentien pohjoispuolella on osa kaava-aluetta.

Ratikkakortteli tulee sijoittumaan alueelle, jossa on tällä hetkellä
metsäinen kumpare ja puistoaluetta. Kumpareella on pururata,
mikä talvisin toimii hiihtoladun alustana. Puistoalueella on koira-
puisto, lasten leikkipuisto ja neljä rantalentopallokenttää. Tulevan
ratikkakorttelin länsipuolella kulkee Holmanmoisionpolku ja sen
vieressä koivuja kasvava kosteikko.

Reposalmentien alue on vanhaa kulttuurimaisemaa Degerön ja
Yliskylän kartanoiden välimaastossa. Aluetta leimasi aikoinaan vil-
jelykulttuuri, vielä 1950-luvulla alue oli pääosin maanviljelys-
maata, rannassa oli laajempi metsäalue. Alueen kaupunkiraken-
teen voimallinen muutos alkoi 1960-luvun loppupuolella, jolloin
käynnistyi Laajasalon lähiörakentaminen. Nykyään entinen, vilje-
lyalueiden muodostama, huomattavan avoin maisemakuva on
miltei kadonnut alueelta metsittymisen ja rakentamisen seurauk-
sena. Asemakaava-alue on osa maakunnallisesti arvokasta kult-

n höyrylaivareittien
kesähuvila-asutus -

Holmanmoisionpolku kuuluu Helsingin kaupungin arvoympäristö-
luokitukseen / (-tietokantaan).

Asuinkortteleista (AK), varikosta (ma-ET) ja pysäköinnistä (ma-
LPA), puisto- (VP) ja katualueesta koostuva hybridikokonaisuus

Laajasalon ratikkakortteli muodostaa monia eri toimintoja yhdistä-
vän kokonaisuuden. Kaavan tavoitteena on varmistaa, että alu-
eelle syntyy laadukas asuin-, työ- ja virkistyskokonaisuus, joka
mahdollisimman hyvin sopii rakennetun kaupungin ja luonnonmu-
kaisen virkistysalueen saumakohtaan. Suunnittelussa ja kaavoi-
tuksessa on pyritty siihen, että suurimittakaavainen varikkotoi-
minta jää alueella sivurooliin, suurimmaksi osaksi piiloon kannen
alle ja asuinkortteleiden ympäröimäksi. Kaupunkirakenteessa
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sekä visuaalisesti että toiminnoiltaan näkyvimmän osan korttelia
muodostavat varikon päälle rakennettava puisto ja kävely-yhtey-
destä muodostuva julkinen ulkotila sekä uusi asuntorakentami-
nen. Arkkitehtuurin kokonaisratkaisussa varikko tulee suurimmin
näkyviin Reposalmentien varressa, jossa on sekä varikon sisään-
että ulosajot. Korttelin itä- ja länsisivujen kaupunkikuva muodos-
tuu viisikulmaisista asuinrakennuksista. Korttelin eteläsivulla kan-
nen päältä laskeutuva mutkitteleva luiskarakennelma tulee ole-
vaan merkittävä osa kaupunkikuvaa ja hyvään ilmansuuntaan
avautuva oleskelu- ja istuskelualue, jonka eteen jää avoin aurin-
koinen nurmialue kaupungin puistoalueella.

Kokonaisuuden arkkitehtuurissa ja ilmeessä pyritään rakenta-
maan hybridille hieman tummemman sävyinen ja massiivisem-
man oloinen jalustaosa ja sen päältä kohoavissa asuinrakennuk-
sissa pyritään vaaleampaa, kevyempään ilmeeseen. Asuinraken-
nusten arkkitehtuurissa jatketaan Yliskylän alueelle syntynyttä
modernin pelkistettyä ja eleetöntä ilmettä. Varikon päälle rakenne-
taan hyvin mittava kansi ja sen päälle tuleva kansi rakennetaan
mahdollisimman vehreäksi ja viihtyisäksi. Suuren kokonaisuuden
rakentamisessa laadukkailla julkisivumateriaaleilla, harkitulla de-
taljeilla ja harkitulla kestävällä ympäristörakentamisella tulee ole-
maan merkittävä rooli.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Osittain varikon viereen ja osittain varikon päälle tulee seitsemän
viisikulmaista, pitkästä lamellista muodostuvaa asuinkorttelia.
Asuinkortteleihin on osoitettu kerrosalaa 42 900 k-m2. Asuinkortte-
leiden korkeus vaihtelee kolmikerroksisesta yksitoistakerroksi-
seen. Asuinkortteleiden jalustaosa on puhtaaksimuurattua tiiltä ja
olemukseltaan muurimainen. Kaksi-kolme kerroksinen jalustaosa
erottuu muuta rakennusta matalampana rakennusosana antaen
ympäristöön mittakaavan tuntua ja luoden pienipiirteisempää mit-
takaavaa puistoalueiden puolelle. Jalustaosan päällä olevat
asuinrakennusmassat ovat vaaleita ja ne ovat julkisivuiltaan hori-
sontaalisia. Valoisaan suuntaan olevat julkisivut ovat muodostuvat
kokonaan parvekevyöhykkeestä ja tornimaisten osien kohdalla
kulmien ympäri kiertävät parvekkeet keventävät rakennusten il-
mettä. Asuinkerrostalokorttelien osalta kaavassa on käytössä Hel-
singin viherkerroin, joka ohjaa vihreisiin, viihtyisiin ja ilmastonkes-
tävämpiin tonttipihoihin. Korttelialueelle on osoitettu liiketilaa katu-
tasoon Reposalmentien varteen sekä kansipihan tasoon.

Tontille 49089/1 tulee rakentaa 60 k-m2 sosiaalitiloja raitiovaunun-
kuljettajia varten. Tiloihin tulee olla nopea ja helppo pääsy Repo-
salmentielle sijoittuvalta päätepysäkiltä.
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Kannenalainen varikko (ma-ET)

Varikko toimii raitiovaunujen säilytysvarikkona, jolla voidaan tehdä
tavanomaisia ja vähäisiä huolto- sekä korjaustoimia. Enintään 18
400 k-m² varikko on mitoitettu siten, että sillä voidaan säilyttää
kahdeksantoista kappaletta 45 m ja seitsemän kappaletta 35 m
pitkiä raitiovaunuja. Lisäksi varikolla säilytetään yhtä huoltovau-
nua vaihtoteleineen. Varikon mitoitukseen kuuluu vaunujen säily-
tystilojen lisäksi kaksi huoltolinjaa, jotka koostuvat huoltohallista ja
pesulinjasta. Varikon tilat saavat olla kahdessa kerroksessa.

Varikon kokonaisratkaisu on suunniteltu siten, että se ei estä sa-
malle alueelle sijoittuvaa muuta rakentamista. Varikon liikennöinti
on ratkaistu siten, että varikkotoimintaa palvelevia järjestelyraiteita
olisi mahdollisimman vähän julkisessa katutilassa. Myös varikko-
toiminnan edellyttämät varasto- ja aputilat ovat rakennusrungon
suojassa hyödyntäen raideratkaisua. Kokonaisuutena tämä on
kaupunkikuvallisesti ja varikon toimintavarmuuden kannalta pa-
rempi ratkaisu kuin, että järjestelyraiteet olisivat olleet ulkotilassa.

Kannenalainen pysäköinti (ma-LPA)

Kannenalaiseen tilaan saa rakentaa autopaikkoja, varastoja, kiin-
teistöhuoltotiloja ja teknisiä tiloja. Enintään 11 500 k-m² tilat saa-
vat olla kolmessa kerroksessa.

Yleisten rakennusten korttelialue (Y)

Ratikkakorttelin viereinen koulutontti tulee koilliskulmassa hieman
pienenemään Holmanmoisionpolun uuden linjauksen myötä.
Polku siirtyy noin 10 metriä etelämmäksi. Korttelialueen rakennus-
oikeutta on kasvatettu 6 300 k-m²:stä 10 000 k-m², jotta koulutilo-
jen tarpeen kasvaessa koulun lisärakentaminen tai uuden koulun
rakentaminen on mahdollista. Kerrosala kasvaa tontilla 3 700 k-
m². Tontille on osoitettu rakennusala, joka ei rajoita tulevan kou-
lun jatkosuunnittelua. Rakennusala on osoitettu Reposalmentien
puolelle, jotta koulun piha jää edelleen suotuisaan ilmansuuntaan
etelään Laajasalon liikuntapuiston tuntumaan. Koulua ja iltatoi-
mintaa palveleva pysäköinti on osoitettu tontin itälaitaan. Koulua
palveleva saatto- ja huoltoliikenne sekä pysäköinti on osoitettu
koulutontille ohjeellisella pysäköintialue merkinnällä (p). Yleistä
pysäköintiä varten osa koulutontista on lohkaistu LP-tontiksi. Kaa-
vamuutoksen yhteydessä nykyinen opetus- ja tutkimustoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialue muutetaan yleisten raken-
nusten korttelialueeksi. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa tontin
ja rakennuksen joustavamman käytön.
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Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue. Alue on ensisijaisesti vierei-
sen Y-korttelialueen käytössä (VU/Y)

Alueelle tulee koulujen opetustoimintaa palvelevaa urheilutoimin-
taa. Ratikkakorttelin eteläpuolella oleva urheilukenttä ajanmukais-
tetaan tälle korttelialueelle palvelemaan sekä koulun opetustoi-
mintaa että asukkaiden liikunta- ja virkistyskäyttöä. Alueelle on
mahdollista rakentaa liikuntatoimintaa palvelevia rakennuksia 500
k-m². Kaavan liitteenä on Laajasalon liikuntapuistosta valmistunut
kehityssuunnitelma (Tengbom arkkitehdit 2019), joka käsittää
myös tämän alueen.

Julkisten lähipalveluiden korttelialue (YL)

Reposalmentien katualueen tilavarauksessa varaudutaan mah-
dollisesti joskus myöhemmin suoraan Laajasalontieltä Reposal-
mentielle rakennettavan raitiotieyhteyteen. Reposalmentien katu-
aluetta on siksi levennetty pohjoisen suuntaan nykyiselle terveys-
keskuksen tontille. Muutos ei vaikuta tontin käytettävyyteen. Ter-
veyskeskuksen toiminta pysyy näillä näkymin entisellään eikä sen
laajennukselle ole tarvetta. Rakennukselle on edelleen osoitettu
3 000 k-m2 kerrosalaa. Kaava enimmäiskerrosluku merkintää on
yksinkertaistettu, aiemmin II2/3 kaavaehdotuksessa III.

Puisto (VP)

Kansipihan päälle on osoitettu julkista, kaikille avointa puistoalu-
etta. Kannen poikki Reposalmentieltä Laajasalon liikuntapuistoon
kulkee Kettu Repolaisen kulku, joka yhdistää Yliskylän keskustaa
ja ranta-aluetta. Kettu Repolaisen puistossa on kaupunkilaisille
avoin viheralue ja siellä on mm. leikki- ja oleskelupaikkoja. Yh-
dessä asuntontteihin liittyvien piha-alueiden kanssa kansipihasta
on tarkoitus rakentaa laadukas kokonaisuus, jonka suunnittelutee-
massa näkyy raitiovaunut ja raitioliikenne.

Virkistyspalveluiden alue (VL)

Koko aluetta palveleva virkistysalueen reitti Rantametsänpolku
kulkee varikkokorttelin vieritse Holmanmoisionpolulta Reposal-
mentielle.

Yleinen pysäköintialue (LP)

Holmanmoisionpolun varrella olevan ns. alakoulun viereen on
osoitettu yleinen pysäköintialue, jota voivat käyttää mm. koululla
asioivat tai liikuntapuiston käyttäjät.
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Liikenne

Lähtökohdat

Reposalmentien ja Ilomäentien katuyhteyden liikennemäärä on
nykyisin noin 1 500 ajon./vrk. Katuyhteydellä liikennöi bussiliiken-
nettä. Reposalmentiellä on ajoittain lähialueen palveluiden synnyt-
tämää vilkasta jalankulkua. Koulu on merkittävin jalankulun
kohde. Koululaiset kulkevat koulumatkojen lisäksi Reposalmen-
tien molemmin puolin sijaitsevien koulurakennusten välillä päivän
aikana. Pyöräliikenne on vähäistä.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun mukainen rakentaminen synnyttää uutta liiken-
nettä. Asuntorakentaminen synnyttää noin 3 500 uutta matkaa.
Kaava-alueen läheisyydessä on huomattava määrä palveluita ja
joukkoliikennepalvelut ovat erinomaisesti saavutettavissa. Asu-
kasmäärä synnyttää arviolta noin 1 300 joukkoliikennematkaa 750
autoliikenteen matkaa 550 pyöräliikenteen matkaa ja 900 jalankul-
kumatkaa vuorokaudessa. Koulun toiminnan ja virkistyspalvelui-
den lisäys synnyttävät osaltaan erityisesti jalankulun kasvua. Rai-
tiovaunuvarikko ja korttelin liiketilat synnyttävät melko vähäisen
määrän henkilö- ja huoltoliikennettä. Varikolla tapahtuva raitiovau-
nujen säilytys synnyttää arviolta noin 50 ulos ja sisäänajotapahtu-
maa vuorokaudessa. Linjaliikenteessä olevaa raitiotiekalustoa liik-
kuu Reposalmentien päätepysäkillä arviolta noin 150 vaunua vuo-
rokaudessa.

Palvelut

Lähtökohdat

Kaava-alue sijoittuu Laajasalon keskustan kupeeseen. Alueelle
on keskittynyt sosiaali- ja terveyspalveluita, kouluja, kirkko ja kau-
pallisia palveluita. Laajasalontien varteen on vuoden 2018 lo-
pussa valmistunut uusi ostoskeskus.

Kaava-alueella sijaitsee terveyskeskus, ala-asteen koulu sekä ur-
heilu- ja liikuntapalveluja. Metsäisellä kumpareella on asukkaiden
virkistyskäytössä sekä koululiikunnan käytössä oleva pururata,
joka talvisin toimii hiihtoladun alustana. Lisäksi alueella on koira-
puisto, lasten leikkikenttä ja rantalentopallokenttä. Lisäksi metsä-
alueita on käytetty koulun oppimisympäristönä.
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Kaavaratkaisu

Laajasalon ratikkakortteliin on osoitettu 1 200 k-m2 liiketilaa.
Nämä on sijoitettu Reposalmentien varteen. Kansipihalle on osoi-
tettu liiketila esim. kahvilalle. Lisäksi kaavassa on määräys, jonka
mukaan liiketiloja, julkisia palvelutiloja sekä yhdyskuntateknistä
huoltoa palvelevia tiloja saa sijoittaa rakennusten kahteen alim-
paan kerrokseen. Raitiovaunutoimintaan liittyviä tiloja tulee osoit-
taa 60 k-m2 korttelin 49089 tontille 1. Alueella on tekeillä kaupalli-
nen selvitys, joka huomioidaan jatkosuunnittelussa.

Holmanmoisionpolun lännen puoleiselle alueelle on osoitettu ur-
heilu- ja virkistyspalveluiden sekä opetustoimintaa tukeva kortteli-
alue. Leikkipaikalle on osoitettu uusi sijainti kaava-alueella ratik-
kakorttelin kansipihalla. Pururadalle ja rantalentopallokentille tul-
laan osoittamaan uusi sijainti uimarannan viereiselle virkistysalu-
eelle.

Terveyskeskuksen toiminta Reposalmentien pohjoispuolella py-
syy näillä näkymin entisellään eikä sen laajennukselle ole tar-
vetta. Rakennukselle on edelleen osoitettu 3 000 k-m2 kerrosalaa

Esteettömyys

Esteettömien yhteyksien järjestämiseen Kettu Repolaisen puis-
toon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Puisto rakennetaan vari-
kon päälle kansirakenteena. Kaavassa on varaus hissiyhteydelle
Reposalmentieltä ja kannelta on mahdollista järjestää esteetön
yhteys luiskia pitkin etelän suuntaan liikuntapuistoon ja ranta-alu-
eelle. Muilta osin asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta
normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Asemakaavamuutos koskee yhtä Laajasalon keskeistä viheralu-
etta. Asemakaava-alueen varikkokortteli sijoittuu pääosin nykyi-
seen Laajasalon urheilupuistoksi nimitettyyn kokonaisuuteen, joka
on nykyisellään noin 16 hehtaarin kokoinen kokonaisuus. Asema-
kaavamuutos koskee tästä puistoalueesta välittömästi 3,3 hehtaa-
rin aluetta, joka sijaitsee Reposalmentien varrella. Tällä alueella
sijaitsee 4 rantalentopallokenttää, pieni ulkokuntoilupiste sekä osa
kilometrin mittaisesta kuntoreitistä, muuten alue on puistometsää
ja nurmialuetta. Asemakaavamuutos ei koske Laajasalon uima-
rannan aluetta tai nykyisten liikuntatoimintojen, kenttien ja hallien
aluetta.
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Helsingin Yleiskaava 2016 kaupunkiluontoteemakartalla Laajasa-
lon rantapuiston kautta kulkee metsäverkostoyhteys. Asemakaa-
vatyön aikana on teetetty laajempi tarkastelu metsäverkostoyhtey-
destä Yliskylän ja Jollaksen alueella (SitoWise 2019).

Asemakaava-alueella ei ole rauhoitettuja tai suojeltuja luontokoh-
teita eikä luonnonsuojeluohjelman kohteita.

Kaava-alueella on yksi alue, joka on Helsingin uhanalaisten luon-
totyyppien inventoinnissa (2017) todettu uhanalaiseksi luontotyy-
piksi. Kohde ei ole lailla suojattu, eikä se ole luonnonsuojelulain
mukainen suojeltu luontotyyppi. Luontotyyppi on nimeltään Ylisky-
län luhta 13 (0,16 ha) ja se on pensaikkoluhta. Luontotyypin uhan-
alaisuusluokka on säilyväksi ja tämä kohde on luokiteltu edusta-
vuudeltaan heikoksi (4) ja luonnontilaisuudeltaan (3) heikenty-
neeksi.

Kaava-alueella on arvokkaita luontokohteita. (Helsingin luontotie-
tojärjestelmä 14.12.2018, virkamiesversio).

Kaava-alueen länsipäässä, Reposalmentien eteläpuolella, on ar-
vokas metsäkohde nimeltään Yliskylä, johon kaava-alue osuu
osittain. Kohteessa ei ole luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia suo-
jeltuja luontotyyppejä. Alueella on kaksi kuviota, joista toinen on
lehtoa (0,3 ha), joka on luokiteltu II luokan Metso-kohteeksi ja toi-
nen on metsäluhtaa ja tulvametsää (0,3 ha), joka on luokiteltu II
luokan Metso-kohteeksi. Kohdekuvauslomakkeessa toisesta kuvi-
osta (Metsäluhta ja tulvametsä) todetaan, että se täyttänee met-
säluhdan kriteerit eli saattaa olla metsälain 10 §:n mukaisia erityi-
sen tärkeitä elinympäristö.

Kaava-alueella on geologisesti tai geomorfologisesti arvokas
kohde eli Reposalmentien harju tai rantavalli (2 lk.). Kohteessa on
matala hiekkaharjanne, joka on mahdollinen Yliskylän deltan syöt-
töharjun jäänne tai rantavalli.

Alueella on kaksi linnustokohdetta. Reposalmentien eteläpuolella
on linnustollisesti arvokas kohde nimeltä Laajasalon uimaranta (III
lk), joka koskee lähinnä vesilintuja. Toinen tärkeä linnustokohde
on nimeltään Laajasalon itäosan metsät (ei luokitusta).

Asemakaavakohteessa suoritettiin täydentävä lepakkoinventointi
vuonna 2018. Inventoinnin mukaan kaava-alueella esiintyy viiksi-
siippoja ja pohjanlepakoita. Lepakkohavainnot keskittyivät pää-
osin Holmanmoisionpolun varrelle. Kaava-alueella ei ole luonnon-
suojelulain 49§:n perusteella suojeltuja lepakoiden lisääntymis- ja
levähdys- tai talvehtimispaikkoja, joita ei saa heikentää.
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Kaavaratkaisu

Asemakaavamuutos koskee yhtä Laajasalon keskeistä viheralu-
etta. Raitiovaunuvarikon tulee sijaita raitiovaunureitin varrella. Va-
rikon tilantarve on huomattava ja monien vaihtoehtoisten sijoitus-
paikkojen tutkimisesta huolimatta tämä paikka osoittautui kokonai-
suutena parhaaksi. Tässä asemakaavahankkeessa raidejoukkolii-
kenteen edistäminen on arvioitu alueen luontoarvoja painavam-
maksi.

Rakentamisen seurauksena menetetään nykyinen noin kolmen
hehtaarin kokoinen metsäinen kalliokumpare sekä nurmialuetta,
koirapuisto, leikkipaikka ja rantalentopallokenttiä. Rakentaminen
ei ulotu Laajasalon uimarannalle, eikä sen välittömässä läheisyy-
dessä oleviin metsiin.

Laajasalon rannan kautta kulkeva ekologinen yhteys säilyy ja on
kapeimmillaankin yli 100 metriä leveä (noin 150 metrin matkalla),
yhteys säilyy myös metsäverkoston runkoyhteytenä.

Metsäisen kalliokumpareen osana olevasta arvokkaasta metsä-
kohteesta nimeltä Yliskylä, menetetään 0,6 hehtaaria varikon ra-
kentamisen vuoksi. Tästä 0,3 hehtaaria on metsäluhtaa.

Geologisesti tai geomorfologisesti arvokkaasta kohteesta eli Re-
posalmentien harjusta tai rantavallista noin puolet tuhoutuu varik-
korakentamisen vuoksi.

Laajasalon Itäosan metsät nimisestä, luokittelemattomasta lin-
nustokohteesta (49 ha), menetetään noin kolmen hehtaarin kokoi-
nen metsäinen kumpare.

Lähes 20 hehtaarin kokoisesta Laajasalon uimaranta nimisestä
linnustokohteesta (III lk) menetetään rakentamisen seurauksena
vajaa puoli hehtaaria, jolla nykyään sijaitsee 4 rantalentopallo-
kenttää sekä nurmialuetta.

Asemakaava-alueella lepakkojen esiintyminen keskittyi Holman-
moisionpolulle, joka tulee säilymään tulevaisuudessakin.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Kaavamuutosalue sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien var-
rella.
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Kaavaratkaisu

Uudessa yleiskaavassa on mainittu ekologinen kestävyys yhtenä
tavoitteellisena arvona. Tiivis yhdyskuntarakenne ja joukkolii-
kenne, mitä tämä varikko palvelee, edustavat kestävää yhdyskun-
tasuunnittelua.

Alueella sovelletaan Helsingin viherkerrointa työkaluna riittävän
vihertehokkuuden ja resilienssin saavuttamiseksi. Viherkertoimen
tavoitearvona on Helsingin viherkertoimen taso 0,9. Määrätty vi-
hertehokkuuden taso on koelaskettu marraskuussa 2019 käy-
tössä olleella Helsingin viherkertoimen laskentatyökalulla.

Viherkerroin on suhdeluku tontin painotetun viherpinta-alan ja ton-
tin kokonaispinta-alan välillä. Painotettu viherpinta-ala koostuu
erilaisten viherkerroinelementtien (esim. nurmi, viherkatto, istutet-
tava puu) yhteenlasketuista painotetuista pinta-aloista. Lasken-
nassa käytettävät elementtien painotukset on määritelty ekologi-
suuden, toiminnallisuuden, maisema-arvon ja kunnossapidon nä-
kökulmasta. Tavoitteena on ekologisesti kestävä ja viihtyisä kort-
telirakenne.

Tontilla on monta keinoa saavuttaa kaavassa määrätty viherker-
toimen taso. Pihakannen määrän vuoksi määrätyn tavoitetason
saavuttaminen edellyttää todennäköisesti sekä pihoihin että katto-
pintoihin kohdistuvia ratkaisuja. Pihakannen alueelle ei tule sijoit-
taa viivyttäviä hulevesiratkaisuja vuotoriskin vuoksi, joka voi vai-
kuttaa ratikkavarikon sähköistyksiin.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Reposalmentien eteläpuolinen alue on maakunnallisesti arvokas
kulttuuriympäristö nimeltään Helsingin höyrylaivareittien kesähu-
vila-asutus - Degerön kartano.

Reposalmentien alue on vanhaa kulttuurimaisemaa Degerön ja
Yliskylän kartanoiden välimaastossa. Aluetta leimasi aikoinaan vil-
jelykulttuuri, vielä 1950-luvun ilmakuvissa alue oli pääosin maan-
viljelysmaata, rannassa oli laajempi metsäalue. Alueen kaupunki-
rakenteen voimallinen muutos alkoi 1960-luvun loppupuolella, jol-
loin käynnistyi Laajasalon lähiörakentaminen. Nykyään entinen,
viljelyalueiden muodostama, huomattavan avoin maisemakuva on
miltei kadonnut alueelta metsittymisen ja rakentamisen seurauk-
sena.

Asemakaavamuutosalueeseen kuuluu Holmanmoisionpolun poh-
joisosa. Holmanmoisionpolku kuuluu eteläiseltä osaltaan valta-
kunnallisesti merkittävään rakennettuun ympäristöön (RKY 2009)
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osana Degerön kartanoa. Holmanmoisionpolku on yksi Laajasa-
lon vanhimmista tielinjauksista, joka yhdisti aikoinaan Yliskylän ja
Degerön kartanoita toisiinsa. Holmanmoisionpolulle ominaista on
ollut voimakkaasti kaareutuva tielinjaus ja kujannepuut, joista ny-
kyään osa on kadonnut.

Kaavaratkaisu

Ratikkakorttelin rakentaminen muuttaa maisemaa, mutta Reposal-
mentien vanha historiallinen miljöö on jo ennestään muuntunut
paljon.

Asemakaavan mahdollistaman ratikkakorttelin vaatiman tilantar-
peen vuoksi Holmanmoisionpolun linjausta on muutettava hieman
länteen päin. Muutostarve osuu Holmanmoisionpolun keskikoh-
taan, jossa Holmanmoisionpolulla ei ole kujannepuita. Muutos-
tarve ei koske RKY-aluetta. Linjausmuutoksen tarve on noin 200
metrin pituisella matkalla ja polun siirtymä on enimmillään 15 met-
riä länteen päin. Holmanmoisionpolun kaareva linjaus säilyy siir-
rosta huolimatta. Linjauksen siirron yhteydessä palautetaan Hol-
manmoisionpolun kaksipuolinen puukujanne, joka määrätään
myös kaavassa. Holmanmoisionpolun linjauksessa on ollut jonkin
verran vaihtelua kautta aikojen. Polun pintamateriaali säilyy kivi-
tuhkana ja leveys nykyisen kaltaisena. Puukujanteille muodoste-
taan nykyistä parempi kasvuympäristö puiden elinvoimaisuuden
turvaamiseksi. Etelä- ja pohjoisosien säilyneiden kujannepuiden
alue ei kuulu polun siirron pariin.

Holmanmoisionpolun ympäristöhistoriallinen selvitys on kaava-
selostuksen liitteenä.

Yhdyskuntatekninen huolto

Hybridikorttelin kohdalla sijaitsee laajempaa aluetta palveleva jä-
tevesiviemäri ja tulvareittejä. Muutoin korttelin lähellä olevat yh-
dyskuntateknisen huollon verkostot ovat alimitoitettuja palvele-
maan korttelin suurta kerrosalaa. Reposalmentien nykyisiä ver-
kostoja joudutaan uudelleen rakentamaan. Tarvittavat yhdyskun-
tateknisen huollon järjestelyt on osoitettu kaavan liitekartoilla.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Maaperäolosuhteet

Maanpinnan korkeusasema alueella vaihtelee välillä noin +1,0 -
+8,0. Alueen keskiosassa sijaitsee kalliokukkula, joka erottuu to-
pografialtaan selvästi muusta alueesta. Muuten alue on topogra-
fialtaan pääosin loivapiirteistä. Alueen pohjoisosassa sijaitseva
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Reposalmentie on kaava-alueella rakennettu pääosin penkereelle
luonnontilaiseen maanpintaan nähden. Maapeitteen paksuus
kaava-alueella vaihtelee välillä noin 0  28 m. Kaava-alue sijait-
see osittain pehmeiköllä ja osittain kitkamaa-alueella. Löyhiä siltti
ja hiekkakerroksia peittää paikoin ohut savikerros. Kallionpinnan
korkeusasema alueella vaihtelee välillä noin -26,5 - +7,7.

Pohjavedenpinnan korkeusasema alueella vaihtelee välillä noin
+0,1 - +2,3. Tason +2,3 mittauspiste sijaitsee kaava-alueen poh-
joispuolisella koulutontilla. Lähimpänä merta olevilla alueilla poh-
javedenpinnan korkeusasema vaihtelee viiveellä meriveden pin-
nan korkeusaseman mukaan. Alue ei sijaitse pohjaveden hankin-
nan kannalta tärkeällä pohjavesialueella.

Ote alueen maaperäkartasta, geotekninen kartta 1989, Helsingin kaupunki.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu edellyttää muutoksia maanpinnan nykyiseen kor-
keusasemaan. Suurin osa näistä muutoksista toteutetaan betoni-
rakenteilla. Maanvaraisesti toteutettavista maanpinnan kor-
keusaseman muutoksista saattaa aiheutua tarve pohjanvahvistuk-
selle. Pohjanvahvistusten suunnittelu tulee tehdä alueellisesti ja
siinä tulee huomioida kaavan toteuttamisen vaikutukset kaava-
aluetta laajemmalle alueelle mukaan lukien kaava-alueen etelä-
puolella sijaitsevat puisto- ja virkistysalueet. Alueellinen geotekni-
nen suunnittelu on tarkoituksenmukaista tehdä osana yleisten alu-
eiden suunnittelua (puisto / virkistysalue). Kukin hanke vastaa ta-
pauskohtaisesti mahdollisista tonteilla tehtävistä pohjanvahvistus-
tarpeen arvioinnista ja suunnittelusta.
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Rakennukset ja rakenteet perustetaan pääosin paaluilla, pois lu-
kien alueen keskiosassa sijaitsevan kallion kohdalla, missä raken-
nukset voidaan perustaa murskearinan välityksellä kallion varaan.

Raitiotievarikon ja asuinrakennusten hybridi ei edellytä esiraken-
nustoimenpiteitä kyseisen alueen rakentamiskelpoiseksi saatta-
miseksi. Asuinkortteleiden ja raitiotievarikon alueella tehtävien
maa- ja pohjarakenteiden suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota
eri hankkeiden rinnakkaiseen toteuttamiseen.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Reposalmentien liikennemäärä on nykyisellään melko pieni ja
Helsingin kaupungin meluselvityksen 2017 mukaan sen liikenteen
aiheuttama päiväajan keskiäänitason ohjearvon 55 dB ylittävä
vyöhyke ulottuu laajimmillaan reilun 20 m etäisyydelle kadun reu-
nasta. Kaava-alue on pääosin ääniympäristöltään rauhallista vir-
kistysaluetta sekä urheilualuetta.

Kaavaratkaisu

Melu

Kruunusillat-hankkeen raitioliikenteen ja sitä palvelevan huolto- ja
säilytysvarikon rakentamisen myötä alueen ääniympäristö muut-
tuu huomattavasti.

Varikon meluntorjuntaa on käsitelty selvityksessä (Laajasalon va-
rikko, Melun ja värähtelyn vaatimukset ja torjuntaperiaatteet, han-
kesuunnitteluvaihe, 180636-4, 16.12.2019 Akukon Oy), jossa on
tunnistettu varikon toiminnoista ilmaäänenä leviävän melun osalta
kohteet ja torjuntatarpeet ja -periaatteet. Erikseen on selvitetty
katu- ja raitioliikenteen sekä varikon liikennöinnin aiheuttamia ää-
nitasoja ratikkakorttelin asuntotonttien julkisivuilla ja ulko-oleskelu-
alueilla (Laajasalon ratikkakortteli, Liikennemeluselvitys,
1616340.1, 10.1.2020 A-insinöörit). Samassa selvityksessä esite-
tään myös laajemmin koko kaava-alueen liikennemelun ennusteti-
lanne.

Hybridikortteli on melun kannalta erittäin haastava suunnittelu-
kohde. Alueella on poikkeuksellisen paljon liikennöintiä yöaikaan,
erityisesti varikon liikenteestä suuri osa ajoittuu yöaikaan. Risteys-
alueelle sijoittuu 17 suunnanvaihtovaihdetta ja yhdeksän ristikko-
vaihdetta, jotka tuottavat impulssimaista melua, vaihdekolinaa.
Alueelle sijoittuu myös kaarteita, joissa voi ainakin ajoittain esiin-
tyä voimakasta kaarrekirskuntaa. Raitioteiden melun mallintami-
sessa epävarmuutta liittyy erityisesti juuri kaarteiden ja vaihteiden
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melupäästöön, tulevaan kalustoon, vaihetyyppeihin ja vaihdekoli-
nan pienitaajuisuuteen. Yöaikaisen liikennöinnin suuri osuus ja
yksittäisten melutapahtuminen toistuvuus muutoin melko hiljai-
sessa ympäristössä lisäävät melun häiritsevyyttä.

Opetus- ja tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialu-
eelle (YO) sijoittuvaan koulurakennukseen ei ennustetilanteessa-
kaan kohdistu meluntorjuntatarvetta muodostavia melutasoja.
Kaavaratkaisun mahdollistama uusi koulurakennus on esitetty ra-
kennettavaksi tontin Reposalmentien puolelle, jolloin piha jää
edelleen liikennemelulta suojaan.

Julkisten lähipalvelujen korttelialueella (YL) sijaitsevan terveys-
aseman alueella melutasot kasvavat tulevassa tilanteessa, jos-
kaan eivät siinä määrin, että siitä aiheutuisi haittaa asemakaavan
mukaiselle käytölle.

Meluselvityksen mukaan kaava-alueen ja Reposalmentien poh-
joispuolella olevan Laajasalon peruskoulun yläkoulun piha-alue
sijoittuu ennustetilanteessa osittain alueelle, jolla melutason oh-
jearvo 55 dB päivällä hiukan ylittyy raitioliikenteen vuoksi.

Ilmanlaatu

Vaikka kaavaratkaisun mukainen rakentaminen synnyttää uutta
ajoneuvoliikennettä, on ajoneuvoliikenteen määrä jatkossakin
maltillinen ilmanlaadun näkökulmasta. Myös raitioteillä voi paikalli-
sesti olla merkitystä katupölyyn. Pölyhaittaan vaikuttavat sekä
rata-alueen pintaratkaisut että kiskoilla käytettävä hienojakoinen
jarruhiekka. Rata-alueiden pölyämistä voidaan kuitenkin vähentää
mm. kastelulla, pesulla ja pölynsidonnalla. Käytettävissä olevan
mittaustiedon ja muihin hankkeisiin tehtyjen ilmanlaadun mallin-
nusten perusteella voidaan arvioida, etteivät ilmanlaadun raja-ar-
vot ole vaarassa ylittyä kaava-alueella tai sen läheisyydessä ja il-
manlaadun ohjearvojen ylittyminen on epätodennäköistä ajoneu-
voliikenteen vaikutuksesta. Hengitettävien hiukkasten eli katupö-
lyn ohjearvotason ylittyminen on melko epätodennäköistä myös
raitioliikenteen vaikutuksesta, etenkin, kun rata-alueen kunnossa-
pidolla ehkäistään pölyhaittojen muodostumista.

Runkomelu ja tärinä

Raitiotieliikenteestä aiheutuu raitiotien lähiympäristöön värähtelyä,
joka voi olla havaittavissa asuinviihtyisyyttä häiritsevänä runkome-
luna tai tärinänä. Lisäksi varikon sisäpuolella liikkuvat raitiovaunut
aiheuttavat varikon yhteyteen suunniteltujen asuinrakennusten
kannalta merkittävän tärinä- ja runkomeluriskin.

Raitioliikenteen aiheuttaman runkomelu- ja tärinäriskin poista-
miseksi tulee tarvittavia torjuntatoimenpiteitä suunnitella jatkossa
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sekä katualueelle että varikon ja siihen liittyvien asuinrakennusten
yhteyteen kokonaisuus huomioon ottaen. Laaditussa selvityk-
sessä (Laajasalon varikko, Melun ja värähtelyn vaatimukset ja tor-
juntaperiaatteet, hankesuunnitteluvaihe, 180636-4, 16.12.2019
Akukon Oy) on esitetty hybridikortteleihin sijoitetun raitioliikenteen
ja asumisen toimivan yhteensovituksen edellyttämät tärinän ja
runkomelun huomiointitarpeet ja rakenteelliset torjuntaperiaatteet.
Tärinän ja runkomelun torjunnalle kohdistuvat vaatimukset ovat
poikkeuksellisen suuria, ja ne tekevät kohteen suunnittelusta ja
onnistuneesta toteutuksesta selvästi tavanomaista haastavam-
man. Myös varikon ulkopuolelle sijoittuvan raitiotien ja erityisesti
sen vaihteiden sekä risteysalueiden osalta tulee jatkosuunnitte-
lussa varautua huomattavaan tärinäntorjuntatarpeeseen. Ole-
massa olevan rakennuskannan johdosta raitioliikenteen aiheutta-
maa runkomelua voi olla tarpeen torjua myös etäämpänä vari-
kosta.

Runkomelun ja tärinän tavoitteena pidettävinä enimmäistasona
asunnoissa voidaan soveltaa laadituissa selvityksissä esitettyjä
tunnuslukuja/tavoitearvoja.

Annetut kaavamääräykset

Ympäristömelun, tärinän, runkomelun ja ilmanlaadun huomioon
ottamiseksi jatkosuunnittelussa on kaavassa annettu seuraavat
määräykset.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennuksen julkisivun koko-
naisääneneristävyyden liikennemelua vastaan tulee olla vähintään lu-
vun osoittama desibelimäärä.

Äänitasoerovaatimukset on annettu sillä perusteella, että asuinti-
loissa saavutetaan melutason ohjearvot LAeq 35 dB päivällä ja 30
dB yöllä. Lisäksi enimmäisäänitason osalta äänitasoerovaatimuk-
sen perusteena on ollut asuintiloissa tavoiteltava LAmax 45 dB. Mi-
toituksessa on otettu huomioon raitioliikenteen aiheuttamat las-
kennalliset enimmäisäänitasot raitiotien kaarteista ja vaihteista,
koska niistä aiheutuvat hetkelliset meluhuiput voivat olla suuria.
Annetuilla ulkovaipan äänitasoeromääräyksillä on etenkin enim-
mäisäänitasoihin liittyvät epävarmuudet huomioiden pyritty var-
mistamaan yöaikainen riittävän hyvä asuinviihtyvyys, vaikka ma-
kuuhuoneita sijoittuisikin melulähteiden suuntaan.

Äänitasoerovaatimuksen ollessa 36 dB tai enemmän, asuntojen tulee
avautua myös sellaisen julkisivun suuntaan, jolle ei ole asetettu äänita-
soerovaatimusta.

Asuntojen avautumista koskeva määräys on osoitettu niille julkisi-
vuille, joihin kohdistuva liikenteen melu on voimakkainta. Mää-
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räyksen kohdistamisessa on otettu huomioon liikenteen aiheut-
tama keskiäänitaso sekä etenkin yöaikaisen liikennöinnin suuri
osuus ja yksittäisten voimakkaiden melutapahtuminen toistuvuus.

Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet sekä oleskeluparvekkeet
tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata melulta siten, että niillä saavutetaan
melutason ohjearvot.

Piha-alueet ovat selvityksen mukaan sijoitettavissa alueille, joilla
valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset melutason oh-
jearvot alittuvat. Mikäli leikkiin ja oleskeluun tarkoitettuja alueita
halutaan sijoittaa asuntokortteleiden välisen pihakannen pohjois-
osiin, tulee varautua meluntorjuntarakenteisiin.
Asemakaavassa on edellytetty melutason ohjearvojen saavutta-
mista asuntojen oleskeluparvekkeilla. Tontin 49089/1 pohjoisjulki-
sivuille ei voida suositella oleskeluparvekkeiden sijoittamista voi-
makkaan keskiäänitason vuoksi. Mikäli pohjoisen suuntaan halu-
taan suunnitella oleskeluun tarkoitettuja parvekkeita, on parvek-
keiden suunnitteluun ja meluntorjuntaan syytä kiinnittää erityistä
huomiota viihtyisien olosuhteiden aikaansaamiseksi.

Pihakannen alaisten pysäköinnin ja varikon jäteilman ulospuhallus on
johdettava viereisten rakennusten kattotason yläpuolelle. Muu pois-
toilma saadaan puhaltaa ulos varikon julkisivusta. Poistoilmahormit on
sijoitettava ja sovitettava osaksi rakennuksia. Raitis ilma tulee ottaa riit-
tävän etäältä päästölähteistä.

Kaavamääräyksellä halutaan varmistaa riittävän hyvä sisäilman
laatu. Poistoilmahormi sisällytetään rakennusmassaan ja johde-
taan kattolinjan yläpuolelle siten, ettei siitä aiheudu melua eikä
haittaa rakennuksen tuloilmanotolle tai ilmanlaadun heikkene-
mistä ympäristössä.

Raitiotie tulee suunnitella siten, ettei raitioliikenteen aiheuttama tärinä
tai runkoääni ylitä tavoitteena pidettäviä enimmäisarvoja rakennusten
sisätiloissa.

Määräyksellä osoitetaan raitioliikenteen aiheuttaman tärinän ja
runkoäänen torjuntavastuu pääsääntöisesti raitiotien ja katualu-
een suunnittelulle ja toteutukselle. Kaava-alueella poikkeuksena
tähän on runkomelun osalta varikkokortteleihin kadun varteen si-
joittuvat uudet asuinrakennukset.

Tonteilla 49073/3, 49073/4, ja 49089/1 tulee asuinrakennusten suunnit-
telussa ottaa huomioon Reposalmentielle suunnitellun raitiotien aiheut-
taman runkomelun torjuntatarve.

Määräyksellä osoitetaan näitä tontteja koskien raitioliikenteen run-
koäänen torjuntavastuu ensisijaisesti asuinrakennusten suunnitte-
luun. Reposalmentien ratarakenteisiin ei tarvitse näihin rakennuk-
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siin kohdistuvan runkomelun torjumiseksi toteuttaa erillistä runko-
melueristystä, vaan tarvittava eristys voidaan laadittujen selvitys-
ten mukaisesti toteuttaa asuinrakennusten perustuksiin ja kylkiin.

Varikko ja sen yhteyteen sijoittuvat asuinrakennukset on kokonaisuu-
tena suunniteltava ja rakennettava siten, ettei varikon toiminnasta ai-
heudu vaaraa tai haittaa asemakaavan mukaiselle käytölle, ympäristölle
tai rakenteille. Rakenneratkaisut tulee suunnitella varikon melu, tärinä-
ja runkoääniriskit huomioiden.

Määräyksellä halutaan varmistaa, että melun, runkomelun ja täri-
nän torjunta tulee kohteessa tarkasteltua kokonaisuutena siten,
että asemakaavassa osoitettu käyttötarkoitus tulee haitattomasti
toteutettua. Merkittävimmät runkomelun ja tärinän torjuntatoimet
on tehtävä varikon rakentamisen yhteydessä, mutta toisiinsa liitty-
vien rakenteiden ja perustusten osalta runkomelun ja tärinän jat-
kosuunnittelutarve koskee myös asuinrakentamista.

Varikon sisätilojen toiminnasta aiheutuu melua. Talotekniikan lait-
teista jäähdytys- ja savunpoistolaitteet voivat aiheuttaa merkittäviä
melutasoja myös rakennuksen ulkona piha-alueille ja ympäris-
töön. Uuden rakennuksen taloteknisten laitteiden aiheuttama
melu ei saa ylittää ympäristöministeriön asetuksessa 796/2018
annettuja lukuarvoja. Savunpoiston koekäytöstä aiheutuvan melu-
haitan arviointikriteerinä voidaan soveltaa VNp993/1992 mukaisia
melutason ohjearvoja siten, että asuinhuoneiden sisämelun oh-
jearvot eivät saa ylittyä koekäyttöpäivinä. Koekäytöt on syytä
tehdä päiväaikaan asumiseen kohdistuvien meluhaittojen mini-
moimiseksi.

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Kaavaratkaisu

Hankkeen palo- ja pelastusturvallisuutta on käsitelty varikosta ja
asuinkerrostalojen laadituissa asemakaavavaiheen paloteknisissä
selvityksissä. Kaavaselostuksen liitteenä olevassa Laajasalon ra-
tikkakorttelin alustavassa pelastussuunnitelmassa on esitetty ka-
tualueet, joille pelastuspaikkoja on mahdollista sijoittaa. Asema-
kaava mahdollistaa pihakannelle ajamisen ja nostopaikkojen si-
joittamisen myös kannelle. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida
pelastusteiden ajoreittien ja nostopaikkojen tarkemmat järjestelyt.
Pihakannen kansirakenteiden kantavuutta määritettäessä tulee
huomioida pelastustoiminnan vaatimukset ja istutuksiin tarvittavan
kasvualustan paksuus ja paino. Reposalmenkadulla nostopaikko-
jen sijoituksessa tulee huomioida riittävä etäisyys raitiovaunujen
ajolangoista ja niiden kannatuksista. Kadulle ja muille yleisille alu-
eille sijoitettavien nostopaikkojen sijainnista tulee sopia Helsingin
kaupungin kanssa. Kaavaratkaisun mukainen pelastautuminen
perustuu korkeammissa asuinrakennuksissa kahteen erilliseen
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uloskäytävään ja matalammissa rakennuksissa pelastuslaitoksen
nostokalustoon sekä omatoimiseen pelastautumiseen.

Tonttien rajaseiniä ei tarvitse rakentaa. Jos rajaseinää ei raken-
neta, tulee paloteknisiä ratkaisuja suunniteltaessa käsitellä alueita
yhtenä kokonaisuutena riittävän paloteknisen turvallisuustason
saavuttamiseksi. Ennen tontin rajat ylittävän hankekokonaisuuden
tai sen osan rakennusluvan myöntämistä tulee hakijan laatia sel-
vitys pelastusturvallisuudesta myös rakennuslupa-alueen ulko-
puolelta koko rakentamisen tosiasialliselta vaikutusalueelta.

Pelastuslaitoksen toimintaedellytyksiin, poistumisjärjestelyihin ja
paloturvallisuuteen tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää huomiota.
Asuinrakennuskortteleiden ja raitiotievarikon palotekniset järjeste-
lyt tulee yhteensovittaa jatkosuunnittelussa.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 14.11.2018 esittää Re-
posalmentien ja Holmanmoisionpolun risteykseen muodostuvalle
aukiolle nimeä Holmanmoisionaukio (Holmsgårdsplatsen). Ratik-
kakorttelin uimarannan puoleiselle pihakadulle esitettiin nimeä
Rantametsänpolku (Strandskogsstigen). Ratikkakorttelin kansipi-
halle on suunniteltu puistoa, joka käsittää lasten kiipeily- ja leikki-
puiston. Kansipihan ja puiston läpi Reposalmentieltä Laajasalon
liikuntapuistoon johtavalle reitille esitettiin nimeä Kettu Repolaisen
kulku (Mickel Rävs gång) ja puistolle nimeä Kettu Repolaisen
puisto (Mickel Rävs park).

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Laajasalon ratikkakorttelin alueesta on tehty maisemahistorialli-
nen selvitys Holmanmoisionpolusta, lepakkoselvitys sekä melu-
selvitys. Lisäksi Laajasalon Yliskylä-Jollas-alueesta on valmistu-
nut Metsä- ja puustoisen verkoston suunnitelma (SitoWise Oy
2019).

Holmanmoisionpolkua tullaan siirtämään ja se palautetaan enti-
seen asuunsa istuttamalla puurivit kummallekin puolta polkua.
Holmanmoisionpolun maisemahistoriallinen selvitys osoittaa, että
ajan kuluessa polun sijainti ja linjaus on muuttunut. Tämän poh-
jalta kaavassa esitetty Holmanmoisionpolun siirto ei ole ristirii-
dassa polun historiallisten arvojen suhteen.

Alueella tehdyn lepakkoselvityksen mukaan kaava-alueen Hol-
manmoisionpolun eteläpää on lepakkojen saalistusaluetta ja kort-
telin itäpuolella oleva metsä lepakkojen siirtymäaluetta. Holman-
moisionpolun länsipuolelle olevalle VU/Y -alueelle tulee osoittaa
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puita, jotka edesauttavat lepakkojen siirtymistä ja saalistusta alu-
eella. Ratikkakorttelin kasvaessa rannan puolen metsäalueelle le-
pakkojen siirtymäalue siirtyy metsärajan mukana.

Liikennemeluselvitys on tehty Reposalmentien liikenteen vaiku-
tuksesta uusien asuinkortteleiden, Laajasalon peruskoulun ala-
asteen sekä nykyisen terveysaseman suuntaan.

Viitesuunnitelman laadinnan yhteydessä on laadittu asiantuntijoi-
den osalta varikon ja asuinrakennusten rakenteisiin, järjestelmiin,
palo- ja pelastusturvallisuuteen, meluun ja tärinään sekä liikentee-
seen liittyviä selvityksiä. Varikkokorttelista on laadittu myös pro-
sessi-, vaiheittaisuus-, kustannus- sekä energiaselvitys.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan muutoksen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille
kustannuksia (01/2020) ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

Kadut ja aukiot 7     milj. euroa
Puistot ja viheralueet 2,8  milj. euroa
Teknisen huollon verkosto 1,2  milj. euroa
Yhteensä            n.     11    milj. euroa

Kadut ja aukiot pitää sisällään kaavamuutoksesta katuihin ja auki-
oihin kohdistuvien rakennustöiden kustannukset.

Puistot sekä virkistysalueet sisältävät kaava-alueelle suunnittelun
kansipiha-alueen pintarakenteet sekä kalusteet ja varusteet. Kus-
tannus perustuu Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy:n
laatimaan kustannusarvioon.

Yhdyskuntateknisen huollon verkoston uudelleen rakentamisesta
aiheutuu kaupungille kustannuksia seuraavasti;

Vesihuolto 1,2 milj. euroa

Lisäksi teknisen huollon verkostojen haltijoille aiheutuu kustan-
nuksia vesihuoltoverkoston, sekä kaukolämpö- ja sähköverkon
uudelleen rakentamisesta.

Kaava mahdollistaa myös alueella olevien Y-tontin sekä VU/ -ton-
tin kerrosalan lisäämisen myötä uutta opetus- ja palvelurakenta-
mista sekä urheilu- ja virkistystoimintatilan rakentamista. Kustan-
nusarvio ei sisällä näiden mahdollisten rakentamistoimenpiteiden
rakentamiskustannuksia.
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Kustannusarviossa ei ole huomioita liikenteen väliaikaisratkaisuja.
Kustannusarvio ei sisällä raideliikennehankkeen kustannuksia.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille uudesta
kaavoitettavasta kerrosalasta kertyvä rakennusoikeuden arvo on
yhteensä noin 30  35 milj. euroa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaava-alue on Yliskylän tiivistyvää asuinaluetta. Asemakaava tar-
joaa asuntoja noin 950 uudelle asukkaalle lähellä luontoa ja hy-
vien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Alueen täydennysrakenta-
minen tiivistää rakennettua ympäristöä ja jatkaa osaltaan ympäris-
tössä tapahtuvaa kaupunkikuvallista muutosta.

Laajasalon ratikkakortteli on perusrakenteeltaan iso kokonaisuus
ja se tuo alueen kaupunkikuvalle uudentyyppistä muotokieltä.
Asuinkorttelit ovat muodoiltaan viisikulmaiset avautuen parvek-
kein ympäristöönsä mahdollistaen näkymiä joka suuntaan. Mitta-
kaavallisesti ratikkakortteli tulee olemaan maisemassa hallitseva
ja korkeimpien rakennuksien osalta se tulee näkymään myös kau-
komaisemassa.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Varikkokorttelin rakentamisen seurauksena menetetään virkistys-
metsää ja nykyistä puistoaluetta toimintoineen. Menetettävä met-
säalue on noin 3 hehtaarin kokoinen, josta 0,6 hehtaaria on arvo-
kasta metsäkohdetta. Arvokkaasta geologisesta kohteesta eli Re-
posalmentien rantavallista menetetään noin puolet ratikkakorttelin
rakentamisen seurauksena. Asemakaavoitusalue on osa kahta eri
linnustokohdetta, toisesta kohteesta menetetään noin 3 hehtaaria
ja toisesta kohteesta puoli hehtaaria. Kummatkin linnustokohteet
ovat laajoja (49 ha ja lähes 20 ha), eivätkä rakentamisen johdosta
menetettävät alueet ole linnustokohteiden ydinalueita. Asema-
kaava-alueella lepakkojen esiintyminen keskittyi Holmanmoision-
polulle, joka tulee säilymään tulevaisuudessakin.

Metsäverkoston runkoyhteys Yliskylän rantametsässä tulee säily-
mään nykyisellään ja sen hoidossa ja kehittämisessä otetaan
huomioon luonnonsuojeluarvot, luonnon monimuotoisuus, ekolo-
ginen kytkeytyneisyys, kulttuuriympäristöjen ja maiseman arvot
sekä virkistyskäytön tarpeet.

Pikaraitiotien ulottuminen liikuntapuiston ja virkistysalueen tuntu-
maan tuo alueelle uusia käyttäjiä.
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Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavaratkaisussa varataan tilat liikenteen järjestämiseksi kaava-
alueella. Liikennejärjestelyt muuttuvat kaava-alueella merkittä-
västi. Raitiovaunuvarikko palvelee koko Kruunusillat hankkeen
mukaisen raitiotielinjaston palvelualuetta. Reposalmentien mitoi-
tuksessa on huomioitu mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettava
raitiolinja, joka kulkee varikon ohitse itä-länsi-suuntaisesti. Repo-
salmentien liikenteen järjestäminen sisältää baanatasoiset pyörä-
liikenteen järjestelyt ja molemmin puoleiset jalkakäytävät. Lii-
kenne-ennusteen mukaan mitoitetulle ajoradalle sijoitetaan
kaava-alueen länsiosaan myös kadunvarsipysäköintiä muita ka-
dun toimintoja häiritsemättä. Reposalmentien, Koulutanhuan ja
Holmanmoision aukion risteys rakennetaan siten, että suojatiet
varustetaan tulosuunnittain liikennehidastein ja hyvät näkemät
suojateille varmistetaan runsaasta koululaisliikenteestä johtuen.
Varikolle sisäänajo tapahtuu Reposalmentieltä autoliikenteen ajo-
ratojen pohjoispuolelta. Tämä järjestely säästää merkittävästi tilaa
korttelialueen eteläreunoilla. koska varikko ja sen yhteydessä ole-
vat korttelit sijaitsevat näin mahdollisimman pohjoisessa. Raitiolii-
kenteen risteämät muun ajoneuvoliikenteen kanssa järjestetään
siten, että risteävä liikenne jalankulkua lukuun ottamatta pysäyte-
tään liikennevalo-opastuksella. Ilomäentien ja Reposalmentien
risteykseen ei ole tarvetta toteuttaa täydellistä liikennevalojärjes-
telyä.

Holmanmoision aukio on mitoitettu siten, että sen kautta pysty-
tään hoitamaan mm. kaava-alueen läntisen korttelin ja pihakan-
nen huoltoliikenne. Kaava-alueen itäosan korttelin huoltoliikenne
järjestetään Rantametsänpolun kautta. Varikon ja siellä säilytettä-
vän raitiovaunukaluston huolto järjestetään kokonaisuudessaan
varikon sisällä.

Kaava-alueelle sijoitetaan pysäköintipaikkoja katujen varteen ja
erilliselle yleiselle pysäköintialueella palvelemaan alueen asiointi-
ja vieraspysäköinnin tarpeita.

Kaava luo edellytykset toteuttaa alueelle korkeatasoiset yhdys-
kuntateknisen huollon palvelut.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Kaupunkikuvallisesti Laajasalon varikkokortteli tuo alueelle koko-
naan uudenlaisen kaupunkirakenteellisen komponentin. Raken-
nukset muodostavat suurkorttelin, joka poikkeaa alueen nykyi-
sestä arkkitehtuurista. Korttelin hybridisyys tuottaa myös kaupun-
kikuvallisesti uudenlaista arkkitehtuuria alueelle.
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Korttelin monimuotoisuudesta ja useista koordinaatistoista joh-
tuen kortteli muodostaa ympäristöön erilaisia näkymiä katse-
lusuunnasta riippuen. Kokonaisuus on suuri, mutta vaihtelevan
muotoisena ja korkuisena se istuu luonnonmaisemaan paremmin
kuin esimerkki neliön muotoinen kortteli olisi tehnyt. Vaihtelevan
suuntaisista rakennuksista avautuu näkymiä ympäristöön.

Pikaraitiotien tuleminen Laajasaloon tulee vaikuttamaan ka-
tunäkymiin ja varsinkin Reposalmentiellä muutos aiempaan tulee
olemaan merkittävä. Varikolle johtavat raiteet ja varikkohallin julki-
sivu Reposalmentielle tulee antamaan katukuvaan uudenlaisen
urbaanin ilmeen.

Matalampaan jalustaosaan osoitetut liike- ja kahvilatilat tekevät
Reposalmentiestä myös kaupunkimaisemman oloisen. Liikunta-
puiston sekä rantametsän suuntaan tiilinen jalustaosa antaa ulkoi-
lualueen käyttäjille mukavaa mittakaavaa. Samalla tiilinen massa
kätkee sisäänsä varikon ja pysäköinnin toiminnot.

Seitsemän viisikulmaista asuinkorttelia sijaitsevat osittain varikkoa
reunustaen ja osittain sen päällä. Asuinkortteleja muodostavat la-
mellit ovat erikorkuisia kolmesta yhteentoista kerrokseen. Kor-
keimmat lamellinosat ovat keskellä korttelia. Metsäkumpareen
paikalle rakentuva kortteli muotoutuu ikään kuin rakennetuksi
kumpareeksi.

Varikon ja pysäköinnin päälle sekä asuinkortteleiden väliin jäävä
kansipiha muodostaa ison aukion. Aukiota tulee jäsentämään
puut, istutetut kumpareet sekä eri toiminnot. Aukiolta tulee avau-
tumaan hienot näkymät ympäröivään maastoon, mutta samalla
kansipihalle johtavat portaat ja luiskat sekä kansipihan puusto tu-
levat olemaan näkyviä elementtejä kaupunkikuvassa.

Alueen kaupunkirakenteen voimallinen muutos alkoi 1960-luvun
loppupuolella, jolloin käynnistyi Laajasalon lähiörakentaminen.
Degerön kartanon pohjoispuolen avoimet viljelyalueet ovat aiko-
jen saatossa muuttuneet metsittymisen ja rakentamisen seurauk-
sena ja Ratikkakortteli jatkaa samaa maiseman muuntumista.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kaavahanke luo mahdollisuuksia vähähiiliseen, kaupunkimaiseen
elämäntapaan. Kruunusillat-hankkeen myötä rakentuva raitiotie-
yhteys on kokonaisuudessaan mittava satsaus joukkoliikentee-
seen ja kestävän kehityksen mukaiseen vähähiiliseen liikkumista-
paan. Kaavahankkeella mahdollistettava varikko on raitiotieyhtey-
delle välttämätön. Rakentamalla varikon yhteyteen myös asu-
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mista tiivistetään kaupunkirakennetta ja hyödynnetään rakennet-
tava paikka järkevästi samalla myös uusien asuntojen rakentami-
seen.

Hankkeen vaikutukset liikennejärjestelmään voidaan ajatella sup-
peasti suunnittelukohteen sisäisiksi tai toisaalta vaikutuksiltaan
suunnittelualuetta huomattavan paljon laajemmiksi. Hanke tarjoaa
asumismahdollisuuksia erinomaisen joukkoliikennesaavutettavuu-
den sijainnissa, joka kannustaa tulevia asukkaita ilmastotavoittei-
den mukaiseen liikkumiseen. Autoriippuvan elämäntavan muo-
dostumiseen vaikuttaa suuresti myös hankkeen pysäköinnin mi-
toitus sekä lähipalveluiden saatavuus, joka on hyvällä tasolla kau-
pallisten palveluiden sijaitessa kävely- tai pyöräilyetäisyydellä.

Kaikessa uudisrakentamisessa tulee HNH 2035-tavoitteen mukai-
sesti pyrkiä hiilineutraaleihin ratkaisuihin. Keskeisenä keinona uu-
disrakentamisessa on uusien rakennusten hyvin korkea energia-
tehokkuus sekä rakentamiseen integroitujen uusiutuvan energian
ratkaisujen toteuttaminen. Lämmityksen osalta maalämpöratkai-
sut yhdistettynä uusiutuvan sähkötuotantoon ja mahdollisten huk-
kalämpöjen hyödyntämiseen näyttäytyvät tavanomaisen kauko-
lämmön hyödyntämistä ilmastoystävällisempinä ratkaisuina
(lähde: Malmin hiilineutraalin energiajärjestelmän selvitys).

Hankealueen nykyinen maankäyttö on virkistysaluetta ja on osit-
tain nurmialueita ja osittain metsää. Virkistysarvojen lisäksi metsä
toimii aktiivisena hiilinieluna ja metsän korvaaminen rakennetulla
ympäristöllä on käytännössä aina ilmastopäästöjä jossain määrin
lisäävä toimi. Metsähehtaarin on arvioitu sitovan hiiltä noin 5000
kg vuodessa, joka vastaa yhden helsinkiläisen tuotantoperusteisia
ilmastopäästöjä vuodessa. Rakentamisen hiilinielua vähentävä
vaikutus voidaan nähdä pieneksi esimerkiksi suhteessa kestä-
vään liikennejärjestelmään liittyviin positiivisiin ilmastovaikutuksiin.
Asemakaava edellyttää, että jatkosuunnittelussa noudatetaan
Helsingin viherkerroinmenetelmässä asetettua tavoitetasoa. Kaa-
vamääräyksissä on viherkattojen rakentamista sijoittamista koske-
vat määräykset. Viherkatot ehkäisevät osaltaan kaupunkitulvien
syntymistä sään ääri-ilmiöiden yleistyessä ilmaston lämmetessä.
Kansipihan ja katualueiden puuistutuksilla on miellyttävän katuti-
lan ja suojaisan pienilmaston muodostamisen lisäksi viilentävä
vaikutus.

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

Hyvät joukkoliikenneyhteydet helpottavat etenkin autottomien
saapumista alueelle.
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Kaava-alueen lähiympäristö tarjoaa laajoja virkistysalueita, joissa
ympäristömelu on jatkossakin Helsingin olosuhteisiin verrattuna
huomattavan vähäistä, vaikka kaava-alueen ja sen lähiympäristön
ääniympäristö muuttuu huomattavasti kaavaratkaisun mahdollis-
taman raitioliikenteen myöstä.

Kaavaratkaisun melun-, runkoäänen- ja tärinäntorjuntaa sekä il-
manlaatuhaittojen vähentämistä koskevat kaavamääräykset luo-
vat edellytykset terveellisen ja turvallisen elinympäristön jatko-
suunnittelulle. Melu ja värähtelyhaittojen minimoimiseen tulee kiin-
nittää erityistä huomiota jatkosuunnittelussa.

Elinkeino-, työllisyys- ja kaupunkitaloudelliset vaikutukset

Laajasalon peruspiirissä on kokoonsa nähden vähän työpaikkoja,
yhteensä noin 2 300, joista noin puolet Yliskylän alueella, johon
Ratikkakorttelikin sijoittuu (Lähde: Aluesarjat). Laajasalon täyden-
nysrakentamisen ja Kruunuvuorenrannan kehittymisen myötä alu-
eelle tulee myös lisää työpaikkoja, joista suurin osa oletettavasti
kaupallisten ja muiden palvelujen alalla. Laajasalon ratikkakortte-
lin varikko tulee toimimaan noin sadan henkilön osapäiväisenä
työpaikkana, alueella jossa ei työpaikkoja tällä hetkellä juurikaan
ole. Lisäksi liiketilat tulevat työllistämään noin kymmenen henki-
löä. Liiketiloja kortteliin on tulossa noin 1 200 k-m². Laajasalon
kaupallisen selvityksen mukaan liiketiloille on koko alueella kysyn-
tää. Ratikkakorttelin liiketilat eivät sijaitse pääasiakasvirtojen var-
rella, mutta pienimuotoisina täydentävät alueen palvelutarjontaa.
Myös kortteliin sijoittuva asuminen luo kysyntää palveluille.

Yhdyskuntataloudellisten vaikutusten lisäksi on arvioitu asema-
kaavan mahdollistaman ratikkakorttelin hybridiratkaisun kaupunki-
taloudellisia vaikutuksia. Laajasalon ratikkakorttelin asemakaava
mahdollistaa asunto- ja liiketilarakentamista raitiotievarikon yhtey-
teen. Hybridiratkaisulla on vaikutuksia kaupungille kohdistuviin tu-
loihin ja kustannuksiin. Kustannukset kohdistuvat kaupungille joko
HKL:n kautta tai suoraan.

Laajasalon ratikkakorttelin lähtökohtana on Kruunusiltojen ja Laa-
jasalon raitiotien toteuttaminen, ja tarve varikolle Laajasalon alu-
eella. Raitiotievarikko on suunniteltu lähtökohtaisesti osaksi hybri-
diratkaisua, joten hypoteettisesta vaihtoehdosta, jossa toteutettai-
siin pelkästään arkkitehtonisesti korkeatasoinen ratikkavarikko, ei
ole olemassa kustannusarviota. Hybridiratkaisusta varikolle aiheu-
tuvia lisäkustannuksia on kuitenkin haarukoitu asiantuntijatyönä.
Varikon yhteyteen sijoitettava asunto- ja liiketilarakentaminen vaa-
tii lisäinvestointeja mm. varikon meluvaimennukseen sekä pohja-
rakentamiseen. Varikon päälle suunniteltava kansipuisto vaatii in-
vestointeja pintarakenteisiin ja kalusteisiin. Lisäksi ilman asunto-
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ja liiketilarakentamista, katuihin ja aukioihin sekä yhdyskuntatekni-
sen huollon verkostoon tarvittaisiin todennäköisesti vähemmän
investointeja. Edellä mainittujen tekijöiden yhteenlaskettu kustan-
nusvaikutus on karkean arvioon mukaan alle 10 milj. euroa.
Edellä lueteltujen lisäksi myös useat muut tekijät vaikuttavat vari-
kon kustannuksiin, ja aiheuttavat kustannuseroja hybridiratkaisun
ja hypoteettisen pelkän varikkovaihtoehdon välillä. Näihin sisältyy
mm. erot julkisivussa, vesikatteessa ja rakenteissa. Muiden teki-
jöiden euromääräistä vaikutusta ei ole arvioitu tarkemmin.

Hybridiratkaisu kasvattaa kaupungille kohdistuvia kustannuksia,
mutta sillä mahdollistetaan kaavoitettavan alueen tehokkaampi
maankäyttö. Asemakaavan mahdollistamasta suuremmasta ra-
kentamisen volyymistä aiheutuu aluetaloudellisia vaikutuksia tuo-
tantoon ja työllisyyteen, sekä kaupungille tuloja rakennusoikeuden
luovutuksesta sekä kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverotuloina.

Raitiotievarikon yhteyteen on suunniteltu asuntorakentamista
42 900 k-m2 ja liiketiloja 1 200 k-m2. Kaavoitettavan rakennusoi-
keuden arvo on yhteensä noin 30  35 milj. euroa. Hybridiratkai-
sun mahdollistaman suuremman rakennusvolyymin johdosta Hel-
singin aluetalouteen kohdistuu enemmän talonrakentamisen in-
vestointeja. Lisäinvestointi on varovasti arvioiden noin 150 milj.
euroa, jonka kokonaisvaikutus tuotantoon (arvonlisäys) Helsin-
gissä on noin 40 milj. euroa ja työllisyysvaikutus Helsingissä noin
700 henkilötyövuotta. Arviot sisältävät suorat ja kerrannaisvaiku-
tukset. Kokonaisvaikutukset kaupungin kunnallis- ja yhteisövero-
tuloihin ovat yhteensä noin 3 milj. euroa. Lisäksi hanke lisää kau-
pungin kiinteistöverotuloja yhteensä noin 4 milj. euroa (nettonyky-
arvo 30 vuoden ajalta rakentamisen aloittamisajankohdasta al-
kaen oletuksella, että tontit myydään). Verrattuna hypoteettiseen
vaihtoehtoon, jossa toteutettaisiin ainoastaan raitiotievarikko, hyb-
ridiratkaisu lisää siten kaupungille kohdistuvia tuloja yhteensä
noin 37  42 milj. euroa.

TOTEUTUS

Vaiheittain toteuttaminen ja kynnystoimet

Ratikkakortteli toteutetaan vaiheittain. Varikon toteutuksen aika-
taulussa huomioidaan Kruunusillat-raitiotiehankkeen aikataulu,
jonka mukaan varikon on tarpeen olla valmiina noin vuonna 2026.
Lisäksi vaiheistuksessa arvioidaan myöhemmin alueellisen pohja-
rakennuksen tarpeita huomioiden varikon ja asuinrakentamisen
rajapinnat
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Toteuttamispolut

Toteuttamispoluissa on mahdollista toteuttaa varikkoa ja osaa
asuinrakentamisesta yhtä aikaa, pääosin asuinrakentaminen to-
teutetaan vaiheittain varikon jälkeen kortteleittain.

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen edellyttää mm. hybriditontin
esirakentamista, johtosiirtoja ja kunnallistekniikan rakentamista
Holmanmoisionpolun ja Rantametsän polun alle. Yhdyskuntatek-
nisen huollon verkostoja on rakennettava kaava-alueen ulkopuo-
lelle riittävän suuritehoisten liitospisteiden saavuttamiseksi. Li-
säksi on tarpeen rakentaa Reposalmentien ratikkakortteliin liitty-
vät liikenteen ja kunnallistekniikan järjestelyt. Laajemmin on tar-
peen toteuttaa myöhemmin myös matala noin 0,5-1 m korkea tul-
vavalli lähemmäksi merenrantaa.

Rakentamisaikataulu

Joitakin asuinkortteleita on mahdollista toteuttaa tarvittaessa sa-
manaikaisesti varikon kanssa noin vuosina 2023 2026. Asuinra-
kentaminen toteutetaan vaiheittain, pääosin varikon rakentamisen
jälkeen vuodesta 2026 eteenpäin noin vuoteen 2034 mennessä.
LPA-halli on mahdollista toteuttaa vaiheittain asuinrakentamisen
tarpeiden mukaisesti. Reposalmentien osuus varikon kohdalla on
tavoitteena toteuttaa noin vuosina 2022 2023. Puistokansi vari-
kon päälle on mahdollista toteuttaa varikon valmistuttua.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin

yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden
elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä

- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-
selle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja moni-
puoliselle asuntotuotannolle

- edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä vies-
tintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä

- ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta ai-
heutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.



35 (40)

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on taajamatointojen aluetta sekä
virkistysaluetta.

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

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on asuntovaltaista aluetta A2
sekä virkistys- ja viheraluetta. Asuntovaltaista aluetta kehitetään
pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen
sekä lähipalvelujen käyttöön. Korttelitehokkuus on pääasiassa
1,0-2,0. Perustellusti korttelikohtainen tehokkuus voi olla tätä suu-
rempikin. Alueen keskeisten katujen varsilla tulee mahdollistaa
liike- ja muuta toimitilaa. Alueen pinta-alasta keskimäärin 60% tai
enemmän on korttelimaata. Virkistys- ja viheraluetta kehitetään
merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto-, ja kulttuurialu-
eena, joka kytkeytyy seudulliseen viherverkostoon ja merelliseen
virkistysvyöhykkeeseen. Virkistys- ja viheralueiden kehittämisessä
huomioidaan yleiskaavan teemakartalla esitetty metsäverkosto.
Lähtökohtana on säilyttää verkoston metsäinen luonne. Yleiskaa-
vassa kaava-aluetta sivuaa idässä sijainniltaan ohjeellinen viher-
yhteys, viherakseli, joka palvelee virkistysyhteytenä ja liittää viher-
alueet toisiinsa. Yhteyden luonne voi vaihdella rakennetusta puis-
tomaiseen tai luonnonmukaiseen. Kaava-alueen koilliskulmaa si-
vuaa yleiskaavassa myös sijainniltaan ohjeellinen pikaraitiotien
linja. Nyt laadittu kaavaratkaisu on yleiskaavan mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on osittain esikau-
pungin pintakallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalai-
sen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Varikon kohdalla, pääosalla aluetta, on voimassa asemakaava
nro 6420 (vahvistettu 24.4.1971). Kaavan mukaan metsäinen
kumpare ja sen ympäristö on leikkikenttäaluetta (UL), urheilukes-
kusaluetta (UK) ja pysäköimisaluetta (LP).

Koulutontilla (tontti 49023/3) ja sen kaakkoispuolella on voimassa
asemakaava nro10594 (vahvistettu 27.10.2000). Koulutontti on
osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi
(YO). Tontille on osoitettu laaja rakennusala enintään kaksikerrok-
siselle rakentamiselle ja 6 300 k-m2 rakennusoikeutta. Koulutontin
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kaakkoispuolella oleva alue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalve-
luiden alueeksi (UL).

Holmanmoisionpolun päässä on voimassa asemakaava 9906
(vahvistettu 17.6.1992) ja siinä Holmanmoisionpolun luoteisosa
on suojaviheraluetta (EV). Holmanmoisionpolun pohjoispuolella
Reposalmentien varressa olevalla yleisellä pysäköintialueella (LP)
on voimassa asemakaava nro 11743 (tullut voimaan 9.1.2015).

Reposalmentien itäosan katualueella on voimassa asemakaava
8825 (vahvistettu 14.9.1984) ja Koulutanhuan katualueella ase-
makaava nro 7009 (vahvistunut 25.10.1974). Kaava-alueeseen
kuuluu lähipalvelurakennusten korttelialueen (YL) tontti 49027/4.
Tontilla on voimassa asemakaava nro 10074 (vahvistettu
28.5.1993).

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa alueen.

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 2017 kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyö

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

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
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 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Uudenmaan ELY-keskus
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan päi-
vitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.
Kaavahankkeen osallistumis- ja arviontisuunnitelmaa on päivitetty
kahteen kertaan. Ensimmäinen päivitys koski pääasiassa kaava-
alueen pienentämistä uimarannan suunnasta ja toisessa suunni-
telmapäivityksessä kaava-alueeseen lisättiin terveyskeskuksen
tontti.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Helsingin uutisissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 5.6.-30.6.2017 seuraavissa paikoissa:
 Laajasalon kirjastossa, osoite Koulutanhua 2
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 14.6.2017 Laajasalon kirkossa, Reposal-
mentie 13

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
kohdistuivat Kaupunginmuseon osalta Holmanmoisionpolun suo-
jeluarvoihin sekä kulttuuriympäristön ja maisemallisten arvojen
säilymiseen. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikunnan palvelu-
kokonaisuus oli huolissaan liikuntapuiston supistamisesta. Helsin-
gin seudun liikenne -kuntayhtymä piti hyvänä kaavahankkeen vai-
kutuksia Kruunusillat-hankkeen toteutumiselle. Kannanotoissa
esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että Holman-
moisionpolun vaiheista on teetetty ympäristöhistoriallinen selvitys
ja liikuntapaikoille on etsitty korvaavia sijainteja Holmanmoision-
polun länsipuolelta sekä viereiseltä Itärannan kaava-alueelta.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat kaavoitusprosessiin, Laajasalon ja Repo-
salmentien alueen liikenteeseen, ratikkakorttelin sijoittamiseen
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alueelle, luontoarvoihin, virkistys- ja urheilualueiden säilymiseen
sekä koulujen oppimisympäristön pienenemiseen. Mielipiteet on
otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaavarajauksia on
mietitty niin että mahdollisimman paljon liikunta-, virkistys- ja met-
säalueita säilyy.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto muusta vuorovaikutuksesta kaavaan liittyen

 Keskustelua asukastilaisuudessa 8.1.2018 klo 18-20 Laajasa-
lon kirkossa.

 Viitesuunnitelmasta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun ehdotus-
ten esittely asukastilaisuudessa 5.3.2018 klo 18-20 Laajasalon
kirkossa.

 Kaavan ja sen viitesuunnitelmasta järjestetyn arkkitehtuurikil-
pailun ehdotukset esillä 26.2.-20.3.2018 näyttelytila Laiturilla.
Kaavan valmistelijat paikalla esittelemässä kilpailutöitä
14.3.2018 klo 16-19.

 Jatkotyön pohjaksi valitun kilpailuehdotuksen esittely Uutta Itä-
Helsinkiä-tilaisuudessa 19.4.2018 klo 16-20 Itäkeskuksen pe-
ruskoulussa.

 Reposalmentien uuden asuinkorttelin ja ratikkavarikkosuunni-
telman sekä ympäröivien alueiden kehittämistyöpaja 8.5. klo
17 20 Laajasalon opistolla.

 Jatkotyön pohjaksi valitun kilpailuehdotuksen esittely
26.5.2018 klo 10-14 Laajasalopäivillä.

Luonnosaineiston (viitesuunnitelman) erillinen nähtävilläolo 15.11. 30.11.2018

Luonnosaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä
ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

Luonnosaineisto oli nähtävillä 15.11.-30.11.2018 seuraavissa pai-
koissa:
 Verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

Luonnosaineistoa koskeva asukastilaisuus pidettiin 22.11.2018
Laajasalon kirkossa.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

HSY:n kannanotto luonnosaineistosta kohdistui uuden jäteveden
pumppaamon sijoittamiseen alueelle. Lisäksi kannanoton mukaan
kaavoituksen yhteydessä tulee selvittää uuden vesihuollon tarve
ja sen kustannukset sekä huomioida riittävät tilavaraukset vesi-
huollon putkille ja laitteille. Alustava vesihuollon yleissuunnitelma
kustannusarvioineen tulee laatia kaavoituksen yhteydessä ja esit-
tää kaavaselostuksen osana. Pihakannen kuivatus tulee järjestää
HSY:n ulkopuolisin järjestelyin.
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Hankkeen paloturvallisuuden osalta kannanotoissa ei nähty koh-
tuuttomia ongelmia. Kaavoitetut viisikulmaiset asuinkorttelit tule-
vat todennäköisesti tuomaan jatkosuunnittelun yhteydessä haas-
teita paloturvallisuussuunnittelulle, samoin kuin kaava-alueen ta-
soerot ja sen myötä nostolava-autojen reitit, jotka vaativat kuiten-
kin jonkin verran väljyyttä toimiakseen. Suurin osa paloteknisistä
kysymyksistä on ratkaistavissa rakennuslupavaiheessa.

Helen Sähköverkon kannanotossa todettiin, että Helen Sähkö-
verkko on suunnittelemassa Reposalmentielle laajamittaista jake-
luverkon investointi- ja uudistamistyötä. Työn toteutus on ajoitettu
tehtäväksi Reposalmentien kadun -ja talojen rakentamisen aika-
taulussa. Reposalmentien ratikkakorttelin sähkönjakelu tulee vaa-
timaan alueelle 1  2 jakelumuuntamoa. Jakelumuuntamot tulevat
palvelemaan pääasiassa muutosalueen asuinkerrostalojen kortte-
lialuetta. Pysäköintilaitos ja ratikkavarikko liittynevät sähköverk-
koon omien keskijänniteliittymien (muuntamoiden) kautta. Jatko-
suunnittelussa ratkaistaan, voidaanko nykyistä YO-korttelissa ole-
vaa jakelumuuntamoa hyödyntää osittain myös hybridikorttelin
sähkönjakelussa.

Kannanotoissa esitetyt asiat on huomioitu kaavamääräyksellä:
Näille korttelialueille on suunniteltava ja rakennettava Helen Säh-
köverkon ohjeen mukainen muuntamotila. Muut kannanotot huo-
mioidaan kaavaehdotusvaiheessa.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Luonnosaineiston (viitesuunnitelman) erillisen nähtävilläolon yh-
teydessä saadut mielipiteet kohdistuivat ratikkakorttelin sijaintiin ja
kokoon, virkistysalueiden vähenemiseen sekä liikenneturvallisuu-
teen. Lisäksi asukkaat kokevat, että heitä ei kuulla eikä heidän
mielipiteitään oteta huomioon kaavoituksessa. Osaan luonnosai-
neiston nähtävillä olon yhteydessä saatuihin mielipideasioihin on
vastattu jo OAS-vaiheen mielipiteiden vastineissa.

Kirjallisissa mielipiteissä on tuotu esiin kriittisen palautteen lisäksi
myös positiivisia seikkoja. Kritiikkiä sai erityisesti liikennemäärän
kasvu, ratikkakorttelin sijainti ja koko sekä virkistysalueen piene-
neminen. Raitiotien tulemista saarelle pidettiin hyvänä ja siihen
liittyvää täydennysrakentamista ymmärrettävänä asiana.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 11 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
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Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi alueen asemakaavan
muutosluonnoksen 26.2.2019 jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kaavaluonnos sekä luonnosaineistoa oli esillä Itäisen Helsingin
suunnitteluhankkeiden Uutta Itä-Helsinkiä! -tapahtumassa kulttuu-
rikeskus Stoassa 15.3. 2019 sekä Laajasalo-päivän yhteydessä
järjestetyissä asukastilaisuudessa Laajasalon kirkossa 25.5.2019.
Lisäksi kaavahankkeesta on keskusteltu ja sitä on lyhyesti esitelty
muiden Laajasaloa koskevien asemakaavan muutoshankkeiden
yhteydessä.

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Esitelty lautakunnalle
Helsingissä, 25.2.2020
Marja Piimies
asemakaavapäällikkö
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Asemakaavoitus

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja
missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin
edetessä, jolloin OAS:n päivitetty versio löytyy Helsingin karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat.

LAAJASALON RATIKKAKORTTELI, ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemmin 15.11.2018
päivätyn suunnitelman. Suunnittelualuetta on muutettu. Katualueen le-
venemisen myötä terveysaseman tontti on otettu mukaan suunnittelu-
alueeseen. (Tehdyt muutokset punaisella)

Reposalmentien varteen suunnitellaan merelliselle alueelle, palve-
lutiloja ja raitiovaunuvarikkoa. Varikko suunnitellaan hybridiraken-
nukseksi, jossa on varikkotoimintojen lisäksi asumista ja palveluja.
Varikon ja asumisen hybridistä järjestetään arkkitehtuurikilpailu,
jonka pohjalta asemakaavaa osin jatkossa valmistellaan. Reposal-
mentien suunnittelussa huomioidaan myös raitiotien jatkaminen
Vartiosaareen.

Suunnittelijat ovat tavattavissa 14.6.2017 klo 17:30–20, Laajasalon kirkossa, Reposalmentie
13. Tervetuloa keskustelemaan suunnittelun lähtökohdista ja tavoitteista.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Suunnitelman aluerajaus on muuttunut. Reposalmentien pohjoispuolella
oleva terveysaseman tontti on liitetty kaava-alueeseen. Aluerajaus on
merkitty kuvaan punaisella.
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Laajasaloa kehitetään uudeksi raideliikenteen verkostokaupungin
osaksi, joka Kruunusiltojen kautta on yhteydessä kantakaupunkiin.
Tavoitteena on mahdollistaa asumista hyvälle paikalle merelliseen Hel-
sinkiin, monipuolisten ja kehittyvien palvelujen ja joukkoliikenteen lähei-
syyteen. Tavoitteena on tarjota edellytyksiä hyvälle kaupunkielämälle,
asumiselle ja ihmisten kohtaamiselle, yrittämiselle ja asuntotuotannolle.
Kruunusillat-hankkeen raitiotietä varten luodaan edellytykset Reposal-
mentielle, samalla huomioiden Vartiosaaren sillalle johtava raitiotieyh-
teys. Huolto- ja säilytysvarikolle Reposalmentien eteläpuolella luodaan
edellytykset. Varikko suunnitellaan niin sanotuksi hybridiksi, jossa on
merkittävä määrä asuinrakentamista kiinni varikossa. Varikon suunnit-
telu perustuu arkkitehtuurikilpailuun, jonka voittaneesta ehdotuksesta
kehitetään ohjauksessa viitesuunnitelma asemakaavaluonnoksen poh-
jaksi vuonna 2018.

Asemakaavan muutos perustuu Helsingin uuteen yleiskaavaan (kau-
punginvaltuusto 26.10.2016), sen selvityksiin ja Laajasalon kaupunkibu-
levardin suunnitteluperiaatteisiin (kslk 2015). Yleiskaavassa esitetyt vir-
kistys- ja viheralueet rannalla ja sen tuntumassa sekä Ilomäentien jat-
keen suuntainen viheryhteys rannalle suunnitellaan uuteen yleiskaa-
vaan perustuen.

Reposalmentiellä tavoitellaan kaupungille ominaista tiivistä, toiminnalli-
sesti aktiivista ja tehokasta rakennetta sekä hyvää kaupunkikuvaa ja
monipuolisia liikkumisen mahdollisuuksia kaikille. Uudisrakentaminen
suunnitellaan ympäristöön sopivaksi. Pääosa asumisesta on kerrosta-
loissa. Palvelujen ja yrittämisen edellyttämien tilojen sijoittamista muun
muassa kadun varren kivijalkatiloihin ja muihin houkutteleviin tiloihin sel-
vitetään. Merkittävästi uudistettava ympäristö suunnitellaan kokonaisuu-
deksi ja nykyisiä viheralueita ja liikuntatoimintoja säilytetään. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman rajan ylittäviä tulva- ja hulevesien hallinnan
ratkaisuja sekä muita mahdollisia teknisiä muutostarpeita selvitetään.
Baana-pyöräilyverkon osa suunnitellaan alueen läpi, Laajasalontien ja
Vartiosaaren sillan välille.

Pohjoisessa alue liittyy Laajasalon yläkoulun ja terveysaseman tonttei-
hin sekä Ilomäentien ja -polun rivi- ja pientaloalueisiin. Lännessä alue
liittyy aiemmin suunniteltuun kauppakeskuksen alueeseen ja Laajasalon
alakoulun tonttiin sekä idässä muun muassa suunniteltavaan Vartiosaa-
ren siltaan. Alueen eteläpuolella on liikuntapuisto ja viheralueita. Uima-
ranta ja osa sen välittömässä tuntumassa olevasta merkittävästä metsä-
alueesta säilytetään.

Kaavan tavoitteet pohjautuvat muun muassa kaupungin strategiaan,
strategiaohjelmiin, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, yleiskaa-
van tavoitteisiin ja selvityksiin, viraston ympäristöohjelmaan, tulvasuoje-
lun tavoitteisiin, Kruunusillat-hankkeeseen ja sen yleissuunnitelmaan,
sekä toisiinsa liittyvien Pohjois-Yliskylän käynnissä olevien ja tulevien
asemakaavan muutosten yhteisiin tavoitteisiin.
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Osallistuminen ja aineistot

Suunnittelijat ovat tavattavissa Laajasalon kirkossa, Reposalmentie 13
14.6.2017 klo 17:30–20.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 5.6.–30.6.2017 :
 Laajasalon kirjastossa, osoite Koulutanhua 2
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja
näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa
saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivi-
tetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään esittämään
viimeistään 30.6.2017. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoitta-
neet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan pää-
töksistä.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 15.11.–
30.11.2018:

 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Suunnittelijat ovat tavattavissa asukastilaisuudessa Laajasalon kir-
kossa, Reposalmentie 13 22.11.2018 klo 18-20.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupun-
gintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla helsinki.kir-
jaamo@hel.fi.

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

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee. Keväällä 2018 valmistel-
laan kaavaluonnos tai sitä vastaava valmisteluaineisto, joka asetetaan
nähtäville. Siinä vaiheessa järjestetään keskustelutilaisuus ja muuta tie-
dotusta. Tämän jälkeen valmistellaan kaavaehdotus. Kaavoituksen ete-
nemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu viimeisellä
sivulla.

Kaavatyön etenemistä voi seurata myös tilaamalla sähköpostiin Vartio-
saaren suunnittelun uutiskirjeen osoitteesta www.hel.fi/ksv/uutiskirjeet.
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Osalliset

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

 Laajasalo-Degerö-seura
 Laajasalon pienkiinteistöyhdistys
 Vartiosaari-seura ry
 Vartiosaaren asukasyhdistys
 Vartiosaaren luonto- ja eläintalliyhdistys ry
 Helsingin seudun kauppakamari
 Helsingin Yrittäjät
 Helsingin seurakuntayhtymä
 Laajasalon Palloiluhallit Oy
 DNA Oy
 Elisa Oyj
 Sonera Carrier Networks Oy
 TDC Oy
 AinaCom Oy
 IP-Only Telecommunications Finland
 Helsingin luonnonsuojeluyhdistys

 asiantuntijaviranomaiset
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus)
 Asuntotuotantotoimisto (ATT)
 Museovirasto
 Kaupunginmuseo
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 kiinteistöviraston tilakeskus
 kiinteistöviraston geotekninen osasto
 liikuntavirasto
 opetusvirasto
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 sosiaali- ja terveysvirasto
 varhaiskasvatusvirasto
 ympäristökeskus
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Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunki- ja
ympäristökuvaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan, liikkumiseen ja
liikenteeseen sekä laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun mer-
kittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat
kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvitta-
essa muut viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueen. Kaavoitus on tullut vi-
reille Helsingin kaupungin aloitteesta. HKL:n ja Kruunusillat-hankkeen
kanssa on neuvoteltu raitiotievarikon tarpeesta. Kiinteistövirasto valmis-
telee myöhemmin asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti
kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijan / tontinomistajan
kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Alueella voimassa olevissa asemakaavoissa
- nro 6420 (voim. 1971) alue on merkitty urheilukeskusalueeksi (UK),

leikkikenttäalueeksi (UL), puistoalueeksi (P), (LP) ja katualueeksi.
- 9906 (voim. 1993) alue on merkitty suojaviheralueeksi (EV).
- 11743 (voim. 2015) alue on merkitty yleiseksi pysäköintialueeksi

(LP).
- 7009 (vahv. 1974) alue on merkitty katualueeksi.
- 10594 (voim. 2000) alue on merkitty urheilu- ja virkistyspalvelualu-

eeksi (VU), opetustoimintaa palvelevaksi korttelialueeksi (YO) sekä
puistoksi (VP).

- 8825 (voim. 1984) alue on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL) ja katu-
alueeksi.

- 10074 (voim. 1993) alue on merkitty julkisten lähipalvelurakennus-
ten korttelialueeksi (YL).

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty pientaloval-
taiseksi alueeksi, asuminen; kerrostalovaltaiseksi alueeksi, asumi-
nen/toimitila; kaupunkipuistoksi sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennus-
taiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (2016) alue on merkitty asuntoval-
taiseksi alueeksi (A2), asuntovaltaiseksi alueeksi (A3) sekä virkistys- ja
viheralueeksi. Alueelle on merkitty myös osa viheryhteyttä, baanaverk-
koa ja pikaraitiotietä.

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä ja suunnitelmia:
- Kruunusillat-hankkeen raitiotien yleissuunnitelma (Kruunusillat ja

Helsingin kaupunki, 2016).
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- Laajasalon alueellinen kehittämissuunnitelma ja kaupunkibulevardi
(Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvi-
tyksiä 2014:13)

- Laajasalon kaupunkibulevardin suunnitteluperiaatteet (Helsingin
kaupunkisuunnitteluvirasto, Kslk 9.6.2015)

- Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaavan muutosehdotus,
nro 12430 (HEL 2015-001115)

- Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muutos (HEL
2016-000535), osallistumis- ja arviointisuunnitelma

- Yliskylän aluesuunnitelma 2015-2024 (Helsingin kaupunki rakennus-
virasto, 2015:2)

- Vartiosaaren osayleiskaava, nro 12373 (HEL 2011-007765)
- Laajasalon ratikkakorttelin asemakaavan muutosluonnos, kaupun-

kiympäristölautakunta 5.2.2019

Alueella on nykyisin Reposalmentien molemmin puolin monimuotoisia ja
vaihtelevia puistoja ja viheralueita sekä liikuntapuiston pohjoisosa. Vi-
heralueet liittyvät osaksi laajempaa kokonaisuutta Pohjois-Yliskylässä.
Reposalmentie on itäiseltä osaltaan jalankulku- pyöräily- ja huoltoreitti
Reposalmen rantaan. Alueen maiseman ja luonnon kannalta tärkeä osa
on merenranta. Pääosin kaakkoon suuntautuva ranta-alue sen tuntu-
man viheralueineen on merkittävä maisemallinen kokonaisuus liikkumi-
seen houkuttelevine kulkureitteineen. Kaupunki ylläpitää rannalla puku-
suojia. Reposalmentien tuntumassa on koira-aitaus. Liikuntapuiston toi-
mintoja suunnittelualueella ovat beach volley -kentät, kuntoiluvälineet,
lentopallokenttä ja kuntoradan osa. Alueen eteläosa on osin alavaa ja
tulvariskille altista.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Suvi Huttunen, arkkitehti, p. (09) 31037335, suvi.huttunen@hel.fi

Liikenne
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37088,
markus.ahtiainen@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37251, jouni.kilpinen@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Niina Strengell, maisema-arkkitehti p. (09) 310 37072,
niina.strengell@hel.fi

Vuorovaikutus
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310 37403,
juha-pekka.turunen@hel.fi
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Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaali-
sen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twit-
ter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä Suun-
nitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 kaupungin aloitteesta
•suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2016 kaavoituskatsauksessa

OAS

•OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 5.6.–30.6.2017 , suunnittelija on tavattavissa
Laajasalon kirkossa 14.6.2017 klo 17:30-20

•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/ksv ja Helsingin uutisissa
•mahdollisuus esittää mielipiteitä

Luonnos

•luonnosvaiheen aineisto nähtävillä verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat 15.11.-
30.11.2018

•asukastilaisuus järjestetään Laajasalon kirkossa Reposalmentie 13, 22.11.2018 klo 18-20
•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/ksv ja Helsingin uutisissa
•mahdollisuus esittää mielipiteitä
•päivitetty OAS nähtävillä 15.11.-30.11.2018
•kaavaluonnos esitellään lautakunnalle arviolta alkuvuodesta 2019

Ehdotus

•kaavaehdotus esitellään lautakunnalle arviolta alkuvuodesta 2020
•mielipiteisiin ja muistutuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka löytyy
karttapalvelusta kartta.hel.fi

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

•kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa,
Hufvudstadsbladetissa, Metro-lehdessä, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset
sekä Helsingin kaupungin kirjaamon ilmoitustaululla

•mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot
•muistutukset ja lausunnot käsitellään lautakunnassa

Hyväksy-
minen

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

•kaava tulee voimaan.











Asemakaavan nro 6420, 8825, 9906, 10594, ja 11743 osa, jonka asemakaavan muutos nro 12546 voimaantullessaan kumoaa.
Del av detaljplan nr 6420, 8825, 9906, 10594 och 11743 som upphävs då detaljplaneändringen träder i kraft.

Poistuvat merkinnät ovat eri mittakaavassa kuin asemakaavan muutos.
De strukna beteckningarna är i annan skala än detaljplaneändringen.













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

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

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

1. Kuorikate 70 mm
2. Kasvualusta

- perennat 300 mm
- pensaat 400 mm
- pikkupuiden istutuskuoppa 600x1500x1500 mm
- puiden istutuskuoppa 800x2000x2000 mm

3. Vettä pidättävä kivivilla
- pensaat 40 mm
- puut ja pikkupuut 80 mm

4. Suodatinkangas rakennesuunnitelmien mukaan
5. Kannen täytöt/kevennys rakennesuunnittelijan mukaan /
Salaojituskerros, esim. murske 8-16 tai kevytsora, vähintään 100 mm
6. Kannen pintalaatta ja muut rakenteet rakennesuunnittelijan mukaan

2.

1.

3. 4. 5.

6.

PENSAAT
esim.
- kääpiövuorimänty
- pensasangervot
- lamoherukka

KULKUREITTI / PELASTUSAJO

1. Betonikivi 80 mm
2. Asennushiekka 50 mm
3. Kannen täytöt/kevennys rakennesuunnittelijan mukaan
6. Kannen pintalaatta ja muut rakenteet rakennesuunnittelijan mukaan

LEIKKIPAIKKA

1. Turva-alusta
2. Joustinkerros leikkivälineen mukaan
4. Kannen täytöt/kevennys rakennesuunnittelijan mukaan
6. Kannen pintalaatta ja muut rakenteet rakennesuunnittelijan mukaan

MÄNNYT

NURMI

1. Kasvualusta 200 mm
2. Vettä pidättävä kivivilla 40 mm
3. Suodatinkangas rakennesuunnitelmien mukaan
4. Kannen täytöt/kevennys rakennesuunnittelijan mukaan /
Salaojituskerros, esim. murske 8-16 tai kevytsora, vähintään 100 mm
6. Kannen pintalaatta ja muut rakenteet rakennesuunnittelijan mukaan

40
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TUKIMUURI
- Corten-teräs
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3. 4. 5.

6.

MÄNNYT
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PERIAATELEIKKAUS 1

PERIAATELEIKKAUS KANSIPIHA-ALUEEN RAKENNEKERROKSISTA 1:100



PERIAATELEIKKAUS 2

PERIAATELEIKKAUS KANSIPIHA-ALUEEN JULKISESTA REITISTÄ 1:100

VIHERKATTOJEN RAKENNETYYPIT

MAKSARUOHOKATTO

NIITTYKATTO



































SELVITYS LAAJASALON VARIKON SIJAINNISTA
Markus Ahtiainen
Helsingin kaupunki
Kaupunkympäristön toimiala 2019



SELVITYS LAAJASALON VARIKON SIJAINNISTA

Kruunusillat raiteen liikennöintiin tarvittavan raitiovaunukaluston varikko toiminnan sijoittamista on
selvitetty, nykyisille varikoille, Laajasalon alueelle ja Roihupeltoon. Nykyisille varikoille ei mahdu
Kruunusillat raiteen kalustomäärä, eikä kyseisen kokoiselle kalustolle ole tarvittavia päivittäishuollon
tiloja. Roihupeltoon pitäisi rakentaa siirtoraide, joka 2-raiteisena maksaisi raidejokerin keskimääräisellä
kilometrihinnalla noin 60 milj.euroa. Raiteelle ei ole näköpiirissä riittävää matkustajakysyntää
liikennöinnin aloittamiseksi näköpiirissä olevan maankäytön (yleiskaava) toteutuessa. Raide jäisi
siirtoraiteeksi. Paitsi siirtoraideinvestointi niin myös siirtoajo muodostaisi vuositasolla mittavia
kustannuksia. Raidejokerin varikolle Roihupeltoon ei myöskään ole järjestettävissä riittäviä tiloja.
Raiteelle Roihupeltoon ei ole käytettävissä riittävästi asemakaavan mukaista katutilaa liikennöinnin
kannalta tarkoituksenmukaisimmalle linjausvaihtoehdolle. Tämän tilan järjestäminen ei ole prosessina
mielekästä siirtoraidetta varten. Laajasaloon rakennettava varikko ei tuo ylimääräisiä rakenteita tai
siirtoliikennetarvetta. Siirtoliikenteen kustannukset on arvioitu Koskelaan olevan n. 1,4 milj.euroa
vuodessa (vuoden 2015 ajokustannukset nykyisin käytettävällä kalustolla). Isommat korjaukset (mm.
pyörähionta) on työkoneinvestointien ja ammattityöntekijöiden työn kannalta kuitenkin tarpeen
keskittää harvemmille varikoille (Koskela). Kaikki olemassa olevat varikot joutuvat merkittävien
korjaustöiden kohteeksi ja muitakin uusia varikoita joudutaan tekemään. Varikon sijoittamista
Laajasaloon on arvioitu jo siitä lähtien kun raitiotieliikenne alkoi näyttää todennäköiseltä
joukkoliikenneratkaisulta Laajasaloon (2010-luvun vaihde). Tuolloin ei tosin vielä tiedetty kaluston
tarkkaa kokoa tai määrää. Arvioidut vaihtoehdot ovat jaettavissa kahteen eri kategoriaan kalliovarikoihin
ja muuhun rakenteeseen yhdistettyihin varikoihin. Täysin erillistä maanpäällistä varikkoa paremmin
teollisuusalueille soveltuvine ominaispiirteineen ei ole pidetty mahdollisena sijoittaa Laajasaloon.



KALLIORATKAISUT

Kallioratkaisuissa yhteinen riskitekijä on louhiminen jo rakennetussa ympäristössä sekä kallion
myöhemmin esille tuleva odotettua heikompi laatu.

1. Kruunuvuorenrannan vanhat kallioluolat (varmuusvarastot, A)

Kruunuvuorenrannan vanhat kallioluolat ovat aiemmin olleet öljysäilytyksen käytössä. Luolia on kaksi
ja ovat pitkiä melko jyrkästä alaspäin laskevia tiloja. Luolien pohja on alimmillaan – 50 metrissä.
Kallioluolien muoto, koko ja pohjan ominaisuudet eivät sellaisenaan olisi toimineet valmiina tilana
vaan lisälouhintaa ja rakentamista olisi jouduttu tekemään huomattavan paljon. Käytettävissä olleen
tiedon mukaan olisi ollut varsin todennäköistä, että kalloluolan sisään olisi pitänyt rakentaa
kahdennettu rakenne (halli). Näin olleen kallion sisään sijoittamisella ei olisi syntynyt erityisiä säästöjä
itse varikon osalta verrattuna maan päälliseen halliin. Ajorampille olisi kertynyt huomattavasti mittaa.
Sen toteutettavuus arvioitiin haastavaksi suuaukko olisi pitänyt sijoittaa melko kauas. Suuaukoksi
sopivia paikkoja ei ole paljon tarjolla kallioseinämien muodossa. Suuaukko olisi pitänyt erittäin
todennäköisesti sijoittaa korttelirakenteeseen suurelta osin päältä avattavana betonirakenteena.

2. Gunillankallio-Kaivoskallio (B,C)

Gunillankalliossa rajallisista rampin toteutusmahdollisuuksista johtuen lattiapintaa ei olisi saatu
laskettua niin alas, että riittävät tilat olisivat järjestyneet. Lisäksi päältä avattavaa rakennetta olisi
syntynyt niin paljon, ettei avokalliosta olisi jäänyt jäljelle käytännössä juuri mitään. Kallion päälle tulisi
kuitenkin joka tapauksessa rakenteita, jotka muuttaisivat avokallion luonnetta haitallisesti. Sisään ja
ulosajon järjestämistä rajoitti Koirasaarentien geometria, joka on sovitettu kallioiden (Gunillankallio
ja Kaivoskallio) väliin. Lisähaasteita muodostuu rakentamiskorkeuksista ja mahdollisen rakenteen
kuivatuksesta. Kaivoskallioon sijoittamiselle ei nähty senkään vertaa edellytyksiä mitä
Gunillankallioon.

3. Riitankallio (O)

Riitankallioon ainoa mahdollinen ajoyhteys olisi ollut sen pohjoispuolelta Marunakujalta. Ajoyhteyden
järjestäminen toisi puistokaistaleelle noin 100 m pitkän huoltohallin (ei mahdu kallioalueelle). Raiteet
sekä sisään, että ulosajoon sekä varikon tarvitseman huoltoyhteyden. Kyseinen puistokaistale on
myös tärkeä hulevesireitti, joka on selvästi alempana mihin tulvakorkeuksiin pitkällä aikavälillä
katsotaan tarpeelliseksi varautua (Helsingin kaupungin tulvastrategia). Yhteyden tulee jatkossakin
toimia tulvareittinä (sadantatulva). Varikon järjestelyt tulee myös tehdä siten, että tulvatilanteissa,
joihin varaudutaan, vesiä ei pääse varikolle. Raideyhteyden järjestäminen varikolle katkaisisi
tulvareitin.

Yleiskaavassa rakentamisalueeksi osoitettu kallioalue on sinänsä varsi laaja ja keskiosiltaan
korkeusasemat mahdollistaisivat sellaisten holvattujen kalliotunnelien tekemisen, jotka
mahdollistaisivat raitiovaunujen säilyttämisen. Kallioalue laskee kuitenkin voimakkaasti sivustoiltaan
ja rinteen yläosassa kulkee yksityisten tonttien raja. Idässä lähimmät rakennukset sijaitsevat melko
ylhäällä kalloilla. Lännessä kallion alapuolella. Varikon luolajärjestelyt (säilytys- ja järjestelyraiteet)
eivät aivan mahdu kokonaisuudessaan kallion korkeimmalle osalle. Kalliota jouduttaisiin melko
todennäköisesti avaamaan päältä erityisesti kallioalueen lounaisosasta. Toimenpiteet pitäisi toteuttaa



yksityisessä omistuksessa olevien tonttien kanssa yhteistyössä. Tällaisen järjestelyn osalta ei ole
etukäteen arvioitavissa löytyykö yhteisesti hyväksyttävää lopputulosta tarvittavassa aikataulussa.
Kaupunki ei halua pakottaa yksityisiä maanomistajia tällaisiin yhteisjärjestelyihin. Alueen
länsipuolisista tonteista valtaosa ei ollut kiinnostunut tonttikohtaisesta täydennysrakentamisesta,
kun sitä tiedusteltiin käynnissä olevan asemakaavoitustyön yhteydessä.

MAAN PÄÄLLISET RATKAISUT

Näille ratkaisuille yhteisenä ominaisuutena voidaan katsoa varikon sijoittuminen jo rakennettuun
ympäristöön. Tästä seuraa rakennukselle ja varikkotoiminnalle kohdistuva kaupunkikuvallinen korkea
vaatimustaso. Laajat järjestelyraiteet, avokentät tai esteettisesti heikkolaatuiset hallirakenteet eivät tule
kyseeseen.

4. Haakkoninlahdenkadun ja Koirasaarentien risteyksen kortteli (D)

Koirasaarentien ja Haakoninlahdenkadun kaakkoisnurkan korttelia arvioitiin varikkohybridiksi. Tuossa
kohteessa kadun kohtien välillä, joista kortteliin voisi ajaa raitiovaunulla on liikaa korkeuseroa
riittävän tasaisen lattiapinnan muodostamiseksi. Kohteessa ei olisi mahdollisuutta yhden ajoliittymän
ratkaisulle. Lisäksi korttelimaaksi käytettävissä oleva tila osoittautui liian suppeaksi.

5. Laajasalontien varren korttelit (E,F,G)

Laajasalontien muuttamiseksi nykyisen suunnittelun mukaiseksi tehtiin ensimmäisiä suunnitelmia
2010-luvun taitteessa, kun kauppakeskuksen alueen nykyinen asemakaava oli pitkälle valmisteilla.
Tarkastelun pohjalta havaittiin Laajasalontien varren soveltuvuus varikkotoiminnalle
kauppakeskuksen kohdalla erittäin huonoksi. Yliskylänlahden kohta arvioitiin potentiaalisemmaksi.
Myöhemmin kun Laajasalontien varren ja raitiotien suunnittelu on edennyt, on arvioitu tarkemmin
myös Yliskylänlahden kohtaa. Ajoyhteyden järjestäminen Laajasalontieltä vaatii erittäin paljon tilaa
koska vaunujen sisään ja ulosajoon tarvittavaa järjestelytilaa ei ole helposti järjestettävissä
Laajasalontielle, kun varaudutaan siihen, että Laajasalontiellä olisi myös linjaliikennettä. Lisäksi
Laajasalontien on erittäin vilkasliikenteinen ja ajon ohjaaminen aiheuttaa haittaa muulle liikenteelle.
Sisään ja ulosajoa varten pitäisi sivukadulla olla riittävästi tilaa; vähintäänkin noin 75m (noin korttelin
verran) Laajasalontien reunasta lähimmälle ovelle. Tästä syystä varikko ja siihen kytkeytyvä kortteli
työntyisi merialueen päälle täyttömaalle.

6. Ilomäentien ja Marunapolun vierustan puistoalueet (h,I,J,K)

Kyseisille alueille sijoittaminen edellyttäisi varikolla tarvittavien toimintojen (huolto ja säilytys)
sijoittamista erilleen. Toimintojen välinen ja suurelta osin muukin järjestelyraiteisto sijoittuisi kadulle
ja toimintojen väliin. Tämä olisi kaupunkikuvallisesti huonoa ympäristöä ja varikkotoiminnan haitat
olisivat vaikeammin hallittavissa. Varikon integrointi muuhun korttelirakenteeseen
kaupunkikuvallisesti kestävällä tavalla olisi erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta.



7. Reposalmentien varsi (L,M,N)

Reposalmentien varren yleiskaavan mukaiset rakentamisalueet muodostavat suurempia
kokonaisuuksia. Ilomäentien itäpuolelle sijoittuva varikkokortteli arvioitiin mahtuvan alueelle
kolmella eri tavalla joko pohjoispuolelle siten, että Reposalmentie linjataan etelämmäksi tai
Reposalmentien eteläpuolelle. Ensimmäinen ratkaisutapa toisi uuden melko suuren
korttelikokonaisuuden lähelle nykyisi tontteja. Jäljempi toteutusvaihtoehto olisi sijoittunut varsin
lähelle uimarantaa ja itä-länsi suuntaisesti siten, että se olisi ollut järjestelyraiteista johtuen
tilankäytöllisesti epäedullinen. Varikon alle olisi jäänyt metsäistä virkistysaluetta ja uimarantaa
palvelevia alueita. Nämä katsottiin huonoiksi tavoiksi toteuttaa varikko. Ilomäentien länsi ja
Reposalmentien eteläpuolella olevalle alueelta löytyi sen sijaan mahdollinen sijoituspaikka.
Sijoittaminen tuohon paikkaan mahdollistuu siten, että Reposalmentien linjaus siirretään
mahdollisimman pohjoiseen ja varikon toiminta järjestetään läpi ajettavaksi etelään päin kiilautuvaan
muotoon. Sisäänajon järjestäminen melko hiljaiselta kadulta onnistuu. Myös kortteliin sijoittuva muu
rakentamien katsottiin mahdolliseksi. Varikon rakenteita ei katsottu mahdolliseksi sijoittaa
Holmanmoisionpolun lounaispuolelle. Tältä pohjalta laadittiin varikon luonnos varikon
esimerkkiratkaisuksi, joka oli varikkokorttelin suunnittelukilpailun yksi lähtötieto. Kilpailun voittaneen
ehdotus perustuu sijoituspaikasta tehdyn arviointityön mukaiseen ratkaisuun merkittävästi
tarkentuneena.
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A-Insinöörit Suunnittelu Oy
FINLAND:

Tel. +358 207 911 888, www.ains.fi
Business ID 0211382-6

TIIVISTELMÄ

Tässä selvityksessä tutkitaan tie- ja raideliikenteen aiheuttamia äänitasoja Laajasalon ratik-
kakorttelin asuntotonttien julkisivuilla ja oleskelualueilla. Selvityksessä esitetään myös laa-
jemmin koko kaava-alueen liikennemelutasot.

Selvityksen kohteena olevat asuntotontit ovat osa niin sanottua ratikkakorttelia, jonka keski-
öön kuuluu Kruunusiltojen pikaraitiovaunuyhteyttä palveleva raitiovaunuvarikko. Asuntotontit
asettuvat varikon ympärille ja osin sen päälle muodostaen näin varikon kanssa Helsingissä
uudenlaisen hybridikokonaisuuden. Asuinrakennusten talotyypit ovat lamelleja, jotka muo-
dostavat seitsemän viisikulmaista pienkorttelia. Asuinrakennusten korkeus ja kerrosluku
vaihtelee.

Merkittävimmät melunlähteet kohteen ympäristössä ovat Reposalmentie, Ilomäentie, Laaja-
salontie, Reposalmentiellä ja Ilomäentiellä suunniteltu kulkeva pikaraitiovaunuyhteys sekä
kohteen yhteyteen rakennettavan varikon kautta tapahtuva liikenne. Oheisten väylien liiken-
nemäärät on kuvattu kohdassa 2.2.

Kohteen oleskelualueella vallitsevat keskiäänitasot on esitetty liitteessä 1. Selvityksen perus-
teella todettiin, että leikkiin ja ulko-oleskeluun tarkoitetuilla asuntokorttelien sisäpihoilla sekä
suurimaksi osaksi asuntokorttelien välistä pihakantta päivä- ja yöajan ohjearvot täyttyvä poh-
joisreunaa lukuun ottamatta.

Ulkoivapan ääneneristävyyden mitoitus on esitetty kohdassa 5.2. Selvityksen perusteella to-
dettiin, että ulkovaipan ääneneristys on mitoitettava liikennemelua vastaan käyttäen äänita-
soerosuosituksena kuvassa 5 esitettyjä äänitasoerosuosituksia.

Parvekkeiden ääneneristävyyden mitoitus on esitetty kohdassa 5.3. Selvityksen perusteella
todettiin, että parvekkeiden ääneneristys on mitoitettava liikennemelua vastaan käyttäen ku-
vassa 6 esitettyjä äänitasoerosuosituksia.

Kappaleessa 5.4 on käsitelty meluselvitykseen liittyviä epävarmuuksia. Kokonaisuutena sel-
vitys on laadittu siten, että tulokset eivät pyri aliarvioimaan melutasoja. Näin ollen selvityksen
tuloksena esitettyjen meluntorjuntavaatimusten voidaan arvioida olevan riittävät, vaikka epä-
varmuuksia esitettyihin tuloksiin väistämättä liittyykin.

Kappaleessa 6 on kuvattu aluesuunnittelun näkökulmasta raitiotieliikenteen tärinän- ja run-
komeluntorjunnan periaateratkaisut. Vaimennusratkaisuja sijoitettaan sekä varikon ratara-
kenteisiin ja perustuksiin sekä asuinrakennusten kantaviin rakenteisiin, perustuksiin sekä Re-
posalmentien varressa radanpuoleisille maanpaineseinille. Reposalmentielle suunniteltavan
raitiotien osalta ratarakenteissa sekä perustamistavoissa otetaan huomioon runkomelun-
sekä tärinäntorjunta. Suunnitteluratkaisut näiltä osin täsmentyvät jatkosuunnittelussa.

Espoossa 10.1.2020

A-INSINÖÖRIT SUUNNITTELU OY
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1 JOHDANTO

1.1 Tilaaja

Lehto Asunnot Oy
Väritehtaankatu 8
01300 Vantaa

Topi Kekki p. 044 595 2406
topi.kekki@lehto.fi

1.2 Tekijät

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo
puh. 0207 911 888, fax. 0207 911 778

DI Joni Kemppainen p. 0207 917 404
joni.m.kemppainen@ains.fi

DI Timo Huhtala p. 0207 911 560
timo.huhtala@ains.fi

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Ilmarisenkatu 18 A, 2. krs, 20520 Turku
puh. 0207 911 888, fax. 0207 911 312

DI Tuukka Lyly p. 0207 911 839
tuukka.lyly@ains.fi

1.3 Kohde ja selvityksen tarkoitus

Rakennuskohde: Laajasalon ratikkakortteli
Osoite: Reposalmentie (korttelit 49073 ja 49089)

00840, Helsinki

Tehtävä: Liikennemeluselvitys

Selvityksen kohteena olevat asuntotontit ovat osa niin sanottua ratikkakorttelia, jonka keskiöön
kuuluu Kruunusiltojen pikaraitiovaunuyhteyttä palveleva raitiovaunuvarikko. Varikon toteuttaa
ennen asuntorakennuksia Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) arviolta vuosina 2023-2025
ja se ei kuulu tämän selvityksen piiriin. Asuntotontit asettuvat varikon ympärille ja osin sen
päälle muodostaen näin varikon kanssa Helsingissä uudenlaisen hybridikokonaisuuden.

Asuinrakennusten talotyypit ovat lamelleja, jotka muodostavat seitsemän viisikulmaista pien-
korttelia. Asuinrakennusten korkeus ja kerrosluku vaihtelee. Pysäköintilaitos sijaitsee varikon
keskellä omana yksikkönään, jonne sijoitetaan kaikki asuntotonttien edellyttämät autopaikat.
Vieras- ja liiketilojen paikat sijoitetaan katualueille. Varikon ja pysäköintitontin päälle sijoittuu
yleinen puistoalue ja asuntotonttien piha-alueet. Osa asuntokortteleiden piha-alueista on osoi-
tettu yhteiskäyttöiseksi.
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Kaava-alueeseen kuuluu myös Reposalmentien eteläpuolella oleva koulu, joka puretaan ja ti-
lalle rakennetaan uusi. Lisäksi Reposalmentien pohjoispuolella sijaitseva terveysasema sisäl-
tyy kaava-alueeseen. Myös näiden alueiden liikennemelun ennustetilanne sisältyy selvityk-
seen.

Tässä selvityksessä tutkitaan tie- ja raideliikenteen tuottamia melutasoja kohteen Laajasalon
ratikkakortteli julkisivuille ja piha-alueille. Selvityksessä tarkastellaan piha-alueen sijoitusta
sekä määritetään julkisivuilta ja parvekkeilta vaadittavat äänitasoerot siten, että melutasojen
ohjearvot saavutetaan. Selvityksen lopussa on lisäksi esitetty raitiotieliikenteen tärinän- ja run-
komeluntorjunnan periaateratkaisut aluesuunnittelun näkökulmasta.

2 LÄHTÖTIEDOT

2.1 Maastomalli ja rakennukset

Selvitys perustuu Anttinen Oiva arkkitehdit Oy:n 8.11.2019 ja 28.11.2019 päivättyihin pääpii-
rustuksiin sekä Maanmittauslaitokselta saatuun avoimeen pohjakartta-aineistoon. Kartta sisäl-
tää alueen korkeustiedot sekä rakennusten ja liikenneväylien sijainnit: http://www.maanmit-
tauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi. Korttelin rakennusmassojen ja liikenne-
väylien sijainnit on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Kaava-alueen ja Laajasalon ratikkakorttelin rakennusmassojen ja liikenneväylien si-
jainnit. Selvitysalue on rajattu kuvaan punaisella. Ratikkakortteli koostuu seitsemästä viisikul-
maisesta kerrostalosta kuvassa keskellä oikealla. Lisäksi Reposalmentien eteläpuolella oleva
koulu puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Uudet rakennusmassat on merkitty kuvassa vihre-
ällä.
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2.2 Liikenne

2.2.1 Tieliikenne

Kohteen läheisyydessä sijaitsevat merkittävät melulähteet ovat Reposalmentie, Ilomäentie ja
Laajasalontie. Teiden ennustetut liikennemäärät, nopeusrajoitukset sekä raskaan liikenteen
osuudet on saatu kohteeseen tehdyn viitesuunnitteluvaiheen meluselvityksestä [1], jonka tie-
tojen ajantasaisuuden Helsingin kaupunki on vahvistanut. Keskiarkivuorokauden liikennemää-
rät, nopeusrajoitukset sekä raskaan liikenteen osuus on esitetty eri tieosuuksille taulukossa 1.

Yö- ja päiväajan liikennemäärät lasketaan oletuksella, että 90 % keskiarkivuorokausiliiken-
teestä ajoittuu päiväajalle (klo 7 22) ja loput yöajalle (klo 22 7).

Taulukko 1. Laskennassa käytetyt keskiarkivuorokauden liikennemäärät

Tieosuus
KAVL*

Ennuste
v. 2040

[ajon/vrk]

Nopeus-
rajoitus [km/h]

Raskaan
liikenteen

osuus

Laajasalontie
(Koirasaarentie- Reposalmentie) 25 700 50 7 %

Laajasalontie
(Reposalmentie-Kuukiventie) 33 400 50 7 %

Reposalmentie (Laajasalontie- Koulu-
tanhua) 8400 40 7 %

Reposalmentie (Koulutanhua- Ilomäen-
tie) 7500 40 7 %

Reposalmentie (Ilomäentiestä itään) 6900 50 7 %
Ilomäentie 2000 40 7 %

2.2.2 Raideliikenne

Helsingin kaupunki on päättänyt niin sanotun Kruunusillat-pikaraitiovaunuyhteyden toteuttami-
sesta kantakaupungin ja Laajasalon välille ja lisäksi tätä palvelevan uuden varikon toteuttami-
sesta. Pikaraitiovaunuyhteyden on arvioitu olevan käytössä vuonna 2026 ja yhteyttä palvele-
van varikon on suunniteltu olevan tuolloin käytettävissä. Helsingissä raitioliikenne palvelee noin
välillä 05:00-01:00.

Kohteen pohjoispuolelle suunnitellun raitiotien kautta kulkevien raitiovaunujen ennustetut lii-
kennetiedot on saatu pääosin kohteeseen tehdyn viitesuunnitteluvaiheen meluselvityksestä
[1]. Helsingin kaupunki tarkensi ja täydensi tietoja erityisesti varikon liikenteen osalta. Raitio-
vaunujen tyypit, lukumäärät, keskimääräiset pituudet ja arvioidut nopeudet kohteen kohdalla
on esitetty erikseen yö- ja päiväajalle taulukossa 2.
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Taulukko 2. Laskennassa käytetyt raitioliikennetiedot. Lukumäärät on ilmoitettu ohituksina
suuntaa kohti.

Artic-raitiovaunut
Junan
pituus

[m]

Junan
nopeus
[km/h]

Junien lukumäärä
(vuoroja/suunta)
Päivä (klo 7-22)/

Yö (klo 22-7)

Ennuste

Raitioliikennelinjat

Keskusta - Yliskylä
(Reposalmentien päätepysäkki  Ilomäentietä
pohjoiseen)

45 40 118/35

Keskusta  Haakoninlahti
(varikolle ajo) 34 40 65/16

Varikon raitioliikenne
Varikko, suoraan pohjoiseen (lähtö ja paluu) 34/45 40 5/15
Varikko, itään päätepysäkin kautta
(lähtö ja paluu) 34/45 40 10/30

Varikon sisäinen kierto 34/45 40 0/25

Kuvassa 2 on esitetty raitiotielinjojen reitit kohteen läheisyydessä. Alueella on huomattavan
paljon liikennöintiä yöaikaan. Erityisesti varikon osalta suuri osa liikenteestä ajoittuu yöaikaan.
Varikon kautta tapahtuvan liikenteen osalta sisäänajo tapahtuu kuvassa vasemmalta ja ulosajo
oikealta puolelta.

Kuva 2. Raitiotielinjojen reitit kohteen Laajasalon ratikkakortteli läheisyydessä.
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3 VAATIMUKSET

3.1 Valtioneuvoston päätös 993/1992 melutason ohjearvoista

Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 [2] on määritelty melun A-painotetun ekvivalenttitason
LA,eq enimmäisarvot ulko- ja sisätiloissa. Päätöksessä määritetyt suurimmat sallitut äänitasot
on esitetty taulukossa 3.

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

Sovellettava alue

Melun A-painotetun ekvivalenttitason
enimmäisarvo LA,eq

Päiväaikaan
(klo 7-22)

Yöaikaan
(klo 22-7)

Ohjearvot ulkona

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

55 dB 45 / 50 dB*

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

45 dB 40 dB

Ohjearvot sisällä

Asuin, potilas ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -
*Yöohjearvo vaihtelee riippuen siitä, onko kyseessä uusi vai vanha alue. Uusilla alueilla yöoh-
jearvo on 45 dB ja vanhoilla alueilla 50 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöoh-
jearvoa.

3.2 Hetkellinen enimmäisäänitaso LA,max

Ympäristöoppaan 108 [3] mukaan sisätilojen melutasoja voidaan tarkastella myös enim-
mäisäänitasoina toistuvien tie- ja raideliikenteen yöajan meluhuippujen osalta. Kun tarkastel-
laan rakennuksen julkisivuun kohdistuvaa yöaikaista äänitasoltaan toistuvan tyypillisen ohiajon
enimmäisäänitasoa LA,max vastaavana sisätilojen suositusarvona käytetään asumiseen tarkoi-
tettujen tilojen osalta arvoa 45 dB.

Asemakaavoituksessa sovellettavan ohjeen [4] mukaan sisätilojen melutasoja voidaan tarkas-
tella vastaavasti myös toistuvien raideliikenteen vaihteista ja kaarrekirskunnasta aiheutuvien
yöajan meluhuippujen osalta.

3.3 Kohteessa sovellettavat vaatimukset

Kohteen korttelien rakennusten asuintiloissa noudatetaan valtioneuvoston päätöksessä
993/1992 määritettyjä ohjearvoja, jolloin Tällöin liikenteestä aiheutuva keskiäänitaso ei saa ylit-
tää päiväaikana LA,eq,7-22 = 35 dB tai yöaikana LA,eq,22-7 = 30 dB.
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Raideliikenteen osalta huomioidaan yöaikaisista ohituksista, kaarrekirskunnasta ja vaihdekoli-
nasta aiheutuvat meluhuiput asuintiloissa ympäristöoppaan 108 [3] ja asemakaavoituksessa
sovellettavan ohjeen [4] mukaisesti. Kun tarkastellaan rakennuksen julkisivuun kohdistuvaa
yöaikaista äänitasoltaan toistuvan tyypillisen melutapahtuman enimmäisäänitasoa LA,max vas-
taavana sisätilojen ohjearvona käytetään asumiseen tarkoitettujen tilojen osalta arvoa 45 dB.

Asemakaavoituksessa sovellettavan ohjeen [4] mukaisesti kaava-alue on tulkittu meluselvityk-
sessä ns. vanhaksi alueeksi, koska kyseessä on olemassa olevan alueen täydennysrakenta-
minen. Tällöin kohteen oleskelualueilla ja parvekkeilla liikenteestä aiheutuva A-painotettu kes-
kiäänitaso ei saa ylittää päiväaikana (LA,eq,7-22) 55 dB eikä yöaikana (LA,eq,22-7) 50 dB.

4 MALLINNUS

Meluselvityksissä käytettävä melumallinnusohjelmisto CadnaA 2019 sisältää pohjoismaiset tie-
liikenne-, raideliikenne- ja ympäristömelun laskentamallit. Ohjelmistosta on voimassa oleva yl-
läpitosopimus, joka takaa, että käytössä on aina viimeinen versio ohjelmistosta.

Melumallinnus perustuu pohjakartta-aineistosta luotavaan kolmiulotteiseen maastomalliin. Oh-
jelmisto ottaa huomioon maan ja rakennusten pintojen akustiset ominaisuudet. Laskennassa
huomioon otettavien heijastusten määrä on 2. Mallinnuksessa maanpinta mukaan lukien tiet
on asetettu kauttaaltaan heijastavaksi. Rakennuksille ja meluesteille on asetettu Helsingin oh-
jeen [4   Ohjelmisto laskee
melun leviämisen maastossa tai rakennetussa ympäristössä liikennemäärien, ajonopeuksien
ja raskaan liikenteen suhteellisten osuuksien perusteella.

Liikenteen aiheuttamat A-painotetut keskiäänitasot on laskettu päiväaikaan (LA,eq,7-22) ja yöai-
kaan (LA,eq,22-7). Melun leviämisen havainnollistamiseksi liitteessä 1 on esitetty mallinnuksen
tuloksena saadut melukartat, jotka tässä selvityksessä on laskettu käyttämällä 5 metriä tiheää
laskentapisteverkkoa. Melukartat on laskettu 2 metriä maanpinnan yläpuolella.

Melukartoissa keskiäänitasot on esitetty erivärisinä vyöhykkeinä, joiden leveys on 5 dB. Vyö-
hykkeet on lisäksi jaettu pienempiin osiin mustilla viivoilla 1 dB välein. Meluvyöhykkeet on piir-
retty karttoihin silloin, kun A-painotettu keskiäänitaso ylittää 45 dB. Meluesteet on esitetty me-
lukartoissa sinisellä värillä.

Liitteessä 1 on julkisivuille kohdistuvan melun suurimmat äänitasot esitetty numeroarvoina jul-
kisivun pinnan kohdalla ilman julkisivusta tulevaa heijastusta. Laskenta on tehty rakennuksen
jokaisen kerroksen korkeudella 2 m lattiatason yläpuolella. Liitteissä on esitetty ainoastaan kor-
keussuunnassa suurimmat äänitasot.

Raitiotien keskiäänitason ja enimmäisäänitason laskennassa otettu huomioon kaarrekirskunta
ja vaihdekolina Helsingin ohjeen mukaisesti. Keskiäänitason laskennassa kaarrekirskunta on
mallinnettu viivalähteenä, jonka A-painotettu äänitehotaso LWA on laskettu käyttämällä vaunun
ohituksen äänienergiatasona LJA = 118,8 dB [4]. Laskennassa on otettu huomioon ohitusten
lukumäärä, sekä kapeakaistaisuuskorjaus 5 dB.

Risteysalueelle on mallinnettu seitsemäntoista suunnanvaihtovaihdetta (Y-vaihde) sekä yhdek-
sän ristikkovaihdetta (X-vaihde) pistelähteenä vaihteen kohdalle 0,3 m korkeudelle. Keskiääni-
tasojen laskennassa pistelähteen A-painotettu äänitehotaso LWA on laskettu käyttämällä ohi-
tuksen äänienergiatasona LJA,14km/h = 112,5 dB vaunun nopeuden ollessa 14 km/h [4]. Mikäli
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todellinen nopeus vaihteen kohdalla poikkeaa tästä, Helsingin ohjeen mukaisesti äänienergia-
tasolle on mahdollista tehdä nopeuden perusteella korjaus, mutta tässä tapauksessa sitä ei
todettu tarpeelliseksi. Laskennassa on lisäksi otettu huomioon vaunujen lukumäärä sekä im-
pulssimaisuuskorjaus 5 dB.

Vaihdekolinan enimmäisäänitasojen laskennassa käytetään hetkellistä enimmäisäänitasoa
LAFmax = 89 dB lähtöarvoa 5 m etäisyydellä ja ajonopeudella 14 km/h. Tämän perusteella enim-
mäisäänitasojen laskennassa pistelähteen A-painotettu äänitehotasona on käytetty LWA,max =
111dB.

Keskiäänitasojen laskennassa kaarrekirskunta ja vaihdekolina on laskettu samanaikaisesti tie-
ja raideliikenteen kanssa. Enimmäisäänitasojen laskennassa vaihdekolinan ja kaarrekirskun-
nan aiheuttamat suurimmat äänitasot julkisivuilla on määritetty tarkastelemalla jokaisen piste-
lähteen vaikutus erikseen.

Kuvassa 3 on esitetty keski- ja enimmäisäänitasojen laskennassa huomioidut raitiotien vaihtei-
den sijainnit kohteen läheisyydessä.

Kuva 3. Mallinnuksessa huomioidut raitiotien vaihteet (merkitty sinisellä) kohteen läheisyy-
dessä.

Kuvassa 4 on esitetty laskennassa huomioidut kaarresäteiltään alle 50 m kaarteiden sijainnit.
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Kuva 4. Mallinnuksessa huomioidut raitiotien kaarteet kohteen läheisyydessä. Keskiäänita-
sojen laskennassa kaarteet on mallinnettu viivalähteinä (merkitty keltaisella) ja enimmäisääni-
tasojen laskennassa kaarteet mallinnettu useana pistelähteenä (merkitty sinisellä).

Kuvassa 4 varikon sisäänkäynnin vasemmanpuoleisin raitiotien kaarre on huomioitu vain enim-
mäisäänitasojen laskennassa, koska kyseisellä osuudella ei ole tiedossa säännöllistä liiken-
nettä.

5 TULOKSET

5.1 Äänitasot ulko-oleskelualueilla

Kohteen ulko-oleskelualueet on suunniteltu sijoitettavan varikon ja pysäköintitontin päälle ja
asuntokorttelien sisäpihalle.

Kohteen rakennusten ulko-oleskelualueilla noudatetaan valtioneuvoston päätöksessä
993/1992 määritettyjä ohjearvoja, jolloin Tällöin liikenteestä aiheutuva keskiäänitaso ei saa ylit-
tää päiväaikana LA,eq,7-22 = 55 dB tai yöaikana LA,eq,22-7 = 50 dB.

Kohdealueella vallitsevat äänitasot on esitetty liitteen 1 melukartoissa. Liitteen melukartoista
nähdään, että päiväajan 55 dB vaatimus täyttyy ennustetilanteessa vihreällä ja valkoisella mer-
kityllä alueella (Liite 1, s. 1) ja yöajan 50 dB vaatimus täyttyy vaaleanvihreällä ja valkoisella
merkityllä alueella (Liite 1, s. 2). Päivä- ja yöajan ohjearvot täyttyvät kaikilla asuntokorttelien
sisäpihoilla sekä suurimaksi osaksi asuntokorttelien välistä pihakantta pohjoisreunaa lukuun
ottamatta.

5.2 Ulkovaipan ääneneristys

Asuintilojen osalta noudatetaan valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 määritettyjä ohjear-
voja, jolloin liikenteestä aiheutuva keskiäänitaso ei saa ylittää päiväaikana LA,eq,7-22 = 35 dB tai
yöaikana LA,eq,22-7 = 30 dB.
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Rakennuksen ulkovaipan ääneneristysvaatimus ilmoitetaan julkisivuun kohdistuvan äänitason
LA,vaad. Kohteen julkisivuille kohdistuvat, liikenteestä ai-

heutuvat suurimmat keskiäänitasot on esitetty liitteen 1 (s.1-2) melukartoissa. Melukartoista
nähdään, että suurimmat julkisivuille kohdistuvat keskiäänitasot ovat päiväaikaan 69 dB ja yö-
aikaan 67 dB. Näistä yöajan keskiäänitaso on mitoittava ja sen perusteella muodostuva suurin
äänitasoerosuositus LA,vaad =  37 dB. Tämä kuvastaa alueen (erityisesti varikon) vilkasta
liikennöintiä yöaikaan.

Raideliikenteen yöajan ohituksista aiheutuu kohteen julkisivulle suurimmillaan 78 dB enim-
mäisäänitaso ja sen perusteella suurin äänitasoerosuositus LA,vaad =  33 dB.

Lisäksi on laskettu asemakaavoituksessa sovellettavan ohjeen mukaisesti [4] kohteen julkisi-
vuille kohdistuvat raideliikenteen vaihdekolinasta ja kaarrekirskunnasta aiheutuvat suurimmat
yöajan enimmäisäänitasot. Vaihdekolinasta suurimmat julkisivuille kohdistuvat enimmäisääni-
tasot ovat yöaikaan 79 dB. Vaihdekolinan enimmäisäänitasoista muodostuva suurin äänita-
soerosuositus LA,vaad =  34 dB. Kaarrekirskunnan suurimmat julkisivuille kohdistuvat enim-
mäisäänitasot ovat yöaikaan 81 dB. Kaarrekirskunnan enimmäisäänitasoista muodostuva suu-
rin äänitasoerosuositus LA,vaad =  36 dB.

Julkisivuihin kohdistuvista keskiäänitasoista (Liite 1), raideliikenteen yöajan ohitusten enim-
mäisäänitasoista sekä vaihdekolinasta ja kaarrekirskunnasta aiheutuvista enimmäisäänita-
soista lasketut äänitasoerosuositukset on esitetty kuvassa 5. Tulokset on esitetty julkisivuille,
joille on selvityksen perusteella tulossa yli 30 dB äänitasoerosuositus.

Kuva 5. Julkisivuille muodostuvat 30 dB ylittävät ulkovaipan äänitasoerosuositukset LA,vaad.
Tie- ja raideliikenteen keskiäänitasoista aiheutuvat vaatimukset on esitetty vihreällä. Raidelii-
kenteen yöaikaisista ohituksista aiheutuvista enimmäisäänitasoista aiheutuvat vaatimukset on
esitetty punaisella. Vaihdekolinan yöaikaisista enimmäisäänitasoista aiheutuvat vaatimukset
on esitetty sinisellä ja kaarrekirskunnan yöaikaisista enimmäisäänitasoista aiheutuvat vaati-
mukset on esitetty mustalla.
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Ulkovaipan ääneneristys tulee mitoittaa rakennusten julkisivuilla siten, että se täyttää asuinti-
loissa kuvassa 5 esitetyt äänitasoerosuositukset.

5.3 Parvekkeiden meluntorjunta

Kohteen parvekkeilla noudatetaan valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 määritettyjä ohjear-
voja, jolloin Tällöin liikenteestä aiheutuva keskiäänitaso ei saa ylittää päiväaikana LA,eq,7-22 = 55
dB tai yöaikana LA,eq,22-7 = 50 dB.

Lasitetun parvekkeen äänitasoerosuositus ilmoitetaan parvekelasitukseen kohdistuvan äänita-
LA,vaad. Parvekkeille kohdistuvat, liikenteestä

aiheutuvat suurimmat keskiäänitasot on esitetty liitteen 1 melukartoissa. Mitoittavaksi muodos-
tuu yöajan keskiäänitasot. Kuvassa 6 on esitetty punaisella julkisivuittain parvekkeille muodos-
tuvat äänitasoerosuositukset LA,vaad siltä osin kuin parvekkeita on esitetty tämän hetkisissä
suunnitelmissa eri julkisivuille.

Lasittamattomana parveke on ulkotilassa ja julkisivusta takaisin heijastuva ääni kasvattaa par-
vekkeella vallitsevaa äänitasoa. Lasitetun parvekkeen äänitasoeroa laskettaessa lasituksiin ja
parvekkeen muihin vaipparakenteisiin kohdistuvaa heijastusta ei oteta huomioon, sillä tällöin
ääni heijastuu lasituksen pinnasta poispäin, eikä vaikuta parvekkeella muodostuvaan äänita-
soon. Näin ollen, mikäli parveketta ei lasiteta, on parvekkeelle muodostuva äänitaso julkisivu-
heijastuksesta johtuen noin 3 dB korkeampi kuin parvekelasituksiin kohdistuva äänitaso. Tästä
syystä kaikki parvekkeet, joiden lasituksiin kohdistuva äänitaso on liitteen 1 päiväajan melu-
kartoissa vähintään 53 dB ja liitteen 1 yöajan melukartoissa vähintään 48 dB tulee lasittaa.

Kuva 6. Suunnitelmien mukaiset parvekkeiden sijainnit merkittynä punaisella ja vihreällä sekä
lasitettujen parvekkeiden äänitasoerosuositukset LA,vaad (punaisella merkityt julkisivut).
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Parvekkeiden ääneneristys tulee mitoittaa siten, että se täyttää kuvassa 6 esitetyt äänita-
soerosuositukset LA,vaad. Julkisivuilla, joilla äänitasoerosuositukseksi on merkitty 3 dB*, par-
vekkeilla voidaan käyttää tavanomaista parvekelasitusta eikä sitä tarvitse erikseen mitoittaa.
Vihreällä merkityillä julkisivuilla (kuten myös kohteen eteläisimpien asuinkorttelien julkisivut,
jotka eivät näy kuvassa) parvekkeet voidaan jättää lasittamatta.

5.4 Epävarmuudet

Epävarmuuksia meluselvityksessä liittyy erityisesti lähtötietoihin ja raitiotien mallintamiseen.
Koska raitiotietä Reposalmentielle ei vielä ole suunniteltu eivät liikennemäärät ole vielä tarkal-
leen tiedossa. Liikennemäärien arvioinnissa on kuitenkin pyritty huomioimaan suurimmat mah-
dolliset liikennemäärät eli pahin mahdollinen tilanne. Muutokset liikennemäärissä ovat kuiten-
kin yleensä pieniä ja vaikuttavat keskiäänitasoihin vain marginaalisesti.

Hetkellisiin enimmäisäänitasoihin liikennemäärät eivät vaikuta. Hetkellisten enimmäisäänita-
sojen osalta epävarmuudet liittyvät eri vaihdetyyppien ja kaarteiden melupäästöihin. Lähtötie-
toina on kuitenkin käytetty tuoreen Helsingin asemakaavoituksessa sovellettavan meluselvi-
tysohjeen mukaisia arvoja, jotka edustavat parasta käyttökelpoista tietoa. Vaihteiden ja kaar-
teiden meluvaikutuksia voidaan kuitenkin alentaa huolellisella suunnittelulla sekä kunnossapi-
dolla esimerkiksi kaarteissa kiskojen rasvaamisella. Tästä huolimatta melupäästöt vaihtelevat
olosuhteiden ja kaluston kunnon mukaan.

Raitiotien mallintamisessa epävarmuutta liittyy erityisesti kaarteiden ja vaihteiden melupääs-
töön, tulevaan käytettävään kalustoon ja vaihdetyyppeihin sekä vaihdekolinan pienitaajuisuu-
teen. Lisäksi enimmäisäänitasojen laskennassa on oletettu, että raideliikenteen ohitukset, vaih-
dekolina ja kaarrekirskunta eivät tapahdu samanaikaisesti vaan ne ovat yksittäisiä melutapah-
tumia. Yöaikaisen liikennöinnin suuri osuus ja toistuvuus lisää häiritsevyyttä. Enimmäisäänita-
sojen osalta sisämelun tavoitetasona voisi olla perusteltua soveltaa myös käytettävää suosi-
tusarvoa LA,max 45 dB pienempää tavoitetasoa.

Julkisivuihin kohdistuvien melutasojen osalta Reposalmentien suuntaan on tämän hetkisissä
suunnitelmissa asuntojen osalla koko julkisivun kattava parvekevyöhyke. Tämän vaikutusta ei
ole huomioitu liitteessä 1 esitetyissä julkisivuun kohdistuvissa melutasoissa. Käytännössä par-

vaikutus on esitetty standardissa SFS-EN ISO 12354-3.

Kokonaisuutena selvitys on laadittu siten, että tulokset eivät pyri aliarvioimaan melutasoja. Näin
ollen selvityksen tuloksena esitettyjen meluntorjuntavaatimusten voidaan arvioida olevan riittä-
vät, vaikka epävarmuuksia esitettyihin tuloksiin väistämättä liittyykin.

6 TÄRINÄ JA RUNKOMELU

Raitiovaunujen liikennöinti katualueella ja varikon sisällä aiheuttaa alusrakenteisiin värähtelyä,
joka kytkeytyessään asuinrakennusten rakenteisiin voi ilmetä asunnoissa tärinänä tai runko-
meluna. Tärinän ja runkomelun osalta sovelletaan ääniympäristöasetuksen sovellusohjeen [5]
mukaisia ohjearvoja, jolloin tärinän tunnusluku vw,95 saa olla enintään 0,30 mm/s ja runkomelun
tunnusluku Lprm enintään 30 dB varikon sisäisen liikenteen osalta ja enintään 35 dB kadulla
tapahtuvan liikennöinnin osalta.
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Runkomeluntorjunta varikon sisäisen liikenteen osalta toteutetaan kaksivaiheisena. Primää-
rieristys toteutetaan ratarakenteessa asentamalla runkomelueristin kiskojen alla olevan beto-
nilaatan ja tukirakenteiden väliin. Varikon päälle sijoittuvien rakennusten osalta sekundäärieris-
tys asennetaan varikon kannen ja rakennuksen kantavien rakenteiden väliin. Varikon sivuille
tulevien asuinrakennusten osalta sekundäärieristys asennetaan rakennusten perustusten ja
vasta-anturoiden väliin. Asuinrakennusten ja varikon välillä ei ole äänisiltoja, vaan ne ovat ra-
kenteellisesti kauttaaltaan irrallaan. Tämä on otettu huomioon myös talotekniikan hormien
suunnittelussa.

Varikon sisäisen liikenteen tärinäntorjunta toteutetaan toteuttamalla varikon alapohja massiivi-
sena jäykkänä betonirakenteena. Lisäksi mahdollisten varikon ja asuinrakennusten perustus-
paalujen suunnittelussa tarkistetaan näiden resonanssitaajuudet, jotta tärinän kytkeytyminen
asuinrakennuksiin näiden välityksellä olisi minimaalista.

Reposalmentien raitiotien osalta tärinän- ja runkomeluntorjunta toteutetaan osana ratahan-
ketta. Pehmeiden maalajien alueilla tärinäntorjunta toteutetaan tarvittaessa tukemalla rata te-
hokkaasti esimerkiksi paalulaatalla kovan maaperän varaan. Kovien maalajien alueella runko-
meluntorjunta toteutetaan tarvittaessa asentamalla ratarakenteeseen runkomeluvaimennin
esimerkiksi sepelin- tai betonilaatanalusmatto. Jotta runkomelun kytkeytyminen asuinraken-
nuksiin vältetään maan pintakerrosten osalta, asennetaan Reposalmentien puoleisille maan-
paineseinille runkomelueristin. Eristin asennetaan sokkelin pintaa ja suojataan EPS-levyillä.

Tärinän- ja runkomeluntorjunta suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä eri osapuolien kesken
(asuinrakennukset, varikko, katu, rata). Suunnitteluratkaisuja tarkennetaan jatkosuunnittelussa
ja lähtötietoina hyödynnetään mm. maaperän koetiivistysten yhteydessä tehtävien mittausten
sekä varikon rakentamisen ja koekäytön yhteydessä tehtävien mittausten tuloksia. Eri osapuo-
lien välisiä vastuurajoja ja suunnitteluperiaatteita on kuvattu tarkemmin Laajasalon varikon
hankesuunnitteluvaiheen selvityksessä [6].

LIITTEET

1. Melukartat ja julkisivuille kohdistuvat tie- raideliikenteen keskiäänitasot (2 s.)
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Laajasalon
Ratikkakortteli
Reposalmentie
00840 HELSINKI

ENNUSTE V. 2040
päiväaikaan LA,eq,7-22

Melukartta
Tie- ja raideliikenteen melutasot 2 m maanpin-
nan yläpuolella julkisivuheijastuksen kanssa
Kahdeksankulmioiden sisällä
olevat numeroarvot
Julkisivulle kohdistuvat korkeussuunnassa
suurimmat tie- ja raideliikenteen melutasot
asuinkerroksissa ilman julkisivuheijastusta

Raitiotielinjat ja määrät (vuoroja/suunta):
- Keskusta - Yliskylä: päivä 65, yö 16, 40km/h
- Keskusta – Haakoninlahti, varikolle ajo
  päivä 65 yö 16, 40km/h
- Varikko, suoraan pohjoiseen
  (lähtö ja paluu) päivä 5 yö 15, 40km/h
- Varikko, itään päätepysäkin kautta
  (lähtö ja paluu) päivä 10 yö 30, 40km/h
- Varikon sisäinen kierto
  (lähtö ja paluu) päivä 0 yö 25, 40km/h
Tieliikennemäärät
- Reposalmentie, laajasalontie-koulutanhua
   KAVL 8400, raskas 7%, 40km/h
- Reposalmentie, koulutanhua-ilomäentie
   KAVL 7500, raskas 7%, 40km/h
- Reposalmentie, ilomäentiestä itään
   KAVL 6900, raskas 7%, 40km/h
- Ilomäentie KAVL 2000, raskas 7%, 40km/h
- Laajasalontie (Koirasaarentie-Reposalmentie)
    KAVL 25700, raskas 7%, 50km/h
- Laajasalontie (Reposalmentie-Kuukiventie)
    KAVL 33400, raskas 7%, 50km/h

A-painotettu keskiäänitaso
päiväaikaan LA,eq,7-22

 < 45 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB
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Laajasalon
Ratikkakortteli
Reposalmentie
00840 HELSINKI

ENNUSTE V. 2040
yöaikaan LA,eq,22-7

Melukartta
Tie- ja raideliikenteen melutasot 2 m maanpin-
nan yläpuolella julkisivuheijastuksen kanssa
Kahdeksankulmioiden sisällä
olevat numeroarvot
Julkisivulle kohdistuvat korkeussuunnassa
suurimmat tie- ja raideliikenteen melutasot
asuinkerroksissa ilman julkisivuheijastusta

Raitiotielinjat ja määrät (vuoroja/suunta):
- Keskusta - Yliskylä: päivä 65, yö 16, 40km/h
- Keskusta – Haakoninlahti, varikolle ajo
  päivä 65 yö 16, 40km/h
- Varikko, suoraan pohjoiseen
  (lähtö ja paluu) päivä 5 yö 15, 40km/h
- Varikko, itään päätepysäkin kautta
  (lähtö ja paluu) päivä 10 yö 30, 40km/h
- Varikon sisäinen kierto
  (lähtö ja paluu) päivä 0 yö 25, 40km/h
Tieliikennemäärät
- Reposalmentie, laajasalontie-koulutanhua
   KAVL 8400, raskas 7%, 40km/h
- Reposalmentie, koulutanhua-ilomäentie
   KAVL 7500, raskas 7%, 40km/h
- Reposalmentie, ilomäentiestä itään
   KAVL 6900, raskas 7%, 40km/h
- Ilomäentie KAVL 2000, raskas 7%, 40km/h
- Laajasalontie (Koirasaarentie-Reposalmentie)
    KAVL 25700, raskas 7%, 50km/h
- Laajasalontie (Reposalmentie-Kuukiventie)
    KAVL 33400, raskas 7%, 50km/h

A-painotettu keskiäänitaso
yöaikaan LA,eq,22-7

 < 45 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB
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LAADUNVARMISTUS
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1 TAUSTA

Laajasalon raitiovaunuvarikko sekä tämän yhteyteen rakennettavat asuinkerrostalot ja pihakansi muo-
dostavat yhdessä Reposalmen hybridikorttelin. Raitioliikenteen, varikkotoimintojen ja asuntojen sijoit-
taminen kiinni toisiinsa edellyttää osaltaan melun, tärinän ja runkomelun leviämisen yksityiskohtaista
tarkastelua, torjuntatarpeiden tunnistamista ja torjuntaratkaisuiden määrittelyä.

Hankesuunnittelun yhteydessä on tarkasteltu raitiovaunuvarikon ja asuintoimintojen yhteen rakentami-
sen vaatimia melun, tärinän ja runkomelun huomiointitarpeita ja rakenteellisia torjuntaperiaatteita. Asu-
misen kannalta torjuttavaa melua ja värähtelyä aiheuttavat toiminnot ja ratkaisut on tunnistettu varikon
suunnittelusta saatujen lähtötietojen perusteella. Työ on tehty läheisessä yhteistyössä rakenne-, geo-
ja arkkitehtisuunnittelun kanssa.

Suunnittelussa on keskitytty varikon sisätiloissa tapahtuvan toiminnan melu-, tärinä- ja runkomeluvai-
kutusten torjuntaan, mukaan lukien rakenteissa etenevä värähtely sekä rakenteiden äänieristys ympä-
röiviin meluherkkiin sisätiloihin ja oleskelupihoille.

Suunnittelussa on huomioitu myös kohteen edustalla kulkeva varikon toimintaan liittyvä raitioliikenne.
Tämän meluvaikutuksiin, torjuntatarpeisiin ja torjuntaperiaatteisiin on otettu kantaa kohteeseen suun-
niteltujen asuinrakennusten julkisivujen ja piha-alueiden kannalta.

Työn tuloksena on selvitetty minkälaisilla rakenteellisilla ratkaisuilla varikon ja asuintoimintojen yhteen-
sovitus on teknisesti toteutettavissa. Tarvittaviin eristysratkaisuihin liittyviä kustannusvaikutuksia on ar-
vioitu yhdessä rakennesuunnittelun kanssa.

2 VARIKON MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVAT TOIMINNOT

Hybridikortteliin ollaan sijoittamassa lähekkäin lukuisia melua ja tärinää aiheuttavia toimintoja ja melulle
alttiita tiloja ja alueita. Varikon raitioliikenne, toiminta ja tekniset järjestelmät aiheuttavat melua ja väräh-
telyä. Myös varikon edessä katualueella kulkevat raitiovaunut aiheuttavat melua ja tärinää.

2.1 Varikon toimintaan liittyvä raitioliikenteen ympäristömelu

Varikon toimintaan liittyvää raitiovaunuliikennettä kulkee varikon edustalla olevalla katualueella run-
saasti etenkin ilta- ja yöaikaan. Lukuisat vaihteet ja risteykset tuottavat impulssimelua, ja jyrkissä kaar-
teissa raitiovaunujen liike aiheuttaa kaarrekirskuntaa. Raitioliikenteen ympäristömelu aiheuttaa vaati-
muksia kadun puolen asuinkortteleiden julkisivuäänieristyksen mitoitukselle. Äänieristyksen on oltava
riittävä, jotta raitiovaunujen yöaikaiset meluhuiput eivät häiritse asukkaita. Liikenteestä aiheutuvia me-
lutasoja ja julkisivujen äänieristysvaatimuksia on selvitetty alueen kaavoitusta varten tehdyssä erilli-
sessä ympäristömeluselvityksessä.
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2.2 Varikon sisätilojen toiminnasta aiheutuva melu

Varikon sisätilojen toimintaan liittyy mm. seuraavia merkittäviä melulähteitä:

 raitiovaunujen liikkuminen erityisesti vaihdealueilla,

 raitiovaunujen tuuletuspuhaltimien käynti,

 varikon huolto- ja korjaustoiminnot,

 pesulinja ja graffitien poisto,

 varikon toimintaan liittyvä raskaan kumipyöräliikenteen huoltoajo,

 järeät talotekniikan laitteet, kuten paineilma- ja jäähdytyskompressorit ja savunpoistopuhalti-
met, sekä

 muuntamot.

Talotekniikan laitteista jäähdytys- ja savunpoistolaitteet voivat aiheuttaa myös merkittäviä melutasoja
rakennuksen ulkona piha-alueille ja ympäristöön.

2.3 Tärinää ja runkomelua aiheuttavat toiminnot

Tärinän ja runkomelun merkittävimmät lähteet kohteessa ovat:

 varikon edustalla katualueella ja risteysalueilla liikkuvat raitiovaunut,

 varikon sisäpuolella kiintoraiteilla liikkuvat raitiovaunut,

 lukuisat vaihteet varikon sisäpuolella,

 varikon huolto-

 pesulinja, sekä

 varikon järeät talotekniikan laitteet, kuten muuntajat, kompressorit ja kylmälinjat.

2.4 Melulle ja tärinälle alttiit tilat ja alueet

Melulle alttiita tiloja ovat kohteeseen rakennettavat asunnot ja liiketilat, sekä varikon toimisto-, työsken-
tely-, tauko- ja lepotilat.

Tärinälle ja runkomelulle alttiita tiloja ovat ensisijaisesti kohteen asunnot, ja toissijaisesti asuinraken-
nusten ja varikon toimisto- ja liiketilat.

Lähimmät asuintilat ollaan sijoittamassa aivan varikkorakennuksen kyljen viereen sekä kansitasolle va-
rikon kansirakenteen päälle kuten on esitetty kuvassa 1.

Hybriditoimintojen yhteensovittamiseksi asuinrakennusten rakennusrungot on toteutettava kauttaaltaan
joustavasti irrotettuina varikon rakennusrungosta. Tämä on yhteensovituksen perusedellytys, joka toi-
saalta myös mahdollistaa häiriötä tuottavien ja häiriölle alttiiden tilojen sijoittelun lähekkäin keskenään.
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Kuva 1. Asuinrakennusten sijainti varikkoon nähden.

3 MELUN JA TÄRINÄN OHJEARVOT

3.1 Yleiset vaatimukset

Melun ja tärinän tilatyyppikohtaiset vaatimukset on esitetty taulukossa 1. Melun ohjearvoina ovat päivä-
ja yöajan keskiäänitasot LAeq sekä yksittäisten melutapahtumien enimmäistasot LAFmax. Runkomelun
osalta tarkastellaan enimmäistasoja LASmax ja tärinän osalta rakenteen värähtelynopeuden enimmäisar-
voja vWmSmax.

Taulukko 1. Melun ja värähtelyn raja-arvot ja tavoitearvot kohteessa.

tilatyyppi keskiäänitaso enimmäistaso runkomelutaso tärinä
LAeq LAFmax LASmax vWm,max

asuintilat 35 dB (päiväaika) 45 dB 30 dB 0,30 mm/s
30 dB (yöaika)

parvekkeet ja piha-alueet 55 dB (päiväaika)
45 dB (talotekniikka)

toimistotilat 40 dB 50 dB 40 dB 0,40 mm/s
liiketilat 50 dB 60 dB 45 dB 0,60 mm/s
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3.2 Varikon sisätilojen ääniolosuhteiden vaatimukset

Varikon henkilökunnan työtilojen, taukotilojen sekä mahdollisten valvomotilojen suunnittelussa tulee
varmistaa, että tiloissa saavutetaan tilan käyttötarkoituksen ja työsuojelun kannalta riittävän hyvät ää-
niolosuhteet. Ääniolosuhteista tulee huomioida tilojen melutaso sekä puheen ymmärrettävyys. Meluta-
son tarkastelussa otetaan huomioon varikon meluisten toimintojen tunnistus ja meluntorjuntamahdolli-
suuksien selvittäminen.  Puheen ymmärrettävyys vaikuttaa työturvallisuuteen, ja sitä voidaan parantaa
varustamalla kaikuisat työtilat tiloihin soveltuvilla riittävillä vaimennusverhouksilla.

Tilojen käyttötarkoituksen mukaiset suurimmat suositellut melutasot on esitetty taulukossa 2. Huolto-
hallin jälkikaiunta-aikaa tulee rajoittaa akustisella vaimennusverhouksella siten, että jälkikaiunta-aika ei
ylitä 2,2 s. Mitoitus perustuu standardiin SFS 5907 rakennusten akustinen luokitus.

Taulukko 2. Varikon työtiloissa sovellettavat melurajat.

työtehtävän tai tilan tyyppi keskiäänitason enimmäisarvo, LAeq

Puhekommunikaatio tärkeää, tai pysyviä tarkkuus- tai tarkkaavaisuusvaatimuksia.
Esimerkiksi valvonta, käsin tehtävä asennus, lajittelu ja varastotyö < 60 dB
Toiminta, jossa käytetään meluisia laitteita; kuormaus- ja kuljetinlaitteiden käyttö < 80 dB
Tuotantotila; ilmanvaihdon tms. talotekniikan äänet ilman tuotannon ääniä < 65 dB
Taukotilat, sosiaalitilat; tuotannon ja talotekniikan äänet < 50 dB
Valvomot < 55 dB
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4 KOHTEEN ERITYISPIIRTEET MELUN JA TÄRINÄN KANNALTA

4.1 Maaperä

Kohteesta laaditut pohjatutkimukset osoittavat, että suunnitellun varikkoalueen maaperä koostuu pää-
osin löyhistä siltti-, hiekka- ja sorakerroksista, joiden päällä on muutaman metrin savikerros. Hiekkaker-
rokset ylettyvät kairausten perusteella tyypillisesti 10…20 m syvyyteen nykyisestä maanpinnasta. Alu-
een keskiosassa on paikallinen kalliokumpare. Pohjavesi on lähellä maan pintaa.

Kuva 2. Valtaosa varikosta ja asuinrakennuksista sijoittuu alueelle, jossa kalliopinta on syvällä ja sen
päällä on pehmeitä maakerroksia (tärinäriski). Poikkeuksen muodostaa länsipuolen louhittava alue,
jonka kohdalla varikko ja asuinrakennukset perustetaan lähelle kalliopintaa (runkomeluriski).



180636-4 Laajasalon varikko – melun ja värähtelyn vaatimukset, hankevaihe 10(23)

Kuva 3. Reposalmentien katualueen kohdalla maakerrosten paksuus on 15…25 m. Alue on tärinäherk-
kää.

4.2 Maaperän tärinävaikutukset

Alueen maaperä on varsin tärinäaltista. Löyhä maaperä, kuten alueella esiintyvä savi ja siltti välittävät
värähtelyä tehokkaasti.

Varikon toiminnan tärinävaikutukset tulee huomioida sekä katualueen raitioteiden että varikon lattian
perustusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Tärinän torjunta on tärkeää, jotta katualueen raitioliikenne
ei tule aiheuttamaan tärinähaittoja kadunvarren ja kohteen rakennuksiin, eivätkä varikon sisällä kulke-
vat raitiovaunut pääse aiheuttamaan löyhän maaperän välityksellä kytkeytyviä tärinähaittoja varikon ja
asuinrakennusten rakennusrunkoihin.

Mikäli alueen rakennusvaiheessa päädytään käyttämään pudotustiivistysmenetelmää, rakennusvai-
heen tärinävaikutukset tulee osaltaan huomioida alueen ympäristössä. Pudotustiivistystyön yhteydessä
on mahdollista selvittää myös varikon alle jäävän maaperän dynaamisia ominaisuuksia alueen sisä-
puolella tehtävillä erillisillä tärinämittauksilla.

4.3 Maaperän runkomeluvaikutukset

Alueen keskiosaan sijoittuvan paikallisen kallioalueen kohdalla sekä sen lähiympäristössä, jossa kal-
liopinta on lähellä tulevien rakennusten perustuksia, esiintyy runkomeluriski. Kalliopintaan kytkeytyvä
raitioliikenteen värähtely muodostaa runkomeluherätteen, joka leviää tehokkaasti kallioperässä ja voi
kytkeytyä edelleen viereisiin rakennusrunkoihin aiheuttaen runkomeluhaittaa.

Runkomelun torjunnassa tulee varmistaa, että kaikki kalliopinnan lähelle sijoittuvat varikon kiskoja kä-
sittävät lattia-alueet sekä asuinrakennusten perustukset runkomelueristetään.

Runkomeluheräte vaimenee kallioon verrattuna nopeasti pehmeissä maalajeissa. Lyhyillä etäisyyksillä
vaimentuminen voi kuitenkin olla niin vähäistä, että runkomeluheräte voi kytkeytyä maaperän välityk-
sellä varikon ja viereisten asuinrakennusten runkojen välillä. Tämän vuoksi suunnittelussa tulee tois-
taiseksi varautua siihen, että asuinrakennusten perustukset tulee kokonaisuudessaan runkomelueris-
tää. Runkomelueristyksen tarvittavaa laajuutta voidaan optimoida varikon valmistumisen yhteydessä
tehtävien värähtelymittausten avulla. Mittaustulosten myötä on mahdollista, että osa asuinrakennusten
maanvaraisista perustuksista voidaan jättää eristämättä, tai niihin voidaan sijoittaa kevyempi eristys.

Runkomeluheräte leviää myös katualueelta kadun kovien pintarakenteiden välityksellä viereisiin raken-
nusrunkoihin. Roudan vaikutukset voimistavat tätä ilmiötä talvisin. Kadun puoleiset asuinrakennukset
tulee tämän vuoksi runkomelueristää myös katualueen raitioteiltä kytkeytyvältä runkomeluherätteeltä.
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4.4 Varikon perustamistavan vaikutukset tärinän ja runkomelun kannalta

Varikkorakennuksen perustamistavan valinnassa sekä perustusrakenteiden suunnittelussa ja toteutuk-
sessa on pyritty raitiovaunujen aiheuttamien tärinävaikutusten minimointiin. Varikkoa ollaan rakenta-
massa valtaosin pehmeälle ja itsessään tärinäalttiille maaperälle, joka tarjoaa vain heikosti tukea raitio-
vaunujen liikkumisesta aiheutuvaa dynaamista värähtelyherätettä vastaan.

Tärinän torjunta varikon perustuksissa on hybridikohteen onnistuneen toteutuksen kannalta olennaista,
jotta pientaajuinen havaittava tärinä ei kytkeydy kansipihan ja asuinrakennusten runkoihin, ja aiheuta
sisätiloissa havaittavia tärinähaittoja. Asuinrakennusten välipohjien pystysuuntaiset resonanssit ja ra-
kennusrunkojen vaakasuuntaiset resonanssit voivat osaltaan vahvistaa rakennusrunkoihin kytkeytyvää
tärinäherätettä.

Rakenteisiin kytkeytyneen tärinä- tai runkomeluherätteen torjunta on kohteen valmistumisen jälkeen
käytännössä joko erittäin vaikeaa tai mahdotonta, joten näiden torjunta on huomioitava varikon ja asuin-
rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa riittävällä riskitasolla. Vaikka savimaat poistetaan alta,
löysä ja märkä maaperä voi osoittautua tärinän hallinnan kannalta haastavaksi. Riskinä on yhteen tai
useampaan asuinrakennukseen kohdistuva tärinähaitta, joka aiheutuu raitiovaunujen liikkeistä varikon
tiloissa.

4.5 Varikon ja katualueen vaihderatkaisut

Varikon sisätilojen lukuisat vaihteet muodostavat merkittävän häiriölähteen raitiovaunujen liikkumisesta
aiheutuvan melun, runkomelun ja tärinän kannalta. Vaihteiden kohdalla kiskojen ajopinta ei ole yhtenäi-
nen, vaan siinä on rakenteellisia katkoksia, jotka aiheuttavat voimakasta impulssimaista melua ja tä-
rinäherätettä raitiovaunun kulkiessa vaihteen yli.

Varikolle ja sen edustalla olevalle katualueelle on tulossa syväuraiset vaihteet.

Vaihteiden tärinä- ja meluvaikutuksia on arvioitu syväuraisen vaihteelle tehdyillä koemittauksilla. Mit-
taustuloksia hyödynnetään jatkosuunnittelussa eristysmitoituksen osalta.

5 TÄRINÄN JA MELUN TORJUNTAPERIAATTEET

5.1 Varikon raitioliikenteen runkomelun eristysratkaisut

Hybridikortteliin sijoitetun raitioliikenteen ja asumisen toimivan yhteensovituksen edellyttämät tärinän ja
runkomelun eristysvaatimukset ovat poikkeuksellisen suuria, ja tekevät kohteen suunnittelusta ja on-
nistuneesta toteutuksesta myös selvästi tavanomaista haastavamman.

Varikon sisätiloissa kulkevan raitioliikenteen runkomelu- ja tärinähaitat on suunniteltu torjuttavaksi ra-
kenteellisesti kahdessa vyöhykkeessä. Primäärieristyksenä toimii varikolle toteutettava kelluva lattiara-
kenne, joka vaimentaa kiskoista ja vaihteista aiheutuvan värähtelyherätteen kytkeytymistä varikkora-
kennuksen runkorakenteisiin. Riittävän eristävyyden varmistamiseksi kohteeseen suunnitellaan myös
sekundäärinen eristys, joka sijoittuu asuinrakennusten ja varikkorakennuksen/pihakannen välisiin lii-
toksiin.

Kahden eristysvyöhykkeen käyttö mahdollistaa eristyksen mitoittamisen markkinoilta saatavissa ole-
villa eristystuotteilla, ja pienentää osaltaan asuntojen melu- ja tärinäriskejä. Koska raitiovaunuvarikko
on tarkoitus rakentaa ja ottaa koekäyttöön ennen asuinrakennusten rakentamisen aloitusta, asuinra-
kennuksiin liittyvän rakennuskohtaisen sekundäärieristyksen tarve ja mitoitus voidaan edelleen tarkis-
taa ja optimoida kohteessa tehtävin mittauksin. Tämä voi osaltaan mahdollistaa merkittävät
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kustannussäästöt sekundäärieristyksen toteutettavissa ratkaisuissa, ja varmistaa samalla, että asuin-
rakennukset toteutetaan varmasti riittävän eristyksen varaan.

5.2 Varikon perustukset

Varikon perustusten suunnittelussa on pyritty minimoimaan pientaajuisen tärinän kytkeytyminen varikon
alapohjan perustusten sekä varikkohallin ja asuinrakennusten perustusten välillä. Varikon perustusta-
vaksi on tässä vaiheessa suunniteltu paalujen varaan rakennettava raskas pohjalaatta. Tämän päälle
tulee paksu täyttökerros talotekniikan vetoja varten, ja tämän päälle tärinäeristeiden varaan kellutettava
varikon lattialaatta, johon kiintoraiteet sijoitetaan. Kellutettu lattiarakenne tarvitaan kaikille raiteistoja
käsittäville alueille. Muissa tiloissa lattiarakenteet voidaan toteuttaa tavanomaisesti.

Pientaajuisen tärinän torjunnassa suositeltavin ratkaisu on mahdollisimman massiivisen ja jäykän poh-
jalaatan toteuttaminen varikkorakennuksen alle. Toimintaperiaate on sama riippumatta siitä, onko laatta
maavarainen vai paaluperustainen. Pohjalaatan massan tulee olla merkittävä sen päällä kulkeviin rai-
tiovaunuihin nähden, jolloin laatan ja alla vaikuttavan maaperän sekä perustusten yhteinen inertia pie-
nentää tehokkaasti yläpuolella kulkevista raitiovaunuista kytkeytyvän tärinäherätteen voimakkuutta.
Paksun pohjalaatan jäykkyys auttaa jakamaan paaluperustuksiin ja pehmeään maaperään paikallisesti
kohdistuvaa tärinäherätettä, jolloin kriittisille alueille kohdistuvat herätevoimat ovat pienempiä.

Myös varikon viereen tulevien asuinrakennusten perustamistavassa olisi aiheellista pyrkiä kasvatta-
maan perustusten massaa ja jäykkyyttä siten, että pienitaajuinen värähtely kytkeytyy mahdollisimman
heikosti varikon perustuksista asuinrakennusten rakennusrunkoihin. Varikon ulkoseinän ja viereisen
asuinrakennuksen jakama massiivinen antura (kuva 4) on tärinäntorjunnan kannalta hyvä ratkaisu.
Asuinrakennuksen anturan alle sijoitettava sekundäärinen runkomelueristys varmistaa osaltaan, että
runkomelua aiheuttavat äänitaajuudet eivät pääse kytkeytymään yhteisestä anturasta asuinrakennuk-
sen runkoon.

Kohdealueen maaperän ominaistaajuuksia on aiheellista selvittää koetiivistyksen tai -paalutuksen yh-
teydessä alueella tehtävin värähtelymittauksin. Tällöin jatkosuunnittelussa on mahdollista torjua tärinän
pystysuuntaisen komponentin kytkeytymistä maaperän ja rakennusten perustusten välillä. Torjunnassa
paalujen anturakohtainen resonanssimitoitus voidaan suunnitella siten, että varikon lattian paalujen re-
sonanssit mitoitetaan eri taajuuksille kuin tärinäalttiiden rakennusosien paalut ja maaperässä esiintyvät
ominaistaajuudet.

Paalut voidaan mitoittaa, kun anturakohtaiset kuormitukset, paalumäärät ja paalujen likimääräiset pi-
tuudet ovat tiedossa. Paalujen resonanssitaajuutta on mahdollista säätää sijoittamalla osaan anturoista
joko tavallista paksumpia tai ohuempia paaluja. Anturakohtaisesti tarvittavat paalujen lukumäärät ja
anturoiden mitat valitaan tällöin vastaavasti.

Vaakasuuntaisen tärinäkomponentin osalta torjunta voi olla vaikeampaa. Paalutusta voidaan pyrkiä jäy-
kistämään valitsemalla mahdollisuuksien rajoissa jäykempiä paaluja. Mahdollisesta vinopaalutuksesta
ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä niin jäykkää, että se kykenisi toimimaan anturoiden vaakasuun-
taista värähtelyä jäykistävänä elementtinä. Haasteena tässä on, että tärinän häiritsevään kytkeytymi-
seen riittävän värähtelyn liikepoikkeamat voivat olla selvästi alle millimetrin luokkaa.
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Kuva 4. Varikon ja viereisen asuinrakennuksen perustamistapa ja yhteinen antura. Kuvassa näkyy
myös varikon kelluvan lattian primäärieristys sekä asuinrakennuksen perustusten sekundäärieristys.
Tärinäeristeiden sijoitteluperiaatteet on merkitty kuvaan punaisella.
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5.3 Varikon lattiarakenne

Varikon ratarakenteet toteutetaan kiintoraiteina betonilattialle. Raiteista rakennuksen rakenteisiin kyt-
keytyvä voimakas värähtelyheräte vaimennetaan toteuttamalla kaikkien varikon raitiovaunukalustolle
käytettävien alueiden (pesu-, huolto-, ja säilytyshallit) lattiarakenteet kelluvana ratkaisuna (primäärieris-
tys). Lattialaatta kellutetaan runkomelu- ja tärinäherätteen kannalta oikein mitoitettavan tärinäeristys-
maton päälle. Laatan reunat ja läpiviennit toteutetaan kauttaaltaan joustavilla irrotuskaistoilla. Kellutet-
tavan alueen laajuus käsittää kaikki raiteistot, ja on pinta-alaltaan noin 13 000 m2. Kumipyöräliikenteellä
olevaa huoltoaluetta ei kelluteta. Varikon kellutettava lattia-alue on esitetty kuvassa 5.

Kuva 5. Varikon kellutettava lattia-alue käsittää kaikki raidealueet. Kelluva laatta toteutetaan irti kanta-
vista seinälinjoista ja pilareista.

Varikon lattiarakenteen irrotusperiaatteet on esitetty kuvissa 4 (seinän liittymä), 6 (pilarin liittymä) ja 7
(huoltomonttu). Tärinäeristysten sijoittelu on merkitty kuviin punaisella.

Raitiovaunujen kaarteissa ja vaihteissa ajosta sekä kiihdytyksistä ja jarrutuksista aiheutuvat suuret vaa-
kavoimat tulee huomioida kelluvien lattiarakenteiden ja pystykaistojen suunnittelussa, jotta näistä ei
aiheudu tärinäherätteen kytkeytymistä varikon kantavaan rakennusrunkoon, eivätkä pystykaistaeristyk-
set pääse vaurioitumaan käytössä. Kellutetun betonilaatan inertiaa voidaan osaltaan hyödyntää toteut-
tamalla pintalaatta mahdollisimman suurina yhtenäisinä osina. Rakennusteknisesti tämä on mahdollista
valamalla laatta ensin pienempinä alueina, jotka liitetään sitten kiinni toisiinsa. Vaakavoimien aiheutta-
maa tärinäherätettä voidaan tarvittaessa hallita jäykistämällä lattiapinnan alle jääviä pilarien perustuk-
sia toteuttamalla ne pilarin poikkileikkausta laajempina tai toisiinsa liittyvinä nauhamaisina osina.

Lattialaatan kellutus tehdään sijoittamalla pintalaatan alle runkomelueristekerros. Kelluvan laatan kyl-
kien mekaaninen kontakti rakennusrunkoon estetään jokaisen pilarin ympäri sekä kaikkien laatan vie-
rustalla kulkevien kantavien seinälinjojen kylkiä vasten sijoitettavilla pystyeristyskaistoilla. Kelluvan



180636-4 Laajasalon varikko – melun ja värähtelyn vaatimukset, hankevaihe 15(23)

laatan ja sen alla olevan eristyksen resonanssitaajuuden tulee olla alle 15 Hz, jotta ratkaisulla on mah-
dollista saavuttaa kohteen vaatimusten kannalta riittävä runkomelun vaimennus.

Hankesuunnitteluvaiheen eristysmitoitus on tehty ja kustannukset laskettu käyttäen eristystuoteratkai-
suna Getzner Sylomer SR55- tai SR110-elastomeerimattoja, jotka täyttävät ratkaisulle asetetut tekniset
vaatimukset. Materiaalilaatu määräytyy sille kohdistuvan kuormituksen perusteella. Tämä tulee täs-
mentää jatkosuunnittelussa.

Lattialaatan alle tarvitaan 50 mm paksuinen eristys koko 13 000 m2 pinta-alalle. Pilarien ja seinälinjojen
pystykaistoihin tarvitaan 25 mm paksuinen eristys yhteensä noin 650 m2 pinta-alalle.

Kuva 6. Varikon kelluvan lattian ja betonipilarin eristysperiaate. Tärinäeristeiden sijoitteluperiaatteet on
merkitty kuvaan punaisella.
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Kuva 7. Varikon lattian kellutusperiaate huoltomonttujen kohdalla. Tärinäeristeiden sijoitteluperiaatteet
on merkitty kuvaan punaisella.

5.4 Asuinrakennusten perustusten eristykset

Asuinrakennukset ja niiden perustukset toteutetaan rakenteellisesti irti varikon ja kannen rakenteista,
ja näiden väliin sijoitetaan sekundäärinen runkomelueristys. Sekundäärieristyksenä hankkeessa varau-
dutaan siihen, että myös varikon päälle ja viereen sijoittuvat asuinrakennukset joudutaan kelluttamaan
vastaavien tärinäeristeiden varaan. Koska suunnitteilla oleva kohde on varsin ainutkertainen, sekun-
däärieristeiden täsmällinen tarve ja mitoitus selviävät vasta varikon rakentamisen myötä kohteessa teh-
tävien värähtelymittausten perusteella. Hankesuunnitteluvaiheessa on tämän vuoksi varauduttu siihen,
että kaikki asuinrakennukset kellutetaan raskailla eritysratkaisuilla.

Irrotusperiaatteet on suunniteltu yhteistyössä rakennesuunnittelijoiden kanssa, ja ne näkyvät kuvissa 4
ja 8.

Sekundäärieristysten mitoitus perustuu asuinrakennusten rakennesuunnittelijalta saatuihin alustaviin
rakennuskohtaisiin kuormitustietoihin, jotka on jaettu varikon kannen päälle tukeutuviin sekä maavarai-
sille perustuksille tukeutuviin massoihin. Eristys sijoitetaan rakennusten halkaistujen anturoiden ja sok-

-alat ovat noin
35 % rakennusten pohjapinta-alasta.

Eristysmateriaalien värähtelyteknisen mitoituksen vaatimukset on tässä vaiheessa aseteltu samoin kuin
varikon lattian tapauksessa. Asuinrakennusten eristyksessä käytetään 25 mm tai 50 mm paksuisia
Sylomer SR110, SR220, SR450 tai SR850-eristysmattoja.
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Kuva 8. Kannen päälle sijoittuvien asuinrakennusten perustusten sekundäärieristyksen periaate.
Tärinäeristeiden sijoitteluperiaatteet on merkitty kuvaan punaisella.

5.5 Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitavia riskejä

Rakenne- ja arkkitehtisuunnittelun sekä varikon käyttäjän tekemässä jatkosuunnittelussa ja toteutuk-
sessa tulee osaltaan huolehtia siitä, että kellutettuja rakenteita ei miltään kohdin oikosuljeta mekaani-
sesti rakennuksen ympäröiviin rakenteisiin. Irrotusratkaisut tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että ne
kestävät rakennuksen käyttöiän, ja/tai ne on mahdollista huoltaa ja peruskorjata tarvittaessa.

Kelluvan lattialaatan osalta kriittisiä alueita ovat alapuolinen perustus, laatan vieressä ja keskellä olevat
seinät ja pilarit, sekä kaikki lattialaatan läpäisevät talotekniikan ja varikon tekniikan rakenteet ja ratkai-
sut.

Kaikkien kelluvan laatan päälle toteutettavien rakenteiden ja ratkaisuiden, kuten huoltotasojen suunnit-
telussa ja asennuksessa on varmistettava, että niitä ei kiinnitetä tai sijoiteta kiinni rakennusrunkoon,
jolloin ne muodostaisivat mekaanisen oikosulun kelluvan laatan ja rakennusrungon välillä. Tämä asia
tulee varmistaa myös varikon omien suunnittelijoiden ja käyttäjien kanssa.

Asuinrakennusten ja varikon välisten liitosten osalta kriittisiä kohtia ovat alapuolinen perustus, vierek-
käiset toisistaan irti jäävät seinälinjat (ilmaväli 100 mm), varikon ja asuinrakennuksen julkisivujen väliset
liitokset, varikon kannen päälle sijoittuva asuinrakennuksen perustus, sekä asuinrakennuksiin varikon
rungosta liittyvät hormit, talotekniikan kanavoinnit ja läpiviennit. Näiden yhteensovitus tulee tehdä tii-
viissä yhteistyössä asuinrakennusten ja varikon projektien välillä.

Kelluvien rakenteiden liitokset ja niiden toteutuksen työvaiheet tulee suunnitella siten, että ratkaisu oh-
jaa oikeaan toteutukseen. Urakan valvonta tulee toteuttaa siten, että mahdolliset työvirheet havaitaan
varmasti ja päästään korjaamaan ennen niiden peittymistä yläpuolisten rakenteiden alle.
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5.6 Hätäpoistumistunneli

Varikon säilytyshallin alle on suunniteltu hätäpoistumistunneli, johon liittyvät portaikot ja kulkutiet lä-
päisevät varikon kelluvan lattiarakenteen. Koska tunnelissa ei itsessään ole voimakasta värähtelyä ai-
heuttavia häiriölähteitä, tunnelin rakenteet voivat olla kiinni rakennuksen anturaperustuksissa. Kelluvan
lattian läpäisevillä kohdilla kaikki liitosratkaisut tulee kuitenkin suunnitella siten, että kelluvaa lattiaa ei
oikosuljeta mekaanisesti rakennukseen, talotekniikkaan tai varikon toimintavarustukseen liittyvillä ra-
kenteilla ja ratkaisuilla.

5.7 Pysäköintilaitos

Varikkorakennuksen keskelle sijoittuva pysäköintilaitos ei ole käyttötarkoituksensa puolesta herkkä me-
lulle tai värähtelylle, eikä se myöskään itse tuota merkittävää melua tai tärinää. Koska parkkihallin ra-
kenteet ovat osa varikon ja sen kansirakenteen rakennusrunkoa, raitiovaunujen värähtelyn kytkeytymi-
nen tulee kuitenkin estää myös parkkihallin rakenteisiin.

Koska parkkihalli ja varikon tilat ovat eri paloalueilla, tilojen välisen palosuojauksen edellyttämät raken-
teet tuottavat itsessään riittävän hyvän ilmaäänieristyksen varikon ja parkkihallin välille.

6 VARIKON MELUNTORJUNTA

Ilmaäänenä leviävän melun osalta on osoitettu seuraavat torjuntatarpeet:

 Ilmaäänieristys varikon tiloista asuntoihin, asuinpihoille ja pihakannelle. Julkisivujen rakenteet,
ikkunat, talotekniikan läpiviennit.

 Talotekniikan laitteiden äänitasot lähimpiin melulle altistuviin ulkotiloihin: pihakannelle, asuinpi-
hoille ja parvekkeille.

 Savunpoistopuhaltimien koekäyttöjen melutasot lähimpiin melulle altistuviin ulkotiloihin sekä
asuintiloihin.

 Kadun risteysalueiden raitioliikenteestä aiheutuva melu: kadun puoleisten asuintilojen ja par-
vekkeiden julkisivut.

Asuinrakennusten julkisivujen äänieristysvaatimukset sekä parvekkeiden ja piha-alueiden melutorjun-
taan tarvittavat ratkaisut on esitetty kohteesta viitesuunnitelmavaiheessa tehdyssä ympäristömelusel-
vityksessä, sekä asuinrakennushankkeen kaavoitusta varten tuottamassa erillisessä meluselvityk-
sessä.

6.1 Varikon talotekniikan järjestelmät

Varikon melua aiheuttavat laitteistot sekä niiden meluvaatimukset, torjuntatarpeet ja torjuntaperiaatteet
on hankesuunnittelun yhteydessä läpikäyty TATE-suunnittelun kanssa, ja nämä tarpeet on viety osaksi
TATE-suunnitelmia.

6.2 Asuinrakennuksiin liittyvät varikon talotekniikan kuilut

Varikon ilmanvaihto ja savunpoisto suunnitellaan suurelta osin keskitettäväksi rakennusaineisiin talo-
tekniikan kuiluihin, jotka kulkevat pihakannen läpi ylös asuinrakennusten katoille.

Asuinrakennuksiin liittyvien kuilujen rakenteet tulee kansitason kohdalla katkaista sopivalla tärinäeris-
tysratkaisulla, jotta kuilurakenteet eivät kytke värähtelyä varikon rakennusrungosta asuintalon raken-
nusrunkoon. Ratkaisut tulee yhteensovittaa varikkoprojektin ja asuinrakennusprojektin yhteistyönä.
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Varikon savunpoistopuhaltimien säännöllisestä koekäytöstä aiheutuu lyhytkestoista mutta mahdollisesti
merkittävän voimakasta melua, jonka torjunta tulee huomioida ja ratkaista jatkosuunnittelussa. Puhal-
timet tulee varustaa äänenvaimentimilla.

Jotta vaimennustarve ei muodostu kohtuuttomaksi koekäyttöjen meluhaitan varsin lyhytaikaiseen ja
harvaan esiintymistiheyteen nähden, projektin on suositeltavaa selvittää rakennusvalvonnan kanssa,
voidaanko meluntorjunnan mitoitus tehdä savunpoiston koekäyttöjen osalta siten, että asuintilojen si-
sämelun päivä- ja yöohjearvot eivät ylity. Perusteena on, että savunpoiston koekäytöt eivät ole häiriönä
rinnastettavissa jatkuvatoimisiin talotekniikan laitteisiin, joilta vaaditaan LAeq < 45 dB ulkomelun ohjear-
von täyttyminen oleskelupihoilla ja parvekkeilla. Nämä periaatteet on hankesuunnitteluvaiheessa
läpikäyty jo kaavoittajan kanssa.

6.3 Katualueelle sijoittuvat varikkoa palvelevat raitiotiet ja risteysalueet

Katualueelle sijoittuvien raitioteiden ja risteysalueiden tärinä- ja runkomelueristys tulee huomioida ja
tarvittaessa torjua ratarakenteissa ja niiden perustuksissa. Varikon edustalle katualueelle suunnitellut
ratalinjaukset näkyvät kuvassa 9. Koska katualueen alla on varsin paksu kerros pehmeitä maalajeja,
paalulaatta tai vastaava jäykkä perustamistapa on hyvin todennäköisesti tarpeen raitioteiden ympäris-
tön rakennuksiin leviävien tärinähaittojen torjumiseksi.

Runkomelueristys on tässä kohdin selkeintä sijoittaa asuinrakennusten perustuksiin, koska se tarvitaan
joka tapauksessa varikon kannalta. Katua lähimpien asuinrakennusten kadunpuoleisille maanalaisille
seinäpinnoille tulee sijoittaa runkomelua eristävät pystykaistat, joilla torjutaan kadun kovan pintaraken-
teen välityksellä rakennusrungon kylkeen kytkeytyvää raitioliikenteen runkomeluherätettä.

Kuva 9. Varikon edustalle katualueelle suunnitellut ratalinjaukset. Lukuisat vaihteet ja raideristeykset
tuottavat merkittävää tärinä- ja runkomeluherätettä sekä ilmaäänenä leviävää ympäristömelua, jotka
tulee huomioida radan perustamistavoissa sekä asuinrakennusten julkisivujen mitoituksessa.

6.4 Kansipiha

Varikon päälle asuinrakennusten keskelle sijoittuva kansipiha on tarkoitus rakentaa puistomaiseksi ul-
koilu- ja oleskelutilaksi. Kansipihan oleskelualueiden ääniolosuhteiden vaatimustaso on rinnastettavis-
sa oleskelupihoihin. Varikon ja asuinrakennusten taloteknisten laitteiden äänitason LAeq ei tule ylittää 45
dB. Korttelin edustalta ja ympäristöstä kantautuvan tie- ja raitioliikenteen ja muun ympäristömelun
osalta raja-arvona on LAeq  55 dB päiväaikaan ja LAeq  50 dB yöaikaan (ns. vanha alue).

Samat meluvaatimukset koskevat myös varikon viereen asuinrakennusten väliin sijoittuvia piha-alueita.
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Asuntojen piha-alueiden puoleisten varikon seinärakenteiden ja mahdollisten ikkunoiden äänieristävyys
tulee jatkosuunnittelussa selvittää ja mitoittaa annettujen meluvaatimusten kannalta riittäväksi. Mitoitus
voidaan tehdä aluekohtaisesti huomioiden varikon eri toimintoihin liittyvät tyypilliset sisämelutasot.

6.5 Varikon huoltohallin akustiset vaimennusverhoukset

Varikon huoltohallin betonirakenteiseen korkeaan tilaan tarvitaan lisättyä absorptiopintaa noin 50 % lat-
tiapinta-alasta. Vaimennusverhouksilla on työsuojelullinen merkitys, sillä niillä hallitaan työtiloissa esiin-
tyviä melutasoja ja varmistetaan, että kaikuisan tilan puheenymmärrettävyys säilyy riittävänä sujuvan
puhekommunikaation ja esimerkiksi varoitusten kuulemiseksi.

Suosittelemme, että vaimennusverhouksia sijoitetaan tilaan noin 2200 - 2500 m2. Verhoukset voidaan
mahdollisuuksien mukaan ripustaa pystyasentoon kattoon (melusieppo). Osa verhouksista tulee mah-
dollisuuksien mukaan sijoittaa työpisteiden lähelle seinäpinnoille ja huoltomonttujen kylkiin. Vaimennet-
tava alue on esitetty liitteen periaatekuvassa.

Soveltuva kattoon ripustettava vaimennustuote on esim. Parafon Foil Baffle -melusieppo, levypaksuus
50 mm.

Kuva 10. Varikon huoltohallin alue, johon sijoitetaan akustisia vaimennusverhouksia, on merkitty ku-
vaan vaalean sinisellä. Vaimennusverhoukset sijoitetaan tilan kattoon ja mahdollisuuksien mukaan
huoltomonttujen kylkiin sekä työpisteiden lähellä oleville seinäpinnoille.
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7 HANKEKUSTANNUSTEN TARKASTELU

Suurimmat kustannukset liittyvät varikon ja asuinkorttelin yhdistelmän muodostaman hybridirakentami-
sen edellytyksenä olevaan melun- ja värähtelyntorjuntaan.

7.1 Varikon rakenteelliset runkomelueristykset

Varikon kellutettuun lattiaan tarvitaan noin 13 000 m2 runkomelueristystä.

Eristysmateriaalien suuntaa-antavat yksikköhinnat ovat seuraavat 25 mm paksuiselle matolle: SR55:
135,60 €/m2, SR110: 182,40 €/m2 (pelkkä materiaalikustannus, alv 0%). 50 mm paksuiselle matolle
yksikköhinnat ovat lähtökohtaisesti kaksinkertaiset. Hinnoissa on huomioitu kohteen erittäin suuriin ma-
teriaalimääriin liittyvä 40 % määräalennus (maahantuojan ilmoitus 13.12.2019).

Varikon lattialaatan kellutuksen laskennallisia eristyskustannuksia on arvioitu alla. Laskenta on tehty
kahdelle vaihtoehtoiselle materiaalille (SR55 ja SR110). Jatkosuunnittelussa eristysmitoitus voi johtaa
jompaankumpaan näistä materiaaleista, koska lähtötiedot raitiovaunujen massan eristykselle muodos-
tamasta kuormituksesta eivät tässä suunnitteluvaiheessa ole vielä täsmällisiä.

Jatkosuunnittelussa on aiheellista selvittää, olisiko varikon kelluva lattiarakenne rakenneteknisesti mah-
dollista toteuttaa liittolaattatyyppisellä ratkaisulla, jonka alle eristys sijoitetaan kaistoittain. Varikon lat-
tian eristysmateriaalikustannuksissa olisi tällöin mahdollista saavuttaa noin 40…50 % säästö.

Lisätietoja tarkastelussa käytetyistä runkomelueristysmateriaaleista ja niiden kustannuksista saa maa-
hantuojalta Christian Berner Oy/Tuomas Laitinen.

7.2 Asuinrakennusten rakenteelliset runkomelueristykset

Asuinrakennusten sekundäärieristysten kustannuksissa on laskettu kaksi vaihtoehtoa, käyttäen 25 mm
ja 50 mm paksuisia eristeitä. Näistä saadaan hintahaarukka, jossa asuinrakennuksen eristysmateriaa-
lien kustannukset enimmillään ovat. Asuinrakennusten eristysten laajuus ja tarve täsmentyvät varikko-
hankkeen rakentamisen jälkeen, kun raitiovaunujen aiheuttamaa värähtelyherätettä päästään mittaa-
maan varikon kannen ja anturoiden päältä sekä maaperästä varikon rakennusrungon lähiympäristöstä.

Eristyksen alustavat materiaalitarpeet (m2), eristeiden suuntaa-antavat materiaalikustannukset (alv
0%) sekä näistä lasketut eristysten materiaalikustannukset on koottu alle.
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7.3 Varikon huoltohallin akustiset vaimennusverhoukset

Huoltohallin vaimennusverhoukseksi soveltuva kattoon ripustettava vaimennustuote on esim. Parafon
Foil Baffle -melusieppo, levypaksuus 50 mm. Huoltohallin 2 250 m2 vaimennusverhousten materiaali-
kustannus on tällä tuotteella laskettuna noin 50 000 € alv 0%.

7.4 Talotekniikan laitteiden ja savunpoistopuhaltimien äänenvaimennukset

Nämä torjuntaratkaisut on käsitelty TATE-suunnittelun kanssa ja sisällytetty TATE-suunnitelmiin.

8 MELUN JA TÄRINÄN TORJUNNAN VASTUURAJAT (KRUUNUSILLAT, LEHTO, HKL)

Tärinän ja melun torjunnan vastuurajoja on läpikäyty hankesuunnittelun aikana yhdessä varikkoprojek-
tin, Lehdon, HKL:n, Kruunusillat-projektin, Laajasalon alueprojektin sekä kaavoittajan kanssa.

8.1 Varikon runkomelueristykset ja tärinän torjunta

Varikon perustusten, lattiarakenteen, rakennusrungon ja varikon teknisten ratkaisuiden runkomelun ja
tärinäneristysratkaisut toteutetaan osana varikkoprojektia.

Varikon ulkoreunoilla varikon ja viereisen asuinrakennuksen yhteiset anturat toteutetaan osana varik-
koprojektia.

8.2 Asuinrakennusten runkomelueristykset ja tärinän torjunta

Varikon kannelle ja varikon viereen asuinrakennusten perustuksiin tarvittavat runkomelueristykset kuu-
luvat varikkoprojektille, sillä niillä varmistetaan asuinrakentamisen edellytykset varikon yhteyteen. Eris-
tysten asennus ja niitä ympäröivä detaljiikka tulee suunnitella ja yhteensovittaa varikkoprojektin ja Leh-
don yhteistyönä.

Varikon kansirakenteen päälle sekä ulkoreunoilla varikon ja viereisen asuinrakennuksen yhteiset antu-
rat toteutetaan osana varikkoprojektia.

Katualueen varrelle sijoittuvien uusien asuinrakennusten kylkiin sijoitettavat pystysuuntaiset runkome-
lueristyskaistat kuuluvat varikkoprojektille.
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8.3 Katualueen raitioteiden eristykset

Varikon edustalle katualueelle sijoittuvien raitioteiden, vaihteiden ja risteysalueiden tärinän torjuntaa
varten tarvittavat paalulaatat ja/tai pohjanvahvistukset suunnitellaan vuonna 2020 alueen katusuunnit-
telun yhteydessä. Tärinän torjuntaratkaisuihin liittyvät rakennuskustannukset kuuluvat HKL:lle siltä osin,
kuin ne sijoittuvat raidealueiden alle. Ympäröivän katualueen kustannukset kuuluvat alueprojektille.

Varikon edustan katualueen ratarakenteisiin ei tarvitse toteuttaa erillistä runkomelueristystä, sillä tarvit-
tava eristys toteutetaan asuinrakennusten perustuksiin ja kylkiin.

8.4 Ympäristömelun torjunta

Varikkoprojekti vastaa varikkoon liittyvien taloteknisten järjestelmien, savunpoiston koekäyttöjen ja vas-
taavien järjestelmien meluntorjunnasta.

Lehdon asuinrakennusprojekti vastaa katualueelta kantautuvan ympäristömelun torjunnasta julkisivu-
jen ja parvekeratkaisuiden äänieristysratkaisuilla.

Viitesuunnitteluvaiheessa tehty meluselvitys osoittaa, että katualueelta kantautuva ympäristömelu ei
muodosta merkittävää torjuntatarvetta kansipihan oleskelualueiden kannalta.
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Reposalmen varikko

Jäteilma- ja raitisilmaratkaisut

Raitisilma
Varinko raitis ilma otetaan p-laitoksen ajoluiskan ovien yläpuolelta raitisilmasäleiköllä. Tämä
palvelee varikkoa, huoltopihaa, sosiaalitiloja sekä teknisiä tiloja. Lähimpään jäteilman
ulospuhallukseen matkaa n. 50 metriä.

Säilytyshallin ja sen sosiaalitilojen raitisilma otetaan varikon ulosajo-ovien yläpuolelta.
Lähimpään jäteilman ulospuhallukseen matkaa n. 75 metriä.

Raitisilman ottopisteet sijaitsevat reposalmentien puoleisella sivustalla. Reposalmentien
keskivuorokausiliikenne (< 5000) ei aiheuta erillisiä vaatimuksia raittiin ilman etäisyydelle
ajoväylästä.

Raitisilma suodatetaan F7 suodattimilla.

Jäteilma
1 ja 2 luokan jäteilmat puhalletaan seinäpuhalluksena varikon sisäänajo-ovien yläpuolelta.
Tämä sisältää ulosmenokäytävät, toimistot, tekniset tilat sekä varikon ilman.

Poistumistieportaiden jäteilma puhalletaan sekä sosiaalitilojen poistot puhalletaan
pysäköintilaitoksen yhteydessä olevien portaiden vesikatolta huippuimureilla. Jäteilmaluokka 2.
Portaiden vesikatolle viedään myös radon-poiston huippuimuri.

Pesuhallin jäteilma sekä radonpoisto johdetaan korttelin 5 vesikatolle. Jäteilmaa ei välttämättä
johdeta korttelin korkeimman kattopinnan yläpuolelle, mutta suojaetäisyydet tulevat täyttymään.
Etäisyys korkeampiin rakennusosiin pyritään pitämään yli 20 metrissä.

Pesuhallin jäteilma ja radonpoisto johdetaan tilapäisratkaisuna ennen korttelin 5 rakentamista
erillisen jäteilmakatoksen kautta seinä- tai kattopuhalluksena, joka nostetaan tarvittavan
korkealle maanpinnasta.

Huoltopihan jäteilma (huippuimuri), pakokaasut (toteutetaan pakokaasukelalla, huippuimuri),
sosiaalitilat, siivouskeskus, radon (huippuimuri), kemikaalipoistot (huippuimuri) sekä
ylilämmönpoistot (huippuimuri) johdetaan korttelin 7 vesikatolle. Jäteilmaa ei välttämättä johdeta
korttelin korkeimman kattopinnan yläpuolelle, mutta suojaetäisyydet tulevat täyttymään.
Etäisyys korkeampiin rakennusosiin pyritään pitämään yli 20 metrissä.

Edellä mainittujen jäteilmat johdetaan tilapäisratkaisuina ennen korttelin 7 rakentamista erillisen
jäteilmakatoksen kautta seinä- tai kattopuhalluksena, joka nostetaan tarvittavan korkealle
maanpinnasta.

Jäteilma suodatetaan M5 suodattimilla.


