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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kumpulanmäellä
sijaitsevaa Helsingin yliopiston kampusaluetta sekä puisto- ja ka-
tualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden toiminnoiltaan moni-
puolisen asuinalueen rakentamisen Kumpulanmäelle sekä vie-
reisten puistoalueiden kehittämisen.

Tavoitteena on rakentaa Kumpulanmäestä vetovoimainen, toimin-
noiltaan monipuolinen ja elävä kaupunginosa ja liittää alue osaksi
lähiympäristön kehittyvää ja täydentyvää kaupunkirakennetta.
Alue tukeutuu hyviin joukkoliikenneyhteyksiin, jotka täydentyvät
tulevaisuudessa raideliikenteen osalta. Tavoitteena on rakentaa
Kustaa Vaasan tien varteen uutta urbaania ja vehreää, katuta-
sossa elävää bulevardikaupunkia.

Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, että uusi
korttelirakenne asettuu luontevasti vaativaan rinnemaastoon,
muodostaa vetovoimaista kaupunkitilaa ja liittyy toiminnallisesti ja
tilallisesti ympäristöönsä. Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä Kum-
pulanmäeltä Kustaa Vaasan tielle ja Vallilanlaaksoon on kehitetty.
Alueen maisemalle leimallista puustoa on säilytetty Vallilanlaak-
soon laskevalla etelärinteellä. Kaavaratkaisulla on pyritty löytä-
mään tasapainoinen suunnitelma joka mahdollistaa uutta yleis-
kaavan mukaista kaupunkibulevardin varren tehokasta rakenta-
mista, mutta säilyttää riittävästi alueelle ominaista kaupunkivih-
reää.

Alueelle on suunniteltu neljä asuinkorttelia, yksi toimitila- ja asuin-
kortteli, päiväkoti, pysäköintitalo, puisto- ja katualuetta.

Uutta asuntokerrosalaa on 52 650 km2, josta asumista on
51 200 k-m2 ja liiketilaa 1 450 k-m2, palveluiden (päiväkoti) ker-
rosalaa on 1 500 km2 ja toimitilakerrosalaa on 10 000 km2. Asu-
kasmäärän lisäys on noin 1 200 asukasta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.
nro 7214), jonka mukaan Pietari Kalmin katu jäsennellään ny-
kyistä selvemmin ja korostetaan jalankulkuyhteyttä Kustaa Vaa-
san tieltä rinteen poikki kampukselle. Suunnitellun maankäytön
autoliikenteen yhteydet hoidetaan ylärinteen puolelta Pietari Kal-
min kadun kautta. Vain pelastusajo ja välttämätön huoltoajo on
osoitettu alarinteen puolelta Kustaa Vaasan tieltä. Lisäksi asema-
kaavassa on huomioitu Kustaa Vaasan tielle suunnitellun Viikki-
Malmi pikaraitiotien tilavaraukset ja luontevat kulkureitit. Myös
Kustaa Vaasan tien, Hämeentien ja Hermannin rantatien liittymä-
alueella on kehittämistarpeita, joiden tilavaraus on huomioitu ase-
makaavassa. Sekä pikaraitiotien että liittymäalueen suunnittelu
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etenevät erillisinä hankkeina ja näistä suunnitelmista tullaan päät-
tämään erikseen.

Kaavaratkaisun myötä Kumpulanmäki rakentuu toiminnoiltaan
monipuoliseksi, tiiviiksi ja eläväksi kampusalueeksi. Kaavaratkai-
sulla parannetaan erityisesti jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä
Kustaa Vaasan tieltä sekä Vallilanlaaksosta Kumpulanmäelle.

Helsingin yliopistokiinteistöt Oy ja Senaatti-kiinteistöt omistavat
tontit 24973/5 ja 6. Helsingin kaupunki omistaa katu- ja viheralu-
eet. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkai-
sun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Arabianranta Kalasatama -akseli rakentuu voimakkaasti lähitule-
vaisuudessa ja muuttuu tiiviimmin osaksi kantakaupunkia. Kum-
pulanmäki halutaan liittää osaksi tätä täydentyvää kaupunkiraken-
netta ja kehittää yliopiston kampusalue monipuoliseksi ja eläväksi
kaupunginosaksi. Yliopiston toimintojen ja tutkimuslaitosten rin-
nalle rakennellaan asumista, liike- ja toimitilaa sekä palveluja.

Tavoitteena on toteuttaa maisemaltaan ja arkkitehtuuriltaan kor-
keatasoinen alue, joka asettuu luontevasti rinnemaastoon, muo-
dostaa vetovoimaista kaupunkitilaa ja liittyy toiminnallisesti ja tilal-
lisesti ympäristöönsä. Suunnittelussa otetaan huomioon alueen
liittyminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Ta-
voitteena on rakentaa toimivat kävelyn ja pyöräilyn yhteydet Kus-
taa Vaasan tieltä sekä Vallilanlaakson suunnasta Kumpulanmä-
elle.

Alueen suunnittelu käynnistettiin Senaatti-kiinteistöjen, Helsingin
Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Helsingin kaupungin yhteisesti järjestä-
mällä arkkitehtuurikutsukilpailulla. Asemakaavan muutos pohjau-
tuu kilpailun voittaneeseen Tie-

Architects Oy, MASU Planning Oy ja Schauman Arkkitehdit Hel-
sinki Oy.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että edistetään hiilineutraaliustavoitteita ja sovi-
tetaan yhteen kaupunkirakenteen tiivistämistä ja lähiluonnon ar-
voja, edistetään asuntotuotantoa, rakennetaan eläviä, omaleimai-
sia ja turvallisia kaupunginosia sekä monipuolisia sijaintipaikkoja
yrityksille uudistamalla ja täydentämällä olemassa olevaa raken-
nettua ympäristöä. Kaava toteuttaa osaltaan kaupunkistrategian
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ja Helsingin yleiskaavan tavoitetta raideliikenteen verkostokau-
pungista.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 7,9 ha. Alueen yhteenlaskettu
rakennusoikeus on 92 150 k-m², joka jakautuu seuraavasti:

Asuminen: 51 200 k-m², noin 1 200 asukasta
Liiketilat: 1 450 k-m²
Palvelurakennukset: 1 500 k-m²
Toimitilarakennukset: 10 000 k-m²
Hallinto- ja tutkimuslaitosrakennukset: 29 500 k-m²

Kaava-alueen aluetehokkuus on e=1,17. Asuinrakennusten kort-
telialueiden keskimääräinen tehokkuus on e=2,50.

Kaavaratkaisun myötä alueen kerrosala kasvaa 43 950 k-m²:llä.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat, historiaa ja nykytilanne

Alue sijaitsee kantakaupungin laitamilla Vallilanlaakson pohjois-
reunalta nousevalla mäellä, rajautuu lännessä Kumpulan kampuk-
seen ja Idässä Kustaa Vaasan tiehen. Etäisyys Helsingin keskus-
taan (päärautatieasema) on noin 4 km.

Alueen historian vanhinta kerrostumaa edustava Gumtäktin tor-
pan paikka on kalliomäen suojaisella etelärinteellä, Nylanderin
puiston itä-länsisuunnassa halkaisevan ulkoilupolun vierellä. Osa
torpasta on mahdollisesti sijainnut alueen länsipuolella paikalla,
missä edelleen on asuinrakennus. Alueen autioituneessa itä-
osassa on sekametsää kasvavalla rinteellä terasseja ja kolme
mahdollista rakennuksen pohjaa. Alueen itäpuolella on rinteeltä
kaivettu maata. Pohjoisessa on kallion laen reunalla 1800- tai
1900-luvulle ajoittuvan ison rakennuksen kivijalka.

Kaava-alueen läheisyydessä on Kumpulan kartano, josta varhai-
simmat merkinnät löytyvät 1460-luvulta. Kartanon yhteydessä oli
useita, sittemmin purettuja rakennuksia, kuten navetta, talleja,
mylly, sepän paja ja puutarhurin asunto. Kartanon päärakennus
valmistui 1841 ja kartanon nykyiset rakennukset ovat 1800-lu-
vulta, maakellarit 1700-luvulta. Kartanon kivirakenteinen leipomo
Jyrängöntien varressa on säilynyt ja sijaitsee kaava-alueella. Lei-
pomo rakennettiin muista rakennuksista erilleen tulipalovaaran
vuoksi.
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Marraskuinen näkymä Kumpulanmäeltä vuodelta 1973, jossa sotien jälkeen
Ruotsista lahjoituksena saatuja nk. puistotaloja.
kuva: Simo Rista, Helsingin kaupunginmuseo

Sotien jälkeen Kumpulanmäelle rakennettiin 57 Ruotsista lahjoi-
tuksena saatua parakkitaloa. Yksikerroksiset vaatimattomat para-
kit oli tarkoitettu vain väliaikaiseen asumiseen asuntopulan pahim-
pana aikana, mutta osaa taloista käytettiin vielä vuoteen 1978
asti. Taloissa oli ulkokäymälät ja vesi haettiin ämpäreillä vesipos-
tista. Taloissa asui parhaimmillaan noin 900 kumpulalaista.

Alue on tällä hetkellä pääosin rakentamatonta korttelialuetta, puis-
toa ja katualuetta. Korttelialue sijoittuu Kustaa Vaasan tieltä Pie-
tari Kalmin kadulle nousevaan metsäiseen rinteeseen, ylhäällä
mäellä avokallio on näkyvissä. Korttelialueella sijaitsee kampuk-
sen vanhin, vuonna 1981 valmistunut rakennus, kallioon louhittu
kiihdytinlaboratorio sekä siihen kuuluva maanpäällinen osa, ilma-
kehän tutkimusta palveleva masto sekä mittauskenttä. Suunnitte-
lualueeseen kuuluu lisäksi Kustaa Vaasan tiehen ja Vallilanlaak-
son raitiotiehen rajautuvia osia Nylanderin puistoa.

Suunnittelualue rajautuu kiinteästi Kumpulanmäen kampukseen,
joka on Pohjoismaiden suurin luonnontieteellisen osaamisen kes-
kittymä. Kampusalueen laitosrakennukset ovat vuosilta 1995-
2005. Kampusalueen maamerkkinä nousee Yliopiston meteorolo-
gian yksikön tutkapallo Physicum-rakennuksen katolla. Yliopiston
lisäksi alueella toimii Ilmatieteen laitos ja Viestintävirasto. Yli-
opisto- ja tutkimuslaitosrakennuksissa on lisäksi toiminnan tarvit-
semat ravintolapalvelut sekä liikuntakeskus. Kampusalueen ra-
kennuskanta tulee täydentymään Helsingin luonnontiedelukiolla,
jonka rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2021. Lukio on tarkoitus
ottaa käyttöön syyslukukaudella 2023.
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Asuinkorttelit ovat rinteeseen sovitettuja variaatioita perinteisestä umpikortte-
lista. Yllä pihapiirustus ja leikkauspiirustus korttelista 24982.
kuva: Schauman & Nordgren Architects, Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy,
MASU Planning Oy

Asuinrakennusten korttelialue (AK)

Alueelle suunnitellaan viisi asuinkorttelia. Neljä korttelia ovat kes-
kenään samankaltaisia, rinteeseen sijoittuvia umpikortteleita. Yksi
kortteli on rakenteeltaan avoin, kahden pistetalon kokonaisuus.

Korttelit 24981, 24982, 24984 ja 24985 ovat rinteeseen porras-
tuen rakentuvia 6-8 kerrosta korkeiden kerrostalojen rajaamia um-
pikortteleita. Asuinrakennusten kaupunkikuvalliset ratkaisut ja jul-
kisivumateriaalit liittävät ne ympäristön kaupunkirakenteeseen,
Kumpulan ja Toukolan puurakennuksiin ja Arabianrannan punatii-
liseen rakennuskantaan. Rakennusten julkisivut ovat puuverhoil-
tuja, maantasokerros on paikallamuurattua punatiiltä ja lasia. Kus-
taa Vaasan tien varrella rakennuksilla on punatiilinen kolme ker-
rosta korkea jalusta ja ylemmät kerrokset ovat puuverhoiltuja. Jul-
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kisivujen vertikaalisuuntainen materiaalinvaihdos pienentää ra-
kentamisen mittakaavaa Kustaa Vaasan tien suuntaan ja antaa
alueelle ihmisläheisen, materiaaleiltaan luonnollisen ilmeen.

Asuinkorttelit rajaavat Kustaa Vaasan tietä uutena kaupunkibule-
vardina ja rakennusten maantasoon on osoitettu liiketiloja katuti-
lan elävöittämiseksi.

Kustaa Vaasan tien varrella asunnot eivät saa aueta pelkästään
kadun suuntaan kadun aiheuttamien ympäristöhäiriöiden, melun
sekä ilman epäpuhtauksien takia. Kustaa Vaasan tietä vasten ole-
vat asuinlamellit kytketään parvekkein kiinni rinnettä nouseviin
asuinrakennuksiin. Parvekkeet tulee rakentaa yhtenäistä julkisivu-
pintaa rakennusten kanssa muodostavina siten, että sisäpihat
saadaan suojattua melulta sekä ilman epäpuhtauksilta ja Kustaa
Vaasan kadun varrella olevat asunnot voidaan kaikki rakentaa si-
säpihalle avautuvina. Asuntosuunnittelussa tulee kuitenkin hyö-
dyntää näkymiä, jotka avautuvat yli Arabianrannan ja kohti Van-
hankaupungin selkää ja osa asunnoista tulee toteuttaa rakennus-
rungon läpi ulottuvina.

Pietari Kalmin kadun varteen osoitetaan katutasoon liiketilaa sekä
asukkaiden yhteistiloja. Suurin ikkunapinnoin kadulle avautuvat
tilat tekevät jalankulkijan ympäristöstä viihtyisän ja kytkevät kam-
puksen ja asuinkorttelit toiminnallisesti toisiinsa.

Maantasokerroksen tulee olla luonteeltaan mahdollisimman avoin
ja rakennuksen sisätiloista tulee olla näköyhteys katutilaan esim.
suurten ikkunapintojen kautta. Maantasokerrokseen sijoitetaan
katujen varsilla liiketilaa ja asukkaiden yhteistiloja. Maantasoker-
roksen asuntojen yhteyteen rakennetaan asuntokohtaiset terassit,
jotka antavat asunnoille pienen yksityisen etuvyöhykkeen.

Katot suunnitellaan rakennusten viidentenä julkisivuna, ne muo-
dostavat näkyvän maiseman rakennusten ylimpien kerrosten
asunnoista tarkasteltuina. Kattopinnat tulee toteuttaa viherkat-
toina, kattopuutarhoina ja terasseina hulevesien hallinnan sekä
maisemallisten vaikutusten takia.

Umpikortteleiden maanvaraiset sisäpihat ovat vehreitä ja suojai-
sia, ne tulee suunnitella ja ylläpitää yhtenäisinä piha-alueina. Jyrk-
kään rinteeseen terassoituvien pihojen suunnittelussa ja toteutta-
misessa tulee sovittaa yhteen esteettömät kulkureitit, toiminnalli-
set vaatimukset ja mahdollisimman runsaaseen kasvillisuuteen ja
suurikokoiseen puustoon.

Korttelissa 24983 on kaksi pistetaloa ja niiden väliin jäävä vehreä
asuinpiha. Rakennukset Pietari Kalmin kadun varrella luonnontie-
delukiota vastapäätä ovat kaupunkikuvallisesti erittäin näkyvällä



13 (46)

paikalla ja niiden kaikki julkisivut tulee suunnitella etujulkisivuina.
Harjakattoiset viisi- ja kuusikerroksiset talot ovat rakenteiltaan ja
julkisivuiltaan puuta ja maantasoon on osoitettu liiketilaa.

Kortteli 24985 on osoitettu toimitiloille, katutason liiketiloille ja asu-
miseen. Kustaa Vaasan tien ja Pietari Kalmin kadun risteykseen
rakentuva kortteli muodostaa pohjoisen portin alueelle ja risteyk-
seen on osoitettu alueen korkein rakennus. Umpikorttelin raken-
nukset ovat korkeudeltaan 7-10 kerrosta korkeita ja pysäköinti on
osoitettu sisäpihan pihakannen alle.

Korttelista 24985 on tarkoitus järjestää toteutuskilpailu ja kortteli-
suunnitelma tulee tarkentumaan kilpailun ratkaisun tuloksena tar-
kennettuun asemakaavan muutokseen. Suunnittelun reunaehdot,
joita ovat korttelialueen rajat, kaupunkikuvalliset tavoitteet ja julki-
sivujen laatutaso, korttelipihan suojaamistarve melulta Kustaa
Vaasan tien suuntaan, rakentamisen kerroslukumäärä sekä toi-
minnot on määritelty kaavaehdotuksessa. Tonttijako, rakennus-
kohtaiset kerrosluvut ja toimintojen luonteen tarkempi määrittely
sekä sijainti korttelissa voivat tarkentua suunnittelun edetessä ja
tarkentunut korttelisuunnitelma esitetään asemakaavan tarken-
nuksessa.

Asuin-, liike- ja toimitilarakennusten korttelialue (AL)

Tontti on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä julkis-
ten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi. Tontilla on sr-2 mer-
kinnällä suojeltu rakennus, Kumpulan kartanon entinen leipomo,
joka on historiallisesti ja kaupunkikuvaltaan arvokas rakennus.
Kortteli sijaitsee muinaisjäännösalueella, jossa alueen kaivami-
nen, peittäminen tai muu siihen kajoaminen on muinaismuisto-
lailla kielletty ja toimenpiteistä tulee neuvotella kaupunginmuseon
kanssa.

Palvelurakennusten korttelialue (YL)

Kortteli 24979 on suunniteltu päiväkodille. Kaksikerroksinen päivä-
koti on rakenteiltaan ja julkisivuiltaan puuta ja siinä on viherkatto.
Rakennus sijoittuu tontin eteläreunaan ja suojaa leikkipihaa Kus-
taa Vaasan tien melulta. Tontti sijoittuu puistoalueen keskelle ja
leikkipiha tulee toteuttaa mahdollisimman luonnonmukaisena ja
sovittaa ympäröivään maastoon ja maisemaan. Piha-alueen reuna
Nylanderinpuistoa vasten säilytetään metsäisenä, jolloin niittymai-
seman metsäinen rajaus säilyy nykyisen kaltaisena.

Hallinto- ja tutkimuslaitosrakennusten korttelialue (YH-1)

Tontilla 24973/7 on vuonna 2005 valmistunut Dynamicum-raken-
nus. Tontilla 24979/2 on kiihdytinlaboratorion maanpäällinen osa,
varsinainen kiihdytinlaboratorio on maanalaisessa kallioluolassa
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tasolla +5,0. Maanalainen kallioluola sijaitsee osin myös tontin ra-
jojen ulkopuolella, katu- ja puistoalueella.

Toimitilarakennusten korttelialue (KTY)

Pietari Kalmin kadun ja Kustaa Vaasan tien risteykseen on osoi-
tettu korttelialue yhdeksänkerroksiselle toimitilarakennukselle.
Kustaa Vaasan tien rakennusrintamasta korkeampana nouseva
rakennus on kaupunkikuvassa erottuva uuden alueen portti pohjoi-
sesta saavuttaessa. Rakennuksen maantasokerrokseen sijoite-
taan katutasoon aukeavaa liike- tai toimitilaa. Toimitilarakennus
muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden samaan umpikortteliin ra-
kentuvien asuinrakennusten kanssa ja rakennuksen julkisivumate-
riaaleina käytetään paikallamuurattua tiiltä ja puuta kuten asuinra-
kennuksissa. Rakennuksen Kustaa Vaasan tiehen rajautuvat julki-
sivut tulee rakentaa siten, että ne muotoilun ja materiaalein keinoin
vähentävät melun heijastumista Kustaa Vaasan tien itäpuolelle.

Puisto (VP)

Kaava-alueen eteläosassa on Nylanderinpuisto, joka säilytetään
mahdollisimman luonnontilaisena ja monilajisena metsäisenä rin-
teenä. Puistoalueen nykyistä polustoa parannetaan ja linjataan
osin uudestaan siten, että kävelyreitit mahdollistavat helpon pää-
syn Kumpulanmäeltä Jyrängöntielle ja edelleen Vallilanlaaksoon.
Kivituhkapintaiset polut seuraavat mahdollisimman pitkälti olevaa
polustoa. Puistoon on osoitettu myös uusi esteetön kävelyreitti
sekä portaikko oikopolkua varten. Alarinteessä on Kumpulan tor-
pan muinaismuistoalue ja reittien sekä niihin liittyvän valaistuksen
suunnittelussa tulee neuvotella kaupunginmuseon kanssa ja alu-
eelta tulee laatia tarvittavat selvitykset.

Kaavassa osoitetaan kapea puistoalue, joka johtaa Dynamicum-
rakennuksen tontilta Nylanderinpuiston ja Kumpulanlaakson läpi
Limingantielle. Puistoaluetta kehitetään osana laajempaa viher-
aluekokonaisuuta ja sille sijoittuu puistokäytäviä ja istutusalueita.

Autopaikkojen korttelialue (LPA)

Tontti 24973/8 on osoitettu viisi kerrosta korkealle pysäköintilaitok-
selle, johon osoitetaan autopaikat Dynamicum-rakennuksen, Yli-
opiston ja asuinrakennusten käyttöön. Pysäköintitalo on julkisivuil-
taan puuverhoiltu ja siinä on viherkatto. Puuverhoilu tulee rakentaa
läpituulettuvaksi, jotta laitos voidaan toteuttaa ilman koneellista il-
manvaihtoa. Ensimmäisen kerroksen julkisivujen tulee olla kau-
punkitilassa kiinnostavan näköisiä, niiden elävyyttä tulee korostaa
ikkunapinnoin tai muin julkisivujäsentelyn keinoin tai viherraken-
tein. Pysäköintilaitoksesta ei saa olla ikkunoita tai muuta näköyh-
teyttä Dynamicum-rakennukseen.
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Julkiset ulkotilat ja katuympäristö

Lähtökohdat

Julkisten ulkoalueiden suunnittelu lähtee paikasta ja sen ominais-
piirteistä sekä kaupunkirakenteen tiivistämisen tavoitteista. Lähtö-
kohtina olivat alueen topografia, Pietari Kalmin kadulta Kustaa
Vaasan tielle laskeva jyrkkä rinne, jossa maisemallisesti näyttävä
vaahterametsikkö kasvaa. Nylanderinpuiston rinteen monilajinen
metsikkö, avokalliot mäen päällä sekä Pietari Kalmin katu, jonka
katutilaa leimaavat nykyisellään kampusrakennusten eteen asval-
toidut pysäköintikentät. Tavoitteena oli kehittää Kustaa Vaasan
tien luonnetta kaupunkibulevardiksi. Uusi korttelisto ja asuminen
haluttiin liittää myös tilallisesti kampusalueeseen ja Pietari Kalmin
katutilaa kehittää nykyistä urbaanimmaksi.

Pietari Kalmin katu rakentuu nykyistä kaupunkimaisempana puurakennusten ja
katupuin rajaamana katutilana.
kuva: Schauman & Nordgren Architects, Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy,
MASU Planning Oy
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Kaavaratkaisu

Kaavoituksen pohjaksi ja asemakaavatyön rinnalla on teetetty
yleisten alueiden viitesuunnitelma (maisema-arkkitehtitoimisto
MASU Planning Oy).

Kaava-alueen julkinen kaupunkitila on monimuotoista ja jakautuu
kolmeen eriluonteiseen osa-alueeseen; Kampuksen vehreään sy-
dämeen Pietari Kalmin kadun tuntumassa, Kustaa Vaasan tien
urbaaniin kadunvarsimaisemaan ja sieltä nouseviin portaisiin sekä
Nylanderinpuiston puustoisena säilytettävään rinteeseen,

jen sarjan, joissa korostuvat jalankulku ja oleskelu. Kivijalkatoimiti-
lat, yhteistilat ja kaupunkitilaan suuntautuvat asuntoterassit,
asuinrakennusten etupuutarhat, tukevat aktiivisen, miellyttävän ja
turvallisen ympäristön muodostumista. Uuden kaupunkirakenteen
kudelma liittyy tilallisesti ja toiminnallisesti Pietari Kalmin kadulle
rakentuvaan luonnontiedelukioon sekä kampusalueen nykyiseen
rakennuskantaan. Kävelypainotteinen kaupunkitila toteutetaan
laadukkain materiaalein, alueen luonteikkaita avokalliopintoja
säästäen ja reheviä kasvillisuusalueita suosien.

Uusi pääportaikko Kustaa Vaasan tieltä kampukselle
kuva: MASU Planning Oy
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Kustaa Vaasan tieltä uusien asuinkortteleiden väleissä nousevat
portaat ovat jalankulkijan saapumisen ja liikkumisen aluetta. Jyr-
kät rinnealueet ovat tilallisesti dramaattisia joita ilmeikkäät portaat
hulevesikaskadeineen korostavat. Rinnekasvillisuus on rehevää
ja puustoista, kasvillisuuden lomasta avautuu kuitenkin näkymiä
kauas kohti Arabianrantaa ja Vanhankaupungin selkää sekä kul-
kualueille.

Nylanderinpuiston metsäinen rinne pyritään säilyttämään mahdol-
lisimman luonnontilaisena ja metsäisenä. Nylanderinpuistosta on
kirjoitettu yksityiskohtaisemmin

Liikenne

Lähtökohdat

Alueen itäreuna rajautuu Kustaa Vaasan tiehen, joka on vilkkaasti
liikennöity pääkatu. Asemakaava-alueen länsireuna rajautuu pää-
osin Pietari Kalmin katuun, joka liittyy Kustaa Vaasan tiehen alu-
een pohjoispuolella. Asemakaava-alueelle on leimallista jyrkkä
rinne Kustaa Vaasan tien ja Pietari Kalmin kadun välillä; suurim-
millaan korkeusero on lähes 20 m. Etelässä ja lounaassa alue ra-
jautuu puistoalueisiin. Voimassa olevan asemakaavan mukaisia
kulkureittejä ei ole toteutettu kokonaan.

Kaava-alueen viereen Kustaa Vaasan tielle on suunnitteilla Viikki-
Malmi pikaraitiotie, joka tulee kulkemaan kadun keskellä autolii-
kenteestä eroteltuna. Lisäksi Kustaa Vaasan tien, Hämeentien ja
Hermannin rantatien liittymäalueen yleissuunnittelu on käynnisty-
mässä. Alueella on puutteita jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyk-
sissä sekä parannettavaa vaihtoyhteyksissä nykyisten ja tulevien
raitiolinjojen välillä. Lisäksi liittymäalueella on kapasiteettiongel-
mia niin autoliikenteen kuin tulevaisuudessa myös joukkoliiken-
teen osalta. Kustaa Vaasan tien liikennejärjestelyistä päätetään
erikseen.

Jalankulku

Alueen jalankulkuyhteydet ovat osin jäsentymättömät. Erityisesti
Kustaa Vaasan tien suunnan joukkoliikennepysäkkien ja kampuk-
sen välillä on selvä yhteystarve. Nykytilanteessa paljon käytetyt
jalankulkuyhteydet kulkevat osin rakentamattomassa rinteessä.
Reiteillä ei ole talvikunnossapitoa. Pietari Kalmin katua ei ole ra-
kennettu täysin valmiiksi ja esimerkiksi kadun itäreunan jalkakäy-
tävä puuttuu. Tämä on johtanut osin epäjatkuvuuteen reiteissä ja
epäjohdonmukaisiin suojateiden sijainteihin. Esteettömät reitit alu-
eelle kulkevat Pietari Kalmin kadun kautta sekä puiston puolelta
Kumpulanlaaksosta sekä lounaasta Nylanderin puiston suun-
nasta. Tulevan Kalasataman raitiotien pysäkin suunnan yhteys on
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Kustaa Vaasan tien puolen rinteen tapaan myös jyrkässä rin-
teessä ja paikoin vaikeakulkuinen eikä kunnossapidetty.

Pyöräliikenne

Kustaa Vaasan tien varrella kulkee kaksisuuntaiset pyörätiet ka-
dun molemmin puolin. Jalankulun ja pyöräliikenteen erottelussa
on parannettavaa. Pyöräliikenteen tavoiteverkossa yksi- ja kaksi-
suuntaisten pyöräteiden systeemimuutos on Kustaa Vaasan tiellä
Hämeentien liittymässä. Pietari Kalmin kadulla pyöräliikenne on
ajoradalla. Alueelle voi saapua pyörällä Kustaa Vaasan tien suun-
nasta Pietari Kalmin katua pitkin sekä puiston puolelta Kumpulan-
laaksosta sekä Nylanderin puiston suunnasta.

Julkinen liikenne

Kustaa Vaasan tiellä ja siitä haarautuvalla Hämeentiellä on vilkas
ja monipuolinen joukkoliikennetarjonta. Alueen ohi kulkee lukuisia
bussilinjoja eri puolille Helsinkiä sekä Vantaan suuntaan. Lisäksi
Hämeentietä pitkin kulkee kaksi raitiolinjaa. Kustaa Vaasan tiellä
on nykyisin raitioliikenteen varikkoyhteys, mutta kadulla ei tois-
taiseksi ole säännöllistä matkustajaliikennettä. Raiteita ei ole täy-
sin eroteltu autoliikenteestä Hämeentien ja Pietari Kalmin kadun
välillä. Viikki-Malmi pikaraitiotie on suunnitteilla. Kumpulan kam-
puksen kautta kulkee kaksi poikittaista bussilinjaa Pietari Kalmin
katua ja Gustaf Hällströmin katua pitkin. Kalasataman raitiotien
pysäkki on tulossa alas laaksoon Hämeentien sillan itäpuolelle.
Kyseisen raitiotien rakentaminen alkaa vuonna 2022.

Voimassaolevassa asemakaavassa Pietari Kalmin kadun jatke on
osoitettu joukkoliikennekaduksi. Tälle joukkoliikennekadulle ei ole
enää tarvetta, koska sen korvaa Vallilanlaaksoon linjattu raitiotie.

Autoliikenne

Kustaa Vaasan tien nykyinen liikennemäärä on noin 41 000
ajon/vrk ja nopeusrajoitus on 50 km/h. Kadulle on suunnitteilla
Viikki-Malmi pikaraitiotie ja uusien liikennejärjestelyiden myötä
kadun nopeusrajoitus laskee aiemmin määriteltyjen periaatteiden
(kylk 28.11.2017) mukaisesti 40 kilometriin tunnissa. Pietari Kal-
min kadun nopeusrajoitus on 30 km/h. Kumpulanmäen paikallisen
kokoojakatuverkon muodostavat Pietari Kalmin kadun pohjoisosa,
Gustaf Hällströmin katu sekä Väinö Auerin katu Gustaf Hällströ-
minkadusta pohjoiseen. Muuten kadut ovat tonttikatuja.

Nykyisen maankäytön pitkäaikainen pysäköinti on hoidettu ase-
makaavojen mukaisesti tonteilla ja pääosin pintapysäköintinä,
mutta alueella on myös paljon maastopysäköintiä. Erityisesti Pie-
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tari Kalmin kadun osin rakentumaton ympäristö on laajasti pysä-
köintikäytössä. Kadunvarsipysäköinti on aikarajoittamatonta ja
maksutonta, mikä ei ole kaupungin pysäköintipolitiikan mukaista.
Tähän on tulossa muutos, mutta aikataulusta ei ole varmuutta.

Kaavaratkaisu

Jalankulku

Jalankulun yhteyksiä Kustaa Vaasan tieltä ylös tuleville asuinra-
kennuksille ja alueen nykyisen maankäytön suuntaan paranne-
taan kortteleiden väleissä sijaitsevilla, laadukkaasti toteuttavilla
porrasyhteyksillä. Näistä kaksi pohjoisinta liittyy Kustaa Vaasan
tien jalkakäytävän tasoon. Uudet korttelit sijaitsevat maaston
muodosta johtuen pääosin hieman Kustaa Vaasan tietä korkeam-
malla ja kortteleiden eteläpuolella on pelastustie sekä jalankulun
ja välttämättömän huoltoajon yhteys. Tämä osittain tonteilla sijait-
seva yhteys liittyy Kustaa Vaasan tiehen pohjoisimman korttelin
keskivaiheilla. Porrasnousuja sekä niiden liittymistä Kustaa Vaa-
san tiehen on tutkittu osana yleisten alueiden viitesuunnitelmaa.
Ratkaisut tarkentuvat katusuunnittelun yhteydessä.

Suuren korkeuseron vuoksi luiskien avulla toteutettu esteetön rat-
kaisu kortteleiden väleissä ei ole mahdollinen, vaan esteetön yh-
teys alueelle on jatkossakin Pietari Kalmin kadun kautta tai Jyrän-
göntien sekä Nylanderinpuiston reittien kautta. Myös Jyrängöntien
suunnan nykyinen jyrkkä polku korvataan portaikolla. Muuten
puistoraitteja parannetaan nykyistä puustoa huomioiden.

Kustaa Vaasan tien katualueen leventämisellä varaudutaan myös
levennettäviin jalkakäytäviin Kustaa Vaasan tien varressa. Kustaa
Vaasan tien liikennejärjestelyistä päätetään erikseen, mutta ta-
voitteena siirtää valo-ohjattu suojatie nykyistä etelämmäs risteyk-
sen yhteyteen keskimmäisen porrasnousun kohdelle, jonka koh-
dalle toteutetaan korotettu suojatie Pietari Kalmin kadulle. Näin
yhteys joukkoliikennepysäkeille sekä myös Arabianrannan ja
Kumpulanmäen välillä muodostuisi mahdollisimman jouhevaksi,
joskin korkeuserosta johtuen reitti ei ole esteetön.

Pyöräliikenne

Pyöräliikenteen reitit säilyvät pääosin ennallaan, mutta puistorait-
tien esteettömyyttä ja jatkuvuutta parannetaan uuteen korttelira-
kenteeseen nähden. Kustaa Vaasan tien katualueen leventämi-
sellä varaudutaan myös levennettäviin pyöräteihin Kustaa Vaasan
tien varressa.

Pyöräpysäköinti hoidetaan pääasiassa tonteilla. Asukkaille tulee
toteuttaa 1 pp / 30 k-m2, joista 75 % tulee sijoittaa piha- tai katuta-
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sossa sijaitsevaan ulkovälinevarastoon. Telineiden tulee olla help-
pokäyttöisiä ja niissä on oltava runkolukitusmahdollisuus. Liiketi-
loille tulee toteuttaa 1 pp / 15 asiakaspaikkaa, päiväkodille 1 pp /
90 k-m2 ja toimistoille 1 pp / 50 k-m2. Dynamicumin nykyinen,
poistuva pyöräpysäköintikatos korvataan osana LPA-tontin pysä-
köintilaitosta. Yleisten pyöräpysäköintipaikkojen sijainnit määrite-
tään katusuunnitteluvaiheessa.

Julkinen liikenne

Kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta joukkoliikenteen reitteihin tai
järjestelyihin. Kustaa Vaasan tien katualueen leventämisellä va-
raudutaan Viikki-Malmi-raitiotiehen sekä raitioliikenteen erotteluun
autoliikenteestä. Kustaa Vaasan tien liikennejärjestelyistä pääte-
tään erikseen, mutta tavoitteena on sijoittaa tulevan raitiolinjan py-
säkki Hämeentien risteyksen pohjoispuolelle ja siirtää valo-ohjattu
suojatie nykyistä etelämmäs risteyksen yhteyteen keskimmäisen
porrasnousun kohdelle.

Pietari Kalmin kadun jatkeen joukkoliikennekatu poistuu asema-
kaavasta ja merkitään puistoksi.

Autoliikenne

Asemakaava-alueelle ei tule uusia autoliikenteen katuja. Moottori-
ajoneuvoliikenne tukeutuu pääosin Pietari Kalmin katuun. Pietari
Kalmin kadun varressa on vieras- ja asiointipysäköintiä kadun
molemmin puolin sekä kuormauspaikka päivittäistavarakaupan
kohdalla, mutta se palvelee myös muita toimijoita. Ernst Lindelöfin
kadun pohjoisreunan liikennejärjestelyt toteutetaan luonnontiede-
lukion aikataulun mukaan. Kustaa Vaasan tien katualueen leven-
tämisellä mahdollistetaan myös vasemmalle kääntymiskaista
Kumpulanmäelle Viikki-Malmi raitiotien toteuttamisen jälkeenkin.

Tulevan maankäytön huoltoliikenne hoidetaan pääosin ylärinteen
puolelta Pietari Kalmin kadun kautta. Jätehuoneet sijoitetaan ylä-
rinteen puolelle. Kortteleiden väleissä kulkevat raitit on mitoitettu
sammutusautolle ja kortteleihin johtavat reitit ja luiskat ambulans-
sille. Jalankulkijat käyttävät samoja reittejä. Alarinteen kautta
mahdollistetaan pelastusajo ja välttämätön huoltoliikenne. Ajoliit-
tymä on Kustaa Vaasan tiellä pohjoisimman korttelin kohdalla.
Kiihdytinlaboratorion huoltoreitti kulkee laboratorion ja pysäköinti-
laitoksen välistä.

Pysäköinti keskitetään suurilta osin nykyisen pintapysäköintiken-
tän paikalla sijaitsevan LPA-tontin viisikerroksiseen pysäköintilai-
tokseen, jonka sisäänajo sijaitsee Ernst Lindelöfin kadulla. Pysä-
köintilaitokseen sijoitetaan myös Dynamicumin autopaikat. Pohjoi-
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simman korttelin pysäköinti tapahtuu kyseisessä korttelissa piha-
kannen alla. Päiväkodin autopaikat sijoitetaan päiväkodin tontille
ja saattoliikenne pysäköintilaitoksen eteläpuolella sijaitsevalle pie-
nelle pysäköintialueelle. Ajoyhteys näille paikoille on rasitteena
Dynamicumin tontilla.

Autopaikkoja tulee toteuttaa asumisen osalta 1 ap / 135 k-m2. Ki-
vijalkaliiketiloille autopaikkoja tulee 1 ap / 150 k-m2 tai 1 ap / liike-
tila, toimistoille enintään 1 ap / 150 k-m2 ja päiväkodille enintään 1
ap / 320 k-m2. Vieraspysäköinti sijoittuu katujen varsille, mutta uu-
sia kadunvarsipaikkoja ei ole alueelle tulossa, sillä alueelle ei tule
uusia katuja autoliikenteelle. Kadunvarsipaikkojen niin sanottua
kiertoa voidaan lisätä esimerkiksi pysäköinnin aikarajoituksilla,
mutta tästä ei päätetä asemakaavan yhteydessä.

Ajoyhteys Jyrängöntien varressa sijaitseville toiminnoille on mer-
kitty vastaamaan maastossa olevaa tilannetta.

Palvelut

Lähtökohdat

Kumpulanmäen kampusalueella ja viereisissä asuinkortteleissa
mäen päällä ei ole kaupallisia palveluita. Alueen nykyinen palvelu-
tarjonta on Unicafen opiskelijaruokala sekä liikuntahalli. Ara-
biakeskus kaupallisine palveluineen sijaitsee kävelyetäisyydellä
kaava-alueelta.

Kaavaratkaisu

Alueelle on osoitettu katutasoon liiketiloja Kustaa Vaasan tien ja
Pietari Kalmin kadun varteen. Päivittäistavarakaupalle on osoi-
tettu 400 k-m2 kokoinen liiketila kortteliin 24984 Pietari Kalmin ka-
dun ja Geologinrinteen risteykseen. Liiketilat on osoitettu kaava-
kartassa merkinnällä li ja niille on osoitettu sijainti sekä ohjeellinen
laajuus.

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue Nylanderinpuiston
äärellä mahdollistaa päiväkodin rakentamisen 150 lapselle. Päivä-
kotirakennuksen sijoittaminen tontille suunnitellaan siten, että kal-
liota säästyy mahdollisimman paljon.

Kaava-alueen pohjoisimpaan kortteliin on osoitettu toimitilaraken-
tamista 10 000 km2. Toimitilarakentamisen luonne ja sijoittuminen
kortteliin tarkentuvat korttelin jatkosuunnittelun yhteydessä.
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Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta vaativaa maaston
tasoerojen takia. Uudet korttelit rakennetaan rinteeseen, jonka
kaltevuus ei täytä esteettömälle ympäristölle asetettuja vaatimuk-
sia. Katutilassa esteetön kulku Kumpulanmäen laelle on osoitettu
Pietari Kalmin kadulle. Uusien kortteleiden väliin jäävät julkiset ul-
kotilat asettuvat jyrkkään rinteeseen ja rakennettavat porrasyhtey-
det tulevat olemaan lyhin jalankulkureitit Kustaa Vaasan tieltä Pie-
tari Kalmin kadulle. Rakennusten ulko-oville on esteetön kulku ja
korttelipihoille rakennetaan esteettömät kulkureitit. Esteettömyy-

 Päivä-
kodille osoitettu korttelialue (YL) on rinteessä ja esteettömien yh-
teyksien järjestämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Alueelle laadittu esteettömyyskaavio on tämän selostuksen liit-
teenä.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Asemakaava-alue sijoittuu Kumpulanmäen kaakon suuntaiseen,
jyrkkään rinteeseen ja lakialueelle. Maaston korkeusasemat alu-
eella vaihtelevat noin viidestä metristä 27 metriin meren pinnan
yläpuolella. Mäen laella on laajalti kalliopaljastumia. Rinteessä
kasvaa rehevä vaahterametsikkö, joka muodostaa metsäisen reu-
nan Vallilanlaakson puoliavoimelle maisematilalle ja Kustaa Vaa-
san tielle päin. Rinteen maaperä koostuu moreenista ja kerrok-
sesta silttiä ja hiekkaa.

Kumpulanmäen etelärinteen metsäalue sijoittuu Nylanderinpuis-
toon ja on osa metsä- ja puustoisen verkoston Pasilasta Vanhan-
kaupunginlahdelle kulkevaa alueellista yhteyttä. Nylanderinpuis-
ton vaahterikko jatkuu Kustaa Vaasan tien varren rakentamatto-
malle korttelialueelle. Kaava-alueen länsipuolella kasvaa toinen
vaahterametsikkö. Sekä Nylanderinpuiston metsä, että kaava-alu-
een länsipuolinen metsä on sijoitettu hoitoluokkaan C5, arvo-
metsä, perusteena alueella kasvavat jalot lehtipuut. Alueella
vuonna 2018 tehdyssä uhanalaisten luontotyyppien kartoituk-
sessa todettiin, ettei Nylanderinpuistoon ja korttelialueelle sijoit-
tuva metsikkö edusta uhanalaista vaahteralehdon luontotyyppiä
(574-575/2018). Sen puusto on harvennettua ja kasvillisuus kult-
tuurivaikutteista. Pääosin kaava-alueen ulkopuolelle jäävä, länti-
nen vaahterametsikkö on todettu samassa inventoinnissa uhan-
alaiseksi luontotyypiksi (573/2018).
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Alueella tehdyissä luontoselvityksissä ei ole todettu muita arvok-
kaita luontokohteita. Vuoden 2013 inventoinnissa alueelta ei löy-
detty METSO-ohjelman kriteerit täyttäviä kohteita. Liito-oravia kar-
toitettiin keväällä 2021, mutta kaava-alueella ei tunnistettu liito-
oravan ydin- tai elinaluetta tai todennäköistä liikkumisreittiä.

Karttakuvassa on esitetty voimassa olevan asemakaavan mukaiset viheralueet
keltaisella ja asemakaavan muutoksen mukaiset viheralueet vihreällä viivoituk-
sella.

Kaavaratkaisu

Rakentaminen kaava-alueella sijoittuu laen pääosin jo rakenne-
tuille alueille ja Kustaa Vaasan tien varren metsikköön. Kaava-
alueen eteläosan metsä säilytetään. Rakentamisen keskittämi-
sellä Kustaa Vaasan tien varteen turvataan metsäverkoston alu-
eellisen yhteyden toteutuminen kaava-alueen eteläosassa ja säi-
lytetään suurin osa Nylanderinpuiston arvometsästä. Uudet kort-
telialueet ylettyvät osittain myös Nylanderinpuistoon, mutta koko-
naisuudessaan puiston laajuus kasvaa.

Nylanderinpuiston reitistön kehittämisessä on huomioitu alueen
arvokas puusto. Puiston kasvillisuuden arvot tulee huomioida
myös jatkosuunnittelussa.

Uhanalaiseksi luontotyypiksi tunnistettuun, pääasiassa kaava-alu-
een ulkopuolella sijaitsevaan vaahteralehtoon ei kohdistu muutok-
sia. Vaahteralehdon eteläpuolinen merkintä joukkoliikenneka-
dusta poistetaan ja muutetaan puistoalueeksi.
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Kumpulanmäen laen rakentamattomalle kallioalueelle sijoitetaan
päiväkoti. Päiväkodin piha-alueella sijaitseva, maisemallisesti
merkittävä puusto säästetään. Päiväkodin piha-alue on mitoitettu
niin, että sen jatkosuunnittelussa voidaan hyödyntää kallioista
maastoa ja yhdistää se luontevasti puistoon.

Korttelialueilla maksimoidaan kasvillisuuden ja vihreän infran
määrä viherkerroin- ja viherkattomääräyksillä, jotka koskevat
suurta osaa kortteleista. Asuinkortteleiden piha-alueet on lisäksi
merkitty puin ja pensain istutettaviksi.

Kortteleiden väliset porrasyhteydet ja muut katualueet toteutetaan
mahdollisimman vehreinä. Samalla katualueilla säilytetään alu-
eelle leimallisia kalliopaljastumia ja kallioleikkauksia.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Kumpulanmäki sijoittuu voimakkaasti kehittyvälle ja osaksi kan-
takaupunkia rakentuvalle Arabianranta-Kalasatama akselille
sekä raideliikenteen tulevaan solmukohtaan. Nykyinen käyttö ei
hyödynnä täysimääräisesti alueen potentiaalia.

Kaupunkirakennetta kehitetään ja tiivistetään olemassa olevaan
infrastruktuuriin tukeutuen, tiheiden ja hyvien joukkoliikenneyh-
teyksien äärellä. Tämä tukee ilmastoviisaan ja kestävän kaupun-
kirakentamisen tavoitteita.

Huleveden valuma-alue sisältää kaava-alueen lisäksi pohjoisessa
sen yläpuolella olevia jo rakennettuja kortteleita. Alueen hulevedet
johdetaan tulvaherkkään Kumpulanpuroon.

Kaavaratkaisu

Alueen rakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta olemassa ole-
vaan infrastruktuuriin tukeutuen, hyvien ja nykyisestään kehitettä-
vien joukkoliikenneyhteyksien, pyöräilyn ja kävelyn verkostojen
äärellä, mikä mahdollistaa kestäviin liikkumismuotoihin pohjautu-
van elämäntavan. Kaavaratkaisulla parannetaan jalankulun ja
pyöräilyn yhteyksiä Kumpulanmäeltä joukkoliikenteen pysäkeille.

Täydennysrakentaminen mahdollistaa lähipalvelujen toteuttami-
sen alueelle, jolta ne ovat nykyisellään puuttuneet. Viihtyisä ja tur-
vallinen jalankulku- ja pyöräily-ympäristö on julkisen ulkotilan
suunnittelun lähtökohtana. Näillä keinoilla luodaan käveltävää
kaupunkia.
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Asuinkerrostalojen energiatehokkuuden tulee olla A-energialuok-
kaa tai sitä vastaavaa. Muiden kuin asuinkerrostalojen energiate-
hokkuuden tulee olla 20% voimassa olevien asetusten vähim-
mäistasoa tiukempi. Alueelle on osoitettu puurakentamista raken-
nusten rakenteisiin ja julkisivuihin.

Riittävän tonttikohtaisen viherrakenteen toteutuminen varmiste-
taan kaavamääräyksellä, jonka mukaan korttelin tonttien muodos-
taman kokonaisuuden vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin
viherkertoimen tavoitetaso.

Alueen hulevesiä tulee viivyttää ennen niiden johtamista tulva-
herkkään Kumpulanpuroon. Kaavoitusprosessin aikana laaditussa
hulevesisuunnitelmassa on laadittu periaatteet hulevesien hallin-
nalle alueella. Hulevesien virtausta hidastetaan kaava-alueella
korttelikohtaisilla toimenpiteillä sekä yleisillä alueilla umpikorttelei-
den välisten portaikkojen yhteyteen rakennettavissa avoimissa
kaskadeissa ja niiden yläpuolelle sijoitettavissa maanalaisissa vii-
vytysrakenteissa ennen hulevesien johtamista Kustaa Vaasan
tiellä sijaitsevaan hulevesiviemäriin. Kumpulanpuron tulvimisen
pahentumisen estämiseksi ja nykyisen tilanteen helpottamiseksi
kaava-alueen eteläpuolelle Vallilanlaaksoon siirtolapuutarhan itä-
puoliselle viheralueelle tulee lisäksi rakentaa hulevesien viivy-
tysallas, jonka kautta valuma-alueen hulevedet puretaan Kumpu-
lanpuroon. Altaan jatkosuunnittelu on sisällytetty jo Kalasatama-
Pasila-raitiotien suunnitteluun.

Korttelialueiden hulevesien viivytys tulee suunnitella osana kortte-
likohtaisesti laadittavia pihasuunnitelmia ja samassa korttelissa
sijaitsevien tonttien yhteisinä ratkaisuina. Hulevesiä tulee viivyttää
ja johtaa maanvaraiselle piha-alueelle. Hulevesien määrää vähen-
netään minimoimalla läpäisemättömien pintojen määrää. Raken-
tamatta jäävät tontin osat tulee pääosin istuttaa. Umpikortteleiden,
pysäköintitalon ja päiväkodin katot tulee toteuttaa kattopuutar-
hoina tai hulevesiä viivyttävinä viherkattoina.

Nylanderinpuistossa säilytettävä metsäinen rinne liittyy yleiskaa-
vassa osoitettuun metsäiseen verkostoon ja turvaa osaltaan ver-
koston jatkuvuutta.

Kustaa Vaasan tien aiheuttamat ympäristöhaitat on otettu kaava-
ratkaisussa huomioon siten, että asuinrakennusten umpikorttelira-
kenne suojaa pihatiloja melulta ja pienhiukkasilta, rakennusten ul-
koseinille on annettu ääneneristävyysvaatimukset ja kaikki asun-
not voidaan rakentaa suojaisalle pihalle suuntautuen.



26 (46)

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Kaava-alueen eteläosa on maakunnallisesti arvokasta kulttuu-
riympäristöä Helsingin empire-keskusta ja kivikaupunki. Kyseessä
on Helsingin 1800-luvun alkupuolella rakennetun keskustan ym-

-luvun
alusta 1950-luvulle, mm. Vallilan kaupunginosa. Kumpulan karta-
non ja kasvitieteellisen puutarhan ympäristökokonaisuus kuuluu
tähän kulttuuriympäristöön. 1840-luvulta lähtien vähitellen raken-
tunut kartanopiiri muodostaa omaleimaisen epäsymmetrisen ja
vapaasti sommitellun kokonaisuuden. Kumpulan kartanon raken-
nukset ovat pääosin suojeltuja.

Lännessä kaava-alue on pieneltä osin Maakunnallisesti arvokasta
kulttuuriympäristöä Käpylä-Koskela asuntoalue, joka on 1900-lu-
vun alkuvuosikymmenten edustava ja yhtenäisenä säilynyt asuin-
alue.

Jyrängöntien varressa on asemakaavalla sr-2 merkinnällä suo-
jeltu rakennus, joka on alun perin Kumpulan kartanon yhteyteen
rakennettu leipomo.

Kaava-alueella on kiinteä muinaisjäännös, Gumtäckt torp. Gum-
täktin torpan paikka on kalliomäen suojaisella etelärinteellä, Ny-
landerin puiston itä-länsisuunnassa halkaisevan ulkoilupolun vie-
rellä. Torppa on kuvattu vuosina 1746 ja 1759 laaditussa kar-
tassa.

Kaava-alueen lähiympäristössä on suojeltuja alueita sekä kulttuu-
rihistoriallisesti merkittäviä kohteita. Hämeentie lukeutuu Helsingin
yleisten alueiden arvoympäristöihin ja on Helsingin vanhimpia his-
toriallisia katutiloja. Vallilan siirtolapuutarha on RKY-aluetta ja
suojeltu asemakaavalla (RP/s). Kulttuurihistoriallisesti ja puutarha-
taiteen kannalta arvokas siirtolapuutarha- alue, jolla ympäristö
säilytetään. Kumtähden kenttä on kulttuurihistoriallisesti, raken-
nustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä virkis-
tysalue.

Kaavaratkaisu

Kumpulan kartanon vanha leipomorakennus on suojeltu voimassa
olevassa asemakaavassa sr-2 merkinnällä. Rakennuksen suoje-
lumerkintä on edelleen tarkoituksenmukainen ja jää ennalleen
asemakaavan muutoksessa. Muinaisjäännösalue Gumtäckt torp
on suojeltu asemakaavakar ,
jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjään-
nös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen
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kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koske-
vista toimenpiteistä on neuvoteltava Helsingin kaupunginmuseon

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkostojen piirissä.
Pietari Kalmin kadulla sijaitsevat rakennetut vesijohto, huleve-
siviemäri, sähkökaapeleita sekä tietoliikennekaapeleita ja Gustaf
Hällströmin kadun risteyksen pohjoispuolella myös jätevesiviemäri
ja kaukolämpö. Kustaa Vaasan tiellä kaava-alueen reunalla sijait-
sevat rakennettu hulevesiviemäri, tietoliikennekaapelit ja käytöstä
poistettu kaasujohto. Jyrängöntielle on rakennettu kaukolämpö,
sähkö- ja tietoliikennekaapeleita ja kaasujohto.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueen kunnallistekniikan ja hulevesien hallinnan muutos-
tarpeista on laadittu viitesuunnitelma, jonka pääperiaatteet on esi-
tetty kaavaselostuksen liitteenä olevilla kartoilla.

Vesihuolto

Uudet asuinkorttelit liitetään Pietari Kalmin kadulla sijaitsevaan
nykyiseen vesijohtoon ja siitä Fyysikonrinteeseen ja Geologinrin-
teeseen rakennettaviin uusiin haaroihin. Kaavaratkaisu edellyttää
uusien jätevesiviemäreiden rakentamista Pietari Kalmin kadulle ja
Kustaa Vaasan tien länsireunalle osuuksille, joilla jätevesiviemäriä
ei nykyisin ole. Jätevedet johdetaan tällöin painovoimaisesti kohti
etelää liittämällä uusi jätevesiviemäri nykyiseen sekaviemäriin
Hermannin rantatien Hämeentien alituskohdan tuntumassa. Jäte-
vesiviemärin sijoittamisessa on huomioitava mahdollisen Viikki-
Malmi-raitiotien aiheuttamat muutokset Kustaa Vaasan tien katu-
alueella.

Korttelissa 24980 olevalle suojellulle rakennukselle vesihuolto on
järjestettävissä rakentamalla vesijohto ja jätevesiviemäri Jyrän-
göntielle. Päiväkodille on kaksi vaihtoehtoista vesihuollon toteu-
tusvaihtoehtoa, jotka molemmat edellyttävät uusien johtolinjojen
rakentamista: joko paineviemäröintiin perustuen Ernst Lindelöfin
kadun suunnasta korttelin 24973 kaakkoisreunassa sijaitsevaa
ajoväylää pitkin tai viettoviemäröintiin perustuen Jyrängöntien
suunnasta osin viheralueelle sijoittuen. Korttelin 24973 ajoväylälle
on varattu kaavassa johtokuja. Jyrängöntien suuntaan johtava
vaihtoehto edellyttää johtojen sijoittamista kaava-alueen ulkopuo-
lelle kaupungin omistaman viheralueen puuttomalle alueen osalle.
Johtojen sijoittamisesta ja siihen liittyvistä rajoitteista korttelin
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24973 alueella on sovittava tontin omistajan kanssa johtojen
suunnitteluvaiheessa.

Rinteessä sijaitsevien umpikortteleiden tonttiviemärijohtoihin tar-
vittavat pudotuskaivot sijoittuvat Kustaa Vaasan tien laidassa ole-
vaan jyrkkään rinteeseen tai kallioleikkaukseen ja ne on pyrittävä
rakentamaan mahdollisen reunan vahvistamisen yhteydessä.

Hulevedet

Kaava-alueen umpikorttelit liitetään Kustaa Vaasan tien huleve-
siviemäriin ja kortteli 24983 Pietari Kalmin kadun hulevesiviemä-
riin. Päiväkodin hulevedet on esitetty johdettavan painehuleve-
siviemärillä Ernst Lindelöfin kadun hulevesiviemäriin. Korttelin
24980 vähäisiksi arvioidut hulevedet johdetaan hallitusti kunnan
hulevesijärjestelmään tai mikäli päiväkodille tuodaan muu kunnal-
listekniikka Jyrängöntien kautta, johdetaan päiväkodin ja korttelin
24980 hulevedet hulevesiviemärillä Jyrängöntien kautta.

Alueen päätulvareitit kulkevat alas Pietari Kalmin katua, Fyysikon-
rinnettä, Geologinrinnettä ja Matemaatikonrinnettä edelleen Kus-
taa Vaasan tielle ja Toukolankujalle päätyen Toukolan rantapuis-
ton kautta Kumpulanpuroon.

Sähkö, tietoliikenne ja kaukolämpö

Asemakaavan mukainen rakentaminen edellyttää sähkökaapelei-
den rakentamista Pietari Kalmin kadulla ja alueen uusilla katualu-
eilla. Uusille jakelumuuntamoille ei todettu tarvetta kaava-alueella.
Aluetta palveleva jakelumuuntamo sijoittuu kaava-alueen ulko-
puolelle Pietari Kalmin kadun varteen kortteliin 24959 kaavan laa-
timisen aikaan rakenteilla olevaan lukiorakennukseen.

Kaavaratkaisussa Pietari Kalmin kadun katualue kapenee nykyi-
sestä kortteleiden 24983 ja 24984 kohdalla, mistä aiheutuu
sähkö- ja tietoliikennekaapeleiden siirtotarve.

Kaavaratkaisussa on varauduttu kaukolämpöjohtojen ja tietolii-
kennekaapeleiden rakentamiseen.

Päiväkotia palveleville kunnallisteknisille johdoille on merkitty ase-
makaavaan varaus johtokujalle korttelin 24973 kaakkoisreunassa
sijaitsevalle ajoväylälle.
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Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema alueella vaihtelee välillä noin +5.2 -
+30.5. Maanpinnan topografia on jyrkkäpiirteinen ja viettää voi-
makkaasti luoteesta kaakkoon kohti Hämeentietä ja Kustaa Vaa-
san tietä.

Alue sijoittuu pääosin kallio- ja kitkamaa-alueelle. Alueen lakiosilla
on avokallioita. Maapeitteen paksuus alueella vaihtelee välillä
noin 0-7 m. Maapeite koostuu pääosin moreeni-, hiekka- ja siltti-
kerroksista.

Pohjaveden pinnan korkeusasema alueella vaihtelee voimak-
kaasti johtuen suurista korkeuseroista. Alueen lakiosassa se on
tasolla noin +26 ja alaosissa tasolla noin +4. Pohjavettä saattaa
esiintyä kalliopainanteissa.

Alue on perustamisolosuhteiltaan hyvää. Alustavan arvion mu-
kaan rakennukset on perustettavissa maan- tai kallionvaraisesti.
Rakennettavuutta heikentää alueen jyrkkäpiirteisyys ja sen, sekä
verrattain ohuiden maapeitteiden seurauksena merkittävät louhin-
tatyöt.

Alueella ja sen läheisyydessä sijaitsee olemassa olevia maanalai-
sia tiloja.

Alueen luoteispuolella sijaitsee Nylanderin puisto, jonka alueella
on aiemmin toiminut kauppapuutarha. Alueella on kompostoitu
yhdyskuntajätettä viljelykerrosten joukossa. Toiminnasta on to-
dettu aiheutuneen maaperän pilaantumista. Pintamaassa on v.
2001 alkaneissa tutkimuksissa todettu kohonneita raskasmetallien
ja organoklooripestisidien pitoisuuksia. Alueella on tehty kunnos-
tuksia v. 2008 ja 2010 puiston halki kulkevan raitin (Pietari Kalmin
kadun jatkeen) ja Jyrängöntien pysäköintialueen rakentamisten
yhteydessä.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu edellyttää louhintaa. Rakennukset perustetaan
maan tai kallion varaan. Olemassa olevat maanalaiset tilat tulee
ottaa huomioon louhinnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarve
huomioida olemassa olevat maanalaiset tilat on huomioitu kaava-
määräyksissä: Louhinta ja rakentaminen eivät saa aiheuttaa va-
hinkoa rakennuksille, maanalaisille tiloille tai rakenteille, kaduille
katupuille tai kunnallistekniikan verkostoille. Ennen louhintaa ja
rakentamistöitä on varmistettava naapuruston eri tutkimuslabora-
torioiden mahdolliset tärinälle herkät laitteistot. Suojaustarpeet on
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selvitettävä ennen rakentamiseen ryhtymistä. Alueelle laaditussa
selvityksessä on tunnistettu useita kohteita, joiden tärinäsuojauk-
seen on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota (Suomen Louhinta-
konsultit Oy, 2016). Olemassa olevien maanalaisten tilojen lähei-
syydessä olevilla alueilla rakennettaessa tai louhittaessa on otet-
tava huomioon maanalaisten tilojen sijainti ja rakenteiden suoja-
etäisyydet siten, ettei aiheuteta haittaa maanalaisille tiloille tai ra-
kenteille.  Asemakaavamuutos ei mahdollista uusien maanalais-
ten tilojen rakentamista tavanomaisia kellarikerroksia syvemmälle.

Asemakaava-alueen rakennetavat korttelit eivät sijaitse entisellä
kauppapuutarha-alueella. Asemakaavaan kuuluu puiston läpi kul-
keva Pietari Kalmin kadun jatke. Sen rakentamisen yhteydessä
maaperää on kunnostettu. Mikäli alueella tehdään Nylanderin
puiston maaperään vaikuttavia muutostöitä, on syytä varautua pi-
laantuneisuuden huomioon ottamiseen ja mahdolliseen lisäpuh-
distustarpeeseen.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Kaavamuutosalue rajautuu Kustaa Vaasan tien ja Hämeentien
vilkkaisiin katualueisiin. Nykyinen Kustaa Vaasan tien suuntainen
liikennemäärä vaihtelee kaavamuutosalueen kohdalla likimain vä-
lillä 40 000  45 000 ajoneuvoa/vrk.  Helsingin kaupungin melu-
selvityksen 2017 perusteella kaavamuutosalue on valtaosin tielii-
kenteen melualuetta, jossa ylittyy päiväajan ohjearvotaso 55 dB
ulkona. Katualueen välittömässä läheisyydessä päiväajan kes-
kiäänitaso on yli 70 dB. Hämeentiellä kulkee lisäksi nykyisin kaksi
raitiovaunulinjaa ja Kustaa Vaasan tiellä on yhteys Koskelan rai-
tiovaunuvarikolle. Raitiotielinjojen vaikutus alueen kokonaismelu-
tasoon on vähäinen, mutta raitiovaunuliikenteestä aiheutuu maa-
ja kallioperään värähtelyä, joka voi erityisesti kallioiselle alueelle
sijoittuvissa lähiympäristön rakennuksissa ilmetä runkomeluna.

Alueen ilmanlaatua on arvioitu mm. liikennemäärien ja HSY:n
tuottaman ilmanlaadun mittausaineiston, KAILA-tutkimushank-
keen tulosten sekä leviämismallinnuksen perusteella. Suunnittelu-
alueen kohdalla Kustaa Vaasan tien ja Hämeentien ympäristö on
nykyisin melko avointa, mikä mahdollistaa liikenteen päästöjen
hyvän tuulettumisen. Liikenteen ajoittainen ruuhkautuminen toi-
saalta heikentää ajoittain alueen ilmanlaatua.

HSY:n ilmanlaadun vuosikartan 2019 mukaan mallinnettu typpidi-
oksidin vuosiraja-arvoon verrannollinen pitoisuus kaava-alueen
viereisellä vilkkaalla katualueella vaihtelee välillä noin 25 30
µg/m3. Likimääräisen vuosikeskiarvon perusteella arvioituna typpi-
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dioksidin vuorokausiohjearvo ylittyy todennäköisesti usein katu-
alueella, mutta vain harvoin kauemmas katualueesta mentäessä.
Pohjoisempana Kustaa Vaasan tien katualueella niillä paikoin,
missä rakennukset osin rajaavat katualuetta ja heikentävät ilman
tuulettuvuutta, on mallinnettu hieman yli 30 µg/m3 vuosikeskiarvo-
pitoisuuksia, jolloin myös vuorokausiohjearvotaso ylittyy todennä-
köisesti katualueella jatkuvasti. Typpidioksidin raja-arvotason ei
arvioida olevan vaarassa ylittyä missään suunnittelualueen lä-
hiympäristössä. Viime vuosina typpidioksidin pitoisuudet ovat las-
keneet johtuen päästöjen vähentymisestä ajoneuvoteknologian
kehittymisen myötä.

Hengitettävien hiukkasten vuorokausiohjearvo ylittyy erityisesti ka-
tupölyaikaan vilkkaassa liikenneympäristössä ja myös pienhiuk-
kasten pitoisuus on liikenteen päästölähteistä johtuen katuympä-
ristössä muuta ympäristöä korkeampi. Hiukkaspitoisuuksien raja-
arvotasojen ei arvioida nykyisin ylittyvän Helsingissä. Katupölyn
määrää pyritään vähentämään erityisesti katupölyaikaan tehtä-
vällä tehostetulla pölynsidonnalla ja katujen puhdistuksella.

Kaava-alueen lähiympäristössä sijaitsee laajoja viheralueita,
joissa on melun ja ilmanlaadun kannalta erittäin hyvät oleskelu- ja
virkistysmahdollisuudet.

Kaava-alueen vieressä korttelissa 24959 sijaitsee Helsingin yli-
opiston operoima tutkimuskäytössä oleva säätutka, jonka kuvun
alareuna on korkeudella +56,8 m (N2000). Tutkan haltijalta saatu-
jen tietojen mukaan tutkan säde ei kohdistu suoraan tämän korko-
aseman alapuolelle. Tutkan lähettämällä signaalilla voi olla vaiku-
tus ihmisiin sen lähietäisyydellä sektorilla, jolla signaali etenee.

Kaava-alue rajautuu yliopiston opetus- ja tutkimustiloihin. Alueella
ei ole laajamittaiseksi luokiteltavaa vaarallisten kemikaalien käsit-
telyä tai varastointia.

Yliopiston laitoksilla käsitellään kemikaaleja sisätiloissa pääosin
laboratoriomittakaavassa. Kemianlaitoksen kemikaalivarastot si-
jaitsevat maanalaisessa varastossa laitoksen alueella. Kemian lai-
toksella on ulkona sisäpiha-alueella kaksi nestetypen varastosäi-
liötä. Nestetypen säiliövarasto on myös kiihdytinlaboratorion ulko-
alueella. Kemian ja fysiikan laitoksilla varastoidaan laborato-
riokaasuja pulloissa ulkona tarkoitukseen soveltuvissa varas-
toissa. Kiihdytinlaboratoriossa säilytetään sisätiloissa säiliöissä
paineilmaa ja typen ja hiilidioksidin seosta.

Typpi on inertti palamaton kaasu, jonka vaaraominaisuudet nes-
teytettynä mahdollisessa vuototilanteessa ovat kylmävaikutukset
ja höyrystyvän typen aiheuttama vuotoalueen happipitoisuuden
lasku.
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Pulloihin ja säiliöön paineen alaisina varastoitavien kaasujen vaa-
raominaisuudet liittyvät etenkin tulipalotilanteisiin ja astioihin kuu-
muuden seurauksena syntyvän paineeseen.

Kemialaitoksella sijaitseen maanalaisissa tiloissa myös tutkimus-
ja opetustarkoituksiin syklotroni, jonka toiminnasta syntyy radioak-
tiivista säteilyä.

Kaavaratkaisu

Kaavan suunnitteluratkaisua on suunnitteluprosessin alkuvai-
heista lähtien voimakkaasti ohjattu sekä massoittelun että asunto-
pohjien suunnittelun kautta ottamaan huomioon katuliikenteestä
suunnittelualueelle kohdistuvat ympäristöhäiriöt, jotta vilkkaan lii-
kenneympäristön aiheuttamia melu- ja ilmanlaatuhaittoja saadaan
lievennettyä mahdollisimman hyvin ja näin luotua terveellistä ja
viihtyisää uutta asuinympäristöä.

Kaavaratkaisun mukaista melutilannetta on kuvattu laajemmin
erillisessä meluselvityksessä (Melu- ja runkomeluselvitys, Sito-
wise Oy, 22.12.2020) ottaen huomioon arvioitu tuleva tilanne
maankäytön ja liikenteen muutoksessa. Selvityksessä huomioitiin
myös kaava-alueella säilyvään rakennukseen liittyvien jäähdy-
tinyksiköiden aiheuttama melu sekä laadittiin karkea arvio rai-
tiotien runkomeluarvion pohjaksi.

Meluselvityksen mukaan Kustaa Vaasan tien varteen sijoittuvien
uusien asuinrakennusten Kustaa Vaasan tien suuntaisten alim-
pien asuinkerrosten julkisivuille kohdistuva keskiäänitaso on suu-

taa Vaasan tiestä poispäin suuntautuville julkisivuille kohdistuva
keskiäänitaso on Kustaa Vaasan tien läheisyydessä koilliseen
avautuvilla julkisivuilla suurimmillaan lähes edellä mainittujen ar-
vojen tasolla, mutta kauempana kadusta ja suojaisammilla lou-
naaseen avautuvilla julkisivuilla selvästi alhaisempi. Raitioliiken-
teestä aiheutuvat enimmäisäänitasot eivät ole keskiäänitasoihin
nähden merkittäviä, eivätkä myöskään jäähdytinyksiköiden ai-
heuttama melu osoittautunut kaavaratkaisun kannalta merkittä-
väksi. Raitiotieliikenteestä aiheutuvan runkomelun arviointi ilman
mittauksia johti lukuisista epävarmuustekijöistä johtuen huomatta-
van suureen vaihteluväliin runkomelualueiden välillä.

Kaavaratkaisu perustuu Kustaa Vaasan tien varressa umpikortte-
lirakenteeseen, jossa asuinrakennusten oleskelupihat ja tarvitta-
vissa määrin myös oleskeluparvekkeet on mahdollista sijoittaa
korttelin sisäpihan suuntaan, siten että niillä saavutetaan kaava-
määräyksen mukaisesti melutason ohjearvot ulkona. Pietari Kal-
min kadun varteen sijoittuvien pistetalojen välinen alue tulee pää-
osin suojatuksi muun rakentamisen myötä. Pietari Kalmin kadulla
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liikennemäärä on vähäinen ja ajonopeus alhainen. Keskiäänita-
sojen perusteella on rakennusten julkisivuille annettu kaavassa
äänitasoerovaatimukset, joilla varmistetaan sisätiloissa melutason
ohjearvoihin nähden hyvät asuinolosuhteet. Vaatimuksia annetta-
essa on otettu huomioon suunnittelukohteessa tarpeelliseksi arvi-
oitu varmuusvara 1-2 dB. Ne julkisivut, joille on annettu äänita-
soerovaatimuksia, kuvastavat muiltakin osin niitä asuinkorttelei-
den 24981, 24982, 24984 ja 24985 kohtia, joita kaavassa näh-
dään tarpeelliseksi ohjata jatkosuunnittelua liikenteen aiheutta-
mien melu- ja ilmanlaatuhaittojen lieventämiseksi. Äänitasoero-
vaatimuksiin on sidottu vaatimus asuntojen avautumisesta melun
ja ilmanlaadun kannalta merkittävästi suojaisemman sisäpihan
suuntaan, jonne voidaan myös vapaasti sijoittaa oleskeluparvek-
keita. Myös asuntojen ilmanotto on erikseen kielletty näiltä julkisi-
vuilta, minkä lisäksi ilmanotto on määrätty järjestettäväksi tehok-
kaasti suodatettuna mahdollisimman etäältä ja korkealta vilkkaa-
seen katuliikenteeseen nähden. Umpinaisen korttelirakenteen tie-
detään estävän ilman epäpuhtauksien leviämistä ja siten merkittä-
västi vähentävän niiden pitoisuuksia sisäpihan puolella verrattuna
katuympäristön pitoisuuksiin. Tämän johdosta myös lähimpien
korttelien sisäosissa arvioidaan saavutettavan ilmanlaadun kan-
nalta hyväksyttävät olosuhteet. Epäpuhtauksien pitoisuuksien ar-
vioidaan myös laskevan selvästi korttelirakenteen sisällä kauem-
pana Kustaa Vaasan tiestä ja Hämeentiestä. Kaavaratkaisu ei tee
katuympäristöstä kuilumaista, jolloin katuympäristön ilmanlaatuti-
lanteenkaan ei arvioida kaavaratkaisun myötä merkittävästi muut-
tuvan nykyisestä, vaikkakin rakennusten vaikutuksesta ilman se-
koittuminen voi paikallisesti hieman heiketä.

Pitkällä aikavälillä tapahtuvan liikennemäärän kasvun vaikutuksen
nykytilanteeseen nähden ei arvioida olevan merkittävää, koska
samaan aikaan liikenteen päästöjen arvioidaan monin osin vähe-
nevän. Hengitettävien hiukkasten osalta tulee kaupungin jatkaa
oikein kohdistettua tehokasta pölynsidontaa ja katujen puhdis-
tusta. Kustaa Vaasan tien ja Hämeentien varren maankäytön tai
liikennejärjestelyiden muuttuessa laskee myös nopeusrajoitus 40
kilometriin tunnissa, mikä osaltaan kumoaa liikennemäärän kas-
vun vaikutusta erityisesti liikennemeluun. Alhaisemmalla ajono-
peudella liikennevirta myös nostattaa vähemmän katupölyä kadun
pinnasta korkeampaan ajonopeuteen verrattuna.

Kortteliin 24985 liittyvä toimitilarakennusten korttelialue on merkit-
tävässä osassa korttelin suojaamisessa Kustaa Vaasan tien lii-
kennemelulta ja ilman epäpuhtauksilta. Korttelia koskevalla kaa-
vamääräyksellä on ohjattu jatkosuunnittelua siten, että myös tä-
hän kortteliin saadaan muodostumaan muita kortteleita vastaavat
hyväksyttävät olosuhteet. Toimitilarakennuksen osalta julkisivun
äänitasoerovaatimuksen mitoitus on joka tapauksessa perusteltua
tehdä myöhemmin siinä vaiheessa, kun mitoituksen ratkaiseva
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tarkempi tilasuunnittelu on selvinnyt. Meluselvityksessä on mallin-
nuksen perusteella arvioitu, ettei uudella rakentamisella ole mer-
kittää vaikutusta Kustaa Vaasan tien toisella puolella olevalle alu-
eelle, eivätkä alueen keskiäänitasot merkittävästi muutu nykyi-
sestä. KTY-korttelialueen jatkosuunnittelussa on kaavamääräyk-
sellä haluttu varmistettavan heijastusvaikutusten mahdollisimman
hyvä huomiointi erityisesti Kustaa Vaasan tien toisella puolella si-
jaitsevan asuinkorttelin kannalta.

Arvioitua runkomelualueiden teoreettista vaihteluväliä on kaava-
ratkaisussa tulkittu siten, että jatkosuunnittelumääräys on kohdis-
tettu raitiotietä lähimmille kortteleille 24981, 24982, 24984 ja
24985, joille on muista suunnittelukohteista saatujen kokemusten
perusteella ja tähän kohteeseen liittyvä epävarmuus huomioiden
arvioitu tarve kaavamääräyksellä varmistaa runkomeluntorjunnan
huomioon ottaminen jatkosuunnittelussa.

ALY ja YL -korttelialueet sijoittuvat noin 130-200 metrin etäisyyk-
sille Hämeentiestä ja niiden osalta ei arvioida kaavassa olevan
tarvetta esittää erillisiä torjuntatoimia melun tai ilman epäpuhtauk-
sien torjumiseksi. Likimain näillä etäisyyksillä Hämeentiestä voi-
daan melutason ohjearvojen arvioida alittuvan ja ilman epäpuh-
tauksien pitoisuudet kuvastavat lähinnä kaupungin taustapitoi-
suutta alueella. Kaava-alueen lähiympäristön melulta ja ilman
epäpuhtauksilta hyvin suojassa olevat viheralueet mahdollistavat-
kin myös muita korttelialueita koskien huomattavasti korttelipihoja
laajempien virkistysalueiden hyödyntämisen leikkiin ja oleskeluun.

Kaasupullojen varastot sijaitsevat rakennusten ulkopuolella siten,
että ne ovat helposti siirrettävissä esimerkiksi mahdollisessa tuli-
palotilanteessa. Laitoksilla kemikaalien käsittely ja varastointi on
ammattimaista ja vaaratilanteisiin on varauduttu. Yliopistolla ei ole
asemakaavoituksen yhteydessä todettu tarvetta varastotoiminto-
jen muutoksille.

Kemialaitoksen alueen syklotronin säteilyvaikutukset aiheuttavat
rajoituksia maanalaisten tilojen käyttöön vain sijaintikorttelissaan,
eivätkä ulotu asemakaava-alueelle.

Säätutkan vaikutus

Asemakaavassa rakennusten katoille on osoitettu mahdollista
oleskelutilaa ja teknisten rakenteiden sijoitusmahdollisuus. Ra-
kennusten, rakenteiden ja laitteiden ylimmäksi korkeusasemaksi
on määritelty +52.7 (N2000), mikä on noin neljä metriä tutkan sig-
naalin alapuolella ja mahdollistaa turvallisen oleskelun katoilla.
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Rakennusaikana käytettävissä nostolaitteissa tulee huomioita tut-
kan toiminta. Asiasta on sovittava tutkan haltijan kanssa etukä-
teen.

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Lähtökohdat

Jyrkkään rinteeseen sijoittuvan alueen suunnittelun ja kaavoituk-
sen lähtökohtana oli omatoiminen pelastautuminen.

Kaavaratkaisu

Asuntojen hätäpoistuminen on järjestettävä omatoimisen poistu-
misen keinoin. Pelastusreitit on osoitettu asemakaavassa. Jatko-
suunnittelussa tulee huomioida pelastusteiden ajoreittien tarkem-
mat järjestelyt. Alueen pelastustiejärjestelyt tulee suunnitella ko-
konaisuutena. Katualueelle sijoittuvat pelastustiet ja katualueelta
tontille johtavat ajoreitit tulee yhteen sovittaa ja suunnitella huomi-
oiden alueen liikennesuunnitelman asettamat reunaehdot.

Asemakaavassa on osoitettu sijainniltaan ohjeellisia yleiselle ja-
lankululle varattuja alueen osia. Kaupungin katualueisiin liittyvät
rajakohdat sekä julkiselle jalankululle varatut alueet tulee suunni-
tella ja rakentaa tasausten, pinnoitteiden ja rakenteiden osalta
Helsingin kaupungin yleisten alueiden suunnittelua koskevien oh-
jeiden mukaan. Ennen rakennusluvan myöntämistä tulee sopia
rakenteiden vastuurajat pysty- ja vaakasuunnassa.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 2.6.2021 esittää alueelle
nimiä, jotka pohjautuvat Kumpulanmäen eksaktien luonnontietei-
den kampusalueen ammattinimikkeisiin sekä paikan historiaan.

Fyysikonrinne  Fysikerbrinken; Geologinrinne  Geologbrinken;
Maantieteilijänkuja  Geografgränden; Matemaatikonrinne  Ma-
tematikerbrinken; Peter Forsskålin polku  Peter Forsskåls stig

Lisäksi nimistötoimikunta päätti esittää alueelle yhden vaihtoehtoi-
sen nimiparin, josta kaavoittaja voi valita suunnitelman edettyä
kohteelle sopivimman nimen:

Ilmatieteilijänaukio  Meteorologplatsen tai Ilmatieteilijänpuistikko
 Meteorologparken
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Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

 Melu- ja runkomeluselvitys, Sitowise Oy, 12.11.2020
 Kumpulanmäen asemakaavan hulevesiselvitys ja suunni-

telma ja kunnallistekniikan yleissuunnitelma, AFRY Finland
Oy, 19.2.2021

 Kumpulanmäen rakennettavuusselvitys, PÄIVITYS Louhin-
tatyön ympäristöselvitys, Suomen Louhintakonsultit Oy,
8.2.2016

 Kallioteknisiä havaintoja alustaviin rakennussuunnitelmiin
raportti, A-Insinöörit, 17.6.2020

 Kumpulanmäki, viitesuunnitelma, 18.10.2021, Schauman &
Nordgren Architects, Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy,
MASU Planning Oy, WSP Oy

 Kumpulanmäen arkkitehtuurikutsukilpailu, arvostelupöytä-
kirja, 7.10.2019, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy, Senaatti-
kiinteistöt ja Helsingin kaupunki

 Ilmanlaatu vilkasliikenteisessä katukuilussa ja sen lähiym-
päristössä, Kaupunkiympäristön aineistoja 2020:29

 Senaatti-kiinteistöt, Nylanderin puisto, Kumpula, Helsinki,
Maaperän haitta-ainetutkimus, Suomen IP-tekniikka Oy,
20.10.2004

 Helsingin kaupunki, HKR, Viherosasto, Klematispuisto,
Kumpula, Ympäristötekniset selvitykset, Suomen IP-tek-
niikka Oy, 15.3.2001

 HKR Ympäristötuotanto, Klematispuisto, Kumpula, Hel-
sinki, Toimenpideraportti, H23312, FCG Oy, 16.12.2008

 Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto, Kumpulanmäen
raitti, Kumpula, Helsinki, Toimenpideraportti, P11036P001,
FCG Oy, 4.6.2010

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia ilman arvonlisäveroa (10/2021) seuraavasti;

Kadut ja aukiot    4 milj. euroa
Puistot  0,8 milj. euroa
YHT n. 5 milj. euroa

Kadut ja aukiot pitää sisällään kaava-alueen katuihin ja aukioihin
suunniteltujen rakentamistoimenpiteiden kustannukset.

Puistot pitää sisällään puistoalueelle kohdistuvien puiston laatua
parantavien rakennustöiden kustannukset.
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Erityisesti korttelialueen aukioiden jyrkkäpiirteisen ja haastavan
topografian vuoksi kustannukset niiden osalta täsmentyvät ja tar-
kentuvat jatkosuunnittelussa.

Uutta maankäyttöä palvelevan uuden yhdyskuntateknisten ver-
kostojen kustannukset ovat; vesihuolto 1,7 milj. euroa, kauko-
lämpö 0,1 milj. euroa. Nämä kustannukset kohdistuvat verkosto-
jen haltijoille. Tietoliikenne- ja sähköverkostojen rakentamiskus-
tannuksia ei ole huomioitu kustannusarvioissa

Lisäksi kaava mahdollistaa uuden päiväkodin rakentamisen. Päi-
väkoti palvelisi tätä kaava-aluetta laajemmin. Päiväkodin alustava
kustannusarvio on noin 6 milj. euroa.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Uusi kerrosala kohdis-
tuu valtaosin yksityisellä maanomistuksen alueelle sekä pieneltä
osin kaupungin maalle.

Kustannukset eivät sisällä Nylanderin puiston alueella tapahtuvien
parannusten rakennustöiden yhteydessä mahdollisesti syntyviä
maaperän pilaantuneisuudesta aiheutuvia lisäkustannuksia. Mitta-
via töitä ei ole kaavan yhteydessä ennakoitu pilaantuneeksi tiede-
tylle alueelle.

Kaupunki saa yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta
maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maan-
omistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa. Voi-
daan todeta, että maankäyttökorvaukset ovat suuruusluokaltaan
merkittävät.

Vaikutukset kaupunkirakenteeseen

Arabianranta-Kalasatama akseli rakentuu voimakkaasti lähitule-
vaisuudessa ja muuttuu tiiviimmin osaksi kantakaupunkia. Kum-
pulanmäen täydennysrakentaminen on jatkumoa tähän kaupunki-
rakenteelliseen muutokseen. Kustaa Vaasan tien ja Pietari Kalmin
kadun väliseen rinteeseen rakennettavat korttelit liittyvät niin
Kumpulan kampuksen kuin Arabianrannan korttelirakenteeseen.
Kaupunkirakenteen tiivistymistä tukevat uudet raitiotielinjat Pasila-
Kalasatama ja Viikki-Malmi, joiden risteys rakentuu Kumpulan-
mäen välittömään läheisyyteen.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan

Kumpulanmäki nousee Vallilanlaakson pohjoisreunalta sekä Kus-
taa Vaasan tieltä metsäisenä rinteenä. Vihreä mäki, massiiviset
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laitosrakennukset sen laella sekä meteorologian tutkapallo Physi-
cum-rakennuksen katolla näkyvät kauas kaupunkimaisemassa,
aluetta ulkopuolelta tarkasteltaessa.

Maisemallisesti arvokas metsäinen reunavyöhyke Vallilanlaakson
suuntaan säilyy. Kustaa Vaasan tien varren luonne muuttuu met-
säisestä rinteestä kaupunkimaiseksi korttelialueeksi kun 6-8 ker-
roksisten rakennusten umpikorttelit nousevat Kustaa Vaasan tieltä
Pietari Kalmin kadulle. Rakennukset on sovitettu rinteeseen ja
maaston mukaan porrastuvat asuintalot säilyttävät rinteen näky-
vänä elementtinä kaupunkikuvassa. Tutkapallo nousee edelleen
rakennusten yläpuolelle. Rakennukset sovitetaan ympäröivään
kaupunkikuvaan julkisivuiltaan, jotka ovat Arabianrannan suun-
taan jalustaltaan paikallamuurattua tiiltä. Kumpulan suuntaan ra-
kennukset ovat julkisivuiltaan puuta.

Kustaa Vaasan tien varsi rajautuu kaava-alueen pohjoisimman
korttelin osalta rakennuksin rajattuna kaupunkibulevardina. Ete-
lämpänä katualueen ja rinteeseen rakentuvien rakennusten kor-
keuserot kasvavat ja katualuetta rajaavat tukimuurit siihen liitty-
vine viherrakenteineen. Kaupunkimaisen katutilan luonnetta toi-
minnallista ilmettä tuovat liiketilat suurine näyteikkunoineen por-
rasnousujen varrella.

Tiiviin korttelirakenteen vuoksi rinteen olemassa olevaa puustoa
on haastavaa säilyttää, joten Kustaa Vaasan tielle tuodaan veh-
reyttä porrasyhteyksien sekä rakennusten edusalueiden istutuk-
silla. Alueelle leimallisten kallioleikkausten ja kalliopaljastumien
säilyttäminen on mahdollistettu mitoituksessa.

Pietari Kalmin katu muuttuu nykyisestä pysäköintikenttien ja met-
sän rajaamasta katutilasta kaupunkimaiseksi, rakennuksin ja ka-
tupuin rajatuksi viihtyisäksi kaduksi. Kadun kaupunkimaista luon-
netta ja elävyyttä tukevat katutalon liike- sekä asukastilat, joiden
toiminta näkyy jalankulkijalle suurten ikkunoiden kautta.

Vaikutukset luontoon ja virkistykseen

Asemakaavan toteutuksella on paikallisia vaikutuksia ekologiaan.
Osa alueen metsäalueista muuttuu kaupunkimaisiksi kortteli- ja
katualueiksi. Metsäverkoston alueellinen yhteys kaava-alueen
eteläosassa säilyy. Hoitoluokan C5 (arvometsä) metsästä
4 205 m2 rakennetaan kortteli- ja katualueeksi ja 8 474 m2 säilyy.
Kokonaisuudessaan puistoalue kasvaa 5 026 m2 nykyisestä. Kaa-
varatkaisu ei vaikuta alueen uhanalaisiin luontotyyppeihin tai alu-
een muihin tunnistettuihin luontoarvoihin.
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Olemassa olevaa kasvillisuutta on haastavaa säilyttää tiiviisti ra-
kennetuilla kortteli- ja katualueilla. Tätä korvataan laajoilla mää-
räyksillä istutettavista alueista. Suurta osaa kaava-alueen kortte-
leista ja tonteista koskee viherkerroin- ja viherkattomääräykset.
Vehreät piha-alueet ja viherkatot helpottavat osaltaan hulevesien
hallintaa ja voivat tarjota elinympäristöjä kaupunkiluonnolle.

Asemakaavassa esitetään parannuksia alueen reitistöön ja virkis-
tysyhteyksiin. Kaavamuutoksen myötä poistuu voimassaolevan
asemakaavan mukainen varaus joukkoliikennekadulle Kumpulan-
laaksossa, ns. Pietari Kalmin kadun jatke, mikä edesauttaa Kum-
pulanlaakson puistoalueen kehittämistä.

Vaikutukset kulttuuriperintöön

Kaava-alueen eteläosassa sijaitsee muinaismuistolailla rauhoi-
tettu kiinteä muinaisjäännös Gumtäkt torp. Kyseessä on Gumtäk-
tin torpan paikka kalliomäen etelärinteellä, missä on havaittavissa
terasseja ja rakennuksenpohjia. Muinaisjäännös on merkitty ase-
makaavakarttaan sm-merkinnälle ja se säilytetään osana puistoa.
Kaavamuutoksen mahdolliset vaikutukset saattavat liittyä puis-
tossa kulkevien jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reittien parannus-
toimenpiteisiin.

Kumpulan kartanon entinen leipomorakennus Jyrängöntiellä säi-
lyy suojeltuna rakennuksena eikä asemakaavan muutoksella ole
siihen vaikutuksia.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Asemakaavan toteutuksella on vähäisiä liikenteellisiä vaikutuksia.
Sijainti, ympäröivä katu- ja puistoreitistö, parannettavat rinneyh-
teydet sekä kattavat joukkoliikenneyhteydet mahdollistavat kestä-
viin kulkumuotoihin pohjautuvan liikkumisen. Kaavamuutoksen
vaikutukset autoliikenteen määriin ovat kohtalaiset ympäröivän
katuverkon liikennemäärät huomioiden. Vaikutukset liikenteen su-
juvuuteen ovat melko vähäiset, sillä tulevaisuudessakin vasem-
malle kääntyville on oma kaista Kustaa Vaasan tiellä ja kääntyvä
liikenne erotellaan raitioliikenteestä. Asemakaavassa on huomi-
oitu Viikki-Malmi raitiotien tilavaraus sekä Kustaa Vaasan tien,
Hermannin rantatien ja Hämeentien liittymäalueen muutostarpeet.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kumpulanmäen täydennysrakentaminen eheyttää kaupunkiraken-
netta ja hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria, mikä on
hyvä lähtökohta kestävän kaupunginosan rakentamiselle.
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Kumpulanmäen asemakaavassa on luotu edellytyksiä ilmaston-
muutoksen hillintään ja sopeutumiseen myös antamalla kaava-
määräyksiä korttelien vihertehokkuudesta, rakennusten energiate-
hokkuudesta, puurakentamisesta sekä hulevesien hallinnasta.

Jos hulevesien viivytys tehdään kaavaprosessin aikana laaditun
hulevesisuunnitelman periaatteiden mukaisesti, vähennetään sillä
Kumpulanpuron tulvimisriskiä. Esitetyillä järjestelyillä saadaan vii-
vytettyä myös asemakaava-alueen yläpuolisten, sen ulkopuolisten
kortteleiden hulevesiä, jolloin tilanne paranee nykyisestä lähem-
mäs luonnonmukaista valuntatilannetta.

Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelman toimenpiteistä
kaavaratkaisu edistää erityisesti seuraavia: asuminen, työpaikat ja
palvelut ohjataan alueille, joilla on hyvät joukkoliikenneyhteydet.
Asemakaavoituksella ohjataan energiatehokkaisiin rakentamista-
poihin ja mahdollistetaan jatkosuunnittelussa rakentaminen
kansallista tasoa energiatehokkaammaksi huomioiden alueelliset
erityispiirteet, kaupungin yhdyskuntarakennetta täydentämällä
edistetään joukkoliikenteen ja muiden kestävien kulkumuotojen
käyttöä sekä kaavoituksella ohjataan pyöräily- ja jalankulkupainot-
teisten kortteleiden ja alueiden syntyyn.

Vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen

Kaavassa on annettu melun, ilmanlaadun ja runkomelun huomi-
oon ottavia kaavamääräyksiä, joilla varmistetaan asemakaavan
luovan näiltä osin edellytykset terveelliselle ja turvalliselle elinym-
päristölle.

Kaavassa on otettu huomioon naapuruston tutkimuslaitosten toi-
minnan vaikutukset, kuten säteilyturvallisuuden ja kemikaaliturval-
lisuuden näkökulmat. Tutkan säteilyvaikutusten torjumiseksi on
asemakaavassa annettu rakentamiskorkeutta koskeva kaava-
määräys. Pienimuotoisen kemikaalien käytön ja varastoinnin jär-
jestelyiden on arvioitu täyttävän varastoinnille asetetut vaatimuk-
set myös kaavan mukaisessa uudessa tilanteessa. Asemakaava
luo edellytykset terveelliselle ja turvalliselle elinympäristölle myös
tutkimuslaitosten toiminnan vaikutusten osalta.

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Kaava mahdollistaa päiväkodin, toimitilarakennuksen, liiketilojen,
kahviloiden, ravintoloiden, päivittäistavarakaupan ja asuntojen ra-
kentamisen noin 1 200 asukkaalle.
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Liiketoiminnan mahdollisuuksia luovat kasvava asukasmäärä
sekä alueen nykyinen palveluiden puute. Parantuvat joukkoliiken-
teen, pyöräilyn ja jalankulun yhteydet, sijainti tulevien raideliiken-
teen reittien risteysalueella sekä yliopiston ja luonnontiedelukion
läheisyys houkuttelevat alueelle ohikulkijoita ja vierailijoita.

TOTEUTUS

Korttelikortit

Alueelle on laadittu toteuttamista ohjaavat korttelikortit, jotka ovat
kaavaselostuksen liitteenä.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:

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

- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-
dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen

- sijoitetaan merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoi-
mintojen alueet siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja
pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa

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

- huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyy-
destä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta

Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin koh-
dassa
väestönkehityksen edellyttämän riittävän ja monipuolisen asunto-
tuotannon sekä yhdyskuntarakenteen eheyttämisen osalta. Koh-

massa olevaan rakenteeseen ja joukkoliikenteellä, kävellen ja
pyöräillen saavutettavuuden osalta.
melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvien ympä-
ristö- ja terveyshaittojen ehkäisyn osalta sekä kohdassa
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virkistys-
käyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkos-
ton jatkuvuudesta huolehtimisen osalta.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on pääosin kantakau-
punki aluetta C2, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena
asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon,
puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin
alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat
tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Alu-
etta kehitetään kestävien kulkumuotojen, erityisesti kävelyn ja
pyöräilyn ehdoilla. Kaupunkibulevardeihin rajautuvilla alueilla kort-
telitehokkuus tulee olla pääsääntöisesti yli 1,8 ja keskeisten katu-
jen varsilla kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti
liike- tai muuksi toimitilaksi. Alue on pieneltä osin virkistys- ja vi-
heraluetta, asuntovaltaista aluetta A1 ja asuntovaltaista aluetta
A4. Alueen eteläosaan on merkitty raideliikenteen runkoyhteys.
Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukai-
nen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 12704 (tullut voimaan
19.8.2021) mukaan alueella on maanalainen tila, jonka olemassa-
olo on otettava huomioon ja toiminta- ja kehittämisedellytykset tur-
vattava. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan
mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaavat nro 8930 (vahvistettu
16.7.1985), nro 9010 (vahvistettu 30.10.1987), nro 10690 (tullut
voimaan 5.1.2001), nro 11095 (tullut voimaan 23.5.2003) ja nro
113030 (tullut voimaan 8.10.2004). Kaavojen mukaan alue on
opetus-, tutkimus- ja näihin verrattavaa toimintaa palvelevaa kort-
telialuetta, hallinto- ja tutkimuslaitosten korttelialuetta, puistoa,
joukkoliikenteelle varattua katualuetta ja katualuetta.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.
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Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa katu- ja viheralueet. Helsingin yliopis-
tokiinteistöt Oy ja Senaatti-kiinteistöt omistavat tontit 24973/5 ja 6.

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 2019 tontin omistajien hake-
muksesta.

Viranomaisyhteistyö

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

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

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

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

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 2.9.  20.9.2019 seuraavissa paikoissa:
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 11.9.2019 Helsingin yliopistolla, Exactum
-rakennuksessa.

http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
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Alueen kaavoituksen pohjaksi järjestetyn arkkitehtikilpailun ehdo-
tukset olivat nähtävillä ja niitä pääsi kommentoimaan Kerrokantasi

sivustolla 2.9.  22.9.2019. Kilpailuehdotukset ja kommentit löyty-
vät osoitteesta https:kerrokantasi.hel.fi/.

Osallisille lähetettiin päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
suunnittelualueen rajaukseen tehdyn muutoksen takia.

Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmis-
teluaineistoa oli nähtävillä 7.  30.6.2021 seuraavissa paikoissa:

 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat vesihuoltojärjestelmään,
hulevesien hallintaan, joukkoliikenteen pysäkkien kulkuyhteyksiin,
kaupunkikuvaan, maisemaan, muinaisjäännösalueeseen, kulttuu-
rihistoriallisiin ominaispiirteisiin ja arvoihin, rakentamisen korkeu-
teen kampuksen säätutkan kaupunkikuvalliseen asemaan.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä
siten, että alueelle on laadittu kunnallistekninen yleissuunnitelma,
jossa on suunniteltu vesihuolto ja hulevesien hallintasuunnitelma,
lisäksi on suunniteltu hyviä kävely-yhteyksiä joukkoliikenteen py-
säkeille. Viheralueita on säilytetty ja suojelumerkinnät on lisätty
asemakaavaan myös muinaismuistoalueen osalta, rinteisiin on
osoitettu mahdollisimman paljon uutta viherrakentamista poistu-
van puuston tilalle, rakentamisen korkeutta on rajoitettu ja tutka-
pallo säilyttää asemansa kampuksen maamerkkinä.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat päiväkotiin, liiketiloihin, yritystoimintaan,
luontoarvoihin, maisemaan, rakentamisen mittakaavaan ja tehok-
kuuteen, jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiin, esteettömyyteen, jouk-
koliikenteen pysäkkien saavutettavuuteen, pysäköintiin, meluun,
kampuksen mittauslaitteisiin, vuorovaikutukseen ja kaavaproses-
sin kulkuun.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisra-
kentamista on sovittu maisemaan, alueen eteläosassa oleva Ny-
landerinpuiston metsäinen rinne jää puistoksi ja Kustaa Vaasan

http://https:kerrokantasi.hel.fi/.Osallisille
http://https:kerrokantasi.hel.fi/.Osallisille
http://www.hel.fi/suunnitelmat
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tien varteen sekä umpikortteleiden välisille rinnealueille on osoi-
tettu istutettavia puita ja muuta kasvillisuutta, rakentamisen kor-
keutta on madallettu toimitilarakennuksen osalta 12 kerroksesta
9 kerrokseen ja alueen rakentamiselle on määrätty enimmäiskor-
keus, rakentamisen kerrosalaa on vähennetty, jalankulun ja pyö-
räilyn yhteyksiä on parannettu, alueen esteettömät reitit on esi-
telty esteettömyyskaaviossa, joukkoliikenteen pysäkkien saavutet-
tavuutta parannetaan, meluntorjunnan osalta on lisätty määräyk-
siä melun heijastumisen torjuntaan liittyen ja kampuksen mittaus-
laitteet on otettu huomioon määräyksillä louhinnasta sekä raken-
tamisen korkeudesta.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 14 kpl. Lisäksi palautejärjestelmään
saapui 4 mielipidettä.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kerro-kantasi sivustolla olleet arkkitehtikilpailun ehdotukset kerä-
sivät yhteensä 391 kommenttia.

rätty 2406 allekirjoitusta 23.10.2021 verkkosivulla https://www.ad-
ressit.com/kumpulanmaki

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot

Suunnitteluratkaisun löytämiseksi alueen maanomistajat järjesti-
vät yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa arkkiteh-
tuurikutsukilpailun alueen kaavoituksen lähtökohdaksi. Kilpailu
tuotti viisi erilaista ehdotusta, joiden avulla pystyttiin arvioimaan
suunnittelualueen mahdollisuuksia ja haasteita.

Kaupunkiympäristölautakunnan päätös 14.12.2021

Kaupunkiympäristölautakunta päätti asettaa 7.12.2021 päivätyn
asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12744 jul-
kisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen
27 §:n mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti, että jatkosuunnittelussa päiväkodin si-
joittumista sen tontilla tarkennetaan siten, että kalliota säästyy
mahdollisimman paljon.

Kaavakartan kaavamääräyksiin, kohtaan Pihat ja ulkoalueet, lisät-
tiin määräys: Päiväkoti tulee sijoittaa tontille siten, että kalliota
säästyy mahdollisimman paljon. Myös selostustekstiä on päivitetty
tältä osin.

https://www.ad-ressit.com/kumpulanmaki
https://www.ad-ressit.com/kumpulanmaki
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Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Helsingissä, 14.12.2021

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö



































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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1 Taustatiedot

Helsingin Kumpulanmäen alueella on meneillään asemakaavan muutostyö, joka tavoitteena
on mm. mahdollistaa uusien asuin-, toimi- ja liiketilojen toteuttaminen Pietari Kalmin kadun ja
Kustaa Vaasan tien väliselle rinnealueelle.

Tässä työssä on selvitetty katu- ja raitiotieliikenteen sekä alueella sijaitsevan kiihdytinlabora-
torion katolle sijoittuvien nestejäähdyttimien tuottamat melutasot alueella. Lisäksi työssä on
laadittu laskennallinen runkomelun riskinarvio.

Kuvassa 1 on esitetty suunnittelualueen viitteellinen sijainti.

Kuva 1 Kaava-alueen viitteellinen sijainti merkitty karttaan mustalla suorakulmiolla.

Työn on laatinut Sitowise Oy, jossa työn projektipäällikkönä on toiminut Ins. AMK Tiina Kum-
pula. Suunnittelijoina työssä ovat toimineet Ins. AMK Kirsi-Maarit Hiekka, DI Jarno Kokkonen
ja DI Ville Mäntyniemi.

2 MELU

2.1 Menetelmät ja lähtötiedot
Työssä on laadittu laskennallinen melumallinnus Helsingin kaupungin meluselvitysohjeen
mukaisesti [1]. Meluselvityksessä tarkasteltiin meluvaikutukset viitesuunnitelman mukaisille
oleskeluun ja leikkiin tarkoitetuille piha-alueille ja kattopihoille sekä rakennusten julkisivuille.
Työssä on määritetty suositukset rakennusten rakenteiden äänitasoerovaatimuksille ja par-
vekelasituksen äänitasoerovaatimuksille. Työssä arvioitiin myös muita mahdollisia meluntor-
juntatarpeita.

2.2 Melun ohje- ja raja-arvot
Melulaskennan tuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annettuihin
melutason ohjearvoihin (Taulukko 1) [1]. Melun ohjearvot on tarkoitettu käytettäväksi maan-
käytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä.
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Ohjearvot on annettu erikseen päivä- (klo 7–22) ja yöajan (klo 22–7) melutasoille. Tässä
työssä on liikennemelun osalta sovellettu ulko-oleskelualueiden yöajan 50 dB ohjearvoa.

Taulukko 1 Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annetut melutason ohjearvot [1] .

Ohjearvot ulkona Päivällä
LAeq, klo 7–22

Yöllä
LAeq, klo 22–7

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

55 dB 50 dB

Uudet asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taaja-
missa ja hoitolaitoksia palvelevat alueet

55 dB 45 dB

Loma-asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamien
ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet

45 dB 40 dB

Ohjearvot sisällä LAeq, klo 7–22 LAeq, klo 22–7

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -

Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB -

Alueella olevat nestejäähdyttimet aiheuttavat käynnin aikana ääntä, joka tulee kantautu-
maan lähimpien suunnitteilla olevien asuinkerrostalojen julkisivuille. Asetuksen 796/2017
mukaan [3] rakennuksen taloteknisten laitteiden asennukset on suunniteltava ja toteutet-
tava siten, että niiden synnyttämä äänitaso ei ylitä asuntojen asuinhuoneissa tai oleskeluti-
loissa, majoitus- tai potilashuoneissa, saman tai läheisten asuinrakennusten avattavien ikku-
noiden tai tuuletusluukkujen ulkopuolella, oleskeluun käytettävillä parvekkeilla tai virkistyk-
seen käytettävillä piha- tai oleskelualueilla toiminnan aikaista keskiäänitasoa LAeq, T 45 dB ää-
nen ollessa laajakaistaista. Kapeakaistaiselle äänelle keskiäänitason raja-arvo on 5 dB mata-
lampi, LAeq, T 40 dB.

Vaikka nestejäähdyttimet ovat olemassa olevia, eikä asetus 796/2017 suoraan koske niitä,
saattaisi ääni voimakkaana estää uudisrakennusten toteuttamista alueella tai johtaa asumis-
viihtyvyysongelmiin rakennusten toteuduttua. Em. syystä tässä selvityksessä on nestejääh-
dyttimien tuottaman äänen suunnitteluarvon enimmäistasona uudisrakennusten julkisivuilla
ja piha-alueilla käytetty toiminnan aikaista keskiäänitasoa 45 dB.

2.3 Nykyinen melutilanne
Kaava-alueen melutilannetta nykytilanteessa on selvitetty vuoden 2017 Helsingin meluselvi-
tyksessä [4]. Kuvassa 2 on esitetty kaava-alueelle katuliikenteestä aiheutuvat päiväajan kes-
kiäänitasot LAeq. Laskentojen mukaan katuliikenteen keskiäänitaso kaava-alueelle on nykyti-
lanteessa noin 45-70 dB olleen korkeimmillaan Kustaa Vaasan tien läheisyydessä.
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Kuva 2. Katuliikenteenpäiväajan keskiääntiasot nykytilanteessa (Helsingin kaupungin kartta-
palvelu)

2.4 Melulaskennat
Melulaskenta perustuu melun leviämiseen 3D-maastomallissa, johon on mallinnettu meluläh-
teet, rakennukset, mahdolliset meluaidat ja maastonmuodot sekä näiden akustiset ominai-
suudet. Liikennemelulähteiden melupäästö määritetään liikennetietojen perusteella. Maasto-
malli ulottuu yli 1000 metrin etäisyydelle selvitysalueesta ja sisältää kaikki merkittävät katu- ja
raitioliikenteen melulähteet.

Melumallina on käytetty Helsingin kaupungin meluselvityksen 2017 melumallia [4]. Laajat as-
falttialueet, kadut ja rakennusten katot on mallinnettu akustisesti kovina (  =0). Melumalliin
on päivitetty viitesuunnitelman mukainen uusi maankäyttö, pihojen korkeusasemia on muo-
kattu viitesuunnitelman mukaisiksi (kuva 3), [5]. Suunniteltujen rakennusten korkeudet on
määritetty kerroslukujen perusteella.
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Kuva 3 Ote asemakaavaluonnoksesta (Schauman & Nordgren Architects 7.6.2020)

Alueen katutilaluonnoksessa korttelipihojen läpi on ajatetu toteutettavan kevyen liikenteen
reitti. Reitti on esitetty kuvassa 4 lankamaisella harmaalla viivalla. Reitti kulkee avonaisten
porttikongien läpi. Porttikongien kohdalle on melumallissa rakennusmassaan jätetty aukko.
Tosiasiassa kongien päällä on rakennusmassa, joka vähentää melun leviämistä sisäpihoille
mallinnetusta, mutta koska ”aukkomassalla” sisäpihoilla saavutetaan VNP 993/92 mukaiset
ohjearvot, tässä työssä ei ole katsottu tarpeelliseksi mallintaa aukkojen päälle rakennusmas-
soja.

Kuva 4. Ote alueen katutilaluonnoksesta (Schauman & Nordgren Architects 7.6.2020)

Lisäksi melumalliin on lisätty suunnitteilla oleva uusi raitiolinja Kalasatamasta Pasilaan. Uusi
raitotielinja sijoittuu asemakaavamuutosalueen kohdalla kaava-alueen eteläpuolelle Vallilan-
laaksoon.

Melulaskennat on tehty DataKustik CadnaA 2020 -melulaskentaohjelmalla. Laskenta perus-
tuu yleisesti Suomessa käytettävään yhteispohjoismaiseen tie- ja raideliikennemelun lasken-
tamalleihin (Nordic Prediction Method)[6],[7].
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Alueella sijaitsevien nestejäähdyttimien laskenta perustuu yleiseen teollisuusmelun laskenta-
malliin [8]. Laskentamallin tarkkuus on lähietäisyydellä tieliikennemelumallissa tyypillisesti ±2
dB.

Nestejäähdyttimien sijainti kaava-alueella on esitetty kuvassa 5 vaaleanpunaisella ympyrällä.

Kuva 5 Nestejäähdyttimien sijainti (Kuva: Paikkatietoikkuna)

Selvityksessä on laskettu päivä- ja yöajan keskiäänitasot (LAeq), jolloin niitä voi verrata valtio-
neuvoston antamiin melutasojen ohjearvoihin sekä ympäristöministeriön antamiin raja-ar-
voihin.

Tärkeimmät laskenta-asetukset melulaskennassa:

· Laskentaruudukon koko 5 x 5 metriä. Jokainen ruutu on laskettu ilman ruutujen interpo-
lointia

· Meluvyöhykkeiden laskentakorkeus 2 metriä
· Laskentasäde 1000 metriä
· Laskennassa mukana 1. kertaluvun heijastukset
· Rakennukset ja meluaidat heijastavia 1 dB heijastusvaimennuksella
· Kukin melulähde yksittäisenä emissiolähteenä (pohjoismaisen tiemelumallin mukaisesti)
· Heijastustason määrittelyssä suurin sallittu poikkeama on 1 metri
· Julkisivulaskennassa pisteväli on vaakasuunnassa 1–5 metriä.

2.4.1 Melulähdetiedot

Raitiotie

Kalasataman raitiotien vuorovälinä on melulaskennoissa käytetty 5 min liikennöintiväliä. Ka-
lustona  on  käytetty  tulevaa  Artic  XL  (35  m)  raitiovaunua ja  ajonopeutena 40 km/h.  Viikki-
Malmi pikaraitiotien laskennoissa on varauduttu niin ikään 5 minuutin liikennöintiväliin. Ara-
bianrannan suuntaan (6T, 8) raitioliikenteen vuoromäärien on arvoitu pysyvän nykyisellään.
Laskennoissa käytetyt raitiotieliikennetiedot on esitetty alla olevissa taulukoissa 2 - 3. Vaihde-
kolina ja kaarrekirskunta on huomioitu Helsingin meluselvitysohjeen mukaisesti [1].
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Taulukko 2 Raitioliikennetiedot (molemmat suunnat yhteensä).
Linja Raitiovaunu päivä

[kpl]
yö
[kpl]

Nopeus [km/h] pituus [m]

Kalasatama Artic XL, kova 180 36 40 35
Viikki-Malmi Artic, kova 180 36 40 35
Arabianranta 6T, 8 Artic, kova 256 34 40 35

Katuliikenne

Lähtötiedoksi saadut katuliikennetiedot on esitetty taulukossa 3. Vuorokausijakauma on Hel-
singin kaupungin meluselvitysohjeen mukainen [1].

Taulukko 3 Katuliikennetiedot
Katu KAVL

nykyti-
lanne
[ajon./vrk]

Raskas-
lii-
kenne
[%]

KAVL
ennuste-
tilanne
[ajon./vrk]

Nopeusra-
joitus
[km/h]

Hermannin rantatie välillä Hä-
meentie – Haukilahdenkatu/Ky-
läsaarenkatu

18496 9,6 28000 40*

Hermannin rantatie välillä Hau-
kilahdenkatu/Kyläsaarentie –
Sörnäisten tunnelin suuaukko

18496 9,6 26000 40*

Ramppi, pohjoiseen 8459 9,6 15000 40*
Ramppi, etelään 10037 9,6 13000 40*
Hämeentie, osa 1 (silta) 26865 10,6 30000 40*
Hämeentie, osa 2 (keski) 44511 11,2 56000 40*
Hämeentie, osa 3 (Arabianran-
taan)

10428 12,4 11000 40

Kustaa Vaasan tie 40673 10,5 56000 40*
Pietari Kalmin katu, osuus Kus-
taa Vaasan tie – Gustaf Hällströ-
min katu

- 5,8/6,4 3000 30

Pietari Kalmin katu, osuus Gus-
taf Hällströmin katu – Ernst Lin-
delöfin katu

- 5,8/6,4 2000 30

Ernst Lindelöfin katu, eteläpää 5,8/6,4 2000 30
Gustaf Hallströmin katu - 5,8/6,4 1000 30

*Nopeusrajoitus laskee esitettyyn arvoon katuympäristön ja/tai maankäytön muuttuessa.
  Nykytilanteessa näillä osuuksilla 50 km/h.

Hermannin rantatien – Hämeentien liittymäalueeseen on mahdollisesti tulossa muutoksia
mm. Sörnäisten tunnelin mahdollisen rakentumisen myötä. Risteysalueen muutoksia ei ole
tässä selvityksessä huomioitu, sillä ne ovat vasta alustavia. Risteysalueen muutoksen vaiku-
tuksia sekä Kumpulanmäen asemakaavamuutosalueelle, että muualle ympäristöön tarkastel-
laan erillisessä selvityksessä. Risteysalue on esitetty kuvassa 6 vaaleanpunaisella ympyrällä.
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Kuva 6 Hermannin rantatien ja Hämeentien mahdollisesti muuttuva risteysalue

Nestejäähdyttimet

Kaava-alueella sijaitsee maanalainen kiihdytinlaboratorio, jonka nestejäähdytinyksiköt (2 kpl)
sijaitsevat kuvaan 7 vihreällä ympyröidyn rakennuksen katolla.

Kuva 7. Nestejäähdytinyksiköiden sijainti

Jäähdyttimien melupäästö mitattiin 24.9.2020 1. luokan kalibroidulla melumittarilla Norsonic
NOR140. Mittausten aikana kumpikin nestejäähdytysyksikkö toimi pakotettuna, jolloin yksi-
köiden teho oli 90 %. Normaalissa käyttötilanteessa jäähdyttimet toimivat enintään noin 50-
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70 % teholla. Viileällä säällä lauhduttimet eivät yleensä käy lainkaan. Mitattu normalisoitu
äänitehotaso/koko lauhdutinalue oli 77 dB(A), taajuusjakaumaa on esitetty kuvassa 8.

Kuva 8. Melupäästön mitattu taajuusjakauma nestejäähdyttimien toimiessa pakotettuna 90
% teholla

Koska melupäästö oli aistinvaraisesti arvioituna selvästi suurempi kuin normaalissa käyttöti-
lanteessa ja koska pakotetussa toiminnassa oli havaittavissa sekä aistinvaraisesti että mit-
taustuloksessa äänen kapeakaistaisuutta, pyydettiin nestejäähdytinyksiköiden toimittajalta
jäähdyttimien teknisinä tietoina annettu äänitehotaso (kuva 9).

Kuva 9. Chiller nestejäähdyttimien CDCC-16212-430-2.5-80-132 ja CDCC-16212-430-2.5-100-
106 äänitehotasot

Laskennoissa nestejäähdytinyksikäöt mallinnettiin pistelähteinä (2 kpl) kovalle kattopinnalle.
Äänitehotaso mallinnettiin kuvassa 9 esitetyllä äänitehotasolla ja taajuusjakaumalla, jäähdyt-
timien oletettiin toimivan jatkuvasti.

Valmistajalta saatujen tietojen mukaan uudemmat vastaavat nestejäähdytinmallit ovat ääni-
tehotasoltaan noin 4 dB hiljaisempia.

2.5 Tulokset ja johtopäätökset
Mallinnustulokset on esitetty liitteissä 1.1-3.2.

2.5.1 Julkisivut

Liitteissä 1.1 ja 1.2 on esitetty ennustetilanteen päivä- ja yöaikaiset kaava-alueen asuin- tai
toimistokäyttöön suunniteltujen uudisrakennusten julkisivuille kohdistuvat keskiäänitasot.
Laskentojen perusteella liikennemelulähteiden puoleisiin julkisivuihin kohdistuu ennusteti-
lanteessa päiväaikaan korkeimmillaan 70-71 dB keskiäänitasot ja yöaikaan korkeimmillaan
63-65 dB keskiäänitasot LAeq.
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Liitteessä 2 on esitetty raitiotieliikenteen aiheuttamat enimmäisäänitasot LAmax. Laskentojen
perusteella enimmäisäänitasot ovat 67-68 dB Kustaa Vaasan tien ja Hämeentien risteysalu-
een läheisyydessä.

Ulkovaipan ääneneristävyyksien suositusten kannalta päiväajan keskiäänitasot ovat mitoitta-
vat. Ääneneristävyyssuosituksissa on huomioitu risteysalueiden ja/tai mahdollisten pysäkki-
alueiden läheisyydessä 1-2 dB varmuusvarma.

Kuviin 10-11 on merkitty suositukset ulkovaipan äänitasoerovaatimuksille L. Muilla julkisi-
vuilla uudisrakennuksille melualueilla sovellettava vähimmäisvaatimus L 30 dB on laskento-
jen perusteella riittävä sisämelun ohjearvojen varmistamiseksi [9].

Kuva 10. Suositukset ulkovaipan ääneneristävyyksille, eteläiset korttelit

Kuva 11. Suositukset ulkovaipan ääneneristävyyksille, pohjoiset korttelit

Kuvassa 12 on havainnollistettu melutason muutosta eri kerroskorkeuksilla. Kuvasta voidaan
nähdä, että muutos on pääosin noin 1-2 desibeliä.
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Kuva 12. Keskiäänitaso laskee keskimäärin noin 1-2 desibeliä siirryttäessä 1. kerroksesta
8.kerrokseen

2.5.2 Parvekkeet

Liitteissä 1.1-1.2 on esitetty rakennusten julkisivuille kohdistuvat päivä- ja yöajan keskiäänita-
sot. Keskiäänitasoissa ei ole huomioitu julkisivusta heijastuvaa melua, jolloin parvekkeella val-
litseva melutaso on +1…+3 dB suurempi kuin julkisivuun kohdistuva melutaso. Em. syystä oles-
keluparvekkeet, jotka sijaitsevat yli 52 dB päivämelun (liite 1.1) tai yli 47 dB yömelun (liite 1.2)
julkisivuilla, tulee suojata parvekelasituksen avulla. Parvekkeilla, joihin kohdistuva melutaso
on välillä 52–64 dB, meluntorjunta on mahdollista toteuttaa tavanomaisella parvekelasituk-
sella (avattavalla lasituksella ja välilistoilla). Tarvittaessa parvekkeen melutilannetta voidaan
vielä parantaa akustoinnin avulla, kuitenkin enintään noin 2–4 dB. Voimakkaan melutason jul-
kisivuille, joihin kohdistuu 65–69 dB päivämelutaso tai 60–64 dB yömelutaso, ei suositella oles-
keluparvekkeita lainkaan.

2.5.3 Piha-alueet

Liitteissä 3.1 ja 3.2 on esitetty kaava-alueen piha-alueiden keskiäänitasot päivä- ja yöaikaan.
Meluvyöhykkeet on esitetty 5 desibelin välein. Esimerkiksi tummanvihreällä on esitetty kes-
kiäänitasot, jotka ovat 50-55 dB ja keltaisella on esitetty keskiäänitasot, jotka ovat 55-60 dB.

Laskentojen perusteella suunniteltujen korttelipihojen ja uuden kampusalueen piha-alueella
keskiäänitasot ovat päiväaikaan alle 55 dB ja yöaikaan alle 50 dB.

Kaava-alueelle on suunniteltu päiväkotirakennusta kaava-alueen eteläosaan. Laskentojen mu-
kaan suunnitelulla maankäytöllä päiväkodin alueella päiväajan keskiäänitaso ennustetilan-
teessa on noin 45-56 dB. Päiväkodin piha on alustavasti suunniteltu sijaitsemaan ainakin osit-
tain rakennuksen kaakkoispuolella eli Hermannin rantatien ja Hämeenkadun liittymäalueen
puolella rakennusta. Laskennan mukaan piha-alueella keskiäänitaso ylittää paikoin päiväajan
ohjearvon 55 dB. Tässä selvityksessä tarkasteltiin alustavasti mp+2,2 m korkean aidan vaiku-
tusta pihan melutilanteeseen. Toisena vaihtoehtona tutkittiin päiväkodin sijoittumista Pietari
Kalmin kadun eteläpuolen rakennusmassaan, jolloin päiväkodin piha on mahdollista sijoittaa
1-kerroksen rakennuksen kattopihalle. Melututkielman tulokset on esitetty kuvassa 13.
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Kuvassa on vaaleanpunaisella esitetty vaihtoehtoisten päiväkotien pihojen sijainti ja punaisella
2.2 m korkea meluaita.

Kuva 13. Päiväajan keskiäänitaso LAeq mahdollisten päiväkotipihojen alueilla

Laskennan mukaan 2.2 m korkealla meluaidalla saavutetaan noin 2-5 dB melutason madal-
tuma piha-alueella siten että pääosa piha-alueesta sijoittuu alle 55 dB keskiäänitasoalueelle.
Aidan sijaintia ja korkeutta, samoin kuin pihan sijaintia, tulee selvittää tarkemmin jatkosuun-
nittelun yhteydessä. Edelleen laskennan mukaan kattopihalle sijoittuvalla pihalla keskiääni-
taso on ohjearvon 55 dB tasalla tai alle. Melutasoa kuvassa 9 esitettyyn verrattuna saadaan
laskettua edelleen toteuttamalla pihakannen reunalle tuleva vähintään 1.2 m korkea pu-
toamiskaide umpinaisena, melun leviämistä estävänä rakenteena.

Laskentojen perusteella uudella rakentamisella ei ole merkittävää vaikutusta Kustaa Vaasan
tien toisella puolella olevalle alueelle, eivätkä alueen keskiäänitasot muutu merkittävästi ny-
kyisistä.

2.5.4 Nestejäähdyttimien käynnin aikainen äänitaso

Kuvassa 14 on esitetty nestejäähdyttiminen käynnin aikainen keskiäänitaso piha-alueella ja lä-
himmän asuinkäyttöön suunnitellun rakennuksen julkisivuilla.
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Kuva 14. Nestejäähdyttiminen käynnin aikainen keskiäänitaso

Laskennan mukaan nestejäähdyttiminen aiheuttama toiminnan aikainen keskiääntiaso alit-
taa 45 dB LAeq piha-alueilla ja lähimpien asuinkäyttöön tarkoitettujen uudisrakennusten jul-
kisivuilla.

2.6 Epävarmuustarkastelu
Pohjoismainen laskentamalli ei huomioi ajoneuvojen kiihdytyksestä ja jarrutuksesta johtuvia
ääniä, mistä syystä hyvin lähellä risteysaluetta tai esimerkiksi bussipysäkkiä, keskiääntiasot
saattavat olla hieman mallinnettua korkeampia. Em. syystä julkisivuille annettavien äänita-
soeron määrityksessä on huomioitu +2 dB varmuusvara lähellä risteys- ja pysäkkialueita.

Rakennukset sijoittuvat rinteeseen ja pihojen korkeusasemat eivät kaikilta osin ole tarkasti
tiedossa. Koska meluisimmalla alueella oleskelupihat sijaitsevat korkeiden rakennusmassojen
ympäröimillä sisäpihoilla, ei korkeustasolla arvioida olevan merkittävää vaikutusta tuloksiin.

Mikäli nestejäähdyttimet ovat ikääntyessään muuttuneet äänekkäämmiksi kuin mallinnettu,
on äänitehotasoa mahdollista laskea laitteiston uusimisen yhteydessä valmistajan antamien
tietojen mukaan 4 dB. Uusimisen jälkeen laskennallinen äänitaso lähimmän asuinkäyttöön
suunnitellun rakennuksen julkisivulla olisi enimmillään 40 dB (44 - 4), jonka jälkeen ääni ei
kapeakaistaisenakaan ylitä arvoa 45 dBA.  Lasketut äänitasot ovat myös alle liikenteen ai-
heuttamien äänitasojen, mistä syystä voidaan arvioida, että lauhduttiminen tuottama ääni ei
aseta suunnittelualueella rajoitteita rakentamiselle. Huomioitavaa kuitenkin on, että asuin-
käyttöön suunniteltua, lauhduttimien kakkoispuolelle suunniteltua lähintä rakennusmassaa
ei tule tuoda nyt käytetyssä maankäyttösuunnitelmassa esitettyä lähemmäksi lauhduttimia.
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3 RUNKOMELU

3.1 Laskennan periaatteet
Selvitys on laadittu VTT:n julkaisussa Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi [10]
esitetyn arviointitason 2 perusteella. Menetelmä perustuu arvioituun värähtelyn nopeusta-
soon, mutta se ei kuitenkaan edellytä tarkkaa tietoa värähtelyn taajuusspektristä eikä spekt-
rin muuttumisesta värähtelyn siirtymisreitillä.

Julkaisun mukaan värähtelyn perustaso saadaan kaavasta 2:

[ ] = 103 14 0,8 (2)

etäisyydellä d tarkasteltavan raiteen reunasta, d0 on vertailuetäisyys 10m.

Peruskäyrä on esitetty seuraavalle tapaukselle: tavarajuna, nopeus 80 km/h, väylän kunto on
hyvä, ei tärinäeristystä ja kyseessä on avorata.

Arvio sisätilojen runkomelutasosta (LpA) saadaan, kun lausekkeen avulla saatuun nopeusta-
soon lisätään liikenteestä riippuvat korjaustekijät koskien:

· Liikennettä (junatyyppi, nopeus, ajoneuvon ominaisuudet)
· Väylän kuntoa
· Radan eristämisratkaisuja
· Väylän sijaintia (avorata, tunneli, ilmarata)
· Kohderakennusta (tyyppi, perustus, resonanssi)
· Syntyvää äänenpainetta (Muunto äänenpainetasoksi, maaperän vaikutus)

Saatuja tuloksia verrataan julkaisussa esitettyyn suositukseen runkomelutason ohjearvoista:

Taulukko 4. Suositus runkomelutasojen raja-arvoiksi

Rakennustyyppi
Runkomelutaso

Lprm [dB]

Radio-, tv- ja äänitysstudiot, konserttisalit 25-30

Asuinhuoneistot 30/352

Hoito- ja sosiaalihuollon laitokset, majoitustilat
· Potilashuoneet, majoitustilat
· Päiväkodit, lasten ja henkilökunnan oleskeluun

tarkoitetut huoneet

30/352

Kokoontumis- ja opetustilat
· luokkahuoneet, luentosalit, kirkot ja muut huo-

netilat, joissa edellytetään yleisön saavan hy-
vin puheesta selvän ilman äänentoistolaittei-
den käyttöä

· muut kokoontumistilat kuten teatterit ja kirjas-
tot

35

Toimistot, kaupat, näyttelytilat, museot 40/452

2 Avoradat. Mikäli kaavamääräyksessä on annettu ohje julkisivun ilmaääneneristävyydestä, on suositeltavaa käyttää
runkomelutason tiukempaa raja-arvoa.

Rataosalle tässä selvityksessä sovellettaneen 35 dB runkomelun raja-arvoa.
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Helsingin kaupungin karttapalvelun mukaan alueen maaperä on laajalti kalliota ja moreenia
(kuva 15). Moreeni on tässä selvityksessä arvioitu iskostuneeksi.

Kuva 15. Ote Helsingin kaupungin maaperäkartasta

3.2 Käytetyt korjaustekijät
Arviointi laadittiin erikseen kolmelle tilanteelle:

a. eristämätön rata,

b. eristämätön rata + vaihde (vaihteen vaikutus +10 dB)

c. ja vaihde eristetyllä radalla (erityksen vaikutus -10 dB).

Koska laskennassa vaihteen vaikutus (+10 dB) ja eristyksen vaikutus (-10 dB) kumoavat toi-
sensa, on riskialueen laajuus tilanteissa a ja c sama.

Arvioinnissa käytettiin seuraavia korjaustekijöitä Lv:

Taulukko 5. Käytetyt korjaustekijät

Korjaustekijä Määrittely Lukuarvo, [dB]

Liikennetyyppi Sähkömoottorijuna 0 dB

Ajonopeus 40 km/h -8 dB

Kaluston ominaisuudet Normaali jousitus 0 dB

Väylän kunto Hyväkuntoinen rata (sileät kiskot,
ei epäjatkuvuuksia) / vaihde 0 dB / +10 dB

Radan eristämistapa Ei eristystä / eritys 0 dB / -10 dB

Väylän sijainti Avorata 0 dB
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Korjaustekijä Määrittely Lukuarvo, [dB]

Rakennuksen tyyppi Kerrostalo, kallion ja perustusten
välissä 3 m maa-ainesta -10 dB

Tarkasteltava asuinkerros 2. kerros (1. kerros muussa käy-
tössä) - 2 dB

Rakenneosien resonanssi Vakiokorjaus + 6 dB

Muutos äänenpainetasoksi Vakiokorjaus - 28 dB

Muutos A-painotetuksi ää-
nenpainetasoksi

Kallio, iskostunut moreenimaa
(käytetty myös Pasila-Kalasatama -

radalla)
-20 dB

Varmuusmarginaali Ohjeen mukainen vakiokorjaus + 6 dB

3.3 Laskentatulokset
Kuvissa 16 ja 17 esitetään laskennallisen runkomeluarvion tulokset nopeudella 40 km/h arvi-
oiduissa tilanteissa a-c. Liitteessä 4 on esitetty runkomelun suojaetäisyydet.

Kuva 16. Runkomelutaso rakennuksessa kerroksessa 2 vaihtoehdoissa a (suora eristämätön rata)
ja c (vaihdealue, eristys -10 dB)
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Kuva 17. Runkomelutaso rakennuksessa kerroksessa 2 vaihtoehdossa b (eristämätön rata ja
vaihde)

3.4 Tulosten tulkinta
Laskennallisen runkomeluarvion perusteella suojaetäisyys suoralta eristämättömältä rata-
osalta on 41 metriä radasta, jolloin suunnitellut uudet rakennukset ja rakennukset, joiden
käyttötarkoitus muuttuu asuinkäyttöön tai tärinän ja runkomelun kannalta asuinkäyttöön ver-
rattavaan muuhun käyttöön ja joihin ei ole tulossa asumista 1. kerrokseen, sijoittuvat riittävän
kauas radasta. Vastaava suojaetäisyys eristämättömältä vaihealueelta on 99 metriä.

Runkomelusuojaetäisyydet on esitetty liitteessä 4.

4 Liitteet
Liite 1.1  Julkisivuihin kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot ennustetilanteessa.

Liite 1.2  Julkisivuihin kohdistuvat yöaikaiset keskiäänitasot ennustetilanteessa.

Liite 2  Julkisivuihin kohdistuvat raitiotieliikenteen aiheuttamat enimmäisäänitasot LAmax.

Liite 3.1  Ennustetilanteen päiväaikaiset meluvyöhykkeet.

Liite 3.2  Ennustetilanteen yöaikaiset meluvyöhykkeet.

Liite 4 Runkomelusuojaetäisyydet

5 Viitteet
[1] Helsingin kaupungin meluselvitysohje, Liikennemeluselvityksen laatiminen maankäytön suunnitte-

luun, Sitowise Oy, 9.9.2019.
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