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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksen sisältö  

 
Asemakaavan muutos mahdollistaa korttelin 297 tontilla 12 päivittäista-
varamyymälän rakentamisen tavaratalon kellarikerrokseen ja kiinteistön 
ilmanvaihtolaitteiden ja huollon uudelleenjärjestelyt. Kaavamääräyksel-
lä on määrätty ilmanvaihtolaitteiden korkein sallittu melutaso viereisten 
rakennusten seinällä. Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja his-
toriallisesti arvokas tavaratalorakennus suojellaan. Asemakaavan muu-
toksessa on varaukset maanalaisen raideliikenteen, Pisaran, ja maan-
alaisen pysäköintilaitoksen kulkuyhteyksiin. Tontin rakennusoikeudessa 
30 650 kerrosneliömetriä on lisäystä 4 922 kerrosneliömetriä nykyiseen 
asemakaavaan verrattuna. Lisäyksestä on noin 300 kerrosneliömetriä 
kerroksiin sijoittuvaa ja noin 3 800 kerrosneliömetriä yläkellariin sijoittu-
vaa myymälätilaa. Lisäksi maanalaisiin tiloihin sijoittuu tontin rakennus-
oikeuteen laskettavia uusia huolto- ja lastaustiloja. Asemakaavan muu-
toksen tonttitehokkuus on noin e = 4,77.  
 

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet 
 
Kaavoitustyö on käynnistetty maanomistajien aloitteesta. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 
 
Asemakaavan muutosluonnos on pidetty nähtävänä kaupungin ilmoi-
tustaululla (Pohjoisesplanadi 11–13), kaupunkisuunnitteluvirastossa ja 
Kallion kirjastossa ja viraston internetsivuilla. Muutosluonnoksesta ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on jätetty kuusi mielipidettä jot-
ka on otettu kaavoitustyössä huomioon.  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi asemakaavan muutosehdotuk-
sen hyväksymistä.  
 
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin 
lausunnot. Muistutuksia ei esitetty. Asemakaavan muutosehdotukseen 
tehtiin muutoksia, jotka on selostettu kohdassa Suunnittelun vaiheet.  
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2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Asemakaavan muutosta koskee olemassa olevan rakennuskannan 
hyödyntämisen ja raideliikenteen kehittämiseen (PISARA) liittyvät eri-
tyistavoitteet.  
 
Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa. 
 

Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta ja kulttuu-
riympäristön vaalimisen kannalta tärkeää aluetta. Asemakaavan muu-
tos ei ole ristiriidassa maakuntakaavan kanssa.  
 

Yleiskaava 
 
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on keskustatoimintojen aluet-
ta ja myös kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakult-
tuurin kannalta merkittävää aluetta. Nyt laadittu asemakaavan muutos 
on yleiskaavan mukainen.  
 

Asemakaavat 
 
Alueella voimassa olevassa asemakaavassa nro 7463 (vahvistettu 
28.5.1976) tontti on liikerakennusten korttelialuetta (AL). Tonttitehok-
kuus on e=4,0, jota vastaava kerrosala on 25 728 m2. Piha-alueesta 
osa on merkitty istutettavaksi tontinosaksi, jossa on oltava myös puita 
ja pensaita, ja osa istutettavaksi tontinosaksi, jossa on oltava pensaita 
ja jonka alla saa olla maanalainen pysäköimistila.  
 

Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.  
 

Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin.  
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Pohjakartta  
 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 10.10.2012. 
 

Maanomistus 
 
Tontti on yksityisomistuksessa.  
 

Alueen yleiskuvaus 
 
HOK-Elannon tavaratalo ja toimistorakennukset sijaitsevat Hakaniemen 
liikekorttelialueella Siltasaarenkadun ja Paasivuorenkadun varrella, 
korttelissa, jossa on myös asuinkerrostaloja. Kiinteistön huoltotilat si-
jaitsevat tontin piha-alueella, jonne ajoyhteys on Paasivuorenkadulta, ja 
kellarikerroksissa, jonne ajetaan pihalla sijaitsevan ajoluiskan kautta. 
Autopaikat ovat kellarikerroksissa. Pihan eteläreunassa on istutusalue, 
jossa on puurivi.  
 

Suojelukohteet 
 
Arkkitehti Tarjanteen suunnittelema, vuonna 1914 aloitettu ja useiden 
rakennusvaiheiden jälkeen laajennettu tavaratalorakennus on kaupun-
kikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas. Raken-
nukseen on tehty lukuisia korotuksia ja muutoksia. Rakennuksen sisäti-
loissa ei ole säilynyt alkuperäisiä rakennusosia. Rakennuksen julkisivut 
ja vesikatto nykyisessä asussaan ovat pääosin 1940-luvulta. Kiinteistön 
toimistorakennukset ovat valmistuneet vuosina 1978 ja 1980.  
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Siltasaarenkadun liikenne tuottaa meluhäiriötä. Kiinteistön ilmanvaihto-
laitteet aiheuttavat meluhäiriötä naapuritalojen asunnoille.  
 

3 
TAVOITTEET 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on liike- ja toimistokiinteistön ke-
hittäminen, arvokkaan tavaratalorakennuksen suojelu, huoltoliikenteen 
ja kiinteistön ilmanvaihtolaitteiden ajanmukaistaminen kiinteistön toi-
minnan edellyttämällä tavalla ja niin, että naapureille aiheutuvat melu-
häiriöt vähenevät. Tavoitteena on myös varautuminen maanalaisen 
raideliikenteen, Pisaran, ja maanalaisen pysäköintilaitoksen kulkuyh-
teyksiin.  
 



    4   
 
 
 
 
 
 

 
 

4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Asemakaavan muutoksessa tontista muodostetaan liike- ja toimistora-
kennusten korttelialue (K), jolla sallitaan sijoittaa enintään 4 500 kerros-
neliömetriä liiketilaa ensimmäiseen kellarikerrokseen. Tontin rakennus-
oikeus on 30 650 kerrosneliömetriä, jossa on lisäystä 4 922 kerrosne-
liömetriä voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna. Lisäyksestä on 
noin 300 kerrosneliömetriä kerroksiin sijoittuvaa ja noin 3 800 kerrosne-
liömetriä yläkellariin sijoittuvaa myymälätilaa. Lisäksi maanalaisiin tiloi-
hin sijoittuu tontin rakennusoikeuteen laskettavia uusia huolto- ja lasta-
ustiloja. Rakennusoikeus vastaa tehokkuutta e = 4,77. Muutosalueen 
pinta-ala on 6 432 m2.  
 
Asemakaavassa on varaus maanalaisen raideliikenteen aseman ja 
yleisen maanalaisen pysäköintilaitoksen kulkuyhteyden järjestämisestä 
kiinteistön kautta. Autopaikkavaatimus on vähintään 100 autopaikkaa ja 
enintään 1 ap/150 liike-, myymälä- ja 1 ap/350 toimistokerrosalaa. Yh-
tään autopaikkaa ei saa sijoittaa pihalle. Kaikki autopaikat tulee sijoittaa 
tontille maanalaisiin tiloihin tai yleiseen maanalaiseen pysäköintilaitok-
seen. Kiinteistön huolto- ja pysäköintiliikennettä palveleva ajoluiska tu-
lee kattaa.  
 

Mitoitus 
 
Muutosalueen pinta-ala on 6 432 neliömetriä. Tontin rakennusoikeu-
dessa 30 650 kerrosneliömetriä on lisäystä 4 922 kerrosneliömetriä ny-
kyisen asemakaavaan verrattuna. Tonttitehokkuus e = 4,77.  
 

 Suojelukohteet 
 
Arkkitehti Tarjanteen suunnittelema kaupunkikuvallisesti, rakennustai-
teellisesti ja historiallisesti arvokas tavaratalorakennus suojellaan kaa-
vamerkinnällä sr-2, erityisesti julkisivujen ja kadunpuoleisten vesikatto-
jen osalta.  
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Siltasaarenkadun puoleisten julkisivujen meluneristävyys tulee olla 32 
dB mukainen. Kiinteistön ilmanvaihtohormien aiheuttama keskiäänitaso 
saa olla läheisen rakennuksen ikkunan ulkopuolella enintään 45 dBA.  
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5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Asemakaavan muutoksella tehdään mahdolliseksi kiinteistön kehittä-
minen laajentamalla myymälätoimintaa ensimmäiseen kellarikerrok-
seen, arvokkaan tavaratalorakennuksen suojelu, huoltoliikenteen jär-
jestäminen tontin maanalaisissa tiloissa ja varautuminen maanalaisen 
raideliikenteen, Pisaran, ja maanalaisen pysäköintilaitoksen kulkuyhte-
yksiin. Asemakaavamääräyksellä tehdään mahdolliseksi ilmanvaihto-
hormien aiheuttaman korttelin asuntoja häiritsevän melutason vähen-
täminen. Asemakaavan muutoksen liiketilojen lisäys parantaa Haka-
niemen alueen palveluja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella.  
 

6 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaavoitustyö on tullut vireille tontin omistajien hakemuksesta muuttaa 
asemakaavaa siten, että kiinteistössä voidaan järjestellä ja laajentaa 
liiketiloja, siirtää huoltoliikenne pois katutasosta ja uudistaa kiinteistön 
tekniikkaa.  
 
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 15.8.2012). Vireilletulosta ilmoitettiin myös 
vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa.  
 
Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 
 
Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävä-
nä kaupungin ilmoitustaululla (Pohjoisesplanadi 11–13), kaupunki-
suunnitteluvirastossa ja Kallion kirjastossa 24.8.–14.9.2012 ja viraston 
internetsivuilla.  
 

Viranomaisyhteistyö  
 
Kaavamuutoksen valmistelussa on tehty yhteistyötä Helsingin kaupun-
ginmuseon, rakennusvalvontaviraston ja ympäristökeskuksen kanssa. 
Ympäristökeskuksen kannanotossa todettiin huolto- ja tavaraliikenteen 
haitat ja niiden vähentämismahdollisuudet. Uusien ilmanvaihtolaitteiden 
sijoituksessa ja melusuojauksessa tulee huomioida tarkoin asunnot ja 
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niiden mahdolliset ulko-oleskelutilat niin, että meluhaitat ovat mahdolli-
simman vähäiset. Kaavamääräys melutasovaatimuksista on tarpeelli-
nen. 
 

Esitetyt mielipiteet 
 
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse kuusi mielipidettä, jotka koskivat osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa ja asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi suullisia mie-
lipiteitä on esitetty puhelimitse.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta saadut 
mielipiteet kohdistuivat liikekiinteistön tavara- ja huoltoliikenteen aiheut-
tamiin melu ja pölyhaittoihin, huoltoliikenteen järjestämiseen maan alla, 
nykyisten ja suunniteltujen ilmanvaihtolaitteiden asunnoille aiheuttamiin 
meluhäiriöihin ja laitteiden sijoitukseen, puuttuviin meluselvityksiin, pi-
halle suunnitellun huoltorakennuksen korkeuteen ja sen seurauksena 
vähenevään valonsaantiin asuntopihoilla, pihalla kasvavien puiden säi-
lymiseen sekä rakennussuojeluun. Saaduissa mielipiteissä pidetään 
myönteisenä sitä, että erittäin paljon melua aiheuttava lastaus- ja jäte-
huolto pyritään saamaan sisätiloihin.  
 
Kannanotot ja mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, et-
tä ilmanvaihtolaitteiden nykyisestä ja muutoksen jälkeisestä melutasos-
ta on tehty selvitys ja annettu ilmanvaihtolaiteiden äänitasoa, huollon 
järjestämistä rakennuksen maanalaisissa huoltotiloissa ja istutusaluetta 
koskevat kaavamääräykset. Kaavaluonnoksessa pihalle suunniteltu yk-
sikerroksinen huoltorakennus on ehdotuksessa poistettu ja määrätty 
maanalaiseen huoltotilaan johtava ajoluiska katettavaksi. Tavaratalora-
kennus on suojeltu kaavamääräyksellä.  
 

Lausunnot sekä nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset 
 
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 11.1.–
11.2.2013.  
 
Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Helsingin seudun ympäristö-
palvelut -kuntayhtymä, Helsingin Energia ja Helen Sähköverkko Oy, 
kaupunginmuseon kulttuuriympäristöyksikkö, pelastuslautakunta, kiin-
teistölautakunta, yleisten töiden lautakunta ja ympäristölautakunta. 
Muistutuksia ei esitetty.  
 
Helsingin Energialla ja pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutosehdotuksesta.  
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä toteaa, että alueita 
palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Kaavan 
muutos ei edellytä niiden siirtämistä.  
 
Kaupunginmuseon kulttuuriympäristöyksikkö toteaa, että asemakaavan 
muutoksella tullaan suojelemaan entinen Elannon (nyk. Sokos) tavara-
talo julkisivuiltaan ja kadunpuoleiselta vesikatoltaan. Rakennuksessa 
on tapahtunut vuosien mittaan lukuisia muutoksia sisällä, mutta sen jul-
kisivut ovat säilyneet verrattain hyvin. Suojelumääräyksessä korjausten 
tavoitteeksi on otettu lähtökohdaksi palauttaminen alkuperäiseen tai 
siihen verrattavaan suuntaan. Korjaus-, muutos- tai lisärakentamistyöt 
eivät saa heikentää rakennuksen kulttuurihistoriallisia arvoja. Kaupun-
ginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen.  
 
Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä ja toteaa, että asemakaavan muutosehdotuksesta ei ai-
heudu kustannuksia rakennusvirastolle.  
 
Ympäristölautakunta on päättänyt, että lausunnon antaa ympäristökes-
kus. Ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa asemakaavan muu-
tosehdotuksesta. 
 
Helen Sähköverkko Oy toteaa, että muutosalueen tavaratalokorttelin 
sähkönjakelu on toteutettu keskijänniteliittymänä tavaratalokiinteistön 
omasta muuntamosta. Asiakkaan muuntamo sijaitsee Paasivuorenkatu 
4–6 puoleisessa toimistorakennuksessa, jonka yläkellaritasolla on 
myös Helen Sähköverkon jakelumuuntamotila. Jakelumuuntamo palve-
lee muutosalueen ulkopuolista sähkönjakelua. Helen Sähköverkko Oy 
esittää, että jakelumuuntamolle tehdään merkintä kaavakarttaan ja sen 
selostukseen. Helen Sähköverkko Oy:llä ei ole muutosehdotukseen 
muuta huomautettavaa. 
 
Kiinteistölautakunta toteaa, että kaavamuutos korottaa tontin 11297/12 
arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän 
maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tontinomis-
tajien kanssa. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin 
tontinomistajien kanssa on tehty sopimus. Lautakunnalla ei ole huo-
mauttamista itse kaavamuutosehdotuksen johdosta. 
 
Asemakaavan muutosehdotukseen on lausuntojen ja kiinteistön omis-
tajan kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella lisätty määräys säh-
könmuuntoaseman sijoittamisesta tontille sekä tarkistettu tontin raken-
nusoikeuslukua jatkosuunnittelun johdosta.  
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7 
KÄSITTELYVAIHEET 

 
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 4.12.2012 ja se päätti puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä. 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto on 11.4.2013 muuttanut asemakaavan 
muutosehdotusta.  
 
 
Helsingissä 11.4.2013 
 
 
 
 
Olavi Veltheim 
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KALLION KORTTELIN 297 TONTTI 12,  
ASEMAKAAVAN MUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

 

Suunnittelualue 
 
Suunnittelualueeseen kuuluu HOK-Elannon 
Hakaniemen tavaratalon ja toimistoraken-
nusten tontti osoitteessa Siltasaarenkatu  
6–10 ja Paasivuorenkatu 4–6 (Kallion kau-
punginosa, korttelin 11297 tontti 12).  
 
Nykytilanne 
 
Tontti sijaitsee Hakaniemen liikekorttelialu-
eella Hakaniementorin länsireunassa, 
asuinkerrostalojen, toimistorakennusten ja 
Paasivuoren puistikon naapurissa. Tontilla 
on HOK-Elannon tavaratalo ja toimistora-
kennukset Siltasaarenkadun ja Paasivuo-
renkadun varrella.  
 
Kiinteistön huoltotilat sijaitsevat tontin piha-
alueella, jonne on ajoyhteys Paasivuoren-
kadulta, ja kellarikerroksissa, jonne on ajo-
yhteys pihalla sijaitsevan ajoluiskan kautta. 
Autopaikat ovat kellarikerroksissa. Piha-
alueen eteläreunassa on puurivi. 
 
Mitä alueelle suunnitellaan 
 
Kiinteistössä suunnitellaan päivittäistavara-
myymälää kellarikerrokseen, ilmanvaihtolait-
teiden rakentamista tavaratalo-rakennuksen 
ullakolle ja huoltopihan ja ajoluiskan katta-
mista. Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteel-
lisesti ja historiallisesti arvokas tavaratalora-
kennus on tarkoitus suojella asemakaava-
määräyksellä, erityisesti julkisivujen ja ka-
dunpuoleisten vesikattojen osalta.  
 

Aloite 
 
Kaavamuutos on tullut vireille tontinomista-
jien hakemuksesta  
 
Maanomistus 
 
Korttelialue on yksityisomistuksessa. 
 
Kaavatilanne 
 
Voimassa olevassa asemakaavassa vuodel-
ta 1976 tontti on liikerakennusten kortteli-
aluetta. Tonttitehokkuus on e = 4,0. Asema-
kaavassa piha-alue on istutettava alue, jolla 
tulee olla puita ja pensaita.  
 
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kes-
kustatoimintojen alueeksi (C) joka on kult-
tuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittävä.  
 
Muut suunnitelmat ja päätökset 
 
Hakaniementorille laaditussa asemakaavas-
sa on torin alle suunniteltu pysäköintilaitos. 
Raideliikenteen PISARA -suunnitelmassa 
Hakaniemeen suunnitellaan maanalaista 
rautatieasemaa.  
 
Tehdyt selvitykset 
 
Kiinteistöstä on laadittu rakennushistoriasel-
vitys SILTAPAASI 2011. 
 
Maankäyttösopimus  
 
Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan 
muutoksen perusteella mahdollisesti kysee-
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seen tulevan maankäyttösopimuksen haki-
jan kanssa käytävissä neuvotteluissa.  
 
Vaikutusten arviointi 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja muut asian-
tuntijat arvioivat kaavan valmistelun yhtey-
dessä asemakaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia kaupunkikuvaan, naapurien asumis-
olosuhteisiin, alueen palveluihin ja raken-
nussuojeluun. 
 
Kaavan valmisteluun osallistuminen 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lä-
hetetty osallisille. Kaavaluonnos ja muu 
valmisteluaineisto on esillä 24.8.–14.9.2012:  

 Kallion kirjastossa, osoite Viides linja 11 

 kaupunkisuunnitteluvirastossa,  

 Kansakoulukatu 3, 1. krs  

 kaupungin ilmoitustaululla,  
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13 

 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä 
nyt").  

 
Kaavan valmistelija on tavattavissa kaupun-
kisuunnitteluvirastossa sopimuksen mu-
kaan. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteen 
viimeistään 14.9.2012 kirjallisesti osoittee-
seen: 
 
Helsingin kaupunki, Kirjaamo,  
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11–13) 
 
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi 
tai faksilla (09) 655 783 
 
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti 
kaavan valmistelijalle. 
 

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö jär-
jestetään erillisin neuvotteluin. 
 
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen 
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoit-
teena on, että ehdotus esitellään kaupunki-
suunnittelulautakunnalle syksyllä 2012. 
 
Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan 
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään (tarvit-
taessa) viranomaisten lausunnot. Kaavaeh-
dotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävil-
läoloaikana.  
 
Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston 
käsiteltävänä vuoden 2012 tai 2013 aikana. 
 
Ketkä ovat osallisia 
 
Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, 
asukkaat ja yritykset  

 aluetta käyttävät kaupunkilaiset 

 Siltasaari-seura 

 Kallio-seura 

 Helsingin Yrittäjät 

 kaupungin asiantuntijaviranomaiset: Hel-
singin ympäristökeskus, rakennusvalvon-
tavirasto, kaupunginmuseo, rakennusvi-
rasto, kiinteistöviraston tonttiosasto, pe-
lastuslaitos, Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut / Vesihuolto, Helsingin Energia 
ja Liikennevirasto  

 
Mistä saa tietoa 
 
Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-palvelusta: 
www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat kar-
talla. 
 
Suunnittelusta tiedotetaan 

 kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöiden 
kirjeet lähetetään isännöitsijöille, joiden 
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toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja 
asukkaille)  

 Lehti-ilmoituksella  

 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä 
nyt") 
 

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävil-
läolosta tiedotetaan kuulutuksella Helsingin 
kaupunginvaltuuston päättämissä päiväleh-
dissä sekä viraston internet-sivuilla 
(www.hel.fi/ksv). 

 Helsingin kaavoituskatsauksessa.  
 
Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka 
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston 
internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv). 
 
 
Kaavaa valmistelee 
 
arkkitehti Martin Bunders 
puhelin 09-310 37203 
sähköposti martin.bunders(a)hel.fi 
 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
091 

Helsinki
Täyttämispvm 25.03.2013

Kaavan nimi 11. kaupunginosan, Kallion korttelin 11297 tontti 12

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm 04.12.2012

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 15.08.2012

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus 09112126

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,0643 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
 

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
0,0643

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset   

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,6432 1000,3 30650 4,77 0,0000 4922

A yhteensä 0,0000   0   -0,6432 -25728

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä 0,6432 100,0 30650 4,77 0,6432 30650

T yhteensä            

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä            

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,0051 7,9   -0,0042  

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä 1 10132 1 10132



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,6432 1000,3 30650 4,77 0,0000 4922

A yhteensä 0,0000   0   -0,6432 -25728

AL 0,0000   0   -0,6432 -25728

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä 0,6432 100,0 30650 4,77 0,6432 30650

K 0,6432 100,0 30650 4,77 0,6432 30650

T yhteensä            

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä            

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,0051 7,9   -0,0042  

ma 0,0051 100,0   -0,0042  

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä 1 10132 1 10132

Asemakaava 1 10132 1 10132
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ASEMAKAAVAMERKINN˜T JA  

-M˜˜R˜YKSET

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Rakennuksen ensimmäinen kerros on 

varattava myymälä-, ravintola- tai muiksi 

asiakaspalvelutiloiksi. Rakennuksen en-

simmäiseen kellarikerrokseen saadaan 

sijoittaa katutason myymälä- tai ravinto-

latiloihin liittyviä myymälä- ja ravintolati-

loja. Rakennuksen katutasosta on varat-

tava kulkuyhteydet rakennuksen kautta 

maanalaisen raideliikenteen asematiloi-

hin ja yleiseen maanalaiseen pysäköinti-

laitokseen.

Tontille saa tehdä kaksi kellarikerrosta.

 

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella 

oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennusoikeudesta saadaan 4 500 k-m2

liiketilaa sijoittaa ensimmäiseen kellariker-

rokseen. 

Roomalainen numero osoittaa rakennus-

ten, rakennuksen tai sen osan suurim-

man sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan

korkeusasema. Tämän luvun osoittaman

korkeusaseman yläpuolelle ei saa sijoit-

taa teknisiä laitteita eikä muitakaan raken-

nelmia muulle kuin tek-merkitylle raken-

nusalalle. Vesikaton näkyvien osien, tek-

nisten laitteiden ja rakennelmien suunnit-

teluun ja kaupunkikuvalliseen ilmeeseen 

tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton

leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

Rakennukseen jätettävä kulkuaukko.

Rakennusala.

Istutettava alueen osa. Alueella tulee olla

puita ja pensaita.

Ilmastointi- ja hissikonehuoneiden raken-

nusala.

Rakennuksen ilmastointi- ja hissikone-

huoneet on sijoitettava ullakkokerrok-

seen, maan alle tai rakennusoikeuteen

sisältyviin tiloihin kerroksissa tai tek-

merkitylle rakennusalalle. Ullakolle ja

tek- merkitylle rakennusalalle sijoitet-

tavat ilmastointi- ja hissikonehuoneet

saa rakentaa asemakaavakarttaan

merkityn kerrosalan lisäksi.

Ilmastointikonehuoneisiin liittyvät hajotta-

jat, hormien yläosat ja muut kalusteet on 

suunniteltava, sijoitettava ja suojattava

niin, että ne sopivat rakennuksen arkki-

tehtuuriin. 

Katos. Ajoluiskan päälle rakennettava

osittain läpinäkyvä kate.

Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteelli-

sesti  ja historiallisesti arvokas rakennus. 

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa 

eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, 

muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka 

heikentävät rakennuksen rakennustai-

teellisia, historiallisia tai kaupunkikuval-

lisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin 

ominaispiirteitä. 

Rakennuksen julkisivut ja kadunpuolei-

set vesikatot tulee säilytää.

Korjaamisen lähtökohtana tulee olla ra-

kennuksen alkuperäisten tai niihin verrat-

tavien rakenteiden, rakennusosien, julki-

sivujen ja vesikaton ja niiden yksityis-

kohtien,materiaalien ja värien säilyttä-

minen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia 

joudutaan pakottavista syistä uusimaan, 

se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen 

mukaisesti.

Maanalainen tila.

Tontin autopaikkavelvollisuus on vähintään 

100 autopaikkaa ja enintään 1 ap/150 m2 

liikekerrosalaa ja 1 ap/350 m2 toimisto-

kerrosalaa. Kaikki autopaikat tulee sijoittaa

maanalaisiin tiloihin tontilla tai yleiseen

maanalaiseen pysäköintilaitokseen.

K
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Huolto tulee järjestää tontilla rakennuk-

sen maanalaisissa huoltotiloissa, jonne ajo

on pihalla sijaitsevan ajoluiskan kautta.

Lastauspaikkojen määrä ja lastausalueen

järjestelyt on mitoitettava ja suunniteltava

siten, että kiinteistön huoltoliikenne voi-

daan järjestää niiden kautta ja siten, että 

lastaava ajoneuvo ei joudu peruutta-

maan huoltotilasta kadulle.

Huoltotilasta on järjestettävä yhteydet ja 

reitit koko kiinteistön alueelle.

Ennen rakennusluvan myöntämistä haki-

jan on laadittava erillinen suunnitelma ja 

selvitys huoltoliikenteen, lastauspaikko-

jen ja jätehuollon järjestelyistä ja niiden 

sijainnista ja riittävyydestä.

Maanalaisten pysäköintitilojen poistoilma-

hormi on johdettava rakennuksen korkeim-

man kohdan yläpuolelle.

Rakennuksen ulkovaipan kokonaisäänen-

eristävyys liikennemelua vastaan tulee

Siltasaarenkadun puoleisella julkisivulla

olla vähintään 32 dBA.

Ilmanvaihtohormien aiheuttaman melun 

vaimennukseen on kiinnitettävä erityistä 

huomiota. Ilmanvaihtohormin aiheuttama 

keskiäänitaso läheisen rakennuksen ik-

kunan ulkopuolella ei saa ylittää 45 dBA.

Ennen maan kaivamista edellyttävän 

rakentamisen aloittamista tulee selvittää 

maaperän saastuneisuus.

Tontille tulee sijoittaa sähkönjakelu-

muuntamo.

Tällä kaava-alueella korttelialueelle on

laadittava erillinen tonttijako.
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Siltapaasin saneeraus, liikennemeluselvitys
Tilaaja: Helsingin Miltor Oy
Tilaus: 21.1.2012
Yhteyshenkilö: Heikki Silvennoinen

Akukon Oy akustiikka|audiovisual|melu
Hiomotie 19, 00380 HELSINKI
Y-tunnus 0983772-0

Puh. 010 3200 700 www.akukon.fi
etunimi.sukunimi@akukon.fi

LIIKENNEMELUSELVITYS

1 Tausta
Helsingin Siltasaarentien varrella sijaitsevaan Siltapaasiin ollaan tekemässä saneeraus-
ta. Kortteli on HOK-elannon liike- ja toimitilakäytössä.

Tässä raportissa esitetään tieliikennemelun mallilaskennan tulokset Siltapaasin kortte-
lin rakennuksen julkisivuilla.

2 Melulaskenta

2.1 Laskenta- ja maastomalli
Ympäristömelun laskennat tehtiin Datakustik CADNA/A 4.2 –tietokoneohjelmalla käyt-
täen pohjoismaista tieliikennemelun laskentamallia [i].

Kolmiulotteiseen tietokonemalliin syötettiin alueen maaston korkeuskäyrät, raken-
nusten sijainnit ja korkeudet sekä liikenneväylien sijainnit ja korkeustiedot.

Rakennusten korkeustiedot ja sijainnit syötettiin malliin käyttäen lähtötietoina arkki-
tehdiltä saatua asemapiirustusta (sähköposti, 19.3.2012).

2.2 Laskentasuureet ja -pisteet
Laskentasuureena on tavallinen A-keskiäänitaso LAeq. Selvityksen tulokset, eli lasketut
melutasot, esitetään sekä julkisivuihin kohdistuvina että pihoilla esiintyvinä melu-
tasoina.

Seinän itsensä heijastusta ei oteta huomioon rakennuksen julkisivuun kohdistuvaa me-
lutasoa arvioidessa. Julkisivuihin kohdistuvan melun ohjearvot koskevat melua, josta
heijastuksen osuus on poistettu. Siten aivan seinän lähellä ohjearvoihin verrattava ää-
nitaso on n. 3 dB pienempi, kuin mitä melukartta näyttää. Sen sijaan julkisivujen las-
kentapisteiden tuloksissa äänitaso on suoraan julkisivulle kohdistuva melutaso.

Melukartan laskenta tehtiin käyttäen 2 × 2 m2 suuruisia laskentaruutuja. Laskenta-
pisteet sijaitsivat tavalliseen tapaan 2 m korkeudella maanpinnasta. Rakennusten jul-
kisivujen melutasojakautumat laskettiin siten, että laskentapisteitä sijoitettiin kunkin
kerroksen korkeudelle ja vaakasuunnassa enintään 10 m välein.
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3 Tieliikenne
Laskennassa käytetyt tieliikenteen liikennemäärätiedot (KAVL) on esitetty taulukossa
2. Ne saatiin Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolta 21.3.2012 ja ne edustavat lasket-
tua liikennettä syksyltä 2011. Helsingin kaupungin mukaan liikennemäärät tulevat säi-
lymään lähes samana vuoteen 2035 asti.

Taulukko 2. Katujen auto- ja raitiovaunuliikenteen lasketut liikennemäärätiedot syksyltä 2011.

tie kavl raskas-% nopeus,
km/h

Moottoroidut ajoneuvot
Siltasaarenkatu, osa 1 26 544* 15 40
Siltasaarenkatu, osa 2 17 846* 20
Hakaniemenranta, osa 1 6 500 6,1 40
Hakaniemenranta, osa 2 12 400 1 40
Hakaniementorikatu, osa 1 670** 1 40
Hakaniementorikati, osa 2 2 700 1 40
Sörnäisten rantatie 7 000 14,4 40
Pitkäsillantie 2 100 6,1 40
Pitkäsilta 30 100
Paasivuorenkatu 1 900
Saariniemenkatu, osa 1 3 400
Saariniemenkatu, osa 2 1 900 1 40

Raitiovaunut, tuntiliikenne
päivä yö

Linjat 1,3,9 94 26 40
Linjat 6,7 60 13 40
Linjat 1,3,6,7,9 153 39 40

Päiväosuudeksi vuorokausiliikenteestä oletettiin 90%.

* Helsingin kaupungilta saatu KAVL määrä sisälsi raitiovaunuliikenteen. Tässä raitiovaunujen määrä
on poistettu laskentaa varten, ja taulukossa ilmoitettu ajoneuvojen määrä ei sisällä raitiovaunuja.

** Laskettu bussien määrä HSL:n aikataulujen mukaan. Muuta kevyttä liikennettä ei huomioitu.

Todettakoon, että melutasot eivät ole herkkiä liikenteen vaihteluille. Esimerkiksi 50 %
kasvu liikennemäärissä aiheuttaa melutasoon vain 1,8 dB lisäyksen.

4 Laskentatulokset
Liitteessä A on esitetty päiväaikaiset (klo 7-22) A-keskiäänitasot LAeq nykyisillä liiken-
nemäärillä, jotka vastaavat myös liikenteen ennustemääriä. Rakennusten seinillä olevat
kahdeksankulmaiset tunnukset ilmoittavat suurimman kyseisillä julkisivuilla esiinty-
vän keskiäänitason LAeq. Merkintä on samalla kerroskorkeudella, jolla kyseinen taso
esiintyy.

Tämän selvityksen laskentatuloksena esitetään vain päiväaikaiset äänitasot. Yöaikaiset
keskiäänitasot eivät ole oleellisia, sillä rakennuksen käyttötarkoitus on toimisto- ja lii-
ketilana toiminen.
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5 Tulosten tarkastelu
HOK-Elannon rakennuksen kohdalla suurimmat melutasot esiintyvät Siltasaarenka-
dun puoleisella julkisivulla. Päiväajan A-keskiäänitason LAeq on korkeintaan 72 dB, ra-
kennuksen eteläpuolella 1.-6. kerroksissa. Ulkovaipan äänieristystä koskien, julkisivu-
jen äänieristysvaatimuksen mitoituksen lähtöarvona käytetään äänitasoerotusta L.
Tämä saadaan vertaamalla sisämelun suositusarvoa ulkomelutasoihin. Sisätiloihin
kantautuvan liikennemelun keskiäänitasolle LAeq on suunnittelussa yleisesti käytetty
maksimiarvoa 40 dB toimisto- ja  neuvottelutiloissa. Sisämelutason osalta lähtökohtana
on käytetty standardissa SFS-5907 [ii] esitettyä toimistoille ja vastaaville tiloille sisäme-
lun ohjearvoa LAeq  40 dB (ääniluokan C vaatimus). Vaikka standardi ei itsessään ole
sitova, siinä esitetyt ääniluokan C vaatimukset edustavat Suomen Rakentamismääräys-
kokoelman osassa C1 tarkoitettua rakennuksen akustisen laadun vähimmäistasoa.

Ehdotamme HOK-Elannon Siltapaasin korttelin liiketilojen julkisivujen mitoituksessa
käytettävän äänitasoerotuksena L = 32 dB Siltasaarenkadun puoleisella julkisivulla.
Rakennuksen pohjoisseinälle sekä Paasikiventien suuntaan tulevien liiketilojen jul-
kisivuille äänitasoerotus jää alle L < 25 dB.

i. Road  traffic  noise  –  Nordic  Prediction  Method.  TemaNord  1996:525.  Nordic  council  of  minis-
ters. 110 s. Tieliikennemelun laskentamalli. Ohje 6/1993. Ympäristöministeriö, Helsinki 1993.

ii. Standardi SFS 5907. Rakennusten akustinen luokitus. Suomen standardoimisliitto, 2004.



44

545358
59

59
576060 61 5960 61 63

69

70

70

71

71

71

71

72

7265

60 61 61 60 60 60 58

4344
42

42
42

42

42
42424343

41
42 6154

Siltasaarenkatu - osa 1

Siltasaarenkatu - osa 2

Hakaniemenranta - osa 1

Pitkäsillantie

Paasivuorenkatu
Saariniemenkatu - osa 1

Saariniemenkatu - osa 2

akukon 121005 Liite A1

Siltapaasin saneeraus
Liikennemeluselvitys

Päiväajan melutasot
KAVL syksy 2011

Julksivuille kohdistuva
melu + melukartta

A-keskiäänitaso LAeq

 40 ... 45 dB
 45 ... 50 dB
 50 ... 55 dB
 55 ... 60 dB
 60 ... 65 dB
 65 ... 70 dB
 70 ... 75 dB
 75 ... 80 dB
 80 ...   dB

Mittakaava:

1:1000 (A4)

akukon

Akukon Oy
27.03.12/LK
Cadna/A 4.2 (Nordic)



121005-02 1(3)
DI Liisa Kilpi, DI Benoît Gouatarbès 28.9.2012

Siltapaasin Saneeraus
Tilaaja: Helsingin Miltor Oy
Tilaus: 21.1.2012
Yhteyshenkilö: Heikki Silvennoinen, Jyrki Nieminen

Akukon Oy akustiikka|audiovisual|melu
Hiomotie 19, 00380 HELSINKI
Y-tunnus 0983772-0

Puh. 010 3200 700 www.akukon.fi
etunimi.sukunimi@akukon.fi

IV-LAITTEIDEN MELUNTORJUNTA

1 Tausta
Helsingin Siltasaarentien varrella sijaitsevaan Siltapaasiin ollaan tekemässä saneeraus-
ta. Kortteli on HOK-elannon liike- ja toimitilakäytössä. Osana saneerausta kaikki IV-
laitteet vaihdetaan Siltasaaren katu 6, 8-10 sekä Paasivuorenkatu 4-6 rakennusten ka-
toilla.

Tässä raportissa selvitetään tulevien laitteiden melutasot lähimmillä julkisivuilla. Tu-
loksia verrataan Rakennusmääräyskokoelman osaan C1 [1], ”Rakennusta palvelevien tai
rakennuksen LVIS-laitteiden aiheuttama keskiäänitaso LA,eq,T saa olla enintään 45 dB saman tai
läheisen rakennuksen ikkunan ulkopuolella, parvekkeella, pihamaalla tai muussa vastaavassa
paikassa”.

Kiinteistön nykyisten LVIS-laitteiden aiheuttama melu lähimmille asuintalojen jul-
kisivuille mitattiin selvityksen yhteydessä, ja kyseisen mittauksen tulokset esitellään
myös tässä raportissa.

2 Mallilaskenta
Ympäristömelun laskennat tehtiin Datakustik CADNA/A 4.2 –tietokoneohjelmalla käyt-
täen pohjoismaista teollisuusmelun laskentamallia [2].

Kolmiulotteiseen tietokonemalliin syötettiin alueen maaston korkeuskäyrät, raken-
nusten sijainnit ja korkeudet sekä LVI-koneiden sijainnit ja korkeustiedot. Rakennusten
ja melulähteiden korkeustiedot ja sijainnit syötettiin malliin käyttäen lähtötietoina ark-
kitehdiltä saatua asemapiirustusta (sähköposti, 19.3.2012) ja LVIS-suunnitelijalta saatu-
ja tietoja (sähköposti, 8.5.2012).

Melulähteiden päästötietoina käytettiin valmistajalta saatuja tietoja, jotka on lueteltu
taulukossa 1.

Taulukko 1.  Valmistajilta saadut lähteiden päästötiedot laitteiden käydessä täydellä teholla ja
nestejäähdyttimien tapauksessa suurimmalla mahdollisella kierrosluvulla.

Laite LWA

Ilmanotto 62 dB
Ilmanpoisto 69 dB
Nestejäähdytin 87 dB
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Laskenta tehtiin tarkastelupisteisiin, melukarttoina pihoilla (2 m) ja julkisivuille koh-
distuvina suurimpina melutasoina. Taulukossa 2 on esitetty nykytilanteen mitatut A-
keskiäänitasot, lasketut A-keskiäänitasot IV-laitteet toimiessa täysiteholla sekä ehdote-
tulla teholla. Laskentatulokset ovat liitteessä A1 (täysiteho/suurimmat kierrosluvut) ja
A2 (ehdotettu teho).

Taulukko 2.  Mitatut ja lasketut A-keskiäänitasot LAeq [dB] lähimmillä julkisivuilla.

tarkastelupiste mittaus laskenta laskenta
täysiteho ehdotettu

käyttöteho

1 Pitkäsillankatu 7, ylin kerros 50 dB 48 dB 38 dB
2 Pitkäsillankatu 9, tuuletusparveke (A) 49 dB 48 dB 36 dB
3 Pitkäsillankatu 9, tuuletusparveke (B) 50 dB 48 dB 36 dB

3 Meluntorjuntatoimenpiteet
Melutasoa pitää yhteensä vähentää 6 dB jotta lähimmän asuinrakennuksen julkisivulle
kohdistuu enimmillään 45 dB.

Paasivuoren katu 4-6 katolle tulevat nestejäähdyttimet (2 kpl, merkitty violeteilla neli-
öillä liitteissä) vaikuttavat eniten lähimmän julkisivun sekä myös Siltasaarenkadun
vanhan osan julkisivulle kohdistuviin melutasoihin.

Nestejäähdyttimien sekä muiden IV-laitteiden aiheuttama melu lähimmille julkisivuil-
le on enimmillään 51 dB. Mikäli vain nestejäähdyttimen suhteellista osuutta vähenne-
tään, tulee niitä vaimentaa 13 dB. Nestejäähdyttimien aiheuttamaa melua ei voida tor-
jua meluesteellä jäähdyttimen vaatiman tilan ja sen sijainnin vuoksi.

Lähtökohtaisesti, laitteet käyvät täydellä teholla kierrosluvulla 560 rpm, jäähdytysteho
300 kW. Jotta laitteiden melupäästö olisi 13 dB pienempi, niiden kierrosluvun tulee olla
valmistajan mukaan 270 rpm, jolloin jäähdytysteho on 180 kW. Laskelma on tehty 24°C
tuloilman lämpötilalla pitäen nestevirran samana.

Uusi laskentakierros tehtiin vähentämällä 13 dB nestejäähdyttimien äänitehotasosta
(uusi käytetty LWA = 74 dB). Uuden laskentakierroksen tulokset on esitetty liitteessä A2.
Tulokset pätevät vain nestejäähdyttimien aiemmin mainitulla, pienemällä kierroslu-
vulla. Jos jäähdyttimien kierrosluku on suurempi vastaavat melutasot ko. julkisivuilla
nousevat.

Nestejäähdytintä asennettaessa on otettava huomioon laitteen kytkentä kattorakentei-
siin. Kytkennässä tulee välttää jäykkiä liitoksia, jotka voivat aiheuttaa runkomelua ra-
kenteissa.

Sisäpihalla sijaitsevan matalan varastorakennuksen katolle tulevia ilmanvaihtokoneita
(merkitty oransseilla  liitteissä) on syytä vaimentaa. Niistä kohdistuu Siltasaarenkatu
6:n sisäpihanpuoleiselle julkisivulle enimmillään 50 dB. Kyseisellä julkisivulla on toi-
mistotilojen ikkunoita. Aiemmassa kohdassa mainittu nestejäähdyttimen vaimentami-
nen vaikuttaa melua vähentävästi myös Siltasaarenkatu 8-10 julkisivuihin.
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Viitteet
1. Suomen rakentamismääräyskokoelma osa C1. Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa.
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2. KRAGH J, ANDERSEN B & JACOBSEN J, Environmental noise from industrial plants. General pre-
diction method. Danish Acoustical Laboratory, report 32. Lyngby 1982. 54 s + liitt 35 s.



44
42

43
50 50

50

49

48
46

48
51 51

45

44

475251

4342
43

43
44
45

45
4343

4545

48
49 49

43

42
46

5049

42
4142

43

42
41 41

42

4343

4546454532
47

45

4747

49

50

50

50

5149

47494849454546
42

46

4949

50
47 47 48 46 42

5049

P1

P2

P3

akukon 121005-2 Liite A1

Siltapaasin saneeraus
Meluselvitys

IV-laitteet, täydellä teholla
Julkisivuihin kohdistuvat
ja pihoilla esiintyvät melutasot

Käytön aikana
Keskiäänitaso LAeq,T

 35 ... 40 dB
 40 ... 45 dB
 45 ... 50 dB
 50 ... 55 dB
 55 ... 60 dB
 60 ... 65 dB
 65 ... 70 dB

Mittakaava: 1:850 (A4)akukon

Akukon Oy
28.09.12/LK
Cadna/A 4.2 (Nordic)



36
34

34
42 43

41

40

39
39

39
44 44

43

40

414539

3535
35

37
37
36

36
3535

3833

42
43 42

38

38
40

4338

38
3635

37

37
37 37

39

3931

3939383729
39

38

4035

44

45

47

49

4940

43434242414140
38

42

4337

44
44 44 45 45 41

4538

P1

P2

P3

akukon 121005-2 Liite A2

Siltapaasin saneeraus
Meluselvitys

IV-laitteet, ehdotetulla teholla
Julkisivuihin kohdistuvat
ja pihoilla esiintyvät melutasot

Käytön aikana
Keskiäänitaso LAeq,T

 35 ... 40 dB
 40 ... 45 dB
 45 ... 50 dB
 50 ... 55 dB
 55 ... 60 dB
 60 ... 65 dB
 65 ... 70 dB

Mittakaava: 1:850 (A4)akukon

Akukon Oy
28.09.12/LK
Cadna/A 4.2 (Nordic)




	Kaikki melukartat.pdf
	Liite1_uusi.pdf
	CadnaA - 4904-2a melukartta_2m_uusi_päivä.pdf
	CadnaA - 4904-2a melukartta_2m_uusi_yö
	CadnaA - 4904-2a melukartta_2.krs_uusi_päivä
	CadnaA - 4904-2a melukartta_2.krs_uusi_yö
	CadnaA - 4904-2a melukartta_4_uusi_päivä
	CadnaA - 4904-2a melukartta_4_uusi_yö
	CadnaA - 4904-2a melukartta_6.krs_uusi_päivä
	CadnaA - 4904-2a melukartta_6.krs_uusi_yö

	CadnaA - 4904-2a melukartta_melueste_1,2m_päivä

	Asemakaavan_seurantalomake[1].pdf
	
	Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto


	11877s_500KarttaPien.pdf
	11877s_500_pka

	11877s_500Määr1.pdf
	11877s_500_pka

	11877s_500Määr2.pdf
	11877s_500_pka

	Wavulin-Asemakaavan_seurantalomake.pdf
	
	Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto


	E_T_31_31112_10_16062011.pdf
	E_T_31_31112_10

	V_31_31112_10_16062011.pdf
	V_31_31112_10

	31117tontti7Asemakaavan_seurantalomake[1].pdf
	
	Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto


	3_50_5V8_ILMAKUVA.pdf
	3_50_5V8_ILMAKUVA

	31_31112_5_500V7_Määr2.pdf
	31_31112_5_500V7_Määr2

	31_31112_5_500V8_ILMAKUVA.pdf
	31_31112_5_500V8_ILMAKUVA




