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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee yhtä tonttia, joka
sijaitsee Yrjönkadun ja Ratakadun kulmassa Punavuoressa,
osoitteessa Ratakatu 3.

Kaavaratkaisu mahdollistaa virasto- ja toimistokäytössä olleen ra-
kennuksen muuttamisen myös asuinkäyttöön. Kellarikerroksen
maantasossa olevat tilat osoitetaan liiketilaksi ja koko ensimmäi-
nen kerros liike- tai toimistotilaksi.

Tavoitteena on mahdollistaa käyttötarkoituksen muutos rakennuk-
sen suojeluarvoja kunnioittaen. Rakennus suojellaan rakennustai-
teellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaana mer-
kinnällä sr-2.

Uutta asuntokerrosalaa on 4 490 k-m2 ja liike- ja muuta toimitila-
kerrosalaa jää 1 140 k-m2. Viitesuunnitelman mukaisessa ratkai-
sussa on 41 asuntoa. Tonttitehokkuus on 4,0.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alu-
eelle saadaan lisää asuntoja vanhaa rakennuskantaa uudista-
malla ja ympäristön historiallisia arvoja kunnioittaen. Toisaalta
käyttötarkoituksen muutoksen myötä alueen toimitilatarjonta vä-
henee.

Korttelialue on valtion omistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty ha-
kemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu haki-
jan kanssa.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta ei
tehty muistutuksia. Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lau-
suntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa ei ollut huo-
mautettavaa.

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityis-
kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on hakemuksen mukaisesti mahdollis-
taa toimistotilojen muuttaminen asumiseen kuitenkin siten, että
ensimmäinen kerros ja kellarikerroksen maantasossa sijaitsevat
tilat säilyvät liike- ja muussa toimitilakäytössä.
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Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategista tavoitetta asun-
totuotannon edistämisestä. Samalla kaavaratkaisu toteuttaa valta-
kunnallista alueidenkäyttötavoitetta olemassa olevan rakennus-
kannan hyödyntämisestä sekä yleiskaavan tavoitetta siitä, että
suunnittelussa otetaan huomioon merkittävät kulttuuriympäristöt
ja niiden ominaispiirteet.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 1 424 m2.

Kaavaratkaisun myötä tontille osoitettu rakennusoikeus kasvaa
2 350 k-m2, mutta olemassa olevan rakennuksen toteutunut ker-
rosala ylittää jo merkittävästi voimassa olevan kaavan rakennusoi-
keuden. Muutokset tapahtuvat olemassa olevan rakennuksen si-
sällä.

Tontille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 5 630 k-m2. Viite-
suunnitelman mukaisessa ratkaisussa on 41 asuntoa. Tonttite-
hokkuus on 4,0.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontilla sijaistee kolmesta eri osasta muodostuva, vuosien 1888
1890 välillä rakennettu kokonaisuus. Rakennukset olivat alun pe-
rin asuinkäytössä. Rakennuksia on myöhemmin korotettu ja ne
ovat nykyään 5 6-kerroksisia. Asuintiloja muutettiin toimistokäyt-
töön vähitellen siten, että 1970-luvulla kohde oli kokonaan toimis-
toja. Viimeksi kiinteistö on toiminut Työ- ja elinkeinoministeriön toi-
mitilana. Tällä hetkellä rakennukset ovat tyhjillään.

Asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialue (AL)

Rakennuksiin saa sijoittaa asuin-, liike ja toimistotilaa kuitenkin si-
ten, että rakennuksen ensimmäinen kerros tulee varata liike- ja
toimistotilaksi ja kellarikerroksen maantasossa sijaitsevat tilat Yr-
jönkadun varrella liiketiloiksi.

Rakentamisessa täytyy noudattaa asuntotyyppijakaumaa, jossa
vähintään puolet asuntojen huoneistoalasta tulee toteuttaa suu-
rempina asuntoina (vähintään 3 h + k/kk). Asuntojen yhteenlaske-
tun kerrosalan ylittäessä 1 200 k-m2 tulee asukkaiden käyttöön ra-
kentaa riittävien varasto- ja huoltotilojen lisäksi vähintään seuraa-
vat asumisen aputilat: kuivaustila, talosauna ja vapaa-ajantila.
Nämä tilat saa rakentaa asumiselle sallitun kerrosalan lisäksi.
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Liikenne

Lähtökohdat

Yrjönkadun liikennemääräksi on arvioitu noin 5 800 ajon./vrk. ja
Ratakadun liikennemääräksi on arvioitu noin 5 300 ajon./vrk. Mo-
lemmat kadut ovat tonttikatuja.

Yrjönkatua pitkin kulkee raitiolinja numero 10 Kirurgin ja Korp-
paanmäen välillä sekä bussilinja numero 24 Merikadun ja Seura-
saaren välillä.

Yrjönkatu ja Ratakatu sijaitsevat tontin kohdalla aivan asukas-
pysäköintitunnusalueiden B ja C rajalla. Asukaspysäköintitunnus-
alueella B on noin 1 787 asukaspysäköintitunnuspaikkaa ja myön-
nettyjä asukas- ja yrityspysäköintitunnuksia 2 783 kappaletta (ti-
lanne 1.1.2018). Asukaspysäköintitunnusalueella C on noin 2 490
asukaspysäköintitunnuspaikkaa ja myönnettyjä asukas- ja yritys-
pysäköintitunnuksia 3 885 kappaletta (tilanne 1.1.2018). Voi-
massa olevan asemakaavan (vahvistettu 13.4.1987) mukaan ton-
tille on sijoitettava vähintään ja saadaan sijoittaan enintään 1 au-
topaikka / 500 m2 toimistokerrosalaa. Autopaikat on sijoitettava
maan alle ja autonsäilytystilojen poistoilmaa ei saa johtaa piha-
maalle.

Kaavaratkaisu

Asemakaavamuutos ei vaikuta Yrjönkadun tai Ratakadun liiken-
teellisiin ratkaisuihin, eikä tontin ajoyhteyksiin tule muutoksia.

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeen (Kslk
15.12.2015) mukaan pyöräpysäköintipaikkoja tulee rakentaa vä-
hintään 1 pp / 30 k-m2. Vieraspysäköinnille tulee osoittaa pyörä-
pysäköintipaikkoja asuintalon ulko-ovien läheisyydestä vähintään
1 pp / 1 000 k-m2. Asukkaiden polkupyörien pysäköintipaikoista
vähintään 75 % tulee sijaita pihatasossa olevassa ulkoiluvälineva-
rastossa. Sekä ulkona sijaitsevien asukkaiden pyöräpysäköinti-
paikkojen että vieraiden pyöräpysäköintipaikkojen tulee olla run-
kolukittavia.

Lisäksi laskentaohjeen mukaan rakennuksen asuinkäyttöön pa-
lauttamisen yhteydessä ei edellytetä autopaikkanormin mukaisia
autopaikkoja, mikäli niitä ei ole edellytetty rakennuksen rakennus-
aikana. Asukkaat voivat halutessaan hankkia asukaspysäköinti-
tunnuksen tai vuokrata pysäköintioikeuden läheisistä pysäköinti-
laitoksista.

Työpaikka-alueiden autojen ja pyörien pysäköintipaikkamäärien
laskentaohjeen (Kslk 28.2.2017) mukaan toimistoille ja muille lii-
ketiloille tulee rakentaa autopaikkoja enintään 1 ap / 250 k-m2.
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Pyöräpysäköintipaikkoja tulee rakentaa toimistoille ja muille liiketi-
loille vähintään 1 pp / 50 k-m2 sekä vierailijoille 1 pp / 1 000 k-m2.
Lisäksi tulee rakentaa muille kuin toimistoille työntekijöiden pyörä-
pysäköintipaikkoja vähintään 1 pp / 3 työntekijää. Toimistoissa ja
muissa työpaikoissa työntekijöiden pyöräpaikoista vähintään 50 %
tulee sijaita katetussa ja lukittavassa olevassa tilassa.

Palvelut

Lähtökohdat

Tontti sijaitsee Eteläisen kantakaupungin alueella, missä kattavat
kaupalliset ja julkiset palvelut ovat kävelymatkan päässä. Ympä-
röivän korttelirakenteen kadunvarren maantasokerroksissa sijait-
see paljon liiketiloja. Johanneksenpuisto tontin eteläpuolella tar-
joaa virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia. Lähiympäristössä on
myös paljon kouluja, mm. Helsingin normaalilyseo on heti kadun
toisella puolella.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun myötä alueen palvelutarjonta ei juurikaan muutu.
Ensimmäiseen kerrokseen sijoitettavat liike- ja muut toimitilat jat-
kavat alueen vakiintunutta toiminnallista rakennetta. Kasvava asu-
kasmäärä lisää osaltaan paineita alueen palveluverkon kapasitee-
tin riittävyyteen.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Rakennuskokonaisuus koostuu vanhoista massiivikivitaloista.
Tontilla ei ole paikallista energiantuotantoa eikä juurikaan kasvilli-
suutta tai hulevesiä imeyttävää pintaa.

Kaavaratkaisu

Uudet asunnot tukeutuvat olemassa olevaan infrastruktuuriin ja
liikennejärjestelmiin. Tontilla ei ole autopaikkoja ja pääasiallinen
kulkumuoto tontille on kävely ja pyöräily. Olemassa olevat kanta-
vat rakenteet ja julkisivut säilytetään, jolloin minimoidaan rakenta-
misaikainen hiilipiikki. Piha on kansipiha ja kasvillisuuden/imeyttä-
vän pinnan lisäämisen mahdollisuudet siellä ovat rajallisia. Yrjön-
kadun puoleinen pieni kaupunkiaukio on määrätty päällystettä-
väksi mahdollisimman paljon vettä läpäisevällä materiaalilla ja
sinne tulee istuttaa kasvillisuutta. Paikka on kuitenkin määritelty
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myös pelastusauton nostopaikaksi, mikä estää puiden istuttami-
sen paikalle.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Kadunpuoleiset osat rakennuskokonaisuudesta on suojeltu kau-
punkikuvallisesti arvokkaana merkinnällä sr-2. Niitä ei saa purkaa
eikä niissä suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka
tärvelevät julkisivujen arvoa tai tyyliä tai vesikaton perusmuotoa.

Kaavaratkaisu

Suojelumerkintä sr-2 säilytetään, mutta se ulotetaan koskemaan
myös piharakennusta. Suojelumääräystä tarkennetaan ja myös
Yrjönkadun puoleinen pääporrashuone suojellaan.

Katuun rajautuvien julkisivujen osalta ainoastaan palauttavat toi-
menpiteet ovat sallittuja, mutta muihin julkisivuihin ja vesikattoon
voidaan tehdä kohtuullisia muutoksia.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Kaavaratkaisu

Osana rakennuksen paloteknisiä suunnitteluratkaisuja on mahdol-
lista, että rakennus osittain tai kokonaan tullaan varustamaan au-
tomaattisella sammutuslaitteistolla. Jatkosuunnittelussa varmiste-
taan vesilähteen riittävyys.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Suunnittelualue on kantakaupungin pintakallioaluetta. Alueella ja
sen läheisyydessä kallion päällä oleva täytekerros ulottuu maan-
pintaan tai sen läheisyyteen. Olemassa olevan pihan tasaus on
sisäpihalla likimäärin tasolla +18,9 ja Yrjönkadun puoleisella pi-
halla likimäärin tasolla +14,6. Olemassa oleva rakennus sijaitsee
kantavalla maaperällä. Alueen läheisyydessä on olemassa oleva
teknisen huollon tunneli. Alueella ei tiedetä olleen sellaista toimin-
taa, joka olisi aiheuttanut maaperän pilaantumista.
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Kaavaratkaisu

Jatkosuunnittelun yhteydessä tutkitaan tarvetta kellarin vähäiselle
syventämiselle. Rakentamisesta ja louhinnasta ei saa aiheutua
vahinkoa olemassa oleville maanalaisille tiloille.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Suunnittelualueelle aiheutuu liikennemelua läheisten katujen,
etenkin Yrjönkadun ja Ratakadun ajoneuvoliikenteestä sekä Yr-
jönkadun raitioliikenteestä.

Mittauksiin perustuvan selvityksen (Runkomeluselvitys, Ratakatu
3, Vahanen-Halme Acoustics Oy, 30.4.2020) perusteella ole-
massa olevaan rakennukseen kohdistuu raitiotieliikenteestä myös
maa- ja kallioperän kautta välittyvää värähtelyä, joka on raken-
nuksessa havaittavissa runkomeluna. Raitiotien puoleisiin alim-
pien kerrosten tiloihin, joita ollaan muuttamassa asunnoiksi, koh-
distuu runkomelutaso, joka ylittää VTT:n suositusarvon avora-
doille Lprm 35 dB. Selvityksessä suurin mittauksin arvioitu asun-
toon kohdistuva runkomelutaso Lprm oli alimmassa asuinkerrok-
sessa 39 dB. Runkomelun on arvioitu vaimenevan noin 2 dB/ker-
ros ensimmäisen viiden kerroksen osalta, jolloin suositusarvon yli-
tyksen arvioidaan koskevan kahta alinta asuinkerrosta. Noin 25
metrin etäisyydellä raitiotiestä sijaitsevista tiloista mitatut runko-
melutasot jäivät selvästi alle suositusarvon alimmassakin asuin-
kerroksessa.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueelle on laadittu liikennemeluselvitys (Tie- raitioliiken-
teen meluselvitys, Vahanen-Halme Acoustics Oy, 9.3.2020), jossa
on mallintamalla arvioitu katujen ajoneuvoliikenteestä ja raitiolii-
kenteestä rakennusten julkisivuihin kohdistuvia melutasoja. Me-
luntorjunnan mitoittavana tilanteena on nykytilanne, sillä ajoneu-
voliikenteen määrän ei arvioida kasvavan.

Kaavan äänitasoerovaatimukset on annettu sillä perusteella, että
sisätiloissa saavutetaan melutason ohjearvot LAeq 35 dB päivällä
ja 30 dB yöllä. Lisäksi on otettu huomioon raitioliikenteen aiheut-
tamat laskennalliset enimmäisäänitasot. Enimmäisäänitason
osalta äänitasoerovaatimuksen perusteena on ollut sisätiloissa ta-
voiteltava LAmax 45 dB.

Runkomelun osalta kaavassa on edellytetty, että raideliikenteen
aiheuttama runkomelu tulee huomioida rakennuksen suunnitte-
lussa siten, että ääniympäristöstä ei aiheudu asukkaille haittaa.
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Runkomeluselvityksen mukaan tavoitearvoon Lprm 35 dB pääs-
tään suunnittelemalla asuntoihin kelluva lattia.

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Lähtökohdat

Tontilla on olemassa oleva rakennus.

Kaavaratkaisu

Rakennuksen uusien toimintojen hätäpoistumisjärjestelyt hoide-
taan rakennuksen sisäisin poistumisportain ja pelastuslaitoksen
vetotikkaita ja nostolavaa hyödyntäen. Yksi pelastustien nostopai-
oista sijoittuu osittain viereisen tontin (Yrjönkatu 4) tontille. Nosto-
paikka on suunniteltu yhteistyössä naapurin kanssa. Rakennuk-
sen varustaminen automaattisella sammutuslaitteistolla mahdollis-
taa yhdellä uloskäytävällä varustettujen asuntojen toteuttamisen.
Suojauksen laajuus tarkentuu jatkosuunnittelussa. Porrashuo-
neissa palo-osastointeja parannetaan. Hankkeesta on laadittu
asemakaavavaiheen palotekninen suunnitelma. Hätäpoistumis- ja
muut palotekniset ratkaisut on hyväksytetty pelastuslaitoksella.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Kaavamuutoksen hakija on teettänyt kohteesta rakennushistoria-
selvityksen, meluselvityksen, runkomeluselvityksen ja palotekni-
sen suunnitelman.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Maankäyttökorvauk-
sista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa
neuvotteluissa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien asuntojen toteuttamisen koh-
teeseen. Toimitilojen määrä vähenee alueella.
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Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavaratkaisulla ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenteeseen.
Työnaikaisilla liikenteen poikkeusjärjestelyillä voi olla tilapäisiä
vaikutuksia alueen liikenteeseen.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Rakennuskokonaisuus on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja julkisi-
vujen suojelu edesauttaa arvokkaan ympäristön ominaispiirteiden
säilymisessä. Vesikattoon ja julkisivuihin suunnitellut muutokset
eivät juuri aiheuta muutoksia nykyiseen kaupunkikuvaan.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Asemakaavaratkaisu tukee olemassa olevan rakennuksen jousta-
vaa uudelleenkäyttöä ja siten minimoi rakentamisesta aiheutuvan
hiilipiikin. Uudet asunnot sijaitsevat hyvien kävely- ja pyöräily-yh-
teyksien varrella ja tukeutuvat olemassa oleviin joukkoliikenneyh-
teyksiin. Hulevesien viivyttämistä ja imeyttämistä tontilla pyritään
parantamaan, mutta pääosin ratkaisu tulee edelleen perustumaan
hulevesien johtamiseen viemäriverkostoon.

Vaikutukset ihmisten terveyteen ja asumisviihtyvyyteen

Kaavaratkaisun liikennemeluntorjuntaa ja runkomelun torjuntaa
koskevat määräykset luovat edellytykset terveellisen ja viihtyisän
asuinympäristön toteuttamiselle.

Rakenteiden ääneneristävyys naapurikiinteistöjä vastaan toteute-
taan uudisrakentamiselle asetettujen vaatimusten mukaisesti ja
viitesuunnitelmassa tekniset tilat on sijoitettu kellariin, jolloin vai-
kutukset naapurien asumisviihtyvyyteen ovat myönteisiä.

Yritysvaikutukset

Toimitilan vähenemisellä voi olla alueen yrityksiin negatiivisia vai-
kutuksia. Potentiaalisen toimistotilojen poistuminen ei edistä alu-
een yritysverkostojen vahvistumista eikä yrityksille suunnattujen
palvelujen toimintaedellytyksiä. Asemakaavan muutoshakemus
on jätetty vuonna 2016, ennen yleiskaavan voimaantuloa ja ta-
pauskohtaisen harkinnan perusteella muutos on arvoitu mahdol-
liseksi. Kyseinen kohde on viimeksi ollut Työ- ja elinkeinoministe-
riön toimitiloina ja se on tällä hetkellä tyhjillään, jolloin edellä mai-
nittujen vaikutusten voidaan arvioida jäävän vähäisiksi suhteutet-
tuna nykytilanteeseen. Lisäksi kaavamääräyksissä edellytetään,
että kellarikerroksen maantasossa sijaitsevat tilat Yrjönkadun
puolella sekä ensimmäinen kerros kokonaisuudessaan osoitetaan
liike- ja toimistokäyttöön, mikä osaltaan lisää pienille yrityksille so-
veltuvien toimitilojen tarjontaa sekä pitää yllä alueen palvelutasoa.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-

dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on Liike- ja palvelukes-
kusta C1 - sekä Kantakaupunki C2 -aluemerkintöjen rajalla. Mo-
lempia keskusta-alueita kehitetään toiminnaltaan sekoittuneina
kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, asumisen,
puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin
alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat
tilat on osoitettava pääsääntöisesti liiketilaksi ja alueella on var-
mistettava toiminnallisesti sekoittuneen rakenteen säilyminen ja
toimitilan riittävä määrä. Käyttötarkoituksen muutosten yhtey-
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dessä tulee tehdä alueellinen tarkastelu. Tontin viereen, Yrjönka-
dulle on lisäksi osoitettu viheryhteysmerkintä. Nyt laadittu kaava-
ratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on kantakaupungin
pintakallioaluetta. Maanalaisessa yleiskaavassa on alueen lähei-
syydessä olemassa olevia teknisen huollon tunneleita. Nyt laa-
dittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.
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Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 9107 (vahvistettu
13.4.1987). Kaavan mukaan tontti on hallinto- ja virastorakennus-
ten korttelialuetta. Kadunvarren rakennuksille on osoitettu raken-
nusala, rakennusoikeudeksi 3 280 k-m2 sekä suojelumääräys
sr-2. Suojelu koskee rakennusten katujulkisivuja ja vesikaton pe-
rusmuotoa. Pihan puolen rakennusosalle ei ole merkitty raken-
nusalaa eikä rakennusoikeutta. Tontille tulee asemakaavan mu-
kaan osoittaa autopaikkoja 1 ap / 500 k-m2 maan alle. Asema-
kaava on nk. kaksitasoinen asemakaava, jonka mukaan ole-
massa olevia rakennuksia voidaan hyödyntää poiketen joistakin
asemakaavamääräysistä tietyin ehdoin.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Rakennuskiellot

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 mo-
mentin mukainen rajattu rakennuskielto asemakaavan muutta-
miseksi ja laatimiseksi. Rakennuskielto koskee rakennusten 1.
kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen muutta-
mista asuinkäyttöön.



16 (18)

Muut suunnitelmat ja päätökset

Alueella on käynnissä kantakaupungin asemakaavojen uudista-
mistyö.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Korttelialue on valtion omistuksessa.

Muut lähtökohdat

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

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 tontin omistajan hake-
muksesta.

Viranomaisyhteistyö

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

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)

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 Kamppi-Eira -lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 2. 20.9.2019 seuraavissa paikoissa:
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
 Rikhardinkadun kirjastossa, osoite Rikhardinkatu 3
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 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat suojelumääräyksen uudis-
tamiseen ja tarpeeseen selvittää mahdolliset sisätilojen koriste-
maalaukset. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaa-
vatyössä siten, että suojelumääräystä on tarkennettu ja siitä on
neuvoteltu hakijan ja kaupunginmuseon kanssa ja sisätiloista on
laadittu alkuperäisväritysten kartoitus.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat alueen toiminnallisen kokonaisuuden
sekä liike- ja toimitilojen säilyttämiseen alimmissa kerroksissa,
kulttuurihistoriallisten arvojen huomioon ottamiseen, liikenteen su-
juvuuteen, alueen autopaikkojen riittävyyteen sekä mahdollisen
uudisrakentamisen varjostusvaikutuksiin ja 45°:n valokulman nou-
dattamiseen. Lisäksi yhdessä mielipiteessä nostettiin esiin raken-
teiden ääneneristävyys naapurirakennusten suuntaan, jossa on
aiemmin ollut puutteita.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaava-
määräyksissä edellytetään 1. kerroksen sekä Yrjönkadunpuolella
maantason tilojen varaamista liike- ja toimistokäyttöön. Suojelu-
määräyksellä varmistetaan rakennuksen historiallisten sekä kau-
punkikuvallisten arvojen säilyminen. Nykyisen vesikattoon tehtä-
vät muutokset on pidetty kohtuullisina sekä valaistusolosuhteiden,
että historiallisten arvojen vaalimisen vuoksi. Hakija on laatinut
autopaikkojen ja polkupyöräpaikkojen järjestämisestä pysäköinti-
selvityksen.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 3 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 19.3. 17.4.2020

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.
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Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helen Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
 meluntorjuntaa ja runkomeluntorjuntaa koskevia määräyk-

siä on tarkennettu päivitettyjen selvitysten pohjalta.

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta

 kaavaselostusta on päivitetty ympäristöhäiriöiden osalta, päivi-
tettyjen selvitysten pohjalta

 melu- ja runkomeluselvitykset on lisätty kaavaselostuksen liit-
teeksi

 kirjoitusvirheitä on korjattu kaavakartasta ja kaavaselostuk-
sesta.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on
neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
11.8.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12637
hyväksymistä.

Helsingissä 11.8.2020

Tuomas Hakala
vs. asemakaavapäällikkö







Oas 1434-00/19 1   (5)
Hankenro 2121_5
HEL 2016-008769
14.8.2019

Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

RATAKATU 3, ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Ratakadun ja Yrjönkadun kulmassa olevan kiinteistön käyttötarkoi-
tus muutetaan hallinto- ja virastokäytöstä asumiseen. Samalla ra-
kennuksille laaditaan uudet suojelumääräykset.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia osoitteessa Ratakatu 3. Ton-
tilla sijaitseva rakennuskokonaisuus on valmistunut vuosien 1888 1890
välillä. Tavoitteena on mahdollistaa toimistotilojen muuttaminen asumi-
seen kuitenkin siten, että ensimmäinen kerros säilyy liike- ja muussa toi-
mitilakäytössä. Rakennussuojelumääräystä päivitetään ja se on tarkoi-
tus laajentaa koskemaan myös pihasiipiosaa.
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Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (viite-
suunnitelma, rakennushistoriaselvitys) on esillä 2. 20.9.2019 seuraa-
vissa paikoissa:
 Rikhardinkadun kirjastossa, osoite Rikhardinkatu 3
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalve-
lussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma to klo 9 16,
pe 10 15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liitty-
vää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunni-
telmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta pyydetään esittämään viimeistään 20.9.2019. Kirjalliset mielipi-
teet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11 13, avoinna arkisin ma pe klo 8.15 16) tai sähköpos-
tilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

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

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-
vattu viimeisellä sivulla.

Osalliset

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

 Punavuoriseura ry
 Eteläiset kaupunginosat ry
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Museovirasto

kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa asuinolosuhteisiin, kaupunkikuvaan, kulttuuriperin-
töön ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun
merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat
kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.

Suunnittelun taustatietoa

Korttelialue on valtion omistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tontin
omistajan hakemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muutok-
sen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuk-
sen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1987) alue on merkitty hallinto- ja
virastorakennusten korttelialueeksi. Kadunpuoleiset rakennusosat on
suojeltu kaupunkikuvallisesti arvokkaana merkinnällä sr-2.

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on Liike- ja pal-
velukeskusta C1- ja Kantakaupunki C2-aluemerkintöjen rajalla. Molem-
pia alueita kehitetään toiminnallisesti sekoittuneina keskustoina, joissa
liike- ja toimitilan riittävä määrä tulee varmistaa. Maantasokerrokset ja
kadulle aukeavat tilat on osoitettava pääsääntöisesti tai ensisijaisesti
liike- tai muuksi toimitilaksi. Käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä
tulee tehdä alueellinen tarkastelu.

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön viereen. Tontin etelän puoleiset alueet kuuluvat Museo-
viraston RKY 2009-kohdeluetteloon Johanneksen kirkko ympäristöi-
neen.

Suunnittelualuetta koskeva selvitys ja rakennuskielto:
 Ratakatu 3, rakennushistoriallinen selvitys, (ark-byroo, 2014)
 alueella on voimassa kantakaupungin rajattu rakennuskielto (piirus-

tusnumero 12561), joka koskee rakennusten 1. kerrosten ja kadun-
varsien myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön.

Tontilla sijaitsee Arkkitehti Selim A. Lindqvistin ja rakennusmestari Elia
Heikelin vuosina 1888 1890 suunnittelema uusrenessanssityylinen, kol-
mesta eri osasta muodostuva rakennus. Alkujaan nelikerroksista raken-
nusta korotettiin vuonna 1934 kahdella kerroksella Ratakadun ja Yrjön-
kadun kulmassa. 1930 1970-luvuilla alun perin asuinkäytössä ollut talo
muutettiin asteittain toimistoiksi. Kiinteistö on vuodesta 1985 ollut valtion
omistuksessa. Nyt kohdetta ollaan myymässä yksityiselle omistajalle,
jonka tavoitteena on muuttaa se asuinkäyttöön.
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Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Sinikka Lahti, arkkitehti, p. (09) 310 37478,
sinikka.lahti@hel.fi

Liikenne
Kiyancicek Kati, tiimipäällikkö, p. (09) 310 64734,
kati.kiyancicek@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37482,
raila.hoivanen@hel.fi

Rakennussuojelu
Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217,
sakari.mentu@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla
(www.hel.fi/suunnitelmavahti  sekä sosiaalisen median kanavissa
(facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp).

Helsingissä 14.8.2019

Hanna Pikkarainen
tiimipäällikkö
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Kaavoituksen eteneminen
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1 Kohteen ja tilaajan tiedot

1.1 Kohde
Ratakatu 3, 00120 Helsinki

1.2 Tilaaja / Yhteyshenkilö
Mikju Oy
Linnankoskenkatu 10, 00250 Helsinki

Yhteyshenkilö Mikko Rinta-Jouppi mikko.rintajouppi@gmail.com

1.3 Mittauspaikka
Ratakatu 3, 00120 Helsinki

2 Lähtötilanne
Tilaaja halusi selvittää arvion raitiovaunujen tuottamasta runkomelusta osoitteessa Ra-
takatu 3 (00120, Helsinki) sijaitsevalle toimistorakennukselle, jonka käyttötarkoitus
muutetaan asuinrakennukseksi. Mittaukset oli mahdollista suorittaa kohteessa, sillä ky-
seessä on rakennuksen käyttötarkoituksen muutos.

3 Mittausmenetelmä
Mittaukset suoritettiin VTT:n tiedotteen 246

 A-painotettu ja slow-aikapainotettu
värähtelyn nopeuden enimmäistaso . VTT:n 2468 tiedote vaatii mittausten luku-
määräksi vähintään 5 ohiajoa kultakin kolmelta pääasiassa liikennöivältä liikenneväli-
neluokalta ja mikäli liikennevälineluokan keskihajonta on mittauksissa suurempi kuin 2 dB,
tulee mittausten lukumäärää kasvattaa, kunnes keskihajonta on 2 dB tai vähemmän.
Koska selvityksessä käsitellään vain yhtä liikennevälineluokkaa, mittauksia tarvitaan vä-
hintään viisi.
Mittaukset suoritettiin pöytäkirjoissa esitetyissä pisteissä.

Taustamelutaso mitattiin raitiovanujen ohitusten  mittausten jälkeen. Taustamelu-
korjaus taajuuskaistoittain on tehty mittaustuloksille, mikäli enimmäisäänitason ja tausta-
melutason erotus taajuuskaistalla on pienempi kuin 10 dB, mutta suurempi kuin 3 dB,
koska alle 3 dB erotuksilla epävarmuus on liian suuri ja johtaa suuriin korjaustekijöihin.

Runkomelutaso  määritettään seuraavasti, kun äänenpainetaso  on määri-
tetty värähtelyn nopeustason suureesta :

,

missä  on runkomelun enimmäistasojen keskiarvo ja s on mittaustulosten
keskihajonta. Keskiarvo  määritettään mittaustuloksista yhtälöllä

ja keskihajonta määritetään yhtälöllä

,

missä  on mittausten lukumäärä.
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4 Mittauslaitteisto

Äänianalysaattori Neutrik Instruments NC-10
Tärinäanturi Brüel&Kjaer 4332

5 Suositus runkomelutasojen raja-arvoiksi (VTT:n tiedote 2468)

Rakennustyyppi Runkomelu-
taso  (dB)

Radio-, tv- ja äänitysstudiot, konserttisalit 25 30

Asuinhuoneistot 30/35*

Hoito- ja sosiaalihuollon laitokset, majoitustilat

 potilashuoneet, majoitustilat

 päiväkodit, lasten ja henkilökunnan oleskeluun tarkoitetut
huoneet

30/35*

Kokoontumis- ja opetustilat

 luokkahuoneet, luentosalit, kirkot ja muut huonetilat, joissa
edellytetään yleisön saavan hyvin puheesta selvän ilman
äänentoistolaitteiden käyttöä

 muut kokoontumistilat kuten teatterit ja kirjastot

35

Toimistot, kaupat, näyttelytilat, museot 40/45*

* Avoradat. Mikäli kaavamääräyksessä on annettu ohje julkisivun ilmaääneneristävyy-
destä, on suositeltavaa käyttää runkomelutason tiukempaa raja-arvoa

6 Raitioliikennetiedot

Junatyyppi Radan etäi-
syys

Ratatyyppi Mittausajankohta Nopeus

Raitiovaunu,
Artic

noin 10 m Umpirata Klo 11:24  12:46;
27.4.2020

30 km/h
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7 Mittaustulokset

7.1 Asuinhuoneisto A01
Aika Lasken-

nallinen
mittaustu-

los
LpASmax*

Keskiarvo
LpASmax,mean

Keskiha-
jonta

s

Runkome-
lutaso

Lprm

Suositus
Lprm

Klo 11:24 37,3 dB

36,4 dB 1,8 dB 39 dB < 35 dB
Klo 11:30 37,1 dB
Klo 11:32 33,5 dB
Klo 11:38 38,0 dB
Klo 11:40 34,6 dB

*Taustamelukorjattu

Laskennallisesti arvioitu 39 dB runkomelutaso ei täytä 35 dB suositusarvoa (39 dB > 35
dB).
Laskennallisesti arvioitu taustamelutaso LpASmax oli 29 dB.

7.2 Asuinhuoneisto C32
Aika Lasken-

nallinen
mittaustu-

los
LpASmax*

Keskiarvo
LpASmax,mean

Keskiha-
jonta

s

Runkome-
lutaso

Lprm

Suositus
Lprm

Klo 11:54 23,5 dB

24,6 dB 2,0 dB 28 dB < 35 dB
Klo 12:00 22,2 dB
Klo 12:08 23,0 dB
Klo 12:16 24,1 dB
Klo 12:22 27,8 dB

*Taustamelukorjattu

Laskennallisesti arvioitu 28 dB runkomelutaso täyttää 35 dB suositusarvon (28 dB < 35
dB).
Laskennallisesti arvioitu taustamelutaso LpASmax oli 23 dB.
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7.3 Asuinhuoneisto C33
Aika Lasken-

nallinen
mittaustu-

los
LpASmax*

Keskiarvo
LpASmax,mean

Keskiha-
jonta

s

Runkome-
lutaso

Lprm

Suositus
Lprm

Klo 12:28 23,2 dB

25,1 dB 1,7 dB 28 dB < 35 dB
Klo 12:32 26,1 dB
Klo 12:38 24,5 dB
Klo 12:40 23,0 dB
Klo 12:46 27,2 dB

*Taustamelukorjattu

Laskennallisesti arvioitu 28 dB runkomelutaso täyttää 35 dB suositusarvon (28 dB < 35
dB).
Laskennallisesti arvioitu taustamelutaso LpASmax oli 23 dB.

8 Mittaustulosten yhteenveto
Asuinhuoneistossa A01 runkomelutason suositusarvo ylitetään 4 dB:llä. Raideliikenteestä
aiheutuva keskimääräinen nopeuden värähtelyn enimmäisäänitaso oli noin 7 dB suurempi
kuin taustamelutaso.
Asuinhuoneistoissa C32 ja C33 runkomelutason suositusarvo alitetaan 7 dB:llä. Raidelii-
kenteestä aiheutuva keskimääräinen nopeuden värähtelyn enimmäisäänitaso oli noin 2
dB suurempi kuin taustamelutaso.

9 Yhteenveto
Mitatuista värähtelyn nopeuden enimmäistasoista  laskettu runkomelutaso

 täyttää sille suositellun raja-arvon asuinhuoneissa C32 ja C33, mutta ei asuinhuo-
neessa A01. Runkomelutason suositusarvo voidaan alittaa asuinhuoneessa A01 ja 2.
3. kerroksen raitioradan puoleisissa asunnoissa, mikäli asuntoihin suunnitellaan kel-
luva lattia.
Mittaukset suorittivat Ville Kontinen ja Aleksi Myöhänen. Mittausraportin ja -pöytäkirjat
on tehnyt Ville Kontinen. Työn on tarkastanut Ilkka Marttila.
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1 Yleiskuvaus
Vahanen-Halme Acoustics Oy laati laskennallisesti mallinnetun meluselvityksen osoitteeseen Rata-
katu 3, 00120 Helsinki (kortteli 94). Selvityskohde sijaitsee Yrjönkadun ja Ratakadun risteyksessä.
Mallinnettava alue on esitetty kuvassa 1.

Työssä selvitettiin melutasot mallinnetulle alueelle ja rakennuksen ulkokuorelle nyky- ja ennusteti-
lanteessa. Mallinnuksessa otettiin huomioon tie- ja raitioliikenteen melu. Melumallinnuksen tuloksia
verrattiin Valtioneuvoston päätöksen (993/92) [1] melutasojen ohjearvoihin ja Helsingin meluselvi-
tysohjeessa esitettyyn enimmäisäänitason suositusarvoon. Vertailun perusteella on määritetty ra-
kennuksen ulkokuoren ääneneristyvaatimus .

Tämä meluselvitys on tehty Mikju Oy:n toimeksiannosta. Työn toteutuksesta on vastannut DI Ville
Kontinen. Työn on tarkastanut Arkkitehti Ilkka Marttila ja DI Aleksi Myöhänen.

Kuva 1.  Mallinnettavan alueen karttakuva. Selvityskohde on merkitty karttaan punaisella
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2 Lähtötiedot

2.1 Melumallinnusohjelma ja laskentamalli
Melumallinnus tehtiin CadnaA ohjelmalla käyttäen yhteispohjoismaista tie-, raideliikenne ja teolli-
suusmelun laskentamallia. Ohjelma mallintaa melutasot maasto-, rakennus- ja äänilähdetietojen pe-
rusteella. Tässä työssä ohjelmalla laskettiin alueen nykytilanteen meluvyöhykekartat ja rakennuksen
ulkokuoreen kohdistuvat keskiäänitasot sekä enimmäisäänitasot päivä- ja yöaikana.

Laskenta-asetukset ja meluvyökarttojen esitystapa ovat Helsingin kaupungin meluselvitysohjeen
mukaisia.

Mallinnuksen epävarmuus kasvaa etäisyyden kasvaessa äänilähteestä seuraavan yhtälön mukai-
sesti  , jossa  on keskihajonta desibeleinä ja  on etäisyys äänilähteestä metreinä.

Esimerkiksi, kun etäisyys äänilähteestä on 1000 metriä, on keskihajonta  = 6
dB. Mallinnuksen epävarmuus on riippuvainen myös lähtötietiedosta, joiden epätarkkuus lisää mal-
linnuksen epävarmuutta. Tosin pienet vaihtelut liikennemäärissä ovat merkityksettömiä.

2.2 Maastotiedot
Alueen 3D-mallia varten tarvittavat tiedot saatiin Maanmittauslaitokselta ja Helsingin kaupungilta.
Maanmittauslaitokselta saatujen tietojen perusteella malliin sijoitettiin rakennusmassat ja teiden
keskiviivat. Helsingin kaupungilta saatiin alueen korkeuspisteet, joista muodostettiin alueen maas-
tomalli.

2.3 Liikennetiedot
Selvitettävän alueen tie- ja raitioliikennetiedot saatiin Helsingin kaupungilta ja Helsingin seudun lii-
kenne kuntayhtymältä (HSL). Tieliikennetiedot on esitetty taulukossa 1 ja raitioliikennetiedot taulu-
kossa 2. Tämän lisäksi liikennetiedot on esitetty liitteessä 1. Muut liikennetiedot ja mallinnusmene-
telmät, joita ei olla mainittu tässä työssä, ovat Helsingin meluselvitysohjeen mukaisia.

2.3.1 Tieliikenne
Liikennetietoina käytetään nykytilanteen tieliikennemääriä ja raskaan liikenteen osuutta, koska lii-
kennemäärät selvitettävällä alueella ovat olleet loivassa laskusuunnassa vuosikymmeniä, joten mer-
kittävää liikenteen kasvua ei ole odotettavissa (liikenneinsinööri Kaisa Reunanen-Krauseen lau-
sunto). Täten nykytilanteen meluselvitys vastaa myös meluselvitysennustetta liikennemäärien
osalta.

Alueen teiden nupu- ja noppakivet (Yrjönkatu, Korkeavuorenkatu ja Pieni Roobertinkatu) on mallin-
nettu CadnaA:ssa tiepäällysteellä 16 Paving Stones.

Taulukko 1. Melumallinnuksessa käytetyt tieliikennemäärätiedot

Katu,
nyky-/ennustetilanne

KAVL
[ajon./vrk]

Raskaan lii-
kenteen

osuus [%]

Nopeusrajoitus
[km/h]

Punanotkonkatu 10 30
Ullanlinnankatu 2970 9,1 30
Pieni Roobertinkatu 4746 2,5 30
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Merimiehenkatu (Yrjönkatu -
Ullanlinnankatu)

400 0 30

Merimiehenkatu (Yrjönkatu -
Annankatu)

200 0 30

Ratakatu (Yrjönkatu-Kor-
keavuorenkatu)

3804 2,5 30

Ratakatu (Yrjönkatu-Annan-
katu)

5020 1,7 30

Yrjönkatu (Pieni Roobertin-
katu-Uudenmaankatu)

2601 4,5 30

Yrjönkatu (Pieni Roobertin-
katu-Punanotkonkatu)

5172 5,7 30

Erottajankatu (Pieni Roober-
tinkatu-Uudenmaankatu)

2701 4,4 30

Korkeavuorenkatu (Pieni
Roobertinkatu-Ratakatu)

4301 2,3 30

Korkeavuorenkatu (Rata-
katu-Ullanlinnankatu)

1635 3,2 30

Korkeavuorenkatu (Ullanlin-
nankatu-Punanotkonkatu)

4604 7 30

Korkeavuorenkatu (Puna-
notkonkatu-Tarkk'ampujan-
katu)

3477 8,7 30

2.3.2 Raitioliikenne
Raideliikennetietoina on käytetty nykytilanteen tietoja. Kaarrekirskunta on mallinnettu Yrjönkadun ja
Punanotkonkadun risteykseen, koska raiteen kaarevuussäde on alle 50 metriä. Alueella ei ole vaih-
teita, joten vaihdekolinaa ei olla mallinnettu.

Taulukko 2. Melumallinnuksessa käytetyt raitioliikennemäärätiedot

Katu,
nykytilanne

Tyyppi Päivä
07-22
[kpl]

Yö 22-
07

[kpl]

Nopeus
[km/h]

Pituus
[m]

Yrjönkadulta Korkea-
vuorenkadulle

Artic-raitiovaunu 128 19 30 27,6

Yrjönkadulta  Puna-
notkonkadulle

Artic-raitiovaunu 128 19 30 27,6

3 Melutasojen ohjearvot
Rakennusten ja oleskelualueiden melusuojaus on toteutettava niin, että Valtioneuvoston päätöksen
993/1992 [1] melutason ohjearvot täyttyvät. Päätöksen ohjearvot sallitulle keskiäänitasoille raken-
nusten sisällä ja ulkopuolella on esitetty taulukossa 3. Ohjearvot on annettu erikseen päivä- ja yöai-
kaiselle keskiäänitasolle.
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Taulukko 3. Melutasojen ohjearvot (Vnp 993/1992).
Alueen kuvaus Päiväajan keskiäänitason

ohjearvot LAeq 7-22

Yöajan keskiäänitason oh-
jearvot LAeq 22-7

Ulkona
Asumiseen käytettävät alueet,
virkistysalueilla taajamissa ja
taajamien välittömässä lähei-
syydessä sekä hoito- tai oppi-
laitoksia palvelevat alueet

55 dB 50 dB 1) 2)

Loma-asumiseen käytettävät
alueet, leirintäalueet, taaja-
mien ulkopuolella olevat virkis-
tysalueet ja luonnonsuojelualu-
eet

45 dB 40 dB 3) 4)

Sisällä
Asuin-, potilas- ja majoitushuo-
neet

35 dB 30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -

1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoja.
3) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa asumiseen käytet-
tävien alueiden ohjearvoja (taulukon 1 ensimmäinen rivi).
4) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai
luonnon havainnointiin yöllä.

Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5
dB ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. Raitioliikennemelun lähtöarvot sisältävät
kapeakaistakorjauksen ja tieliikennemelu ei ole luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, joten
korjausta laskentatuloksiin ei tehdä.

Sisätiloille sovelletaan taulukon 3 keskiäänitason  ohjearvoja: 35 dB päiväajalle ja 30 dB yö-
ajalle. Yöajan enimmäisäänitaso  osalta sovelletaan Helsingin meluselvitysohjeessa esitettyä
45 dB suositusarvoa raideliikenteelle.

4 Melumallinuksen tulokset

Melumallinnuksen tulokset on esitetty taulukossa 4, joka on koottu liitteiden 2-4 meluvyöhykekar-
toista. Tulokset pätevät nyky- ja ennustetilanteelle, koska liikennemäärät ovat olleet selvitysalu-
eella loivassa laskussa. Tuloksissa tarkastellaan vain melutasoja selvityskohteen julkisivulla.

Meluvyöhykekartoissa on käytetty seuraavia merkintätapoja: Kaarrekirskunnan mallinnus on piir-
retty vaaleanpunaisella viivalla (liite 1), keskiäänitasot ja enimmäisäänitasot rakennuksen ulkokuo-
rella on esitetty palloilla.



Meluselvitys 7 (8)
Ratakatu 3, 00120 Helsinki

9.3.2020

VAHANEN-HALME ACOUSTICS OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo
+358 20 769 8698 www.vahanen.com  Y-tunnus 0994107-7

4.1 Keski- ja enimmäisäänitasot rakennuksen julkisivulla
Päiväajan keskiäänitaso rakennuksen julkisivulla on korkeintaan 68 dB ja
yöaikaan 59 dB (liite 2 ja 3). Raideliikenteestä aiheutuva enimmäisäänitaso rakennuksen julkisi-
vulla on korkeintaan 78 dB yöaikaan (liite 4). Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 [1] ohjearvojen
mukaan julkisivulta vaaditaan vähintään 33 dB (68 dB  35 dB = 33 dB) äänitasoero  (taulukko
4). Mikäli noudatetaan Helsingin meluselvitysohjeistuksen enimmäisäänitason suositusarvoa raide-
liikenteelle, vaaditaan julkisivulta vähintään 33 dB (78 dB  45 dB = 33 dB) äänitasoero  (tau-
lukko 4).

Taulukko 4. Keski- ja enimmäisäänitasot rakennuksen ulkokuorella, ohjearvot ja äänita-
soerovaatimus.

Keskiäänitaso Enimmäisäänitaso

Sijainti/aika Päivä-
aika

Yöaika Päivä-
aika

Yöaika

Ulkokuori 68 dB 59 dB 78 dB 78 dB

Ohjearvo/suo-
situs

35 dB 30 dB - 45 dB

Äänitasoero-
vaatimus

> 33 dB > 29 dB - > 33 dB

Kun julkisivun ääneneristystä suunnitellaan, tulee rakenteiden ilmaääneneristävyys mitoittaa tielii-
suuremmat keskiäänitasot rakennuk-

sen julkisivuille verrattuna raideliikennemeluun (liite 5 ja 6).

5 Johtopäätökset
Tie- ja raitioliikenteestä aiheutuva keskiäänitaso ei ylitä Valtioneuvoston päätöksen keskiäänitason
ohjearvoja eikä Helsingin meluselvitysohjeistuksen enimmäisäänitason suositusarvoa raideliiken-
teelle sisätiloissa, mikäli rakennuksen ulkokuoren äänitasoero  on vähintään 33 dB.

Mikäli tässä työssä mainitut lähtötiedot muuttuvat, pitää melumallinnus suorittaa uudelleen.

Vahanen-Halme Acoustics Oy
Espoo 9.3.2020

Ilkka Marttila
Arkkitehti SAFA
AA-luokan akustinen suunnittelija

Ville Kontinen
Diplomi-insinööri
Akustiikkasuunnittelija
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           Aleksi Myöhänen
           Diplomi-insinööri
           Akustiikkasuunnittelija

6 Lähteet
[1] Valtioneuvostonpäätös melutason ohjearvoista (993/1992). Ympäristöministeriö.
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Liite 3. Yöajan meluvyöhykekartta  Keskiäänitasot.

Liite 4. Päivä- ja yöajan meluvyöhykekartta  Enimmäisäänitasot - Raideliikenne

Liite 5. Päiväajan meluvyöhykekartta  Keskiäänitasot - Tieliikenne

Liite 6. Päiväajan meluvyöhykekartta  Keskiäänitasot - Raideliikenne














