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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksen sisältö  

 
Asemakaavan muutos mahdollistaa Itäväylän pohjois- ja eteläpuolen 
yhdistämisen laajemmalla jalankulkukannella Itäkeskuksen metroase-
man ja kauppakeskuksen kohdalla. Asemakaavan muutos mahdollistaa 
myös hotellin, elokuvakeskuksen, uusien liiketilojen ja neljän uuden 
asuintornin rakentamisen. Asemakaavan muutoksessa esitetään uusi 
katuyhteys Marjaniementien ja Asiakkaankadun välille.   
 

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet 
 
Kaavoitustyö on käynnistetty Kesko Oyj:n ja YIT Rakennus Oy:n aloit-
teesta. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmavaiheessa on esitetty 5 mielipidettä. Mielipiteet koskivat 
kaikki tulevaa asemakaavamuutosta eikä osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaa. 
 
Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos on pidetty nähtävänä 
kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Itäkeskuksen monitoimitalo Stoassa. 
Muutosluonnoksesta on jätetty 11 mielipidettä ja yksi viranomaisen 
kommentti. 
 

Asemakaavan muutoksen toteutus 
 
Keskolla on tarkoitus toteuttaa uusi Citymarket ja YIT:llä on tarkoitus to-
teuttaa hotelli, elokuvakeskus ja liiketilat sekä kaksi asuintornia, kun 
asemakaava on tullut voimaan. Jatkossa YIT:n toimesta tutkitaan vielä 
pohjapinta-alaltaan isompia asuintorneja. 

 
2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  
 

Asemakaavan muutosta koskee kaksi erityistavoitetta: eheytyvä yhdys-
kuntarakenne ja elinympäristön laatu sekä Helsingin seudun erityisky-
symykset. 
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Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaik-
karakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata. 
Alueidenkäytön suunnittelussa 
 
– uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen 

alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdys-
kuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan 
tukemaan yhdyskuntarakennetta.  

– on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyn-
tämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. 

 
Alueidenkäytössä 
 
– on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkos-

toja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turval-
lisuutta ja laatua. 

– on otettava huomioon maaperän soveltuvuus suunnittelun 
käyttöön. 

– on varauduttava taajamatulviin. 
– on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista 

aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa 
olevia haittoja. 

– uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tu-
le sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjun-
taa. 

– tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien ener-
gialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä. 

– on edistettävä matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta ja tur-
vattava edellytykset julkiselle liikenteelle sekä eri liikenne-
muotojen yhteistyön kehittämiselle. 

 
Helsingin seudun erityiskysymykset: 
 
– asuntotuotannon turvaamiseksi on alueiden käytössä var-

mistettava tonttimaan riittävyys. 
– alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tu-

lee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen pal-
velualueelle. 

– alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliiken-
teen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia. 

 
Näistä kaavan valmistelussa on erityisesti painotettu rakentamista rai-
deliikenteen palvelualueelle. Tavoitteitten huomioon ottamista seloste-
taan tarkemmin kohdassa Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja ra-
kennettuun ympäristöön. 
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Maakuntakaava 

 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta.  
 
Kohdemerkinnällä osoitetaan keskustahakuisten palvelu-, hallinto- ja 
muiden toimintojen alueiden yleispiirteinen sijainti. Alue voi sisältää 
myös asumista sekä tarvittavat liikennealueet ja puistot. 
 
Keskustatoimintojen alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
kiinnitettävä huomiota alueen ympäristökuvaan, viihtyisyyteen, oma-
leimaisuuteen sekä toimivuuteen kuten jalankulku-, pysäköinti-, huolto- 
ja julkisen liikenteen järjestelyjen tarkoituksenmukaisuuteen ja häiriöt-
tömyyteen. Aluetta suunniteltaessa on varauduttava riittävään 
palvelutilatarjontaan. 
 

Yleiskaava  
 
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on keskustatoimintojen aluet-
ta. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.  
 

Asemakaavat 
 
Alueella ovat voimassa asemakaavat nro 7230 (vahvistettu 14.2.1975), 
8000 (3.9.1979), 8210 (10.9.1980), 8450 (22.3.1982), 10629 (vahvistet-
tu 25.2.1999) ja 10831 (tullut voimaan 28.7.2000).  
 
Kaavojen mukaan alueella on Itäväylän, Itäkadun ja Asiakkaankadun 
katualuetta, niiden välissä ja eteläpuolella on liikerakennusten kortteli-
aluetta (K ja KL), pysäköintipaikkojen korttelialuetta (LPA ja Ap) ja rai-
deliikennealuetta (LR) sekä istutettavaa puistoaluetta (Pi).  
 

Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
 

Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin. 
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Koordinaatisto 
 

Tämä asemakaava on laadittu käyttäen Helsingin erilliskoordinaatistoa 
ja NN-korkeusjärjestelmää. 

 
Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset 

 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Itäkeskuksen alueen koko-
naistarkastelun jatkotyön pohjaksi 27.3.2008.  
 
Kokonaistarkastelun mukaan Itäväylän päälle Asiakkaankadun sillan ja 
Kehä I–Itäväylä-liittymän väliin on suunniteltu avoin kansi. Kansi yhdis-
tää Itäkeskuksen isojen liikenneväylien toisistaan erottamaa neljä sek-
toria. Kannen päälle tulee liike- ja viihdetiloja, kannen läpi maantasoon 
tukeutuvia asuintorneja ja hotellitorni.  
 
Tarkastelussa osoitetaan myös rakentamista Itäväylän päälle Marja-
niementien sillan ja Asiakkaankadun sillan väliin ja täydennysrakenta-
mista väylien reunoille. Uutta kerrosalaa kokonaistarkastelussa on yh-
teensä 290 000–330 000 k-m2. 
 
Kokonaistarkastelussa esitetty rakentaminen jakaantuu karkeasti kol-
meen eriluonteiseen osaan: Itäväylän päälle rakentaminen avoimelle 
kannelle Asiakkaankadun sillan ja Kehä I:n väliselle alueelle, Itäväylän 
päälle rakentaminen suljetuin rakennusmassoin Marjaniementien sillan 
ja Asiakkaankadun sillan väliselle alueelle sekä Kehä I:n ja Meripellon-
tien reuna-alueille rakentaminen. Lisäksi Citymarketin korttelille on laa-
dittu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (kaupunkisuunnit-
telulautakunta 17.6.2010). 
 
Itäväylän päälle esitetyn kannen avulla saadaan alueen neljä osaa liit-
tymään toisiinsa luontevasti myös jalankulkijan tasolla. Samalla kannel-
le on mahdollista luoda liikenteeltä rauhoitettua uudenlaista kaupunkiti-
laa. Kannelle voidaan sijoittaa runsaasti uutta kerrosalaa, muun muas-
sa asumista, liiketilaa, toimistotilaa, majoitusta ja viihdetiloja. Kannelta 
johdetaan rampit ison liittymän eri puolille. Rampit on tarkoitettu kevyel-
le liikenteelle ja hälytysajoneuvoille. Huoltoliikenne pyritään pitämään 
kannen alapuolisella tasolla. 
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Lisäselvitykset 
 

Itäväylän kattaminen, alustava yleissuunnitelma  
(Fundatec ym. 22.12.2008) 
 
Kaupunkisuunnitteluviraston toimesta on laadittu liikenne-, kunnallis-, 
rakenne- ja palotekninen selvitys sekä kustannusarvio Itäväylän katta-
misesta. Suunnitelmassa todettiin Itäväylän kattaminen kokonaistarkas-
telun mukaisesti toteutuskelpoiseksi, mutta kalliiksi. Jatkosuunnittelussa 
on pyritty kustannusten vähentämiseen. 

 
Kattamisen aloitusalueen rakennusten viitesuunnitelma  
(Lahdelma & Mahlamäki, työ jatkuu) 

 
Kesko Oyj:n ja YIT Oyj:n toimesta on laadittu kattamisen aloitusalueen 
ja Citymarketin alueen viitesuunnitelma, joka sisältää tontit 45176/3, 
45177/6 ja 7 ja Itäväylän päälle rakennettava alue välillä Asiakkaanka-
dun silta–Hansasilta.  

 
Itäväylän kattaminen, Alustava rakenne- ja  
palotekninen yleissuunnitelma sekä kustannusarvio,  
aloitusalue (Fundatec 9.11.2009) 
 
Kattamisalueen jatkosuunnittelun ja viitesuunnitelman aloitusalueen 
pohjalta on tehty jatkoselvitys rakenteista, pelastusturvallisuudesta ja 
kustannuksista. 
 
Kehä I:n ja Itäväylän eritasoliittymän liikenteen  
ilmanlaatuvaikutukset Helsingin Itäkeskuksen alueella  
(Ilmatieteen laitos 11.9.2009) 
  
Selvitys sisältää myös erillisenä osana Itäväylän kattamisen aloitusalu-
een ilmanlaatuselvityksen. 
 
Itäväylän kattaminen, aloitusalue. Meluselvitys  
(Destia 27.10.2009), Uusi tarkennettu versio (Destia 15.12.2009) 
 
Itäväylän kattaminen, aloitusalueen asemakaavamuutos,  
ulkoalueiden äänitasot. Meluselvityksen päivitys  
(Destia 12.11.2010) 
 
Itäkeskuksen laajennuksen yleissuunnitelma (Pöyry Finland Oy, 
luonnos 14.11.2012) 
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Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston tilaamassa selvityksessä tar-
kastellaan ja tarkennetaan kaava-alueen rakentamisen ja muun tar-
peen vaikutusta kadunrakentamisen, aluekuivatuksen ja infrastruktuu-
rin rakentamistapoihin ja kustannuksiin kaava-alueella ja sen ulkopuo-
lella.  

 
Pohjakartta  

 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 16.11.2010. 
 

Maanomistus 
 
Kaupunki omistaa kaikki alueet. Tontit 45052/1, 45176/2, 3, 4 ja 5 on 
vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella yksityisille. 
 

Alueen yleiskuvaus 
 
Alue on Itäkeskuksen varsinaista ydinaluetta. Itäkeskuksen metroase-
ma on aivan vieressä. Alueen lävitse kulkee Itäväylä. 

 
Itäkeskuksen alue on kasvanut vaiheittain nykyiseen laajuuteensa. 
Aluksi oli maatalousmaisemaa ja rannassa muutama huvila (1900-
luvun alussa). Sitten rakennettiin Marjaniemen ja Vartiokylän pientalo-
alueet (1920–1950), Itäkeskuksen varsinainen alue oli edelleen peltoja. 
1950-luvulla palstoitettiin Marjaniemeen ja Vartiokylään ns. rintama-
miespalstoja ja rakennettiin jälleenrakennuskauden omakotitaloja. 
1960-luvulla rakennettiin Puotilan, Puotinharjun ja Vartioharjun kerros-
taloalueet ja siinä yhteydessä myös Puotinharjun Puhos eli ostoskes-
kus.  
 
Itäväylä eli Uuden Porvoontien parannus Herttoniemestä Itäkeskuk-
seen valmistui vuonna 1969 (osuus Sörnäisistä Herttoniemeen valmis-
tui 1960). Meripellontie Kehä I:ltä Vuosaaren suuntaan levennettiin ny-
kyiseen muotoonsa 1990-luvun alkupuoliskolla.  
 
1970-luvulla rakennettiin nykyinen Citymarketin myymälähalli poikkeus-
luvalla pellolle, ja sen jälkeen alkoi varsinainen Itäkeskus kehittyä. 
Kauppakartanonkadun eteläpuolen korttelien rakentaminen alkoi 1970-
luvun loppupuolella. 
 
Alue kaavoitettiin 1980-luvulla liikekeskukseksi, kauppakeskuksen en-
simmäinen osa rakennettiin 1980-luvulla, metro alkoi toimia 1982 ja 
Itäväylän eteläpuolelle tuli uusia kerrostalokortteleita. Turunlinnantien 



    7   
 
 
 
 
 
 

 
 

pohjoispuolelle rakennettiin Stoa ja Matteuksen kirkko, ja Kauppakar-
tanonkadun varteen Itäkeskuksen maamerkki, toimistotorni. 
 
1990-luvulla rakennettiin kauppakeskuksen toinen osa ja Itäkeskuksen 
Tulisuontien asuntokorttelit kerrostaloalueen länsipuolelle. Varsinainen 
uusi alue pysytteli edelleen kehätien länsipuolella. Vuosaaren metrora-
ta ja Puotilan metroasema otettiin käyttöön 1998. 
 
2000-luvun alussa kauppakeskus sai soikionmuotoisen päätteensä 
itään, ja samalla rakennettiin Puotilan metroaseman ympärille uusia 
kerrostaloja. 2008 valmistui uusi Prisma kehätien itäpuolelle, jolloin 
myös varsinainen liikekeskus laajeni kehätien itäpuolelle. 
 
Rinnan liike- ja asuntorakentamisen kanssa liikenne on kasvanut voi-
makkaasti, etenkin läpikulkuliikenne Vuosaareen, mutta myös liikenne 
Itäkeskukseen. Kaistoja on useaan otteeseen jouduttu lisäämään Itä-
väylälle ja kehätielle. Vuonna 1998 Kehä I liittymästä pohjoiseen ja Itä-
väylä liittymästä itään sekä varsinainen liittymäalue muutettiin valtion 
maanteiksi.  
 

Rakennettu ympäristö 
 
Alueella on Itäkeskuksen kauppakeskuksen liikerakennuksia, Itäväylän 
katualue, jonka yläpuolella Hansasilta yhdistää liikekeskuksen molem-
mat puolet, ja Asiakkaankadun jalankulkusilta, käyttämätön toimistora-
kennus, pysäköintilaitos, Itäkadun ja Asiakkaankadun katualuetta, Itä-
väylän reuna-aluetta ja pysäköintitontti. 
 
Itäväylän pohjoispuolen rakennus on osa nykyistä Itäkeskuksen kaup-
pakeskusta. Rakennuksen korkeus on Itäväylän puolella noin 18 met-
riä, eli vastaa kuutta normaalikerrosta.  
 
Itäväylän eteläpuolella on kolmikerroksinen pysäköintilaitos ja kolme ja 
puolikerroksinen liike-toimistorakennus. 
 

Liikenne 
 

Itäkeskus on itäisen Helsingin liikenteellinen solmukohta. Sen itäpuolit-
se kulkee Kehä I–Meripellontie, jonka vuorokausiliikenne on Kehä I:llä 
Itäkeskuksen kohdalla 47 000 ja Meripellontiellä 32 000 ajoneuvoa. Itä-
keskuksen halki lännestä itään kulkee Itäväylä, jonka vuorokausiliiken-
ne Itäkeskuksen kohdalla on 38 000 ajoneuvoa. Itäväylän liikenne vä-
henee huomattavasti välittömästi Itäkeskuksen itäpuolella alle 20 000 
ajoneuvoon vuorokaudessa. 
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Itäkeskus on todella suuren alueen kaupallinen keskittymä. Tämä nä-
kyy myös alueen kokoojakatuverkon vuorokausiliikennemäärissä: Mar-
janiementie 11 000, Turunlinnantie 12 000, Kauppakartanonkatu 
12 000, Itäkatu 14 000 ajoneuvoa. Edellä esitetyt luvut Turunlinnantiel-
lä, Kauppakartanonkadulla ja Itäkadulla ovat katujen itäpäästä, jossa 
kadut liittyvät Kehä I:een ja Meripellontiehen. Autoliikenne on suurempi 
katujen itäpäässä kuin länsipäässä. 
 
Joukkoliikennetarjonta alueella on myös runsasta. Itäkeskuksessa kes-
kustasta tuleva metro haarautuu Mellunmäkeen ja Vuosaareen. Useat 
poikittaiset bussilinjat kulkevat Itäkeskuksen kautta tai päättyvät Itäkes-
kukseen. Näistä tärkein on Jokeri 1 (linja 550). Tätä linjastoa täydentää 
lähimpien kaupungin osa-alueiden liityntäbussiliikenne sekä Östersun-
domin bussitarjonta. Lisäksi Itäväylä on osa Porvoon suunnan joukko-
liikenteen laatukäytävää. Joukkoliikenteen palvelutaso on Helsingin toi-
seksi parhain heti keskustan jälkeen. 
 
Jalankulku- ja pyörätieverkosto alueella on varsin kattava. Itäväylän 
varressa kulkee länsi-itäsuuntainen pyöräilyn pääreitti ja Kehä I:n–
Meripellontien varressa kulkee pohjois-eteläsuuntainen pyöräilyn pää-
reitti. Näillä reiteillä myös mopolla ajo on sallittu. Alueen kokoojakatujen 
varsilla on molemminpuoliset jalankulku- ja pyörätiet, joilla jalankulku 
on pääosin erotettu pyöräilystä. 

 
Palvelut 

 
Itäkeskus on suurin seudun aluekeskuksista ja Malmin ohella toinen 
Helsingin aluekeskus.  Se on Helsingin toiseksi suurin erikoiskaupan 
keskittymä keskustan jälkeen. Itäkeskus palvelee koko itäistä Helsinkiä 
sekä lisäksi Itä-Uuttamaata. Asiointiselvitysten mukaan pääosa Itäkes-
kuksen asiakkaista tulee Vartiokylän, Mellunkylän, Vuosaaren, Laaja-
salon, Tammisalon ja Herttoniemen kaupunginosista. Ostovoimaa tulee 
myös Sipoon ja Porvoon suunnalta sekä jonkin verran Vantaalta. Itä-
keskuksessa käydään jonkin verran myös Helsingin keskustasta ja 
Pohjois-Helsingin alueelta.  
 
Itäinen suurpiiri on erikoiskaupan ostovoimaltaan Helsingin suurin. 
Asukkaita Itäisessä suurpiirissä on reilu 100 000 ja väestömäärän en-
nakoidaan kasvavan noin 10 000 asukkaalla vuoteen 2018 mennessä. 
Itäisessä suurpiirissä on erikoiskaupan ja palvelujen liiketilaa nykyisel-
lään noin 187 000 k-m² ja päivittäistavarakaupan liiketilaa lähes 40 000 
k-m². Suurin osa kaupasta on keskittynyt Itäkeskukseen. Vartiokylän 
peruspiirissä, jossa Itäkeskus sijaitsee, on erikoiskaupan ja palvelujen 
liiketilaa noin 150 000 k-m² ja päivittäistavarakaupan alaa noin 19 000 
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k-m². Itäkeskuksen lisäksi alueella on kauppakeskus Lanterna Roihu-
pellossa.  

 
Luonnonympäristö 

 
Alue rajoittuu lännessä pieneen puistikkoon, jossa toimii näkövammais-
ten palvelukeskus Iiriksen lähileikkipaikka. Laajat ulkoilualueet Ystä-
vyydenpuisto ja Myllypuron urheilupuisto ovat korttelin etäisyydellä 
kaava-alueen etelä- ja pohjoispuolella. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. 
 

Maaperä Alueen maaperän pintakerros on kaikkialla vähintään kertaalleen ra-
kennettua. Pinnan korkeusasema on noin +4 m ja alue on hyvin tasai-
nen. Rakennetun pinnan alla on lujuusominaisuuksiltaan heikkoa savea 
ja hiekkaa. Kova pohja on korkeustasolla  -8 … -15 metriä. Pohjavesi 
on lähellä maanpintaa. Maaperä on geotekniseltä rakennettavuudel-
taan tavanomaista. 
 
Toimintahistorian perusteella arvioituna maaperän kunnostusta vaativa 
pilaantuneisuus on epätodennäköistä. 
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Alueella on Itäväylä ja alueen vieressä on Kehä I–Meripellontie, joista 
molemmista aiheutuu liikenteen melua ja päästöjä. 
 

3 
TAVOITTEET 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on ympäristön eheyttäminen yh-
distämällä Itäkeskuksen eteläinen ja pohjoinen osa, Itäkeskuksen toi-
mintamahdollisuuksien parantaminen sijoittamalla metroaseman lähelle 
hotelli, elokuvakeskus ja asuntoja ja kevyen liikenteen yhteyksien pa-
rantaminen alueella sekä uuden sisäisen kehäkäytävän aikaansaami-
nen Itäväylän molemmin puolin olevaan kauppakeskukseen (nykyinen 
kauppakeskus ja Citymarketin puoli).  
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4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 
 

Asemakaavan muutoksessa Itäväylä katetaan nykyisen Asiakkaanka-
dun sillan kohdalta nykyisen Hansasillan kohdalle, jolloin Itäväylän ylä-
puolella yhdistetään Itäväylän pohjois- ja eteläpuoli. Vanhat sillat on tar-
koitus purkaa. Uusi kävelykatu Itäväylän yläpuolella on ulkotilaa. Käve-
lykadulta on kulku uuteen kauppakeskuksen sisäiseen kehäkäytävään. 
Kehäkäytävä yhdistää nykyisen kauppakeskuksen Itäväylän eteläpuoli-
siin liiketiloihin. Kehä sulkeutuu, kun jatkossa on tarkoitus laatia asema-
kaavan muutos, jonka mukaan rakennetaan uusi kauppasilta yhdistä-
mään Citymarket nykyiseen kauppakeskukseen. 
 
Marjaniementien sillalta tulee uusi katuyhteys, Gotlanninkatu, Asiak-
kaankadun kulmaan, ja samalla Asiakkaankadun nimi muutetaan Got-
lanninkaduksi Visbynkadulle asti. Kauppakartanonkadusta lähtevä ete-
lä-pohjoissuuntainen katuosuus on edelleen Asiakkaankatu. 
 
Kävelykadun vieressä sen eteläpuolella on yksikerroksisia liiketiloja. 
Itäväylän vieressä on kolme tornitaloa, pohjoispuolen tornit ovat asuin-
rakennuksia, eteläpuolen torni on hotelli. Hotellin vieressä Gotlanninka-
dun puolella ja osittain sen yläpuolella on elokuvakeskus.  
 
Itäväylä alittaa korttelit kahdessa vierekkäisessä tunnelissa. Itäväylän 
nykyistä tasausta ei muuteta. Tunneleiden vieressä ja niiden välissä on 
aluetta, jossa korttelin perustukset ja kantavat rakenteet ulottuvat maan-
tasoon ja sen alle kovaan maaperään saakka. Siinä on myös tunnelien 
pelastusturvallisuuden vaatimia tiloja. 
 
Lyypekinaukion varrella on liikerakennus ja kaksi uutta asuintornia. 
Asuinrakennusten pihatilat ovat liike- ja asuinrakennuksen katolla, ja 
asuintorneilla tulee olla myös kattoterassi. 
 
Kaikkien uusien rakennusten pysäköintipaikat ovat tontin 45176/3 pysä-
köintilaitoksessa ja tontin 45176/7 uuden liikerakennuksen kahdessa 
ensimmäisessä kerroksessa.  

 
Mitoitus 
 

Kaavamuutoksen alueen kokonaiskerrosala on 46 700 k-m2. Purettavis-
sa rakennuksissa on kerrosalaa noin 15 600 k-m2 (Hansasilta ja tyhjil-
lään oleva toimistorakennus tontilla 45176/4).  
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Uutta asuntokerrosalaa on 16 800 k-m2. Tämän lisäksi liike- ja toimisto-
korttelialueilla on hotelli, noin 11 000 k-m2, ja elokuvakeskus, noin 5 000 
k-m2. Loppuosa uudesta kerrosalasta on myös liike- ja toimistokerros-
alaa, eli 13 900 k-m2.  

 
Muutosalueen pinta-ala on 4,13 ha. 

 
Asuinkerrostalojen korttelialue, johon saa sijoittaa myös liike- ja  
toimistotiloja (AK-1)  
 

Itäväylän kanteen liittyvät korttelialueet AK-1 ja KM-1. Kaava osoittaa 
korttelialueet tasolla noin +11.70 ja Itäväylä, Itäkatu ja Asiakkaankatu 
ovat alueen alittavia katuja. Asuintorneille ja liike- sekä toimistotiloille 
tarkoitettu korttelialue AK-1 on osa korttelia 45173 ja ulottuu maan-
tasoon Itäkadun ja Itäväylän välissä. Liiketilat sijoittuvat tason +11.70 
yläpuolelle, ja varsinaiset asuinkerrokset alkavat tornirakennuksissa 
vasta tasosta +23.30 ylöspäin. Asuintornien välissä on liike-, toimisto- 
tai asuintilaa, joiden katolle, tasolle noin +30.30 sijoittuu asuinraken-
nusten ulko-oleskelualue. Tason +11.70 alapuolelle sijoittuu kaksi ker-
rosta, joissa on asuntojen aputiloja. Tähän korttelinosaan sijoittuu 
myös Itäväylän tunnelin pelastusturvallisuuteen liittyviä tiloja. 
 
Asuinrakennukset ovat kansitasosta lukien 14 kerrosta. Ylimpään ker-
rokseen sijoittuvat asukkaiden yhteiset saunatilat. Asuinrakennusten 
kerrosala on yhteensä enintään 8 400 k-m2, liike- ja toimistotilojen ker-
rosala yhteensä enintään 3 600 k-m2. Asuntojen keskikoko on vähin-
tään 55 huoneisto-m2. 
 
Asuintalojen osalta asemakaavassa on edellytetty rakennettavaksi 
1 autopaikka /130 k-m2 poiketen kaupunkisuunnittelulautakunnan las-
kentaohjeesta 1 ap/125 k-m2 (Kslk 7.2.2012). Pysäköintipaikkamääräys-
tä ei ole myöskään sidottu asuntojen lukumäärään 0,6 autopaik-
kaa/asunto. Koska asuntojen läheisyydessä on esikaupunkiolosuhteisiin 
nähden poikkeuksellisen hyvä joukkoliikenneliikennetarjonta, tätä on pi-
detty perusteltuna. Asuinkerrosalaa on asemakaavassa 16 800 k-m2. 
Pysäköintipaikkamääräyksen lievennys tarkoittaa n. 5 autopaikkaa, jo-
ten sen vaikutusta ei voi pitää kovin suurena.  
 

Asuinkerrostalojen korttelialue, johon saa sijoittaa myös liiketiloja (AK-2) 
 

Lyypekinaukion luoteispuolelle tulee uusi asuin- ja liikerakennusten 
korttelialue. Liiketilat ovat katutasossa Lyypekinaukion varrella ja liike-
kerroksessa noin tasolla +11.70. Näiden välissä on pysäköintikerros ja 
asuntojen aputiloja.  
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Varsinaiset asuintornit nousevat tasosta +18.30 liiketilakerroksen ylä-
puolelta. Asuntojen pihat ovat liiketilojen päällä katolla. Asuinraken-
nusten enimmäiskerrosluku katutasosta laskien on 16 kerrosta. Asuin-
rakennusten kerrosalaa on yhteensä enintään 8 400 k-m2 ja liiketilojen 
kerrosalaa enintään 1 300 k-m2. Asuntojen keskikoko on vähintään 75 
huoneisto-m2. Korttelialueen pysäköintipaikkamääräys on 1 ap/130 
k-m2. Kaikilla asuintonteilla on polkupyöräpaikkamääräys 1 pp/30 
k-m2. 
 

Liikerakennusten korttelialue, johon saa sijoittaa myös hotelli-,  
elokuvakeskus- ja kuntosalitiloja (KM-1)  
 

Liikerakennusten korttelialue KM-1 sijoittuu kansitasolle +11.70 osana 
korttelia 45176, ja ulottuu maantasoon Itäväylän ja Gotlanninkadun vä-
lissä. Itäväylä ja Gotlanninkatu ovat alueen alittavia katuja. Korttelialu-
eelle tulee hotellitorni, elokuvakeskus ja liiketiloja. 
 
Liiketilat ovat liikekerroksessa noin tasolla +11.70. Ne liittyvät kauppa-
keskuksen uuteen sisäiseen kehäkäytävään. 
 
Elokuvakeskus on noin tason +17.30 yläpuolella, osittain Itäväylän ja 
Gotlanninkadun välisellä alueella ja osittain Gotlanninkadun yläpuolel-
la. Elokuvakeskus tulee kannen tasosta lukien toiseen ja kolmanteen 
kerrokseen, ja osittain tontille 45176/7. 
 
Hotellitorni sijoittuu Itäväylän ja Gotlanninkadun väliselle alueelle. Ho-
tellissa on enintään 14 kerrosta kansitasosta +11.70 lukien. Hotellista 
tulee olla suora yhteys Itäväylän päälliselle kävelykadulle ja Gotlannin-
kadulle. Gotlanninkadulta on huoltoajo ja saattoliikenne. 
 
Liiketilojen kerrosalaa, joihin sisältyy hotelli ja elokuvakeskus, on 
25 000 k-m2. Näistä hotellikerrosala on enintään 11 000 k-m2 ja eloku-
vakeskus enintään 5 000 k-m2. 
 

Autopaikkojen korttelialue (LPA) 
 
Toisella LPA-alueella (45176/3) on nykyinen pysäköintilaitos, toisella 
(45052/3) on nykyinen maantasopysäköintialue. Maantasopysäköinti-
alue pienenee, kun Gotlanninkatu leikkaa siitä pienen osan.  
 
Pysäköintilaitokseen sijoitetaan tontin 45052/3 LPA-alueelta siirrettävi-
en autopaikkojen lisäksi ohjeellisen tontin 45173/23 asunnoille varatta-
vat autopaikat, hotellin autopaikat ja osa ohjeellisen tontin 45176/8 au-
topaikoista. Pysäköintilaitostontin kautta on osoitettu ajo viereiselle 
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asuinkerrostalotontille 45176/8 ja pelastuslaitoksen nostokoriauton 
pääsy asuintornin viereen. 
 

Suojaviheralue (EV) 
 
Varsinaisella kaava-alueella on vain noin 450 m2 viheraluetta. Uusi ka-
tuyhteys Marjaniementien sillalta Asiakkaankadulle sijoittuu suurim-
maksi osaksi kyseiselle viheralueelle. Loppuosa alueesta on muutettu 
suojaviheralueeksi. 
 

Liikenne 
 
Nykyinen Itäväylä katetaan ja rakennetaan kaava-alueella 3 + 4-kais-
taiseen tunneliin, jossa itä- ja länsisuuntainen liikenne ovat omissa tun-
neleissaan korttelialueiden alla. Itäväylän tasaus laskee n. puolella 
metrillä nykyisestä, jotta tunneliin syntyy vapaata ajokorkeutta 5,2 met-
riä. Tunneleiden välissä on rakennevyöhyke, johon sijoitetaan myös 
yläpuolisen rakenteen perustuksia ja kantavia rakenteita. Tunneleista 
pääsee hätätilanteesta pelastautumaan viereisille Itäkadulle ja Gotlan-
ninkadulle. 
 
Sivukatujen korkeustaso pysyy likipitäen nykyisenä. Itäkadun ja Got-
lanninkadun katutilat ovat avoimia lukuun ottamatta Itäkatua Hansa-
kauppiaanaukion ja Hansasillan kohdalla ja Gotlanninkatua elokuva-
keskuksen kohdalla. Itäkadulta on kulku nykyiseen kauppakeskukseen 
ja uusiin asuinrakennuksiin. Myös uusien liiketilojen huoltoajo tapahtuu 
Itäkadulta. Gotlanninkadulta on ajoyhteys uuteen hotelliin ja sen pysä-
köintiin, elokuvakeskuksen pysäköintiin ja tulevan Citymarketin pysä-
köintiin. Gotlanninkadun kautta tapahtuu myös Itäkeskuksen eteläosan 
liiketilojen huolto.  
 
Itäväylälle on mahdollista rakentaa pikavuoroliikenteen vaihtopysäkit. 
Tallinnanaukiolle pääsyä varten Gotlanninkadulle rakennettavaan ho-
telliin on tehty varaus hissille jalankulkijoita varten. Itäkadulla on nykyi-
sen porrasyhteyden lisäksi jalkakäytävä Itäkadun ylittävälle valo-ohja-
tulle suojatielle. 
 
Tarpeeton raideliikennealue Itäväylän pohjoispuolella on muutettu ka-
tualueeksi. 
 

Kaupalliset palvelut 
 
Kaava-alueen uusia palveluja, joita ei Itäkeskuksessa tällä hetkellä ole, 
ovat hotelli ja elokuvakeskus. Samalle tontille suunnitellaan myös kun-
tosalitiloja. 
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Erikoiskaupan ja palvelujen lisätilantarve koko Itäisessä suurpiirissä 
vuoteen 2018 mennessä on 84 000 k-m² (Santasalo 2008, taulukko 1). 
Ilman auto- ja varaosakauppaa erikoiskaupan ja palvelujen tilantarve 
on 77 000. Vartiokylän peruspiirin ostovoiman perusteella tilantarvetta 
on tästä kuitenkin vain noin 12 000 k-m², koska alueella on jo nykyisel-
lään runsas kaupan tarjonta. Aluekeskuksena Itäkeskus palvelee kui-
tenkin laajempaa aluetta.  
 
Itäkeskuksen kaupan tilan laajennuksesta (29 900 k-m²) hotelli on noin 
11 000 k-m2, elokuvakeskus noin 5 000 k-m2, ja loput noin 13 900 k-m2 
on uutta erikoisliikkeiden liiketilaa, johon sisältyy myös kuntokeskustilo-
ja. Alustavien suunnitelmien mukaan päivittäistavarakaupan osuus ei 
juuri kasva nykyisestä. Alue kerää jo nyt noin puolet myynnistään oman 
alueen ulkopuolelta. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Itäväylän kattaminen ja lisääntyvät kaupunkitoiminnot edellyttävät yh-
dyskuntateknisen huollon verkostojen lisä- ja uudelleenrakentamista. 
Merkittävimmät muutostyöt ovat Itäväylän ja rinnakkaiskatujen kattami-
sen kohdalla tarvittava vesihuollon runkoyhteyksien uudelleen raken-
taminen ja tulvakanaalin jatkaminen. Tornitaloihin on toteutettava vesi-
johtoveden kiinteistökohtainen paineenkorotus. Kaavassa on määräyk-
siä liikennetunnelien katolla tasolla n. +11.70 m sijaitsevan ulkokävely-
alueen yhdyskuntateknisen huollon hoitamisesta sekä johtamistarve-
merkintä nykyisen liikerakennuksen poikki rakennetuista verkostoista. . 
Alueen korkeimpiin rakennuksiin tulee tarvittaessa järjestää kiinteistö-
kohtainen paineenkorotus riittävän vesipaineen varmistamiseksi. 
 

Pohjarakentaminen 
 
Alueen uudet rakennukset, liikennetunnelit ja sillat perustetaan paaluilla 
kovaan pohjaan. Alueen katujen maapohja vahvistetaan syvästabiloin-
nilla. Kattamisalueella vesihuollon runkolinjat ja tulvakanaali peruste-
taan paalulaatalle. 
 

Pelastusturvallisuus 
 
Pelastusturvallisuus on vaikuttanut voimakkaasti kaavan ja sen pohja-
na olleiden viitesuunnitelmien toimintojen sijoittamiseen ja rakennusten 
massoitteluun, sillä kaava sisältää kansirakentamista ja runsaasti ker-
rosalaa. 
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Kansirakentamisen kustannusten alentamiseksi Itäkatu ja Gotlanninka-
tu ovat pääosin kattamattomia. Tämä mahdollistaa korkeiden raken-
nusten pelastusturvallisuuden edellyttämän nostotikasauton käytön Itä-
kadulta ja Asiakkaankadulta. Tällöin kansi on voitu mitoittaa paloauton 
kuormitukselle (enintään 15 tonnia), mikä edelleen vähentää kattamis-
kustannuksia. Paloautojen toiminta kannella edellyttää kahden toisis-
taan riippumattoman ajoyhteyden järjestämistä, minkä vaatimuksen 
kaava täyttää. Kaavamääräyksen mukaan liikennetunnelien päällisen 
ulkoalueen pelastusturvallisuuden edellyttämien kunnallisteknisten ra-
kenteiden, esim. palovesijohtojen, liittäminen maanpintatason kunnal-
listekniikkaan tulee hoitaa ulkokävelyalueen viereisten tonttien kautta. 
 
Lyypekinkujan varressa sijaitsevien tornitalojen nostokoriautojärjestelyt 
voidaan suunnitella jatkossa tarkemmin, sillä talojen sivuille on maan-
tasossa pelastuslaitoksen kalustolla vapaa pääsy Lyypekinkujalta ja 
viereisen LPA-tontin ajoyhteyttä pitkin. 
 
Tornitalojen kaksoisporraskäytävät ja sprinklaus samoin kuin matalam-
pien asuinrakennusten ja liikerakennusten pelastautumisjärjestelyt 
määritetään tarkemmin toteutussuunnittelussa. Kaavassa on yleisiä 
määräyksiä pelastusturvallisuuden jatkosuunnittelusta ja toteutuksesta. 
 
Itäväylän liikennetunneleita tarvitaan nimenomaan pelastusturvallisuu-
den takia, joskin ne myös estävät liikennemelun leviämisen sivukaduil-
le. Kaksi erillistä tunnelia, joksi kaava järjestelmän määrää, mahdollis-
taa tehokkaan palo-osastoinnin. Kaava määrää, ettei tunnelin kattoa ja 
seiniä saa lävistää ulkopuolisilla rakenteilla.  
 
Kaavassa liikennetunnelit määrätään toteutettavaksi ennen viereisten 
tonttien rakentamista. Liikennetunneleista määrätään rakennettavaksi 
hätäpoistumistiet Itäkadulle ja Gotlanninkadulle. 
 
Liikennetunnelit varustetaan normaali- ja palotilanteiden edellyttämällä 
liikenteenohjaus-, ilmanvaihto-, savunpoisto- ja sammutusjärjestelmillä. 
Liikennetunnelien edellyttämiä teknisiä laitteita ja tiloja saa kaavamää-
räyksen mukaan sijoittaa Itäväylän viereisille tonttialueille. Kaava mää-
rää liikennetunnelien katon palo- ja melusuojattavaksi. 
 
Itäväylän katettavan osuuden pituus on 150 metriä, mikä on selvästi 
enemmän kuin suositukset ajoittain ruuhkaantuvan liikennetunnelin pi-
tuudeksi. Kaavamääräyksen mukaan ruuhkaantumisen edellyttämät 
toimet on selvitettävä ennen Itäväylän yläpuolisen rakentamisen raken-
nusluvan myöntämistä. 
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Itäkatu ja Gotlanninkatu ovat asuintornien vieressä avoimet kattotasolle 
saakka. Kaavamääräyksen mukaan näille kattamattomille Itäkadun ja 
Gotlanninkadun katuosuuksille ei saa sijoittaa sellaisia laitteita tai johto-
ja, jotka saattavat vaikeuttaa pelastuslaitoksen nostokoriautojen toimin-
taa. 
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Asemakaavatyön yhteydessä on tehty liikennemelu- ja ilmanlaatuselvi-
tyksiä. Ne perustuivat vuoden 2030 ennusteliikennemääriin, jotka ovat 
eri väylien osalta seuraavat (ajon./arkivuorokausi): 
 
Itäväylä 51 600 
Kehä I–Meripellontie 41 600–56 000 
Itäkatu 8 900 
Gotlanninkatu 1 300 
Turunlinnantie 16 000 
Marjaniementie 13 000 
Kauppakartanonkatu 13 600 
 
Meluselvityksessä laskettiin rakennusten julkisivujen ja oleskelupihojen 
sekä kattoterassien keskiäänitasot. Samalla selvitettiin myös Itäväylän 
ylittävän kävelysillan melutasoja. Oleskelupihojen ja kattoterassien 
osalta on selvitetty keinot, joilla pihojen melutasot saadaan hyväksyttä-
välle tasolle. Oleskelupihoja ja kattoterasseja sekä kävelysiltaa suojaa-
vien meluaitojen korkeuksista on annettu kaavamääräyksiä. 
 
Kaavassa on annettu määräyksiä ulkoseinärakenteiden ääneneristä-
vyydestä liikennemelua vastaan. Näin saavutetaan myös sisätiloissa 
hyväksyttävä sisämelutaso. 
 
Parvekkeiden rakentaminen asuntoihin on sallittu, jos ne pystytään lasi-
tuksella riittävästi suojaamaan melulta. Asuintonteilla 45173/23 ja 
45176/8 sallitaan puolilämpimien viherhuoneiden rakentaminen, jos 
parvekkeella ei muilla keinoilla saavuteta riittävän alhaista melutasoa. 

 
Ilmanlaatuselvityksessä arvioitiin leviämislaskelmilla liikenteen päästö-
jen aiheuttamia typpidioksidin pitoisuuksia pistemäisissä kohteissa 
kaava-alueen kävelykannen, pihojen ja kattojen tasolla. Päästöjen las-
kennassa käytettiin ennusteliikennettä ja nykytilanteen mukaisia ajo-
neuvokohtaisia päästökertoimia. Selvityksen mukaan typpidioksidipitoi-
suudet alittavat raja- ja ohjearvot kaikissa tarkastelupisteissä. 

 
Asemakaavassa on liikerakennuksen ilmanvaihdon järjestämistä kos-
kevat kaavamääräys, jonka mukaan uudet liikerakennukset tulee va-
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rustaa koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jonka tuloilman otto-
kohta on kaksi metriä tontin korkeimpien rakennusten kattotason ylä-
puolella. Tonttien pysäköintilaitosten poistoilmakuilut on rakennettava 
vähintään 2 m tontin ylimmän vesikaton yläpuolelle. 
 

Nimistö Alueella on uusi katu, Marjaniementien sillan ja Asiakkaankadun yhdis-
tävä katuyhteys, jolle nimistötoimikunta on päättänyt esittää nimeksi 
Gotlanninkatu - Gotlandsgatan. Osa Asiakkaankadusta muutetaan sa-
malla Gotlanninkaduksi. Kannen länsipäähän tulevalle aukiolle on an-
nettu nimi Hansakauppiaanaukio - Hanseatplanen ja uudelle kevyen lii-
kenteen raitille, joka tulee kannen päälle nimi Rostockinpolku - Ros-
tocksstigen. 
 

5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 

 
Kaavalla aikaansaadaan asumiselle ja työpaikoille uutta tonttimaata. 
Uusia huomattavia asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueita sijoit-
tuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Vähittäiskaupan suur-
yksiköt on sijoitettu tukemaan yhdyskuntarakennetta.  
 
Samalla on muodostettu pienimittakaavaista katutilaa suunnittelualu-
een sisäiselle kevyelle liikenteelle. Näin saavutetaan keskuksen raken-
tuessa kaupunkimaisuutta. Jatkotyöskentelyssä etenkin kannen jatko-
osaa suunniteltaessa tullaan kiinnittämään tähän erityistä huomiota. 
 
Keskittämällä rakentamista aluekeskuksen ytimeen ja varaamalla eri 
toiminnoille, kuten asumiselle ja uusille palveluille tilaa, parannetaan 
samalla joukkoliikenteen hyödyntämismahdollisuuksia ja aikaansaa-
daan energiatehokasta kaupunkirakennetta. Alueidenkäytön suunnitte-
lussa merkittävä rakentaminen on sijoitettu joukkoliikenteen, erityisesti 
raideliikenteen palvelualueelle. 
 
Kansi vähentää Itäväylän aiheuttamaa estevaikutusta. 

 
Vaikutukset liikenteeseen ja liikenteen turvallisuuteen 

 
Tiivistyvä rakenne kasvattaa alueen sisäistä kokonaisliikennemäärää. 
Gotlanninkadun tarkoituksena on tarjota uusi yhteys lännestä Itäväylän 
eteläpuolella oleviin Itäkeskuksen palveluihin (Citymarket, elokuvakes-
kus, hotelli, uudet asuintornit). Tällä pyritään vähentämään Itäväylän ja 
Kehä I:n/Meripellontien liittymän sekä Kauppakartanonkadun länsipään 
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liikennekuormitusta. Keskustaan suuntautuva liikenne pääsee Itäväyläl-
le kulkematta Kehä I:n ja Meripellontien kautta.  
 
Pahimmissa ruuhkatilanteissa katuverkon välityskyky ei tule riittämään, 
koska tähän asemakaavaan liittyvät katujärjestelyt eivät lisää olennai-
sesti pääkatuverkon välityskykyä. 
 
Kehä I:n ja Meripellontien eritasoliittymävaihtoehtoihin asemakaavalla 
ei ole merkittävää vaikutusta. Ne on pyritty ottamaan mahdollisimman 
hyvin huomioon asemakaavoituksen yhteydessä.  
 
Asemakaavan muutoksessa on otettu huomioon mahdollisuus sijoittaa 
Itäväylää käyttävien pikavuorojen pysäkki kattamisalueen länsipäähän. 
Muuten asemakaavalla ei ole vaikutusta linja-autoliikenteeseen.  
 
Alueidenkäytössä on varattu riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn ver-
kostoja varten ja edistetty verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laa-
tua. Itäväylän kattamisen myötä jalankulun ja pyöräilyn yhteydet Itä-
keskuksen etelä- ja pohjoisosan välillä paranevat. Jalankulku- ja pyörä-
teiden uudelleen rakentamisen myötä jalankulkuympäristön laatu para-
nee. Yksi Itäkeskuksen suuria ongelmia on ollut jalankulkualueiden 
suuri ja epätasainen painuminen. Tämä johtuu huonosta maaperästä ja 
puutteellisista perustamistavoista. Esteettömien yhteyksien tarjoami-
seksi Itäväylän päällä olevalle kannelle on tehty tarvittavat tilavarauk-
set. 

 
Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen 

 
Kaavoitustyön yhteydessä on selvitetty uusien asuinrakennusten asu-
misoloja. Kaava luo edellytykset melun ja ilmanlaadun ohje- ja suosi-
tusarvojen mukaiselle sekä pelastusturvallisuuden määräysten mukai-
selle jatkosuunnittelulle ja toteutukselle. Selvitykset ovat selostuksen 
liitteenä.  
 
Uudet tornirakennukset sijoittuvat nykyisten asuinrakennusten pohjois-
puolelle, eivätkä varjosta niitä. Uusien tornien pohjoispuolella on nykyi-
nen kauppakeskus, kulttuurikeskus Stoa ja Matteuksenkirkko. Uudelta 
Gotlanninkadulta liikenne aiheuttaa lisää melua tontin 45052/2 opiskeli-
ja-asuntolaan. Asuntolassa on sivukäytäväjulkisivu liikenteen puolella, 
ja tarkoituksena on jatkossa parantaa ääneneristävyyttä sillä puolella 
seinän tai parvekelasituksen avulla. 
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Vaikutukset kaupunkimaisemaan ja luontoon 
 

Itäkeskuksen ympäristöön rakentuvat hankkeet ovat mittakaavaltaan 
suuria. Myös liikenneinfrastruktuuri (sillat, liittymät yms.) tulee jatkossa-
kin olemaan hyvin dominoiva kaupunkikuvallinen tekijä alueella. Näin 
syntyvä kaupunkimaisema muodostuu suurista rakenteista ja tornita-
loista ja erottuu ympäristössään selkeästi alueen keskuksena.  

 
Kaavamuutoksella viheraluetta muuttuu katualueeksi Itäväylän reunas-
sa. Alue on liikennealueen suojaviheraluetta. Uuden kadun rakentami-
sen myötä viereinen leikkipuisto tulee suojella liikenteen melulta ja 
päästöiltä.  

 
Vaikutukset teknisen huollon järjestämiseen 

 
Kaava luo edellytykset korkeatasoisten kunnallisteknisten palveluiden 
toteuttamiselle alueella. Kaavan toteuttaminen ei aiheuta kunnallistek-
nisen palveluasteen heikkenemistä alueen ulkopuolella, mutta Itäkes-
kuksen rakentamisen edelleen lisääntyessä tulisi ryhtyä toimiin korkea-
jännitteisen sähkönsyötön toimintavarmuuden parantamiseksi kaava-
alueen ulkopuolella.  

 
Vaikutukset kulttuuripalveluihin 

 
Asemakaavan muutos luo edellytykset elokuvakeskuksen rakentami-
selle, mikä puuttuu Itä-Helsingistä. 

 
Kaupalliset vaikutukset 
 

Itäkeskukseen on mahdollista rakentaa uutta liiketilaa 29 900 k-m². Tä-
hän sisältyy hotelli, elokuvakeskus ja kuntosalitilat, kaikki muu (noin 
12 000 k-m2) on lähes kokonaan erikoiskauppaa. Kaupan liiketila koko-
naisuutena vastaa Itäisen suurpiirin kysyntään. Uudet toiminnot tekevät 
Itäkeskuksesta entistä vahvemman ja monipuolisemman aluekeskuk-
sen. Hanke ei kuitenkaan tilantarvearvioiden mukaan syö lähialueiden 
mahdollisuuksia kehittyä monipuolisemmiksi palvelujen keskittymiksi. 

 
Sijainniltaan Itäkeskus on monipuolisesti saavutettavissa. Asiointiselvi-
tysten mukaan Itäkeskuksessa korostuu julkisen liikenteen osuus asi-
ointiliikenteessä. Hanke tukee palvelujen monipuolistumisen kautta 
aluekeskuksen kehittämistä niin palvelu- kuin työpaikka-alueena.  
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Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
 
Kaavassa osoitetun yleistä tarvetta palvelevan rakentamisen kustan-
nukset ovat (alv 0 %, hintataso 10/2012): 
 

 Liikennetunnelit teknisine tiloineen 27,4 milj. euroa 
 Siltojen purkaminen ja rakentaminen 11,6 milj. euroa 
 Katualueet ml. vesihuolto ja kuivatus   6,8 milj. euroa 
   
 Yhteensä 45,8 milj. euroa 

 
Edellä mainituissa luvuissa ei ole mukana kunnallisteknisiä palveluita 
tuottavien tahojen käyttömaksuilla rahoitettavien ja muiden yksityisten 
tahojen rahoitettaviksi tulevien yleisten yhdyskuntateknisten verkosto-
jen rakentamiskustannuksia. Kaava-alueen rakentamisen yhteydessä 
on kaava-alueen ulkopuolella tarkoituksenmukaista toteuttaa katujen 
tasauksen, pohjanvahvistuksen ja kunnallistekniikan sekä aluekuiva-
tuksen muutoksia, joiden rakentamiskustannukset ovat n. 2,4 milj. eu-
roa. 
 

6 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS  

 
Koska Itäväylän liikennetunnelit, rakennettavat rakennukset ja työnai-
kaiset liikennejärjestelyt liittyvät tiiviisti toisiinsa, on liikennetunnelien ja 
rakennusten suunnittelu tehtävä samanaikaisesti toisiinsa sovittaen. 
Kohteen suunnitteluaika on arviolta noin 1–2 vuotta ja rakennusaika 
noin 4 vuotta. Toteuttaminen alkaa Citymarketin tontista, joka kuuluu 
viereiseen kaava-alueeseen. 
 
Kesko on ilmoittanut aloittavansa uuden Citymarketin rakentamisen he-
ti saatuaan rakennusluvan. Keskon tontilla asemakaava on saanut lain 
voiman. Rakennussuunnittelun myötä on myös ilmennyt tarvetta poik-
keamismenettelyyn. Tonttia 45176/7 Hansasillan eteläpäässä, josta on 
tarkoitus purkaa tyhjillään oleva toimistorakennus, on tarkoitus käyttää 
väliaikaiseen pysäköintiin Citymarketin rakentamisen aikana.  
 
Kesko ja YIT on suunnitellut toteuttavansa hotellin ja elokuvakeskuksen 
sekä kaksi asuintornia. YIT:n toimesta tutkitaan jatkossa vielä pohjapin-
ta-alaltaan isompia asuintorneja. Tämä saattaa aiheuttaa asemakaa-
van muuttamisen tarvetta. 
 
Itäväylän kattaminen, hotelli, elokuvakeskus ja kaksi asuintornia vaatii 
YIT:n ja kaupungin yhteissuunnittelua ja yhteistoteutusta. Asemakaa-
vassa on määrätty, että Itäväylän kattaminen, Hansakauppiaanaukio ja 
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Rostockinpolku sekä hotelli, Itäväylän päälle tulevat liiketilat ja kaksi 
asuintornia on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena. Kaava-
määräys ulkokävelyalueen yhdyskuntateknisen huollon ja pelastustur-
vallisuuden edellyttämien rakenteiden johtamisesta Itäväylän yläpuolis-
ten ja viereisten tonttien kautta edellyttää käytännössä liikennetunneli-
en ja tonttien samanaikaista suunnittelua. Tämä on tarpeen rakentei-
den yhteensovittamisen ja rakentamisaikaisten liikennejärjestelyjen 
asianmukaisen suunnittelun takia. 
 
Itäväylän ja Itäkadun välisen AK-1-korttelin asukkaiden piha-alueen to-
teuttaminen katolle ja pihan melusuojaus edellyttävät, että asuintornien 
välinen viisikerroksinen asuin-, liike- ja toimistorakennusmassa raken-
netaan samanaikaisesti asuntojen rakentamisen kanssa, ja että piha-
alue suojataan Itäkadun ja Itäväylän melulta riittävän korkeilla meluai-
doilla. 
 
Rakentamisen alta joudutaan purkamaan nykyinen Asiakkaankadun sil-
ta ja Itäväylän ylittävä Hansasilta. Hansasillan purkaminen on välttämä-
töntä, koska nykyisen Hansasillan rakenteiden alareuna on tasossa 
+9,50 ja uuden liikennetunnelin kattolaatan alapinta on tasossa +10,30. 
Liian alhaalla olevan korkeusasemansa vuoksi Hansasiltaa ei voi säilyt-
tää. Hansasiltaa ei voi myöskään nostaa ylemmäksi, koska sen raken-
nepaksuus on suurempi kuin tulevan betonitunnelin. 
 
Liikennejärjestelyjen vuoksi on Itäväylän tunnelit syytä rakentaa tunneli 
kerrallaan. Näin saadaan riittävästi tilaa tarpeellisille kaistajärjestelyille. 
ltäväylän liikennetunnelit on rakennettava ennen rakennusten rakenta-
mista. Tunneleiden väliin tulevat rakennusten perustukset on rakennet-
tava tunnelien rakentamisen yhteydessä. Perustusrakenteet on hyvä 
rakentaa saman tien kannen tasoon asti. 
 
Rakentamisen aikana Hansasillan kulkuyhteys Itäväylän yli on suljettu-
na. Myös Asiakkaankadun sillan purkaminen poistaa rakentamisajaksi 
kulkuyhteyden Itäväylän yli. Jonkinlaisen kulkuyhteyden säilyttämiseksi 
rakennustyö tulisi vaiheistaa siten, että tunnelien länsipää Hansasiltaan 
asti ja Asiakkaankadun uusi yhteys rakennetaan valmiiksi ennen Han-
sasillan purkamista. 
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7 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kesko Oyj on hakenut 16.2.2006 asemakaavan muuttamista siten, että 
alueille voitaisiin sijoittaa liike-, toimisto- ja asuinrakentamista erikseen 
täsmennettävällä tavalla.  
 
YIT Rakennus Oy ja Kesko Oyj ovat yhteisellä kirjeellä kiinteistölauta-
kunnalle 14.5.2008 pyytäneet tonttivarausta ja asemakaavatyön käyn-
nistämistä Itäväylän päälle välille Asiakkaankadun silta–Hansasilta.  
 
Osallisille on lähetetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Citymarke-
tin osalta päivätty 17.2.2006 ja hotelli- elokuvakeskuksen osalta päivät-
ty 12.6.2009). Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmien mukaisesti.  
 
Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuosien 2006–2010 kaavoituskatsauk-
sissa. 
 
Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat 
olleet nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa, kulttuurikeskus 
Stoa:ssa ja viraston internetsivuilla 28.9.–16.10.2009. Luonnosta kos-
keva yleisötilaisuus pidettiin 29.9.2009.  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Itäkeskuksen alueen asema-
kaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen jatkosuunnittelun pohjaksi 
3.12.2009. Luonnos on jaettu kahteen osaan, joista kaupunkisuunnitte-
lulautakunta puolsi ensimmäisen osan eli Itäkeskuksen Citymarketin 
alueen asemakaavaehdotuksen hyväksymistä 17.6.2010, ja joista tämä 
asemakaavan muutosehdotus on toinen osa. 
 

Viranomaisyhteistyö 
 
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyö-
tä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston, pelastuslaitoksen, ympäristö-
keskuksen, rakennusviraston, rakennusvalvontaviraston ja Helen Säh-
köverkko Oy:n kanssa. 
 
Asemakaavan muutosluonnoksesta on pyydetty lausunnot Uudenmaan 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Helsingin ympäristökes-
kukselta, kiinteistövirastolta ja pelastuslaitokselta. 
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (23.8.2010) ottaa 
lausunnossaan kantaa lähinnä melukysymyksiin. Paikka soveltuu huo-
nosti asumiseen, eikä pystytä osoittamaan riittävästi ohjearvot täyttä-
vää ulko-oleskelutilaa. Lisäksi kiinnitetään huomiota koneelliseen il-
manvaihtoon, viilennykseen ja parvekkeiden melutasoon. 
 
Helsingin kaupungin ympäristökeskus on (4.3.2010) ilmoittanut, että 
Itäkeskuksen kauppakeskus lähialueineen on merkittävä ihmisten päi-
vittäinen liikkumisympäristö, jota koskevat samat ilmanlaatuvaatimuk-
set kuin asuinympäristöäkin. Ympäristökeskus huomauttaa myös 
asuinrakennuksien ja niiden piha-alueiden melutorjunta- ja ilmanlaa-
tuongelmista. 
 
Asemakaavamuutoksen jatkotyön aikana on tutkittu millä melusuojaus-
toimenpiteillä ulko-oleskelutilojen melusuojaus on riittävä. Valmistelus-
sa on otettu huomioon meluselvityksen tulokset ja asemakaavan muu-
tosehdotus sisältää tarvittavat melusuojaus-, ilmastointi- ja parveke-
määräykset.  
 
Kiinteistöviraston tonttiosasto (16.2.2010) toteaa, että Itäväylän katta-
minen on hyvin kallista, ja pohtii, voisiko jatkosuunnittelussa vielä tut-
kia, voiko kantta pienentää kustannusten pienentämiseksi ja säilyttää 
toimiva Hansasiltayhteys ainakin kattamisen ensimmäisen vaiheen ai-
kana. 
 
Itäväylän kattamisen alue on kaavamuutoksessa minimoitu. Hansasil-
tayhteyttä pyritään säilyttämään mahdollisimman pitkään. Uudessa 
asemakaavassa on yleinen jalankulkuyhteys vanhalla paikalla ja mää-
räys pienmyymälöistä. 
 
Helsingin kaupungin pelastuslaitos on (2.3.2010) ilmoittanut, että alu-
een turvallisuusratkaisut tulee toteuttaa kokonaisuutena, ja toimivien ja 
toteutuskelpoisten ratkaisujen löytämiseksi on syytä tehdä yhteistyötä 
pelastuslaitoksen kanssa. Olevien rakennusten ja alueiden turvallisuus-
taso täytyy säilyä myös viereisten tilojen rakentamisen aikana.  
 
Asemakaavamuutoksen valmistelussa on tehty yhteistyötä pelastuslai-
toksen kanssa ja otettu huomioon pelastuslaitoksen kommentit.  Ase-
makaavaehdotus sisältää tarvittavat turvallisuus- ja pelastusmääräyk-
set.  
 

Esitetyt mielipiteet 
 
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse 16 mielipidettä, joista 5 osallistumis- ja arviointisuunnitel-
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mavaiheessa ja 11 asemakaavan alustavaa muutosluonnosta. Lisäksi 
suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.  
 
Luonnosvaiheessa tulleet mielipiteet koskivat: 
- lisääntyvän asunto- ja liikerakentamisen mukanaan tuomaa lisälii-

kennettä ja liikenneverkon toimivuutta, 
- asuntorakentamista ylipäätänsä ja sen sijoittamista, asuintornien 

korkeutta, 
- Hansasillan purkamisesta koituvia kustannuksia ja niiden korvaa-

mista, 
- uuden Gotlanninkadun alle jäävien autopaikkojen osoittamista 

muualta, 
- pysäköintilaitokseen ajoa, 
- hyvän jalankulkuyhteyden turvaamista näkövammaisille Iiriksestä 

kauppakeskukseen, 
- uuden jalankulkualueen viihtyvyyttä, turvallisuutta ja valoisuutta, 
- Hansasillan kauppiaiden mahdollisuuksia jatkaa alueella, 
- eri sosiaaliryhmien kohtaamista, palveluja, hypermarketeja, pienliik-

keitä. 
 
Esitetyt mielipiteet on kaavamuutoksessa otettu huomioon, milloin se 
on kokonaisuuden kannalta ollut mahdollista.  
 
Tarkennetusta kaavaluonnoksesta on saatu kaksi mielipidettä. 
 
Saadut mielipiteet kohdistuivat näkövammaisten turvalliseen liikkumi-
seen Gotlanninkatua Hansakauppiaanaukiolle, ja Gotlanninkadun alta 
poistuvien autopaikkojen osoittamiseen muualle. 
 
Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että Gotlanninka-
dulle tulee Asujanpolun risteyksen kohdalle keskikoroke ja liikennevalo. 
Lisäksi voidaan järjestää esteetön yhteys Hansakauppiaanaukiolle. 
Poistuvien autopaikkojen tilalle on osoitettu uusia paikkoja. 
 

Lausunnot sekä nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset 
 
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 4.2.–7.3.2011. 
 
Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin kiinteistölautakunnan, ym-
päristölautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, pelastuslautakunnan, 
HSY Veden, Helsingin Energia -liikelaitoksen ja Helen Sähköverkko 
Oy:n, Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen sekä Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot. Ehdotuk-
sesta ei tehty muistutuksia.  
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Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota alueen rakentamiseen yhtenä ko-
konaisuutena, alueen visuaaliseen ilmeeseen, meluntorjuntaan, putki- 
ja johtosiirtoihin, toteutuksen kustannuksiin ja pelastusturvallisuuteen. 
 
Ympäristölautakunta katsoi, ettei voi puoltaa asemakaavan muutosta 
ympäristöhaittojen takia, ja esitti kaavamääräyksiin tarkennuksia haitto-
jen vähentämiseksi. 
 
Uudenmaan ELY-keskus katsoi, että asemakaava kohentaa Itäkeskuk-
sen ilmettä ja liittää Itäväylän eri puolet yhteen sekä monipuolistaa alu-
een maankäyttöä. Vähittäiskaupan suuryksikkö toteutuu yleiskaavan 
keskustatoimintojen alueelle, hyvien julkisten liikenneyhteyksien äärel-
le. ELY-keskus katsoi myös, että alue soveltuu enintään välttävästi 
asumiseen ja esitti tarkennuksia ympäristöhaittojen hallintaa koskeviin 
kaavamääräyksiin. ELY-keskus katsoi, että täydennetyillä määräyksillä 
saadaan MRL:n vaatima terveellisyys juuri ja juuri täytettyä melun ja il-
manlaadun osalta.  
 
Jatkosuunnittelun aikana rakennusviraston katu- ja puisto-osaston ti-
laamassa Itäkeskuksen laajennuksen yleissuunnitelmassa on tarkastel-
tu ja tarkennettu kaava-alueen rakentamisen ja muun tarpeen vaikutus-
ta kadunrakentamisen, aluekuivatuksen ja infrastruktuurin rakentamis-
tapoihin ja kustannuksiin kaava-alueella ja sen ulkopuolella.  
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto on 18.12.2012 tarkistanut asemakaavan 
muutosehdotusta lausuntojen johdosta seuraavasti: 
 
- Korttelin 45176 LPA-tontille nro 3 on lisätty merkintä tontin 

45179/4 autopaikoista.  
 

- Kaavamerkintöihin on lisätty 45173/23 AK-1-korttelialueen 
asuinkerrostalojen välissä olevaan kolmikerroksisen raken-
nusosan julkisivuille määräys ulkoseinien, ikkunoiden ja 
rakenteiden ääneneristävyydestä liikennemelua vastaan 
35 dB Itäkadun ja Rostockinpolun puolelle. 

 
- Liikerakennusten korttelialueen (KM-1) hotellitornin julki-

sivulle annettu rakennemääräys 35 dB on muutettu 37 
dB:ksi. 

 
- Viherhuoneen rakentamista koskeva määräys on ulotettu 

koskemaan myös korttelin 45176 asuntotorneja, joissa ei 
tavanomaisella parvekelasituksella voida kaikissa kohdissa 
taata riittävän hiljaisia parvekkeita. 
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Asemakaavamääräyksiin on lisätty seuraavat määräykset:  
 
- "Ohjeellisen tontin 45173/23 rakennusalalla asunnot eivät 

saa avautua yksinomaan Hansakauppiaanaukion eivätkä 
yksinomaan jk1-alueen puolelle." 

 
Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston teettämän julkisia alueita ja 
infrastruktuuria sekä kustannuksia koskevan selvityksen perusteella 
asemakaavan muutosehdotusta on tarkistettu seuraavilta osin: 
 
Asemakaavamääräyksiin on lisätty seuraavat määräykset:  
 
– "Korttelin 45176 ohjeellinen tontti 6 ja korttelin 45173 oh-

jeellinen tontti 23 sekä Itäväylän kattaminen, Hansakaup-
piaanaukio ja Rostockinpolku on suunniteltava ja rakennet-
tava kokonaisuutena. Rakennuksia ei saa ottaa käyttöön 
ennen kuin Itäväylä on katettu koko jk2- ja jk5-alueiden se-
kä tonttien rakennusalojen osalta.  

 
Ennen tonttien 45173/23 ja 45176/6 rakentamista ja Itä-
väylän kattamista, tai mikäli näiden tonttien asemakaavaa 
on myöhemmin muutettu, saadaan tonttien 45176/7 ja 8 
rakennukset toteuttaa, edellyttäen, että selvitetään Itä-
väylältä tonttien 45176/7 ja 8 rakennuksiin kohdistuva melu 
ja toteutetaan niiden ulkoseinissä, ikkunoissa ja rakenteis-
sa ohjearvojen edellyttämät ääneneristävyydet liikenneme-
lua vastaan.  

 
Tontin 45176/7 Gotlanninkadun puoleisen ulkoseinän 
suunnittelussa on varauduttava tontin 45176/6 Gotlannin-
kadun yli menevien rakenteiden kannattamiseen." 

 
– "Maanpinnan likimääräinen korkeusasema." 
 
– Itäväylän päällisen jalankulkualueen likimääräistä korkeus-

asemaa +11.40 on jatkoselvitysten perusteella muutettu 
luvuksi +11.70. Tämän perusteella on myös kaikki katto-
korkeudet korjattu 30 cm ylöspäin. 

 
– Itäväylän, Itäkadun ja Gotlanninkadun tulevat katutasot on 

merkitty asemakaavaan katetun alueen kumpaankin pää-
hän. 

 
– Ensimmäisestä pelastusturvallisuutta koskevasta määrä-

yksestä on poistettu lauseen alku: "Ennen rakennusluvan 
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myöntämistä…", koska vaiheittain toteutuksesta on mää-
rätty muualla.  

 
– a2/k- määräyksen katualueen vapaa korkeus on muutettu 

luvuksi 5,2 metriä. 
 
Asemakaavaselostukseen on tehty vastaavat muutokset ja täydennyk-
set. Rakennusviraston selvityksen johdosta on selostukseen tarkistettu 
hankkeen kustannuksia ja tehty teknisluontoisia tarkistuksia.  
 

8 
KÄSITTELYVAIHEET 

 
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 16.12.2010, ja se päätti puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä. 
 
Päätös syntyi kahden äänestyksen jälkeen. 
 
Merkittiin, että keskustelun kuluessa varajäsen Ovaskainen varajäsen 
Palaste-Eerolan kannattamana ehdotti, että autopaikkoja koskevaa 
kaavamääräystä muutetaan siten, että asuinkerrostalojen osalta auto-
paikkojen vähimmäismäärä on 1 ap/160 k-m2. 
 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 
6 (Johansson, Männistö, Niemi, Palmroth-Leino, Puura, 
Rauhamäki) – 3 (Palaste-Eerola, Modig, Ovaskainen). 

 
Merkittiin, että keskustelun kuluessa puheenjohtaja Rauhamäki jäsen 
Männistön kannattamana ehdotti, että kaavamääräyksistä poistetaan 
seuraavat keskipinta-alaa koskevat määräykset: "AK-1-korttelialueella 
asuntojen keskikoon tulee olla vähintään 55 huoneistoneliömetriä. 
AK-2-korttelialueella asuntojen keskikoon tulee olla vähintään 75 huo-
neistoneliömetriä." 
 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 
5 (Palaste-Eerola, Modig, Niemi, Puura, Ovaskainen) – 4 
(Johansson, Männistö, Palmroth-Leino, Rauhamäki). 
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on 18.12.2012 muuttanut asemakaavan 
muutosehdotusta. 
 
 
Helsingissä 18.12.2012 
 
 
 
 
Olavi Veltheim 
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ITÄKESKUKSEN CITYMARKETIN ALUEEN  
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

 

Suunnittelualue 
 
Asemakaava ja asemakaavan muutos kos-
kee Itäkeskuksessa Itäväylän, Visbynkadun, 
Kauppakartanonkadun, Visbynkujan, Lyype-
kinkujan ja Asiakkaankadun rajaamaa aluet-
ta. Alueeseen kuuluvat Citymarketin alue 
(Kauppakartanonkatu 3) sekä Lyypekinkuja 
3, 5, 7 ja 9 (korttelit 45176 ja 45177). 
 
Nykytilanne 
 
Alueella on tällä hetkellä Citymarketin suur-
myymälä ja siihen liittyvä pysäköintikenttä, 
Hansasillan jatkeena oleva aula ja portaat 
Lyypekinaukiolle, lähes tyhjillään oleva toi-
mistorakennus ja pysäköintilaitos.  
 
Mitä alueelle suunnitellaan 
 
Tavoitteena on edellytysten luominen ympä-
ristön eheyttämiselle ja kunnostamiselle, Ci-
tymarketin laajentamiselle ja sen toiminta-
mahdollisuuksien parantamiselle sekä hotel-
lin, elokuvakeskuksen, pysäköintilaitoksen ja 
asuntojen rakentamiselle.  
 
Aloite 
 
Asemakaava- ja kaavamuutostyö on tullut 
vireille Keskon aloitteesta. 
 
Maanomistus 
 
Kesko omistaa kiinteistöt nro 2:1103, 
2:1105, 2:1106 (Kauppakartanonkatu 3) ja 
Helsingin kaupunki omistaa muun alueen. 
Kaupungin tontit on pitkäaikaisella vuokra-
sopimuksella vuokrattu niiden käyttäjille. 

 
Kaavatilanne 
 
Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 
1979, 1985 ja 1999. Voimassa olevissa 
asemakaavoissa tontit ovat liike- ja toimisto-
rakennusten tontteja. Citymarketin kiinteis-
töillä ei ole asemakaavaa. 
 
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kes-
kustatoimintojen alueeksi. 
 
Muut suunnitelmat ja päätökset 
 
Kesko on teettänyt alueelle alustavan viite-
suunnitelmaluonnoksen.  
 
Kaupunki on teettänyt Itäkeskuksen alueelle 
alustavan kokonaistarkastelun.  
 
Vaikutusten arviointi 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto arvioi kaavan 
toteuttamisen vaikutuksia rakennettuun ym-
päristöön, kaupunkikuvaan, maisemaan ja 
luontoon, liikenteen turvallisuuteen, ihmisten 
terveyteen sekä yhdyskuntatalouteen kaa-
van valmistelun yhteydessä. 
 
Kaavan valmisteluun osallistuminen 
 
Aloitusvaihe 
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee 
esittää viimeistään 17.3.2006.  
 
Kaavan valmistelija on tavattavissa kaupun-
kisuunnitteluvirastossa sopimuksen mu-
kaan.  
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esil-
lä 27.2.–17.3.2006: 

 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansa-
koulukatu 3, aula 

 Kulttuurikeskus Stoassa, Turunlinnantie 
1 

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

 
Valmisteluvaihe 
Asemakaavaluonnos laaditaan keväällä 
2006. Maalis–huhtikuussa järjestetään asu-
kasilta, jossa luonnos esitellään. Asukasil-
lasta ja luonnoksen nähtävilläolosta ilmoite-
taan kirjeillä, lehti-ilmoituksella sekä viraston 
Internet-sivuilla ja siitä on mahdollisuus esit-
tää mielipiteensä. Viranomais- ja muu asian-
tuntijayhteistyö järjestetään erillisin neuvot-
teluin. 
 
Luonnosvaihe 
Saadun palautteen pohjalta muokataan 
kaavaluonnos, joka esiteltäneen kaupunki-
suunnittelulautakunnalle alkukesästä 2006. 
 
Tämän jälkeen kaavaluonnos viimeistellään. 
Jos muutokset ovat oleellisia, asetetaan 
luonnos uudelleen nähtäville. 
 
Ehdotusvaihe 
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen 
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoit-
teena on, että se esitellään kaupunkisuun-
nittelulautakunnalle talvella 2006–2007.  
 
Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan 
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viran-
omaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi 
tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.  
 
Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston 
käsiteltävänä syksyllä 2007. 
 
 

Ketkä ovat osallisia 
 
Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 

 alueen ja naapuruston kiinteistönomista-
jat, asukkaat ja yritykset  

 Puotila-seura 

 Itä-Helsingin Yrittäjät 

 kaupungin asiantuntijaviranomaiset: kiin-
teistöviraston tonttiosasto, rakennusvi-
raston katu- ja puisto-osasto, Helsingin 
Energia, Helsingin Vesi, pelastuslaitos 
sekä ympäristökeskus 

 Tiehallinto. 
 
Mistä saa tietoa  
 
Suunnittelun etenemisestä sekä osallistu-
mismahdollisuuksista tiedotetaan 

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

 Helsingin Uutiset -lehdessä  

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

 Helsingin kaavoituskatsauksessa.  
 
Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävil-
läolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka jul-
kaistaan Helsingin kaupungin virallisissa tie-
dotuslehdissä (Helsingin Sanomat, HBL, 
Uutispäivä Demari, Kansan Uutiset ja Alue-
uutiset) sekä viraston Internet-sivuilla 
(www.hel.fi/ksv). 
 
Mielipiteet 
 
Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoittee-
seen:  
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo  
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki  
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3) 
 
tai faksi 169 4445 
tai sähköposti kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi 
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Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti 
kaavan valmistelijalle. 
 
Kaavaa valmistelee 
 
aluearkkitehti Barbara Tallqvist 
puhelin 169 4315 
sähköposti barbara.tallqvist(a)ksv.hel.fi 
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ITÄKESKUKSEN HOTELLI- JA ELOKUVAKESKUS, 
JALANKULKUKANSI SEKÄ ASUINTONTIT 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

Suunnittelualue 
 
Asemakaavan muutos koskee Hansasillan 
ja Asiakkaankadun sillan välistä Itäväylän 
aluetta, molempia siltoja (45175/2) sekä 
tonttia Itäkatu 7 (45173/5, kauppakeskuksen 
vanha osa).  Suunnittelualue liittyy Keskon 
alueen asemakaavatyöhön, joka on meneil-
lään, ja jonka osallistumis- ja arviointisuunni-
telma on päivätty helmikuussa 2006 ja Itä-
keskuksen kokonaistarkastelutyöhön, jonka 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päi-
vätty helmikuussa 2008. 
 
Nykytilanne 
 
Alueella on Itäväylä, Itäkatu ja Asiakkaanka-
tu. Alueen kohdalla on kevyenliikenteen sil-
lat Asiakkaankadun silta ja Hansasilta. Itä-
kadun puolella muutos koskee myös Itäkatu 
7 liikerakennusta. Asiakkaankadun taitekoh-
dasta länteen on pysäköintitontti Asiakkaan-
katu 8 ja puistoalutta. 
 
Mitä alueelle suunnitellaan 
 
Alueelle on suunnitteilla avoin, jalankululle ja 
ehkä pyöräilylle yksinomaan tarkoitettu kan-
sirakenne, jonka päälle/yhteyteen sijoittuu 
hotelli-, elokuva- ja liikekeskus sekä kolme 
asuintornia. Osa tästä rakentamisesta sijoi-
tetaan Asiakkaankadun toiselle puolelle. Ta-
voitteena on ympäristön eheyttäminen (Itä-
keskuksen eteläisen ja pohjoisen osan yh-
distäminen) sekä toimintamahdollisuuksien 
parantaminen (hotellin, elokuvakeskuksen ja 
asuntojen rakentaminen sekä kevyen liiken-
teen yhteyksien parantaminen).  

Kahden jalankulkusillan välinen kansi on 
ensimmäinen osa Asiakkaankadun jalankul-
kusillalta Kehätielle ulottuvasta Itäväylän 
päälle rakennettavasta jalankulkualueesta. 
Kannen päätarkoituksena on yhdistää Itä-
keskuksen pohjois- ja eteläpuoli toimivaksi 
keskukseksi ja samalla mahdollistaa uusien 
asuinrakennusten ja liiketilojen rakentami-
nen Itäväylän päälle.  
 
Asiakkaankadun taitekohdasta tutkitaan uut-
ta katuyhteyttä Marjaniementien siltaan ja 
toisena vaihtoehtona suora ajoramppi Itä-
väylältä Asiakkaankadulle. 
 
Aloite 
 
Asemakaavamuutostyö on tullut vireille toi-
saalta YIT Rakennus Oy:n ja Kesko Oyj:n ja 
toisaalta Helsingin kaupungin aloitteesta.  
 
Maanomistus 
 
Helsingin kaupunki omistaa tontin 45175/2 
(Hansasilta). Tontti 45173/5 (kauppakes-
kuksen vanhin osa), jota asemakaavamuu-
tos tulee pieneltä osalta koskemaan, on yk-
sityisomistuksessa. 
 
Kaavatilanne 
 
Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 
1978–2000. Voimassa olevissa asemakaa-
voissa Itäväylä on katualuetta, Hansasilta 
liikerakennusten korttelialuetta (kortteliin 
45175 kuuluvan ulokkeen rakennusala, jolle 
saa rakentaa tasosta +9.40 ylöspäin.) ja Itä-
katu 7 liike- ja toimistorakennusten aluetta. 



  Hankenro 0750  
 Kslk 2008-1393/541 
12.6.2009 Oas 894-00/09  2 (3) 

    

 

 

 
 

 
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kes-
kustatoimintojen alueeksi. 
 
Muut suunnitelmat ja päätökset 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut Itä-
keskuksen alueelle kokonaistarkastelun, 
jossa on käytetty lähtökohtana Arkkitehtityö-
huone Artto Palo Rossi Tikan (Teemu Pa-
lon) tekemää suunnitelmaa Itäväylän päälle 
rakennettavasta kevyen liikenteen kannesta. 
 
Kokonaistarkastelu on merkitty kaupunki-
suunnittelulautakunnan kokouksessa 
27.3.2008 tiedoksi ja jatkosuunnittelussa  
huomioon otettavaksi. 
 
Kaupunginhallitus päätti 19.1.2009 varata 
YIT Rakennus Oy:lle ja Kesko Oyj:lle liki-
määräisen alueen Itäväylän yläpuolelta Asi-
akkaankadunsillan ja Hansasillan välistä. 
 
YIT Rakennus Oy on teettänyt alueelle alus-
tavan viitesuunnitelmaluonnoksen, joka liit-
tyy Kesko Oyj:n laajennus- ja muutosluon-
nokseen osoitteissa Asiakkaankatu 5–9. Vii-
tesuunnitelmaluonnos noudattaa kokonais-
tarkastelun suunnitteluperiaatteita. 
 
Vaikutusten arviointi 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto arvioi kaavan 
toteuttamisen vaikutuksia yhdyskuntaraken-
teeseen, rakennettuun ympäristöön, kau-
punkikuvaan, liikenteen ja teknisen huollon 
järjestämiseen, talouteen, terveyteen ja tur-
vallisuuteen, kulttuuriin, viihtyisyyteen ja 
palveluihin sekä mahdolliset muut kaavan 
merkittävät vaikutukset kaavan valmistelun 
yhteydessä. 
 
Kaavan valmisteluun osallistuminen 
 
Aloitusvaihe 

Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee 
esittää viimeistään 20.8.2009.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 
muuta valmisteluaineistoa (Itäkeskuksen 
kaupunkirakenteellinen kokonaissuunnitel-
ma 27.3.2008) on esillä 16.6.–20.8.2009  

 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansa-
koulukatu 3, 1. krs  

 Kulttuurikeskus Stoa, Turunlinnantie 1 

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

 
Valmisteluvaihe 
Asemakaavaluonnos laaditaan kesällä-
syksyllä 2009. Luonnoksen nähtävilläolosta 
ilmoitetaan kirjeillä, lehti-ilmoituksella sekä  
viraston Internet-sivuilla. Siitä järjestetään 
myös keskustelutilaisuus osallisille, ja siitä 
on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Vi-
ranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö jär-
jestetään erillisin neuvotteluin. 
 
Ehdotusvaihe  
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen 
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoit-
teena on, että ehdotus esitellään kaupunki-
suunnittelulautakunnalle syksyllä/talvella 
2009. 
 
Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan 
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viran-
omaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi 
tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.  
 
Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston 
käsiteltävänä syksyllä 2010 
 
Ketkä ovat osallisia 
 
Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, 
asukkaat ja yritykset  



  Hankenro 0750  
 Kslk 2008-1393/541 
12.6.2009 Oas 894-00/09  3 (3) 

    

 

 

 
 

 Puotila-Seura ry, Marjaniemi-Seura ry, 
Vartio- ja Mellunkylän pienkiinteistöyh-
distys ry,  

 Itä-Helsingin Yrittäjät ry 

 kaupungin asiantuntijaviranomaiset: kiin-
teistöviraston tonttiosasto, rakennusvi-
raston katu- ja puisto-osasto, ympäristö-
keskus, pelastuslaitos, Helsingin Vesi, 
Helsingin Energia 

 muut asiantuntijaviranomaiset: Uuden-
maan ympäristökeskus, Tiehallinto. 

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

 kirjeillä osallisille (Asunto- ja kiinteistö-
osakeyhtiön isännöitsijää pyydetään toi-
mittamaan tieto kaavoituksesta asukkail-
le, osakkaille ja kiinteistössä toimiville 
yrityksille).  

 Helsingin Uutiset-lehden itäpainoksessa  

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

 Helsingin kaavoituskatsauksessa.  
 
Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka 
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston 
Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv). 
 
Mielipiteet 
 
Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoittee-
seen:  
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo  
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki  
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3) 
 
tai faksi 310 37378 

tai sähköposti kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi 
 
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti 
kaavan valmistelijalle 
 
Kaavaa valmistelee 
 
arkkitehti Barbara Tallqvist 
puhelin 310 37283 
sähköposti barbara.tallqvist(a)hel.fi 
(vuosilomalla 29.6.–31.7.09) 
 
liikenneasiat DI Jussi Jääskä 
puhelin 310 37129  
sähköposti jussi.jaaska(a)hel.fi 
 
teknistaloudelliset asiat DI Jouni Kilpinen 
puhelin 310 37255 
sähköposti jouni.kilpinen(a)hel.fi 
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Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 

Kunta 091 Helsinki Täyttämispvm 25.11.201 

Kaavan nimi 
Itäkeskus hotelli- ja elokuvakeskus, jalankulkukansi sekä asuintor-
nit  

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm   

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm   
 

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus   
 

Generoitu kaavatunnus     
  

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 4,1313  Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]   
 

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]   Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 4,1313  
 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 
Pinta-ala 

[%] 
Kerrosala [k-

m²] 
Tehokkuus 

[e] 
Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 
Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 4,1313 100,0 46700 1,13 0,0000 31100 

A yhteensä  0,4121 10,0 21700 5,27 0,4121 21700 

P yhteensä          -0,2780   

K yhteensä  1,0767 26,1 25000 2,32 0,4522 9400 

L yhteensä  2,6071 63,1     -0,6217   

E yhteensä  0,0354 0,9     0,0354 
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L yhteensä  2,6071
 

  
  

-0,6217
  

Kadut 1,9498
 

74,8
   

-0,5489
  

LR 
    

-0,0571
  

LPA 0,6573
 

25,2
   

-0,0157
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Kaava-alueen nro 12024 rajaus                                                         
                              

Itäinen toimisto                                   

Asemakaavaosasto                                   

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto     

keskus, jalankulkusilta ja asuintornit                            
ILMAKUVA, Itäkeskus, hotelli, elokuva-





ASEMAKAAVAMERKINN˜T JA 
-M˜˜R˜YKSET

viiva.
2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva 

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Kahden eri korttelin välinen raja.

Osa-alueen raja.

Korttelin numero.

Ohjeellinen tontin numero.

KORTTELIALUEET

sijoittaa myös liike- ja toimistotiloja.
Asuinkerrostalojen korttelialue, johon saa 

sijoittaa myös liiketiloja.
Asuinkerrostalojen korttelialue, johon saa 

 
osoitetulle paikalle.
tiloja. Hotelli on tulee sijoittaa sille 
hotellin, elokuvakeskuksen ja kuntosali-
sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä, 
Liikerakennusten korttelialue, johon saa 

Autopaikkojen korttelialue.

Suojaviheralue.

RAKENNUSOIKEUS

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä

Lukusarja, jonka ensimmäinen luku osoittaa 
liike- ja toimistotilojen enimmäismäärän ja 

saa rakentaa:
Asemakaavassa merkityn kerrosalan lisäksi 

maanpällistä kerrosta pysäköintiä varten.
Ohjeellisille tonteille 45176/7 ja 8 kaksi 

 
tiloja. 
tarkoitettuja aputiloja, varasto- ja teknisiä 
kerroksen alapuolelle asukkaiden käyttöön 
likimääräiselle tasolle +11,70 rakennettavan 
Ohjeellisille tonteille 45173/23 ja 45176/8 

seen teknisiä tiloja.
alapuolisiin kerroksiin ja ylimpään kerrok-
Kaikilla tonteilla likimääräisen tason +11,70 

saunat.
kerrokseen sijoitettavat asukkaiden yhteiset 
Asuinkerrostalojen korttelialueella ylimpään 

JULKISIVUT
RAKENNUSALAT, KORKEUDET JA 

Rakennusala.

 
kennusosan Itäkadun puoleiset sivukäytävät.
lämpimät viherhuoneet ja matalamman ra-
Ohjeellisella tontilla 45173/23 sallitut puoli-

Jalankululle varattu kulkutila alueella jk1

tun kerrosluvun.
rakennuksen tai sen osan suurimman salli-
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 

 
seltä tasolta +11,70 lukien.
suurimman sallitun kerrosluvun likimääräi-
rakennusten, rakennuksen tai sen osan 
Ympyröity roomalainen numero osoittaa 

jan pituudelta.
rakennus on rakennettava kiinni koko ra-
Nuoli osoittaa rakennusalan rajan, johon 

Hotellin enimmäiskerrosala on 11 000 k-m2.
Rakennusala, jolle tulee sijoittaa hotelli. 

ten alapuolisiin kerroksiin. 
tilat on sijoitettava varsinaisten asuinkerros-
asukkaiden yhteiseen käyttöön. Muut apu-
seen rakentaa sauna ulkovilvoittelutiloineen 
asuinrakennuksissa tulee ylimpään kerrok-
korkeusasema. Yli kahdeksankerroksisissa 
Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan 

sosta ylöspäin.
toja luvun osoittamasta likimääräisestä ta-
Rakennuksen osa, johon saa sijoittaa asun-

mäismäärän.
jälkimmäinen luku asuinkerrosalan enim-

300 k-m2 liiketiloja maantasokerroksessa.
Lyypekinaukion puolella tulee olla vähintään 
pekinaukiolle, kattopihalle ja kattoterassille. 
Porrashuoneista tulee olla suora yhteys Lyy-
1000 m2, sekä asuintornitalojen kattotasolle. 
tontin katolle, missä se käsittää vähintään 
määräiselle tasolle +18,0 ja myös naapuri-
tulee sijoittaa rakennuksen kattotasolle liki-
AK-2-korttelialueella asuntojen yhteinen piha 

ja jk6.

 
jk-2-alueelle, kattopihalle ja kattoterassille. 
huoneista tulee olla suora yhteys Itäkadulle, 
ja asuintornitalojen kattotasolle. Porras-
solle likimääräiselle tasolle + 24,30 -+30,30 
pihat tulee sijoittaa rakennuksen kattota-
AK-1-korttelialueella asuntojen yhteiset
sijoittaa vain toisesta kerroksesta ylöspäin. 
sijoittaa liike- ja toimistotiloja. Asuntoja saa 
mäiseen, toiseen ja kolmanteen kerrokseen 
sosta +11,70 laskien rakennuksen ensim-
AK-1-korttelialueella saa likimääräisestä ta-

Vartiokylä, Itäkeskus                        

Kortteli 45052, tontti 1, kortteli 45175, tontti 2 ja   

kortteli 45176, tontit 2, 3, 4 ja 5     

Katu- ja puisto- ja raideliikennealueet         

HELSINKI, 45. kaupunginosa                          

Asemakaavan muutos 1:2000

+30.0

LPA

45173

 19000

5

AK-1

AK-2

EV

 ### 

(as+23.00) 

1300+8400

KM-1
hot



tulee olla vähintään 55 huoneistoneliömetriä.
AK-1-korttelialueella asuntojen keskikoon 

tulee olla vähintään 75 huoneistoneliömetriä.
AK-2-korttelialueella asuntojen keskikoon 

johon liittyy kattoterassi.
yleisölle avoinna oleva ravintola tai kahvila, 
Hotellin ylimpään kerrokseen on sijoitettava 

 
hissiyhteys.
yleiseen käyttöön tarkoitettu porras- ja 
rampilta Gotlanninkadun tasoon johtava 
kauppiaanaukiolta tai hotellin viereiseltä 
Hotellirakennukseen tulee sijoittaa Hansa-

KATUALUEET

Katu.

Kadun nimi.

kantavia rakenteita.
olevan rakennuksen vaatimia perustuksia ja
tava likimääräisen tason +11,70 yläpuolella 
kortteli- tai katualueen osa, johon on sijoitet-
Likimääräisen tason +11,70 alapuolella oleva 

on sallittu.
Alueen osa, jossa ajoyhteys naapuritontille 

nusalaan.
eelta pois kohdista, jotka eivät rajoitu raken-
Rankkasateiden vedet voidaan johtaa alu-
Itäväylään rajoittuvien tonttien kautta. 
tapahtua korttelialueiden 45173 ja 45176 
ninkadun kuntateknisiin verkostoihin tulee 
rakenteiden liittäminen Itäkadun ja Gotlan-
lon ja pelastusturvallisuuden edellyttämien 
ulkotilana. Kadun yhdyskuntateknisen huol-
kävelykatu on valmis. Kadun tulee säilyä 
tä rakennusta saa ottaa käyttöön, ennen kuin 
huolehdittava)  eikä ensimmäistä sen viereis-
seinästä seinään, (kadunrakentajan on 
Alue on rakennettava viereisten rakennusten 
Kävelykatu likimääräisellä tasolla +11.70.  

6 metriä.
sijainti on ohjeellinen. Minimileveys on 
tasolla +11,70 varattu alueen osa, jonka 
Alueen sisäiselle jalankululle likimääräisellä 

pekinaukiolle.
nen ja alueelta tulee olla suora yhteys Lyy-
tulee rakentaa portaat. Sijainti on likimääräi-
ten tasojen +4.0 ja +11.70 välillä, johon 
Yleiselle jalankululle varattu alue likimääräis-

 
ninkadulta.
45176/6 ja 7 huoltoajo tulee olla Gotlan-
hoitaa Itäkadulta ja ohjeellisten tonttien 
Ohjeellisen tontin 45173/23 huoltoajo tulee 

mälöille, joiden enimmäiskoko on 100 m2.
tava vähintään 1000 m2 liiketilaa pienmyy-
teille 45173/23 ja 45176/6 kullekin varat-
Jk-1-alueeseen liittyen on ohjeellisille ton-

YMP˜RISTÖH˜IRIÖIDEN TORJUNTA

oltava vähintään luvun osoittama dBA-määrä.
eristävyyden liikennemelua vastaan on 
ikkunoiden ja muiden rakenteiden äänen-
puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä 
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka 

osana rakennussuunnittelua.
tamistarve, jonka toteutustapa tulee selvittää 
Alueellisen yhdyskuntateknisen huollon joh-

kea meluaita.
on rakennettava vähintään 2,5 metriä kor-
itäreunaan likimääräiselle tasolle +11,70 
reunaan ja Rostockinpolun kävelykadun 
Hansakauppiaanaukion kävelykadun länsi-

hälytysajoneuvolla on sallittu. 
seltä tasolta +11.70 maantasoon, jolla ajo 
Yleiselle jalankululle varattu alue likimääräi-

väylällä.
Alittava katualue kaupungin tarpeisiin Itä-

kadulla ja Gotlanninkadulla.
Alittava katualue kaupungin tarpeisiin Itä-

 

teet on riittävästi palo- ja melusuojattava.
niille osoitetuilla paikoilla. Yläpuoliset raken-
perustuksia ja kantavia rakenteita ainoastaan 
saa olla sen yläpuolisen rakenteen vaatimia 
vähintään 5,2 metriä. Alittavalla katualueella 
Katualueen vapaan korkeuden tulee olla 

+11,70 varattu alueen osa. 
Yleiselle jalankululle likimääräisellä tasolla 

+11,70 kerroksessa olla pääosin lasia.
julkisivujen tulee likimääräisen tason 
suuntainen. Kävelykadulle avautuvien 
Julkisivujen jäsennys tulee olla vertikaali-
leaa laatoitusta tai rappausta ja lasia. 
julkisivujen materiaalina tulee käyttää vaa-
Asuinkerrostalojen ja hotellirakennuksen 

8 m2 kokoinen puolilämmin viherhuone. 
tasoa, asuntoa kohti rakentaa enintään 
keella ei saavuteta riittävän alhaista melu-
mikäli asunnon sijainnista johtuen parvek-
tonteilla 45173/23 ja 45176/8 saadaan, 
jaamaan riittävästi melulta. Ohjeellisilla 
mikäli lasituksella pystytään parveke suo-
Asunnoilla tulee olla lasitettu parveke, 

avattavissa.
tulee tarvittaessa olla pelastuslaitoksen 
seinämällä, jossa on lukittava portti, joka 
nettavalla vähintään neljä metriä korkealla 
45176/7 uudisrakennukseen kiinni raken-
ninkadun puolella yhdistettävä tontin 
Pysäköintilaitos tontilla 45176/3 on Gotlan-

Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

Alue voidaan sulkea avattavilla seinillä siten, 
sellä tasolla +11.70, jonka tulee olla katettu. 
Yleiselle jalankululle varattu alue likimääräi-

vuorokauden.
ajoneuvolla sen läpi on mahdollista ympäri 
että kevyen liikenteen kulku ja ajo hälytys-

 

een puolelle.
kauppiaanaukion eivätkä yksinomaan jk1-alu-
asunnot eivät saa avautua yksinomaan Hansa-
Ohjeellisen tontin 45173/23 rakennusalalla 

35dBA

IT˜KATU     
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 +4.40  



PELASTUSTURVALLISUUS

 
nelien tarvitsemia tiloja.
joittuville tonteille saa sijoittaa liikennetun-
Kortteleiden 45173 ja 45176 Itäväylään ra-

 
taso turvata työn aikana.
käyttö-turvallisuus- ja pelastusturvallisuus-
jen kautta tulee olemassa olevien tilojen 
Rakennettaessa tiloja olemassa olevien tilo-

vaihtoehtoisin keinoin. 
paloturvallisuustaso on saavutettavissa 
tava ja rakennettava siten, että vastaava
koja. Alueet ja rakennukset on suunnitel-
katualueen välisiin rajaseiniin saa tehdä auk-
Tonttien välisiin rajaseiniin sekä tonttien ja 

liselta vaikutusalueelta.
ulkopuolelta koko rakentamisen tosiasial-
turvallisuudesta myös rakennuslupa-alueen 
mistä tulee hakijan laatia selvitys pelastus-
suuden tai sen osan rakennusluvan myöntä-
Ennen tontinrajat ylittävän hankekokonai-

työssä pelastuslaitoksen kanssa. 
rakennussuunnittelun yhteydessä yhteis-
Reittien sijainti tulee määritellä korttelin 
Itäväylältä Itäkadulle ja Gotlanninkadulle. 
nen määrä liikennetunnelin poistumisreittejä 
joittuvien tonttien läpi tulee johtaa tarpeelli-
Kortteleiden 45173 ja 45176 Itäväylään ra-

ulkopuolella.
järjestelyistä kaava-alueella ja sen 
mästä liikenteen ohjauksesta ja muista 
teen ruuhkautumisen hallinnan edellyttä-
vitykset Itäväylän liikennetunnelien liiken-
tulee esittää pelastuslaitoksen vaatimat sel-
kennusluvan myöntämistä kadunpitäjän 
Ennen Itäväylän päällisen rakentamisen ra-

laadittava erillinen valaistussuunnitelma.
aukion ja Rostockinpolun katualueille on 
Itäkadun, Gotlanninkadun, Hansakauppiaan-

meluaidat.
vähintään 1,4 metriä korkeat läpinäkyvät
Hotellin kattopihan rajalle on rakennettava 

tyistä huomiota asuintilojen lämpöoloihin.
nuslupasuunnittelussa tulee kiinnittää eri-
rakennusten kattotason yläpuolelle. Raken-
vähintään 2 metriä tontin korkeimpien 
jonka tuloilman ottokohta tulee sijoittaa 
koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, 
Hotelli- ja asuinrakennukset tulee varustaa 

tuslaitoksen kanssa.
merkkien sijoittamisesta tulee sopia pelas-
laitteita. Valaisimien, katukilpien ja liikenne-
kadun yli ulottuvia johtoja tai vastaavia 
delle asti, jonka kohdalle ei saa sijoittaa
ta tilaa viereisten rakennusten kattokorkeu-
sen nostokoriautoa varten on varattu vapaa-
set suunniteltava siten, että pelastuslaitok-
osuuksilla on katutila ja viereiset rakennuk-
Itäkadun ja Gotlanninkadun kattamattomilla 

meluaidat.
vähintään 2,5 metriä korkeat läpinäkyvät 
rajalle vähintään 3,0 metriä ja muille rajoille 
rajalle on rakennettava koillisen puoleiselle 
keat meluaidat. Asuintornien kattopihojen 
on rakennettava vähintään 4,30 metriä kor-
kulman ja elokuvakeskuksen kulman välille 
katontin rajalle ja läntisimmän asuintornin 
määräiselle tasolle +18,30 viereisen autopaik-
Ohjeellisella tontilla 45176/8 kattopihan liki-

korkeat läpinäkyvät meluaidat. 
nin kattopihan rajalle vähintään 2,0 metriä 
tään 2,5 metriä ja idänpuoleisen asuintor-
kattopihan rajalle on rakennettava vähin-
vä meluaita. Lännenpuoleisen asuintornin 
puolella vähintään 2 metriä korkea läpinäky-
4 metriä korkea meluaita ja Rostockinpolun 
on Itäkadun puolella rakennettava vähintään 
rajalle likimääräisellä tasolla +24,30 - +30,30 
Ohjeellisella tontilla 45173/23 kattopihan 

peleita.
mista palvelevia rakenteita, putkia ja kaa-
ei saa johtaa tunnelien ulkopuolista rakenta-
nelit). Liikennetunnelien katon ja seinien läpi 
den edellyttämillä laitteilla (ns. liikennetun-
seinillä sekä pelastus- ja liikenneturvallisuu-
on katettava ja varustettava keski- ja sivu-
teleiden 45173 ja 45176 alle sijoittuva osuus 
Itäväylään rajoittuville tonteille Itäväylän kort-

AUTOPAIKAT

Vähimmäismäärä autopaikkoja:

TONTTIJAKO

tontille, ja autopaikkojen määrän.
tontit, joiden autopaikkoja tulee sijoittaa 
Suluissa oleva lukusarja osoittaa ohjeelliset 

 
Liiketilat 1ap/ 30 k-m2

Enimmäismäärä autopaikkoja:

tontilla. 
autopaikoista 15 paikkaa sijaitsevat omalla 
kaikki autopaikat ja ohjeellisen tontin no 8 
Korttelin 45176 ohjeellisen tontin no 7 

on laadittava erillinen tonttijako.
Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle 

 

 
Muut liiketilat : 1pp/ 90 k-m2
Hotelli: 1pp/ 500k-m2 
Asuintilat : 1pp/ 30 k-m2

Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä:

 
käyttöön.
asunto- ja hotellipysäköintipaikat otetaan 
ten tonttien 45173/23, 45176/6 ja 45176/8 
katoksilla siihen mennessä, kun ohjeellis-
autopaikat tulee varustaa viherkattoisilla 
Ohjeellisella tontilla kaikki ylimmän tason 

Liike- ja toimistotilat 1 ap/100 k-m2

Hotelli 1 ap/250 k-m2
Elokuvakeskus 1 ap/150 k-m2

Asuinkerrostalot  1 ap/130 k-m2

rakenteiden kannattamiseen.
tontin 45176/6 Gotlanninkadun yli menevien 
ulkoseinän suunnittelussa on varauduttava 
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 LÄHTÖKOHDAT  
 

 

 

1 LÄHTÖKOHDAT 

Tehtävänä oli laatia meluselvitys Itäkeskuksen kattamisalueelle, aloitusalu-
een asemakaavamuutosta varten. Selvityksessä on tarkasteltu asemakaava-
alueen äänitasoja laaditun kaupunkimallin perusteella. Itäväylän ja Kehä I:n 
liittymäalue on mallinnettu nykyisen kaltaisena ottamatta huomioon suunni-
teltuja uusia liittymäratkaisuja. Melutarkastelut on tehty vuosien 2015 ja 2030 
arvioiduilla liikennemäärillä.  

Meluselvityksen on laatinut palvelupäällikkö DI Sirpa Kolu ja konsultti 
ins.(amk) Taina Mattila Destian Infrasuunnittelusta. Selvityksen tilaajana on 
toiminut DI Heikki Hälvä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta. 

 
2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 

2.1 Melutason ohjearvot 

Tulosten tulkinnassa on käytetty valtioneuvoston päätöstä melutasojen 
ohjearvoista (N:o 993/1992). Ohjearvot perustuvat päivä- (klo 07–22) ja 
yöajan (klo 22–07) keskiäänitasoihin. Asumiseen käytettävillä alueilla, virkis-
tysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja 
oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää 
ulkona A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa 55 dB eikä 
yöohjearvoa 50 dB. Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB. 

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

Asemakaavaluonnoksessa esitetty rakentaminen on tulkittu alueen täyden-
nysrakentamiseksi, joten alueella ei sovelleta uusien alueiden ohjearvoja. 
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Taulukko 1. Melutason ohjearvot (VNp 993/1992) 
 
A-painotettu keskiäänitaso LAeq enintään 
Ohjearvot ulkona Päivä Yö 
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa 
ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja oppi-
laitoksia palvelevat alueet 

55 dB 50 dB 

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

55 dB 45 dB 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkis-
tysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet  45 dB 40 dB 

Ohjearvot sisällä  Päivä Yö 

Asuin- potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB  

Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB  

2.2 Melulaskenta 

Tieliikenteen aiheuttamat keskiäänitasot on laskettu CadnaA-melulasken-
taohjelmalla, joka käyttää pohjoismaista tieliikennemelun laskentamallia. 
Tieliikenteen aiheuttamat A-painotetut keskiäänitasot lasketaan leviämislas-
kelmissa kahden metrin korkeudella maanpinnasta laskentaohjelmaan 
muodostettua kolmiulotteista maastomallia käyttäen. Katetulla alueella 
suunniteltujen asuinrakennusten oleskelupihojen keskiäänitasot on mallin-
nettu kahden metrin korkeudella oleskelupihan tasosta. 

Keskiäänitasojen laskennassa ohjelma ottaa huomioon maaston muodot, 
rakennusten sijainnin ja korkeuden sekä kovien pintojen aiheuttamat heijas-
tukset. Ohjelma laskee heijastuksien vaikutukset heijastavan pinnan koon ja 
sen ja melulähteen suuntauksen perusteella. Mallinnuksessa rakennusten 
absorptiokertoimena on käytetty 0,03. Laskennoissa heijastusten lukumää-
ränä on käytetty kahta. 

Liikennemäärästä, raskaan liikenteen osuudesta ja ajonopeudesta muodos-
tetaan lähtömelutaso. Tunneliaukoista kantautuva äänitaso on lisätty malliin 
aluelähteinä. Vertikaalisen aluelähteen äänitehotaso on määritetty lasken-
nallisesti tien emissiotason ja tunnelin poikkileikkausalan sekä absorptio-
ominaisuuksiin perustuvien korjaustekijöiden perusteella. 

Ohjelma laskee etäisyyden aiheuttaman äänen vaimenemisen maaston 
muotojen ja rakennusten vaikutuksen mukaan. Yhteispohjoismaisen tielii-
kennemelun laskentamallin tarkkuus on ± 3 dB. Lähellä melulähdettä mallin 
antama tulos on tarkempi. Laskentapisteverkkona on käytetty 10 x 10 metrin 
ruudukkoa. 
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2.3 Lähtötiedot 

Leviämislaskelmissa melulähteinä on otettu huomioon Itäväylä, Itäkadun, 
Asiakkaankadun, Kehä I:n, Marjaniementien, Turunlinnantien sekä Kauppa-
kartanonkadun liikenne. Mallinnuksessa on käytetty tilaajan toimittamia 
liikennemäärätietoja vuodelle 2015 ja 2030. Päiväajan liikennemääräksi on 
arvioitu 90 % keskimääräisestä arkivuorokausiliikenteestä. 
 
Taulukko 2. Liikennetiedot 

KAVL 2015 KAVL 2030 Raskas % Nopeus
Itäväylä 49 000 51 600 5 % 60 km/h...80 km/h
Kehä I - Meripellontie 32 000…38 000 41 600…56 000 4 %...6 % 50 km/h
Itäkatu (länsiosa) 8 500 8 900 5 % 50 km/h…40 km/h

Asiakkaankatu 1 200 1 300 5 % 40 km/h
Turunlinnantie 12 000 16 000 5 % 40 km/h
Marjaniementie 12 000 13 000 5 % 40 km/h
Kauppakartanonkatu 12 000 13 600 5 % 40 km/h

 

2.4 Maastomalli ja ajotunnelit 

Maastomalli sisältää alueen korkeuskäyrät ja rakennukset. Meluselvitykses-
sä on käytetty tilaajan luovuttamaa maastomallia. Olemassa olevien raken-
nusten korkeudet on määritetty kerrosluvun mukaan. Tilaaja on toimittanut 
lähtöaineistoksi suunniteltujen rakennusten massat sekä korkeudet. Kannen 
alapuoliset ajotunnelit on mallinnettu vertikaalisina aluelähteinä korotettuun 
maastomalliin. Aluelähteiden teholliset arvot (LWAd) vaihtelevat 69…88 dB 
välillä. Suuntaavuuskorjaukset (0…180º) on määritetty taajuuskaistoittain 
henkilöauton spektrille. 

 
3 MELULASKENNAT 

3.1 Ennustetilanne 2015 

Melun leviämislaskennat kahden metrin korkeudella ennustetilanteessa 
2015 on esitetty liitteissä 1 ja 2. Itäväylän lähtötasot 10 etäisyydellä ovat 75 
dB ja yöllä 67 dB. 

3.2 Ennustetilanne 2030 

Ennustetilanteen 2030 leviämislaskelmat on esitetty liitteissä 3 ja  4. Itä-
väylän lähtötasot 10 metrin etäisyydellä ovat päivällä 75 dB ja yöllä 68 dB. 
Keskiäänitasot päivällä kasvavat noin 0,5 dB verrattuna vuoteen 2015. 

 

Keskiäänitasot talojen julkisivuilla 

Ennustetilanteessa 2030 osittain asuinkäyttöön suunniteltujen Itäkadun 
puolella olevien rakennusten julkisivuille kohdistuu enimmillään 69 dB keski-
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äänitaso päivällä. Yöllä keskiäänitasot ovat enimmillään 62 dB. Suunnitellun 
hotellin julkisivulle kohdistuu enimmillään 70 dB keskiäänitaso päivällä. 
Korkeimmat äänitasot aiheutuvat Itäväylää lähimpänä oleville läntisille ja 
itäisille julkisivuille. Julkisivujen suurimmat keskiäänitasot on laskettu noin 10 
metrin välein, kerroksittain määriteltynä, kuvissa 1…4. 

Kuva 1. Julkisivujen suurimmat keskiäänitasot päivällä, Itäkadun puoleiset asuinra-
kennukset ja suunniteltu hotelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Julkisivujen suurimmat keskiäänitasot yöllä, Itäkadun puoleiset asuinraken-
nukset ja suunniteltu hotelli. 
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Ennustetilanteessa 2030 Lyypekinkujan puoleisten asuinkäyttöön suunnitel-
tujen rakennusten julkisivuille kohdistuu enimmillään 65 dB keskiäänitaso 
päivällä. Yöllä keskiäänitasot ovat enimmillään 58 dB. 

Kuva 3. Julkisivujen suurimmat keskiäänitasot päivällä, Lyypekinkujan puoleiset 
asuinrakennukset. 

Kuva 4. Julkisivujen suurimmat keskiäänitasot yöllä, Lyypekinkujan puoleiset asuin-
rakennukset. 
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Alla esitetyistä isometrisistä kuvista voi nähdä äänitason vaihtelun julkisivuil-
la vertikaalisuunnassa. 

Kuva 5. Julkisivuille kohdistuvat keskiäänitasot ennustetilanteessa 2030 päivällä. 
Kuva idästä. 

Kuva 6. Julkisivuille kohdistuvat keskiäänitasot ennustetilanteessa 2030 päivällä. 
Kuva lännestä. 

Ulko-oleskelupihojen äänitasot 

Ennustetilanteessa 2030 Itäkadun puoleisten korkeiden rakennusten väliin 
jäävä, oleskelupihaksi suunniteltu alue, on leviämislaskelman tulosten perus-
teella pääosin vyöhykkeellä 55…60 dB. 
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Kuva 7. Itäkadun puoleisten asuinkäyttöön suunniteltujen rakennusten oleskelupi-
han keskiäänitasot (pihan taso + 2 m) vuonna 2030. 

 

Kuva 8. Itäkadun puoleisten asuinkäyttöön suunniteltujen rakennusten oleskelupi-
han keskiäänitasot (pihan taso + 2 m) vuonna 2030, meluesteillä (h=4m). 
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Kuva 9. Lyypekinkujan puoleisten asuinkäyttöön suunniteltujen rakennusten oleske-
lupihan keskiäänitasot (pihan taso + 2 m) vuonna 2030. 

 

Kuva 10. Lyypekinkujan puoleisten asuinkäyttöön suunniteltujen rakennusten oles-
kelupihan keskiäänitasot (pihan taso + 2 m) vuonna 2030, meluesteillä (h=4m). 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Suunnitellut, osittain asuinkäyttöön tarkoitetut rakennukset sekä hotelli 
sijoittuvat Itäväylän ja alueen muiden katujen voimakkaan liikennemelun 
vaikutusalueelle. Kadut ylittävän kannen pituus on noin 140 metriä ja leveys 
noin 80 metriä. Kansi on avoin sekä Itäkadun että Asiakkaankadun suun-
taan. 

Laskentojen mukaan kaikille tarkastelussa mukana olevien rakennusten 
julkisivulle kohdistuvat päivän keskiäänitasot ovat välillä 60…70 dB. Itäka-
dun puolelle suunniteltujen kahden asuinrakennuksen julkisivuilla keski-
äänitasot ovat enimmillään 69 dB päivällä ja 62 dB yöllä. 

Itäkadun puoleisten rakennusten välisellä oleskelupihalla keskiäänitasot 
ennustetilanteessa ovat 54…57 dB kahden metrin korkeudella pihan tasos-
ta. Neljän metrin korkuisella meluesteellä Itäkadulle päin oleskelualueen 
äänitasoja saadaan alennettua siten, että noin kolmasosa oleskelualueesta 
on alle 55 dB ja muu osa pihasta vain hieman yli 55 dB. 

Asiakkaankadun puoleisten, osittain asuinkäyttöön tarkoitettujen rakennus-
ten julkisivujen keskiäänitasot ovat enimmillään 65 dB päivällä ja 58 dB 
yöllä. Rakennusten hiljaisempien, eteläisten julkisivujen suurimmat keski-
äänitasot jäävät alle 60 dB:n. 

Asiakkaankadun puoleisten asuinrakennusten välisellä oleskelupihalla 
keskiäänitaso kahden metrin korkeudella (pihan tasosta) on osittain alle 55 
dB ilman melusuojausta. Noin 4 metrin meluesteillä molemmin puolin Itä-
väylää oleskelupihan keskiäänitasoja saadaan laskettua siten, että pihasta 
suurin osa on alle 55 dB.  
 
Mallinnusten perusteella voidaan todeta, että rakennusten sisätilojen ohjear-
vot alittava äänitaso on mahdollista saavuttaa rakenteellisin keinoin ja asuin-
rakennusten ulko-oleskelutilat pystytään suojaamaan melulta rakentamalla 
pihoille meluesteet. 
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