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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Itäkeskuksen
metro- ja bussiaseman aluetta, jota on kehitys- ja kaavahankkeen
yhteydessä päätetty kutsua Itäkeskuksen Jokerikortteliksi alueelle
2020-luvulla rakennettavan pikaraitiotie Raide-Jokerin päätepysä-
kin mukaan. Kaavan muutosalue ulottuu teknisluontoisten muu-
tosten osalta myös Jokerikorttelin ulkopuolelle.

Helsingin kaupunki kutsui keväällä 2018 kumppaneita kehittä-
mään Itäkeskuksen Jokerikorttelin aluetta. Ilmoittautuneita oli
kolme. Suunnitteluvarausta esitettiin toukokuussa 2019 YIT
Suomi Oy:n ja Sato-Asunnot Oy:n muodostamalle konsortiolle
korttelin toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Suunnitte-
luvarauksesta päätettiin kaupunginhallituksessa 19.8.2019. YIT
Suomi Oy / Punos on tehnyt kaavamuutoshakemuksen loka-
kuussa 2019.

Asemakaavan muutos mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämi-
sen ja monipuolisten toimintojen, kuten liike-, toimisto-, palvelu- ja
majoitustilojen sekä asuntojen rakentamisen itäisen Helsingin tär-
keimmässä joukkoliikenteen solmukohdassa. Kaavamuutos mah-
dollistaa lisäksi alueella olevan joukkoliikenneterminaalin uusimi-
sen ja siten joukkoliikennepalveluiden laatutason nostamisen.

Alueelle on suunnitteilla monitoimintainen rakennus, jonka ensim-
mäisessä kerroksessa sijaitsee joukkoliikenteen uusi lippuhalli ja
siihen liittyviä muita tiloja kuten liiketiloja. Toisessa kerroksessa
sijaitsee liike-, palvelu- ja toimistotiloja. Toisen kerroksen yläpuo-
lelle sijoittuu asuntoja ja hotellin tiloja sekä laaja kattopiha asuk-
kaiden käyttöön. Rakennuksen muodostamaan katutason katet-
tuun ulkotilaan sijoittuu bussien ja Raide-Jokerin laitureita. Raken-
nuksen ja katutason kansirakenteen alapuolella sijaitsee nykyinen
metroaseman laiturialue ja pysäköinnin tiloja, joita on yläpuolisen
hankkeen johdosta muutettava rakenteiden osalta ja osittain muu-
tettava tekniikan ja varastoinnin tiloiksi.

Kaavan muutosalueeseen kuuluu uuden hybridikortteli lisäksi vie-
reinen toimistotalotontti ja melko laajalti katu- ja raideliikennealu-
eita lähinnä teknistä syistä.

Uudessa hybridikorttelissa on rakennusoikeutta yhteensä 38 700
k-m2, josta asuntokerrosalaa on enintään 19 200 k-m2. Toimitila-
kerrosalasta 1 500 k-m2 on varattu katutasossa liikenneterminaa-
lin odotustiloille, matkustajapalvelutiloille ja yleisessä käytössä
oleville läpikulkukäytäville. Viitesuunnitelman mukaan toimitilaker-
rosalasta noin 5 700 k-m2 toteutuisi hotellina. Uuden hybridikortte-
lin tehokkuuslukema on e=2,8 ja arvio asukasmäärästä 500.
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Uuden hybridikorttelin suunnitelmaluonnos perustuu voimassa
olevista laskentaohjeista poikkeavaan autopaikkojen määrään.
Kohde on hakijan laatiman pysäköintiselvityksen mukaan asunto-
jen osalta vähäautoinen (84 ap laskentaohjeiden mukaisen vä-
himmäismäärän 136 sijasta) ja toisaalta hotellia varten varaudu-
taan laskentaohjeita suurempaan autopaikkamäärään (100 ap
laskentaohjeiden mukaisen enimmäismäärän 32 sijasta). Hotellia
varten varattavien paikkojen määrä tosin voi muuttua alhaisem-
maksi, kun todellinen käyttöaste selviää. Liityntäpysäköinnin auto-
paikkojen määrä on muutoksen johdosta laskemassa nykyisestä
430 paikasta 200 paikkaan. Liityntäpaikkojen määrän laskuun vai-
kuttaa uuden maankäytön autopaikkatarpeiden lisäksi olevan py-
säköintilaitoksen läpi ulotettavien uusien porrashuoneiden ja pys-
tyrakenteiden toteuttaminen, sähköbussien latausmuuntajien tilo-
jen varaus sekä pysäköintiruutujen leveyksien ajanmukaistami-
nen. Jos hotellin autopaikkatarve osoittautuu kaavavaiheen selvi-
tystä pienemmäksi, liityntäpysäköintiin varattujen paikkojen mää-
rää on mahdollista lisätä. Liityntäpysäköintiä koskevista ratkai-
suista on neuvoteltu HKL:n kanssa.

Asemakaavassa autopaikkoja koskevista laskentaohjeista poik-
keaminen on huomioitu ja mahdollistettu laskentaohjeiden yhtey-
teen lisätyllä autopaikkamääristä on
mahdollista poiketa erillisen pysäköintiselvityksen perusteella
Selostuksen liitteenä on hakijan laatima pysäköintiselvitys.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma
(piir.nro 7024), jonka mukaan kaavoitettavaan kortteliin rajoittu-
vien Marjaniementien, Turunlinnantien, Raaseporintien ja Itäka-
dun liikennejärjestelyt on tarkistettu. Marjaniementielle on esitetty
etelästä pohjoiseen yksi lisäkaista autoliikenteen välityskyvyn pa-
rantamiseksi. Kadun länsireunalle on esitetty pyöräilyn tavoitever-
kon mukainen pyörätieyhteys. Turunlinnantien länsipäähän raken-
netaan linja-autoterminaalin saapumislaiturit. Turunlinnantien yh-
distetyt jalkakäytävät ja pyörätiet muutetaan erotelluiksi. Taksi-
asema siirretään linja-autoterminaalista Turunlinnantien eteläreu-
nalle.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Itä-
keskukseen metroaseman kohdalle voidaan toteuttaa kaupunki-
kuvallisesti näyttävä ja toiminnallisesti monipuolinen, nykyistä
merkittävästi korkeatasoisempi joukkoliikennekeskus, johon kyt-
keytyy muita palveluita sekä merkittävä määrä uusia asuntoja.

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan
kanssa.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin kaksi muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset
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kohdistuivat liityntäpysäköinnin määrän vähentämiseen ja julkisi-
vujen väri- ja materiaalivalintoihin.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnot kohdistuivat joukkoliikennetermi-
naalin ja ympäröivän alueen ratkaisuihin bussiliikenteen toimivuu-
den näkökulmasta ja maanalaiseen hulevesikanaaliin.

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

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa nykyisen Itäkeskuk-
sen metro- ja bussiaseman alueelle rakennushanke, joka sisäl-
täisi uusitun joukkoliikenneterminaalin, erilaisia toimitiloja, asun-
toja ja pysäköintiä.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että edistetään:
- kaupunginosien kehittymistä eläviksi, omaleimaisiksi ja turvallisiksi
- liikkumisen sujuvuutta ja kestävien kulkumuotojen käyttöä
- asuntotuotantoa.

Mitoitus

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 67 ha.

Uudessa ALP-korttelissa 45057 on rakennusoikeutta yhteensä
38 700 k-m2, josta asuntokerrosalaa on enintään 19 200 k-m2.
Toimitilakerrosalasta 1500 k-m2 on varattu katutasossa liikenne-
terminaalin odotustiloille, matkustajapalvelutiloille ja yleisessä
käytössä oleville läpikulkukäytäville. Korttelin 45172 liike- ja toi-
mistorakentamisen rakennusoikeuden määrä 7 250 k-m2 pysyy
nykyisellään.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on Itäkeskuksen metroaseman läntinen lippu-
halli- ja sosiaalitilarakennus (valmistunut 1982) ja sen
ympärillä bussien tulo- ja lähtölaitureita. Bussiaseman
ja lippuhallirakennuksen alapuolella on metroaseman
laiturialuetta ja muuta metron rata-aluetta. Molemmin
puolin metroa on pysäköintilaitosten tiloja. Bussi- ja
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metroaseman ja Itäkadun välissä on vuonna 1985 val-
mistunut toimistorakennus.

Bussi- ja metroaseman alue on nykytilassaan yleisil-
meeltään nuhruinen ja tilallisesti hahmoton.

Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialue (ALP)

ALP-korttelialueelle toteutetaan monitoimintainen rakennuskoko-
naisuus, johon liittyy joukkoliikenteen terminaali noin 50 000 päi-
vittäiselle käyttäjälle. Korttelissa on rakennusoikeutta yhteensä
38 700 k-m2, josta asuntokerrosalaa on enintään 19 200 k-m2.
Toimitilakerrosalasta 1 500 k-m2 on varattu katutasossa liikenne-
terminaalin odotustiloille, matkustajapalvelutiloille ja yleisessä
käytössä oleville läpikulkukäytäville. Kaavaratkaisu mahdollistaa
hotellin rakentamisen hybridikorttelin yhteyteen osana toimitilojen
kerrosalaa. Kaavamuutoksen hakijan laatimaan viitesuunnitelman
mukaan hotellin koko olisi noin 5 700 k-m2 ja 200 huonetta.

Likimääräiselle tasolle +11 (arviolta Marjaniementien, Turunlin-
nantien ja viereisen Tallinnanaukion taso) on sijoitettava pikarai-
tiotien ja bussiliikenteen terminaalin liikenne- ja laiturialueet, lippu-
halli- ja odotustilat sekä sisäänkäynnit metroaseman laituritasolle.

Likimääräisellä tasolla +11 on kansirakenne (nykyinen rakenne,
joka on valtaosin uusittava tai vahvistettava), jonka alapuolelle si-
joittuu metroaseman ja -radan alue, ja sen molemmin puolin
maanalaiset alueet, joihin saa sijoittaa tiloja pysäköintiä, väes-
tösuojia, tekniikkaa ja varastointia varten kahteen kerrokseen.

Asuntoja saa sijoittaa vain as-merkinnällä osoitetulle rakennus-
aloille. Asuntojen piha-alueet sijoittuvat laajalle kattopihalle, joka
muodostaa samalla vesikaton toimitilakerrokselle. Asuntojen riittä-
vän laadun varmistamiseksi syvärunkoisissa rakennusosissa on
kaavassa määräys, jonka mukaan kaikissa asuinhuoneissa on ol-
tava suoraan ulos avautuva ikkuna.

Asemakaavassa on korttelin julkisivumateriaaleihin ja kaupunkiku-
valliseen ilmeeseen ja laatuun liittyviä määräyksiä.

Rakennusosien korkeus vaihtelee siten, että korkeimman osan
vesikaton ylin korkeusasema on +67 (15 - 16 kerrosta laskentata-
vasta ja ratkaisusta riippuen).

Korttelin kaikkien toimintojen huolto on keskitetty maanlaiselle
huoltopihalle, jonne on ajoyhteys Raaseporintieltä.



9 (30)

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K)

Asemakaavan muutoksessa ei osoiteta merkittäviä muutoksia K-
korttelialueelle eli kortteliin 45172, sillä alueella olevaan rakennuk-
seen ei ole suunnitteilla muutoksia. Korttelialue on osa kaava-
muutosta lähinnä kaavateknisistä syistä. Joitakin vanhentuneiksi
katsottuja kaavamääräyksiä kuten ns. talonmiehen asunnon ra-
kentamismahdollisuus on poistettu (alueella voimassa oleva
kaava nro 9104 on tullut voimaan vuonna 1986).

Korttelin käyttötarkoitus ja rakennusoikeuden määrä 7 250 k-m2
pysyvät muuttumattomina.

Liikennealueet

Metroasemalle ja -radalle varattujen alueiden rajaukset ovat kaa-
vamuutosalueella päivitetty vastamaan rakennettua nykytilan-
netta.

Raide-Jokeri-pikaraitiotielle on varattu alue metroradan ja Varikko-
tien väliselle pientareelle ja Marjaniementien ylitykselle.

Itäkadun nousevan rampin, Marjaniementien sillan ja sillalta Itä-
väylälle laskevan rampin alapuolelle on mahdollistettu kortteliin
45057 liittyvän pysäköintilaitoksen laajentaminen. Pysäköintiä on
jo nykytilanteessa Itäkadun rampin alapuolella. Marjaniementien
sillan pohjoispuolella sillan alle mahdollistetaan teknisten tilojen
rakentaminen paikkaan, jossa nykytilanteessa on pysäköintilaitok-
seen johtava ajoyhteys. Turunlinnantien katualueella mahdolliste-
taan pyöräparkkiin johtavan katetun kulkuyhteyden rakentaminen.

Liikenne

Lähtökohdat

Korttelialueet rajoittuvat kokoojakatuihin Marjaniementie ja Turun-
linnantie sekä kauppakeskus Itiksen huoltokatu Itäkatuun. Katujen
vuorokausiliikennemäärät ovat: Marjaniementie 9 000 ajon./vrk
Itäkadun risteyksen pohjoispuolella ja 11 500 ajon./vrk eteläpuo-
lella, Turunlinnantie 12 800 ajon./vrk ja Itäkatu 8 000 ajon./vrk.
Varikkotie/Raaseporintie yhdistää Itäkeskuksen Roihupeltoon ja
sen liikennemäärä on 8 500 ajon./vrk. itäväylä suunnittelualueen
eteläreunassa on aluetta palveleva pääväylä. Sen liikennemäärä
on 35 500 ajon./vrk.

Terminaalin alla on pysäköintilaitokset molemmin puolin metro-
asemaa. Metroaseman pohjoispuolisen laitoksen paikat ovat voi-
massa olevassa asemakaavassa varattu Turunlinnantie 8, 12, 14
olevien toimisto- ja liikerakennusten käyttöön. Paikat on jaettu
seuraavasti tonteittain 45170/1 (Turunlinnantie 14): 43 paikkaa,
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45170/2 (Turunlinnantie 12): 44 paikkaa ja 45173/7 (Turunlinnan-
tie 8): 30 paikkaa. Metroradan eteläpuolisessa pysäköintilaitok-
sessa on liityntäpysäköintiä varten 430 paikkaa ja Itäkatu 11 toi-
mistorakennuksen pysäköintiä varten 31 paikkaa. Lisäksi laitok-
sesta on varattu 16 paikkaa metron kuljettajia varten. Itäkatu 11
toimistorakennuksella on oma pysäköintialue Itäkadun alla, jossa
on 60 paikkaa. Alueelle ajetaan liityntäpysäköintilaitoksen kautta.
Liityntäpysäköintipaikkojen toimenpideohjelmassa tavoitteeksi on
asetettu 470 paikkaa.

Itäkatua lukuun ottamatta kaikki kadut ovat tärkeitä bussiliiken-
teen reittikatuja saavuttaessa Itäkeskuksen metroasemalle.
Raide-Jokeri on rakenteilla. Sen päätepysäkki tulee sijoittumaan
terminaalialueen pohjoisreunaan. Raide-Jokerin katusuunnitel-
massa terminaalialueen pohjoisreunan linja-autopysäkit poistuvat
käytöstä ja terminaali säilyy muilta osin ennallaan.

Terminaalialueella on taksiasema, jolle on varattu n. 50 metriä ti-
laa linja-autoterminaalin pohjoiskulmasta.

Pyöräilyn pääreitit ovat Marjaniementien länsireunalla sekä Tu-
runlinnantien molemmilla puolilla. Raaseporintiellä pyörätie on
pelkästään pohjoisreunalla. Tästä johtuen Turunlinnantien etelä-
reunan pyörätie on varsin vähäisellä käytöllä. Lisäksi Asiakkaan-
kadun suunnasta on yhdistetty jalankulku- ja pyöräily-yhteys ter-
minaalialueen länsi- ja pohjoisreunaa pitkin Turunlinnantielle.
Pyöräilyn tavoiteverkossa on esitetty Turunlinnantien molemmille
reunoille yksisuuntaiset pyörätiet, Marjaniementien Itäreunalle
baana ja länsireunalle yksisuuntainen pyörätie. Raaseporintiellä
on kaksisuuntainen pyörätie kadun pohjoisreunalla.

Linja-autoterminaalin alueella on polkupyörien liityntäpysäköinti-
paikkoja 254 paikkaa (94 Tallinnan aukiolla, 76 bussiterminaalin
länsipäässä, 84 Marjaniementien varressa). Pyöräpaikat ovat var-
sin vilkkaassa käytössä lukuun ottamatta Marjaniementien var-
ressa olevia paikkoja. Pyöräpaikkojen osalta tavoite on 266 pyö-
räpaikkaa.

Kaavaratkaisu

Katuverkko säilyy likimain nykyisellään. Sen liikenteen välityskyky
ei olennaisesti muutu. Raaseporintieltä järjestetään metrokorttelin
huoltoajo. Nykyinen ramppi Turunlinnantien pysäköintilaitokseen
kunnostetaan huoltoajoon soveltuvaksi. Raaseporintien ja huolto-
rampin risteys varustetaan liikennevaloin.

Asemakaavassa on määrätty voimassa olevien laskentaohjeiden
mukaisista autopaikkojen vähimmäis- ja enimmäismääristä, mutta
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lisäksi on määrätty, että autopaikkamääristä on mahdollista poi-
 Toisin sanoen

asuntojen osalta hankkeeseen ryhtyvä voi noudattaa joko asema-
kaavan määräystä tai erillisen selvityksen perusteella toteuttaa
kohde vähäautoisena. Itäkeskuksen metroaseman seutu on yksi
kohteista, jonka kaupunkisuunnitteluviraston johtoryhmä
(21.6.2016) valitsi mahdolliseksi kohteeksi vähäautoiselle tai au-
tottomalle hankkeelle. Pysäköintilaitokset ovat siirtymässä tämän
asemakaavan toteutuksen myötä hankkeen haltuun. Nyt laitoksia
hallinnoi HKL.

Metron pohjoispuolella ja Turunlinnantien eteläpuolella oleva lai-
tos varataan viitesuunnitelmien mukaan Jokerikorttelin hankkeen
asukaspysäköintiin. Hankkeeseen ryhtyvä on neuvotellut alusta-
vasti toimistorakennusten pysäköinnin siirtämisestä kauppakes-
kus Itiksen pysäköintilaitoksiin. Pysäköintipaikkoja tulee tähän lai-
tokseen arviolta 84 kpl. Asemakaavan laskentaohjeiden mukainen
asuinkerrosala (19 000 k-m2) edellyttäisi 136 autopaikkaa.

Metron eteläpuolella ja Itäkadun pohjoispuolella oleva pysäköinti-
laitos, joka ulottuu nykytilanteen mukaisesti korttelialueen ulko-
puolella Itäkadun alapuolelle, varataan liityntäpysäköinnin lisäksi
uuteen kortteliin rakennettavan hotellin ja muiden toimitilojen,
metrokuljettajien sekä Itäkadun varressa olevan nykyisen toimis-
totalon (tontti 450172/1) pysäköintiin. Pysäköintipaikkojen koko-
naismäärä vähenee mm. uudisrakentamisen pystyrakenteiden ja
porrashuoneiden, sähköbussien latausmuuntajien tilavarausten
sekä pysäköintiruutuleveyksien ajanmukaistamisen johdosta noin
310 paikkaan. Kaavaratkaisu mahdollistaa Itäkadun pysäköintilai-
toksen laajentamisen Marjanniementien sillan alapuolelle (noin 30
ap), mutta laajennuksen toteuttamisen kannattavuus on epävar-
maa. Liityntäpysäköintiä varten varattujen paikkojen määrä vähe-
nee nykyisestä 430 pysäköintipaikasta noin 200 paikkaan, joista
arviolta puolet ovat jatkuvassa liityntäpysäköintikäytössä ja loput
liityntäpysäköinnin huippukysynnän aikana (arkisin 7.00 - 18.00).
Hankkeen laatiman pysäköintiselvityksen mukaan hotellin käyt-
töön varattaisiin 100 autopaikka (kaavan ja voimassa olevien las-
kentaohjeiden mukainen enimmäismäärä olisi noin 32 ap). Selvi-
tyksen mukaan tarkoituksena on seurata hotellille varattujen paik-
kojen käyttöä ja osoittaa paikkoja liityntäpysäköinnin käyttöön, jos
todellinen tarve osoittautuu vähäisemmäksi.

Liityntäpysäköinti on tarkoitus muuttaa maksulliseksi Itäkadun py-
säköintilaitoksen muutoksen yhteydessä. Liityntäpysäköintiä voi-
daan mahdollisesti sijoittaa kaava-alueen ulkopuolelle Itäväylän
eteläpuolella oleville vajaakäyttöisille alueille.

Metron laituritasoon ei kohdistu muutoksia. Muutokset kohdistuvat
pelkästään nykyiseen lippuhallitasoon.
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Linja-autojen ulosajo Turunlinnantieltä poistuu. Kaavamuutoksen
toteuttamisen jälkeen linja-autoliikenteen ainoa ulosajokohta on
nykyinen liittymä Itäkadulle. HSL:n toivoma laiturimäärä (4+1 tulo-
laituria, 10 pikapysäköintipaikkaa, 10 lähtölaituria) saadaan mah-
tumaan suunnittelualueelle, kun tulolaiturit siirretään Turunlinnan-
tielle. Turunlinnantielle on osoitettu lisäksi yksi nivelauton tulo- ja
lähtölaituri terminaalin liittymän itäpuolelle.

Taksiasema poistuu linja-auton terminaalialueelta. Uusi taksi-
asema on Turunlinnantie 14 edustalla. Taksiaseman pituus myös
lyhenee hiukan nykyisestä ollen 38 metriä.

Pyöräliikenteen osalta tavoitteen mukaista reitistöä ei voida to-
dennäköisesti kaikilta osin saavuttaa. Marjaniementien länsireu-
nan pyörätien toteutuskelpoisuudesta voidaan varmistua vasta
tarkemmassa suunnittelussa. Marjaniementien silta teknisen käyt-
töikänsä loppupuolella. Näin ollen pyörätien rakentaminen kannat-
tanee tehdä sillan uusinnan yhteydessä.

Liityntäpyöräpysäköinnin määrä alueella lisääntyy Turunlinnantien
uuden laitoksen rakentamisen myötä. Laitokseen tulee 500 liityn-
täpyöräpaikkaa ja 10 paikkaa myös tavarapyörille. Marjaniemen-
tien varressa olevat paikat ja terminaalin länsipäässä olevat pyö-
räpaikat poistuvat. Kaupunkipyöräasema metrokorttelin länsi-
päässä säilyy. Asiakkaankadun suunnasta pyöräliikenne sallitaan
ainoastaan Tallinnanaukion liityntäpyöräpysäköintiin saakka. Ter-
minaalialueen läpi ei ole mahdollista sallia pyörällä ajoa.

Palvelut

Lähtökohdat

Lähialueella on kattava määrä julkisia palveluita ja etenkin kaupal-
lisia palveluita.

Kaavaratkaisu

Kaavamuutos mahdollistaa rakennushankkeen, joka lisää alueelle
kaupallisia palveluita ja kuntosalien ja lääkärikeskusten kaltaisia
yksityisiä hyvinvointipalveluita sekä majoituspalveluita. Hankkeen
mukaan liiketilojen osalta tavoitteena on erityisesti nopean asioin-
nin kaupalliset palvelut. Asemakaavassa on 17 200 k-m2 uutta ra-
kennusoikeutta liike-, toimisto-, hotelli- ja palvelutiloja varten.

Esteettömyys

Lähtökohdat

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta vaativaa alueelle
sijoittuvan joukkoliikenneterminaalin vuoksi. Vaativuutta nostaa



13 (30)

näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksen läheisyys,
minkä johdosta kaava-alueen joukkoliikenneterminaalilla on ta-
vanomaista runsaammin näkövammaisia käyttäjiä. Turunlinnan-
tien ja terminaalialueen välinen tasoero alueen itäpäässä rajoittaa
esteettömien reittien sijoittelua.

Kaavaratkaisu

Kaavassa on annettu määräys, jonka mukaan ALP-korttelialueella
kaikki yleisen jalankulun pääreitit sekä ulko- että sisätiloissa ja
käynnit joukkoliikenteen terminaalialueille tulee toteuttaa esteettö-
minä kaikkien käyttäjäryhmien kannalta. Ympäröivien katualuei-
den suunnittelussa varmistetaan esteettömien ja turvallisten reit-
tien jatkuvuus erityisesti Iiriksen suuntaan. Suunnitteluratkaisut
tarkentuvat toteutusvaiheessa.

Ekologinen kestävyys

Uusi hybridikortteli ja siihen liittyvät toimitilat ja asuinrakentaminen
sijoittuvat keskeisesti sijaitsevalle alueelle erinomaisten kävely-,
pyöräily ja joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Pääpaino arjen ja ta-
pahtumien kulkutapajakaumassa on kävelyllä, pyöräilyllä ja jouk-
koliikenteellä. Kohde on erilliseen pysäköintiselvitykseen pohjau-
tuen toteutettavissa vähäautoisena. Uuden hybridikorttelin hank-
keessa on suunniteltu maalämmön hyödyntämistä ja energian
kierrättämistä. Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavien teknis-
ten laitteistojen sijoittaminen kattopinnoille on sallittua. Kaavassa
on määräyksiä viherkatteista (länsipäädyn rakennusmassan
katto) ja asukkaiden kattopihan istutuksista.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Ny-
kyistä metroasemaa ja bussiterminaalia palvelevat yhdyskuntatek-
nisen huollon linjat sijaitsevat pääosin Turunlinnantiellä sekä Mar-
janiementiellä. Kaava-alueella sijaitsee lisäksi metroa palvelevaa
yhdyskuntatekniikkaa. Kaavoitettavalla alueella sijaitsee myös ve-
sihuoltoa ja kaukolämpöä palvelevia teräsbetonirakenteisia tunne-
leita.

Korttelia 45172 (K) palvelevaa yhdyskuntateknistä huoltoa kulkee
korttelin 45057 (ALP) kautta. Korttelin 45172 (K) yhdyskuntatekni-
sen huollon häiriötön toiminta tulee turvata.

Kaavaratkaisu

Kaava-alue on nykyiseen verkostoon liitettävissä.
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Olemassa olevat ja uudisrakentamista palvelevat yhdyskuntatek-
nisen huollon linjaukset säilyvät Marjaniementiellä sekä Turunlin-
nantiellä. Katujen vesihuoltoverkostoon sekä mahdollisesti kauko-
lämpöverkostoon kohdistuu alustavan tiedon perusteella uudel-
leenrakentamistarpeita.

Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomioita uudisra-
kennushankkeen sekä metroon liittyvien taloteknisten ja muiden
mahdollisien yhteisten tilavarauksien suunnitteluun.

Raidejokerin rakentamisen vuoksi Varikkotien ja metroradan väli-
selle alueelle sekä Turunlinnantien ja Marjaniementien liikenne-
ympyrän alueelle kohdistuu kunnallistekniikan uudelleenrakenta-
mistarpeita. Alueella on toteutussuunnittelu jo käynnissä.

Tulvareitit uudisrakennuksen alueelta suuntautuvat pohjoiseen ja
etelään. Kaavaselostuksen liitteenä on rakennushankkeesta laa-
dittu alustava tulvaselvitys.

Kaavakartalle on esitetty kaksi johtokujamerkintää yhdyskuntatek-
nisen huollon tunneleita varten. Lisäksi kaavamääräyksin varmis-
tetaan putkitunnelien rakenteiden säilyminen sekä häiriötön toi-
minta koko rakentamisen ajan. Kaavamääräyksin varmistetaan
myös metroasemaa sekä metroa palvelevan yhdyskuntateknisen
huollon häiriötön toiminta koko rakentamisen ajan.

Kaavakartalla on annettu määräys, että suunniteltavaan raken-
nukseen tulee integroida Helen Sähköverkon ohjeen mukainen
tila muuntamoa varten.

Kaavaselostuksen liitteenä on kaava-alueelle suunniteltua uudis-
rakennusta varten laadittu kunnallistekninen yleissuunnitelma.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Korkeusasemat ja maaperä

Maanpinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä noin
+4.5 - +11.3. Luonnontilaisen maanpinnan topografia on ollut alu-
eella loivapiirteinen. Kaava-alueen länsi ja kaakkoisosa sijaitsevat
savialueella. Alueen keskiosaan ulottuu pohjoisesta kitkamaavyö-
hyke. Saven paksuus alueella vaihtelee välillä noin 0 10 m. Maa-
peitteen paksuus kaava-alueella vaihtelee välillä noin 0,5 25 m.
Uudiskorttelin pohjasuhteita on tarkemmin käsitelty selostuksen
liitteenä olevassa Perustamistapaselvityksessä.
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Ote maaperäkartasta asemakaava-alueen ympäristössä

Metron asemarakennuksen lattiataso ja linja-autojen liikennöimä n
kannen pinnan taso on n. +10,9. Metroraiteet sijaitsevat kansita-
son alla tasossa +5,205 (KSK), laituritaso on + 6,225 ja laiturita-
son alla olevan johtokäytävän lattiataso on +3,830. Metroradan
pohjoispuolella kannen alla sijaitsee 1-tasoinen pysäköintihalli,
jonka paikoitustaso on n. +6,0 ja eteläpuolella 2-tasoinen pysä-
köintihalli, jonka alemman pysäköintikerroksen paikoitustaso on n.
+4,1.

 Maaperäolosuhteet vaihtelevat suunniteltavan uudisrakennuskort-
telin eri osissa. Uudisrakennuskortteli sijaitsee alueen eteläpuo-
lella esiintyvän laajan savialueen pohjoisreunalla. Korttelin länsi-
ja koillisosassa maaperä on tiiviydeltään vaihtelevaa kitkamaata ja
keski- ja eteläosissa laajalti pehmeää savea, jonka kerrospaksuus
on enimmillään n. 5 m. Savikerroksen alapuolella esiintyy pääosin
löyhää ja keskitiivistä silttiä ja hiekkaa ja niiden alapuolella kallion-
pintaa peittävä tiivis pohjamoreeni.

Kallio

Kallionpinnantasossa esiintyy suurta vaihtelua uudisrakennuskort-
telin alueella viettosuunnan ollen pääosin kohti etelää. Kallion-
pinta on alimmillaan alueen kaakkoiskulmalla hieman tason -5
alapuolella. Ylimmillään kallionpinta nousee alueen koilliskulmalla
tasoon n. +4 sekä länsireunalla tason +2 yläpuolelle. Likimääräi-
set kallionpinnan tasokäyrät on esitetty nykyrakenteiden perusta-
mistapakartassa, joka on selostuksen liitteenä.

Pohjavesi

Pohjaveden pinnan korkeusasema kaava-alueella on vaihdellut
välillä noin +2.7 - +4.3. Orsiveden pinnan korkeusasema alueen
länsiosassa on vaihdellut välillä noin +3.3 - +3.7.
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Uudisrakennuskorttelin alueen pohjavedenpinnan tasosta löytyy
mittausseurantatietoa vuosilta 1975 1979, jolloin taso havainto-

sen seurauksena pohjavedenpinnan tason raportoitiin vuonna
1980 laaditussa Metrotoimiston maaperätutkimuslausunnossa

- ja poh-
javedenpinnan nykytasoista uudisrakennuskorttelin alueella oli
mittaustietoa niukasti saatavilla ja niitä selvitetään lisätutkimuksin.

Nykyrakenteiden perustamistavat

Vaihtelevien maaperäolosuhteiden vuoksi uudisrakennuskorttelin
alueella sijaitsevien nykyrakenteiden perustamistapoina on käy-
tetty kaivinpaaluja, lyöntipaaluja, kaivonrengasperustusta, kallion-
varaista perustusta sekä maanvaraista perustusta. Nykyrakentei-
den perustamistavat on esitetty sanallisesti sekä alue- ja antura-
kohtaisesti selostuksen liitteenä olevassa perustamistapaselvityk-
sessä.

Itäväylä penkereineen sekä metrorata on savialueilla perustettu
pengerpaaluille. Käytetystä paalutyypistä ei ole varmaa tietoa.

Alueella ei ole tiedossa toimintoja, jotka olisivat aiheuttaneet maa-
perän pilaantuneisuutta.

Kaavaratkaisu

Uudet rakennukset perustetaan lähtökohtaisesti niin, että metron
raidealueille ja laiturialueille ei kohdisteta merkittäviä pohjaraken-
tamistoimenpiteitä eikä tehdä uusia perustuksia. Metron pohjois-
puolella Turunlinnantien ja metron välisen alueen itäisimmässä
osassa voidaan käyttää kallionvaraista anturaperustusta ja muu-
alla kallioon ulotettavaa kaivinpaalu- ja porapaaluperustusta. Met-
ron eteläpuolisessa rakentamisessa suositeltavana perustamista-
pana on niin ikään kallioon ulotettavat kaivinpaalut tai porapaalut.
Porapaaluja käytettäessä tulee metroraiteiden ja porapaalutuksen
väliseen maaperään asentaa varovasti suojaseinä raidealueen
maaperän työnaikaisen häiriintymisen minimoimiseksi. Uusien ra-
kennusten perustamistapaehdotukset on esitetty perustamistapa-
selvityksessä.

Uudiskorttelin alueella maanvaraan perustettujen metroraiteiden
vuoksi rakentaminen tulee toteuttaa siten, että ei aiheuteta muu-
toksia orsi- ja pohjavedenpinnan tasoihin. Vesipintojen nykyta-
sojen tarkemmaksi selvittämiseksi alueelle on asennettu useita
orsi- ja pohjaveden havaintoputkia. Alin sallittu kuivatustaso on
käytettävissä olleiden pohjavesitietojen ja Helsingin kaupungin
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kanssa käydyn neuvottelun pohjalta alustavasti +3,0. Tämän ta-
son alapuolelle mahdollisesti ulotettavat kellaritilat tehdään vesitii-
viinä vedenpaineen kestävinä rakenteina.

Pohjarakentamiseen liittyvät suunnitteluratkaisut tarkennetaan jat-
kosuunnittelun yhteydessä.

Kaavaselostuksen liitteenä on kohteen perustamistapaselvitys.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Suunnittelualue sijaitsee nykyisin melualueella, jossa tieliiken-
teestä johtuen ylittyy kauttaaltaan melutason ohjearvot ulkona.
Suurimmillaan päiväaikainen melutaso on Itäväylän ja Itäkadun
varrella yli 70 dB ja Turunlinnantien ja Marjaniementien varrella yli
65 dB.

Ote Helsingin kaupungin meluselvityksestä 2017.

Metroliikenne painuu Marjaniementien kohdalla maanalaiseksi
eikä tieliikenteeseen verrattuna ole suunnittelualueella kovin mer-
kittävä ilmaäänen aiheuttaja. Metroliikenteestä aiheutuu kuitenkin
maa- ja kallioperään värähtelyä, joka mittauksiin perustuvan selvi-
tyksen (Maaliikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys, Jokerikortteli
Punos, Helimäki Akustikot, raportti 7673-5A, 30.9.2019) mukaan
ylittäisi selvästi maanpintatasossa sijaitsevissa tiloissa selvästi
esimerkiksi asunnoille sovellettavan runkomelun enimmäistason.
Metroliikenteestä ei arvioida todennäköisesti aiheutuvan häiritse-
vään liikennetärinää.

Alueen ilmanlaatu liikenneperäisten epäpuhtauksien voimakkaasti
kuormittama, mutta ilmanlaadun raja-arvojen ei arvioida ylittyvän
alueella. Sen sijaan typpidioksidin ja pienhiukkasten ohjearvotaso
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todennäköisesti ajoittain ylittyy Itäväylän läheisyydessä. Tästä
johtuen Itäväylän läheisyydessä tulee suunnittelussa kiinnittää eri-
tyistä huomiota epäpuhtauksille altistumisen vähentämiseen.

Kaavaratkaisu

Asemakaavaehdotuksen melutilanteen arviointi perustuu viite-
suunnitelman (6.9.2019) mukaan laadittuun meluselvitykseen (Lii-
kennemeluselvitys, Jokerikortteli Punos, Helimäki Akustikot Oy,
Lausunto 7673-4a, 30.9.2019), jossa melulähteinä on huomioitu
mitoittavan ennustetilanteen mukaisesti tieliikenne, tulevan Raide-
Jokerin raitiotieliikenne sekä metroliikenne. Meluselvityksen mu-
kaan kohteeseen suunnitellulla umpinaisella korttelirakenteella
korttelin sisäosissa pihakannella alittuu melutason ohjearvot ul-
kona. Kattava sisäpihan meluntorjunta edellyttää selvityksen mu-
kaan Marjaniementien puoleiselle sivulle rakennettavan vähintään
2 metriä kannen yläpuolelle ulottuvaa meluestettä. Riittävän me-
luntorjunnan varmistamiseksi piha-alueilla, on asiasta annettu
kaavamääräys.

Rakennusten julkisivuille kohdistuu suurimmillaan 73 dB päiväai-
kainen keskiäänitaso Itäväylän suuntaan avautuvalla julkisivulla
korttelin lounaiskärjessä. Korttelin pohjois- ja itäreunoilla julkisivui-
hin kohdistuvat päiväaikaiset melutasot ovat suurimmillaan noin
66 dB. Liikenteen aiheuttamien ympäristöhäiriöiden vuoksi uuden
korttelin 45057 Itäväylän suuntaan avautuvien rakennusten osalta
kaavassa edellytetään kaikkien asuntojen avautuminen myös
korttelin sisäpihan puolelle. Rakennuksen sisätiloissa varmiste-
taan ohjearvojen saavuttaminen edellyttämällä kaavassa melusel-
vityksen suosituksen mukaisia äänitasoerovaatimuksia. Keski-
äänitason perusteella annettujen verraten suurten vaatimusten
voidaan arvioida aikaansaavan asuntoihin hyvän ääniympäristön
myös enimmäisäänitasojen kannalta.

Meluselvityksen mukaisesti kaikki oleskeluparvekkeet on vähin-
täänkin lasitettava, mutta mm. Turunlinnantien suuntaan mahdolli-
sesti toteutettavat oleskeluparvekkeet edellyttävät tavanomai-
sesta poikkeavia suunnitteluratkaisuja, jotta niillä saavutettaisiin
melutason ohjearvot ulkona. Kaavassa edellytetään oleskelupar-
vekkeilta melutason ohjearvojen saavuttamista. Liikenteen aiheut-
tamien ympäristöhäiriöiden vuoksi Itäväylän suuntaan avautuville
julkisivuille ei sallita oleskeluparvekkeita laisinkaan.

Tärinä- ja runkomeluselvityksen tulosten perusteella asuin- ja ma-
joitushuoneiden sijoittaminen viitesuunnitelman mukaisesti edel-
lyttää runkomeluntorjunnan suunnittelua jatkossa. Kaavassa on
annettu värähtelyä koskeva rakennusten jatkosuunnittelumää-
räys, joka koskee laaditun selvityksen suositusten mukaisesti
myös tärinää. Tavoitteena pidettävinä tärinän ja runkomelun
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enimmäistasoina eri tiloissa voidaan soveltaa VTT:n esittämiä
suosituksia. Suunnittelussa on huomioitava myös tulevan Raide-
Jokerin ja bussiliikenteen mahdollisesti aiheuttama värähtely.

Jotta asukkaiden altistus liikenneperäisille ilman epäpuhtauksille
olisi mahdollisimman pientä, on kaavassa annettu määräys, jonka
mukaan rakennusten ilmanotto tulee järjestää tehokkaasti suoda-
tettuna mahdollisimman etäältä ja korkealta Itäväylään nähden.

Pelastusturvallisuus ja rakennetekniikka

Lähtökohdat

Olemassa olevan metroaseman ja bussiterminaalin maanpäälliset
osat puretaan. Maanalaisia tiloja osittain uusitaan ja osittain kun-
nostetaan.

Kaavaratkaisu

Pelastusturvallisuus

Kaavaselostuksen liitteenä on kaavavaiheen palo- ja pelastustek-
ninen selvitys sekä palovihko. Kaavavaiheen palo- ja pelastustek-
ninen suunnittelu on laadittu yhteistyössä Helsingin pelastuslaitok-
sen kanssa.

Uuden rakennuksen ympäriltä voidaan toimia pelastuslaitoksen
nostokalustolla. Rakennuksen ympärille on esitetty erillisiä tilava-
rauksia pelastusajoneuvoille, tilat on esitetty palovihossa.

Uuden rakentamisen yhteydessä ei muuteta olemassa olevan
metroaseman maanalaisia turvallisuusratkaisuja. Maanpäällinen
poistumisturvallisuus toteutetaan kuten nykyisin, mutta paranta-
malla sitä niin, että lippuhalliin poistumisen sijaan tehdään suo-
raan ulosjohtavia osastoituja uloskäytäviä.

Palo- ja pelastustekniikkaan liittyvät seikat tarkentuvat jatkosuun-
nittelussa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että metron
palo- ja pelastusturvallisuusratkaisut toimivat häiriöttömästi, myös
koko rakentamisen ajan.

Rakennetekniikka

Rakenneteknisesti kohde on haastava. Alueella sijaitsee kaksi
maanalaista pysäköintihallia sekä metroasema rakenteineen. Eri-
tyistä huomiota on suunnittelussa kiinnitetty metroaseman ja sen
rakenteiden häiriöttömyyden ja toiminnan varmistamiseen.

Pohjoinen 1-tasoinen pysäköintihalli puretaan ja rakennetaan uu-
delleen, osittain kahteen tasoon. Suunnittelussa on kiinnitetty
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huomiota rakennetekniseen yhteensovitukseen uuden kannen
päälle tulevan raidejokerin radan kanssa.

Eteläinen 2-tasoinen pysäköintihalli säilytetään. Uuden päälle tu-
levan rakennusmassan vuoksi pysäköintihalliin kohdistuu merkit-
täviä rakenteellisia muutoksia.

Liikekeskuksen ja terminaalin päälle tulevaa rakennusmassaa
varten on suunniteltu jännitetty kuormansiirtolaatta, joka johtaa
yläpuoliset kuormat perustuksille. Lisäksi rakenteissa varaudu-
taan bussiterminaalin ja raide-jokerin vuoksi törmäyskuormiin,
jotka kasvattavat runkorakenteiden dimensioita.

Marjaniementien siltaan kohdistuu pääosin pintarakenteita koske-
via rakennustöitä.

Vaikutukset

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

Itäkeskuksen Jokerikorttelin toteuttamisella tulee olemaan yhdys-
kuntarakennetta eheyttävä vaikutus. Alue sijaitsee keskeisellä
paikalla olemassa olevan kaupunkirakenteen ytimessä ja palvelut
keskittyvät joukkoliikenteen solmukohtaan, jonka saavutettavuus
on erinomainen. Uusittu joukkoliikennekeskus ja sen yhteyteen
syntyvä kaupallinen palvelukeskus vahvistavat Itäkeskuksen ase-
maa itäisen Helsingin symbolisena ja toiminnallisena keskipis-
teenä.

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kaupunkikuvaan

Jokerikorttelin toteuttaminen vaikuttaa merkittävästi kaupunkiku-
vaan paikallisella tasolla. Tehokas rakentaminen sekä uusittu
joukkoliikenneterminaali katettuine laiturialueineen ja jalankulku-
verkkoon liittyvine sisätiloineen muuttavat alueen identiteettiä ur-
baanimmaksi. Rakennusten mittakaava luo nykyistä ympäristöä
suurkaupunkimaisempaa vaikutelmaa. Kaavan uudisrakentami-
sella luodaan uutta ajallista ja kaupunkikuvallista kerrostumaa ja
alueelle uudenlaista toiminnallista monipuolisuutta ja tehokkuutta.
Lännestä lähestyttäessä Jokerikorttelista muodostuu maamerkki-
mäinen porttirakennus Itäkeskukselle.

Vaikutukset ihmisten elinoloihin, elinympäristöön,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä ja
sosiaalisiin oloihin

Kaupunkikuvallisesti näyttävä ja toiminnallisesti monipuolinen, ny-
kyistä merkittävästi korkeatasoisempi joukkoliikennekeskus, johon



21 (30)

kytkeytyy muita palveluita, on omiaan nostamaan alueen sosiaa-
lista asemaa.

Kaavassa annetuilla määräyksillä luodaan edellytykset liikenteen
melun ja ilmanlaadun kannalta terveellisen ja viihtyisän ympäris-
tön aikaansaamiselle.

Uudisrakennukset lisäävät varjostusta muutosalueen pohjoispuo-
lella olevilla asuntotonteilla. Etäisyys lähimpiin asuntoihin on suu-
rempi kuin uudisrakennusten korkeus, joten valokulma on yli 45
astetta.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia (04/2020, alv 0 %) seuraavasti:

Katualueet 1,0 milj. euroa
Kunnallistekniikka 0,5 milj. euroa
Yhteensä 1,5 milj. euroa

Katualueet sisältävät liikennesuunnitelman mukaisten toimenpitei-
den arvioidut kaupungille kohdistuvat rakennuskustannukset.
Kustannukset sisältävät Marjaniementien sekä Turunlinnantien
alueille kohdistuvat rakennustoimenpiteet.

Kunnallistekniikka sisältää Marjaniementiellä sekä Turunlinnan-
tiellä yhdyskuntatekniseen verkostoon kohdistuvat uudelleen ra-
kentamistoimenpiteiden kustannukset:

Vesihuolto 0,3 milj. euroa
Kaukolämpö 0,2 milj. euroa
Yhteensä 0,5 milj. euroa

Kustannukset sekä niiden jako tarkentuvat jatkosuunnittelun yh-
teydessä eri osapuolten kesken (kaupunki, hanke, raide-jokeri,
HKL).

Liikennesuunnitelma sisältää lisäksi pyörätievarauksen Marjanie-
mentien länsiosaan. Pyörätievarauksen kustannus ei ole tälle
asemakaavalle kohdistuva kustannus.

Tässä kustannusarviossa ei ole esitetty raideliikennehankkeelle
kohdistuvia kustannuksia tai HKL:lle kohdistuvia kustannuksia.
Kustannusarvio ei myöskään sisällä väliaikaisratkaisujen kustan-
nuksia.
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Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaavoitettavan raken-
nusoikeuden arvo on AM-ohjelman mukaisen rahoitus- ja hallinta-
muotojakauman mukaisesti arvioiden 20 25 milj. euroa. Johtuen
rakenneteknisesti erittäin haastavasta rakentamispaikasta, kor-
keat perustamiskustannukset laskevat rakennusoikeuden arvoa.
Huomioiden tontilla olevat rakennusoikeuden arvoa laskevat teki-
jät, jäljelle jäävä rakennusoikeuden arvo on noin 2 6 milj. euroa.

Tontille kohdistuvien rakennusoikeuden arvoa laskevien tekijöiden
kustannusjako tarkentuu jatkosuunnittelussa eri osapuolten kes-
ken (kaupunki, hanke, raide-jokeri, HKL).

On huomioitavaa, että tällä hankkeella on merkittävät positiiviset
taloudelliset vaikutukset kaava-aluetta laajemmalle alueelle.

Tonttitalous

Kohde sijaitsee rakenneteknisesti hyvin haastavalla rakentamis-
paikalla. Olemassa olevat maanalaiset pysäköintikannet sekä
metron olemassa olevat rakenteet nostavat kohteen perustamis-
kustannuksia. Kohde on lisäksi metro-, raitiotie- sekä bussitermi-
naali. Edellä mainittujen toimintojen yhteensovittaminen sekä huo-
mioiminen nostavat rakentamiskustannuksia verrattuna tavan-
omaiseen rakentamiseen. Kohteen haastavasta sijainnista ja
luonteesta johtuvat perustamis- ja lisäkustannukset ovat noin 550
euroa / k-m2.

Vaikutukset teknisen huollon järjestämiseen

Kaavaratkaisu luo edellytykset korkealaatuisen teknisen huollon
verkoston järjestämiselle.

Vaikutukset liikenteeseen

Jalankulun olosuhteet Jokerikorttelin alueella eivät olennaisesti
muutu, joskin järjestelyihin ja reitteihin tulee muutoksia. Yhteydet
metroasemalta Marjaniementietä etelään mm. Iiriksen suuntaan
jossain määrin sujuvoituvat, kun korttelin bussiliikenteen sisäiset
reitit yksikertaistuvat ja sisään- ja ulosajojen lukumäärä vähene-
vät.

Pyöräilyolosuhteet säilyvät kohtuullisina. Pyöräilyn tavoiteverkon
mukaiset järjestelyt toteutuvat lukuun ottamatta Marjaniementien
läntistä pyörätietä, jonka toteuttaminen on epävarmaa Itäväylän
ylittävän sillan heikon kunnon takia. Pyöräliityntäpysäköintipaikat
lisääntyvät n. 300 paikalla. Kaupunkipyöräasema metro korttelin
länsipäässä säilyy.
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Autoliikenteen toimivuus ruuhka-aikoina heikkenee jo pelkästään
raidejokerin toteuttamisen myötä. Tämä vaikuttaa myös linja-auto-
liikenteen toimivuuteen. Simulointien perusteella Marjaniementien
risteykset kykenevät välittämään nykyliikenteen mukaiset ruuhka-
huippujen liikennemäärän, mutta liikenteen kasvua risteys ei
siedä. Tämä osaltaan vaikuttaa myös joukkoliikenteen viivästyk-
siin. Onkin syytä korostaa, että henkilö- ja linja-autoliikenteen olo-
suhteisiin terminaalialueella ja sen viereisillä kaduilla vaikuttaa
merkittävästi jo pelkkä Raide-Jokerin rakentaminen, mikä tapah-
tuu tästä asemakaavasta ja siihen liittyvästä rakennushankkeesta
huolimatta.

Liityntäpysäköintipaikkojen määrä Itäkeskuksen metroaseman yh-
teydessä vähenee enimmillään puoleen nykyisestä. Jotta liityntä-
pysäköintitarjonta metron itähaaralla säilyisi ennallaan, edellyttää
se paikkojen osoittamista jonnekin metroaseman lähialueelle tai
jonkin muun metroaseman yhteyteen.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Muutosalueen olevat olosuhteet, sijainti ja kaavasuunnitelman rat-
kaisut ja määräykset tukevat liikkumisen ja elämäntapoja, jotka
eivät tukeudu henkilöautoiluun. Uusi hybridikortteli ja siihen liitty-
vät toimitilat ja asuinrakentaminen sijoittuvat keskeisesti sijaitse-
valle alueelle erinomaisten kävely-, pyöräily ja joukkoliikenneyh-
teyksien äärelle. Pääpaino arjen ja tapahtumien kulkutapajakau-
massa on kävelyllä, pyöräilyllä ja joukkoliikenteellä. Kohde on to-
teutettavissa vähäautoisena.

Uuden hybridikorttelin hankkeessa on suunniteltu maalämmön
hyödyntämistä ja energian kierrättämistä. Uusiutuvan energian
tuotantoon tarvittavien teknisten laitteistojen sijoittaminen kat-
topinnoille on sallittua.

Hankkeen toteuttaminen ei lisää hulevesiviemäristön kuormitusta.
Koska kehitettävä hybridikortteli sijoittuu kauttaaltaan kansiraken-
teiden alueelle ja korttelin perustaso on varattu joukkoliikenteelle
ja muulle liikkumisympäristölle, paikalliselle hulevesien imeyttämi-
selle ja viivyttämiselle on varsin rajalliset mahdollisuudet. Liikeker-
roksen päällä olevalle kansi-/kattopihalle on rakennettava istutet-
tuja alueita siinä määrin kuin haastavat rakennetekniset olosuh-
teet mahdollistavat. Kattopihan vieressä olevan tekniikkaraken-
nusosan katto on määrätty rakennettavaksi hulevesiä pidättävänä
viherkattona.
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Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Uuden hybridikorttelin toimitiloihin (liike- ja palvelutilat, mahdolliset
toimistot, hotelli) kaavamuutosta hakenut hanke on arvioinut syn-
tyvän noin 150 200 työpaikkaa. Hybridikorttelin kaupalliset palve-
lut toisaalta täydentäisivät Itäkeskuksen palvelutarjontaa, mutta
toisaalta myös tulisivat kilpailemaan samoista asiakkaista jo alu-
eella olevien vastaavien palveluiden kanssa. 200 huoneen hotellin
rakentaminen olisi varsin merkittävä parannus itäisen Helsingin
määrällisesti vaatimattomaan majoituspalveluiden tarjontaan. Ho-
tellin asiakkaat lisäisivät Jokerikorttelin liikekeskuksen ja muun lä-
hialueen palveluiden, eritoten ravintolapalveluiden asiakasmää-
rää.

TOTEUTUS

Vaiheittain toteuttaminen ja kynnystoimet

Ennen toteuttamista tulee varmistua, että Turunlinnantien pysä-
köintilaitosta käyttävien toimistotalojen pysäköinti on voitu pysy-
västi sijoittaa kauppakeskus Itiksen pysäköintilaitokseen. Tämä
on tehtävä ennen rakennusluvan myöntämistä hankkeelle.

Itäkadun pysäköintilaitosta käyttäville toimijoille (tontin 45172/1
toimistalo, liityntäpysäköinti) tulee järjestää tilapäinen pysäköinti-
mahdollisuus esimerkiksi Itäväylän eteläpuolelta olevista vajaa-
käyttöisistä pysäköintilaitoksista.

Itäkeskuksen linja-autoterminaalia käyttävälle linja-autoliikenteelle
tarkoitetut pysäkit ja taksiliikenteelle tarkoitettu tilapäinen taksi-
asema tulee olla toteutettuna ennen rakentamistoimenpiteiden
aloittamista terminaalialueella.

Suunnittelun yhteydessä on tutkittu mahdollisuutta, että Raide-Jo-
kerin päätepysäkki rakennetaan väliaikaisesti nykyisen Raasepo-
rintien tien laitaan, jos Jokerikorttelin rakennushanke ja Raide-Jo-
kerin käyttöönotto risteävät. Väliaikaisen pysäkin tarve selviää jat-
kovaiheissa.

Rakentamisaikataulu

Uudisrakennushankkeen kestoksi on purkutöineen ja väliaikaisjär-
jestelyineen arvioitu 3-4 vuotta.



25 (30)

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-

selle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja moni-
puoliselle asuntotuotannolle

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

- edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hy-
vää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta

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

- merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alu-
eet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja
pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa

- edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja
taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia lii-
kenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytykset
eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville
matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen sol-
mukohtien toimivuudelle

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

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on liike- ja palvelukeskustaa C1. Alueelle on merkitty metro-
asemineen ja pikaraitiotie. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin
yleiskaavan 2016 mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pin-
takallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleis-
kaavan mukainen.

Asemakaavat

Muutosalueella on voimassa asemakaavat nro 4959 (vahv.
18.7.1961), 7253 (voim. 30.8.1975), 8210 (vahv. 10.9.1980), 9104
(voim. 7.3.1986), 9851 (voim. 24.1.1992).
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Voimassa olevien kaavojen mukaan tässä kaavamuutoksessa
osoitetun uuden hybridikorttelin alue on raideliikennealuetta met-
roa ja metroasemaa, linja-autolaitureita sekä pysäköintiä varten.
Nykyinen kortteli 45172 on liike- ja toimistorakennusten kortteli-
aluetta, jonka rakennusoikeuden määrä on 7 250 k-m2 (kuten
tässä kaavamuutoksessa). Muut alueet ovat raideliikennealuetta
ja katualueita.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa alueet.

Muut lähtökohdat

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

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille toukokuussa 2019 kaupungin aloit-
teesta ja aluetta koskevan suunnitteluvaraushakemuksen joh-
dosta. Kaavamuutoshakemus on tehty lokakuussa 2019 suunnit-
teluvaraushakemuksen hyväksymisen jälkeen.

Viranomaisyhteistyö

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

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Kaupunginkanslia, aluerakentaminen
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

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

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

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 10.6. 9.8.2019 seuraavissa paikoissa:
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
 kulttuurikeskus Stoassa, Turunlinnantie 1
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 17.6.2019 kulttuurikeskus Stoan musiik-
kisalissa. Näkövammaisten palvelukeskus Iiriksessä pidettiin erilli-
nen info- ja keskustelutilaisuus 11.9.2019.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat palo- ja pelastusturvalli-
suuteen, kunnallisteknisen verkoston huomioimiseen sekä joukko-
liikenneterminaalin suunnitteluratkaisuihin ja mitoitukseen joukko-
liikenteen resurssien kannalta.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä ja
alueen jatkosuunnittelussa.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. Vi-
ranomaisten kannanottojen huomioimisesta myös tarkemmin vas-
tineissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat Raide-Jokerin ja metron aiheuttamiin me-
luhaittoihin ja jalankulun ja pyöräilyn sujuvien yhteyksien säilyttä-
miseen. Yhdessä mielipiteessä kyseenalaistettiin rakennushank-
keen koko liian vaatimattomana (verrattuna Herttoniemen alueelle
suunnitteilla olevaan rakentamiseen) ja esitettiin luonnosta korke-
ampaa rakentamista. Kirjallisia mielipiteitä saapui 3 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
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Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 21.2. 23.3.2020

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 4.2.2020
ja lautakunta päätti 11.2.2020 asettaa kaavaehdotuksen nähtä-
ville.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt
huomautukset kohdistuivat liityntäpysäköinnin määrän vähentämi-
seen ja julkisivujen väri- ja materiaalivalintoihin.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnot kohdistuivat joukkoliikennetermi-
naalin ja ympäröivän alueen ratkaisuihin bussiliikenteen toimivuu-
den näkökulmasta ja maanalaiseen hulevesikanaaliin.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista
sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-
teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.
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Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

HSY:n lausunnon johdosta:
 Johtokujaa koskeva määräys on päivitetty muotoon

alaista johtoa varten varattu alueen osa. Rakentaminen ei
saa häiritä olemassa olevan putkitunnelin rakenteita, toi-
mintaa tai huoltamista. Ennen päälle rakentamista tulee
olla yhteydessä johtojen ja putkien omistajaan.

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
 ALP-korttelialueen rajaukseen ja rakennusalueiden rajauk-

siin on tehty vähäiseksi laskettavia tarkistuksia. Perusteena
on päivittynyt viitesuunnitelma.

 ALP-korttelin asuntorakennusoikeuden määrä on päivitetty
lukemasta 19 000 k-m2 lukemaan 19 200 k-m2. Perusteena
on viitesuunnitelman tarkentuminen.

 ALP-korttelin liike-, toimisto-, hotelli- ja palvelutilojen ker-
rosalan määrä on päivitetty lukemasta 17 200 k-m2 luke-
maan 18 000 k-m2. Perusteena on päivittynyt viitesuunni-
telma, jossa kellariin siirretyn huoltopihan tilalle on katuta-
sossa voitu sijoittaa liiketiloja sekä viitesuunnitelman ylei-
nen tarkentuminen.

 ALP-korttelin liikenneterminaalin odotustiloille, matkustaja-
palvelutiloille ja yleisessä käytössä oleville läpikulkukäytä-
ville varatun kerrosalan määrä on päivitetty lukemasta
1 580 k-m2 lukemaan 1 500 k-m2 ja määritelty vähimmäis-
määräksi. Perusteena on viitesuunnitelman tarkentuminen.

 Katualueiden alapuolista, ALP-kortteliin liittyvää aluetta
ma-4 on laajettu Turunlinnantien alapuolelle. Perusteena
on päivittynyt viitesuunnitelma, jossa huoltopiha siirretty
kellarikerrokseen, joka ei kauttaaltaan mahdu tontin puo-
lelle. ma-4-alueeseen liittyvää määräystekstiä on täyden-
netty.

 Raaseporintien ja ALP-korttelin kellarin välille on lisätty ka-
tualueelle sijoittuva huoltoajoyhteys ja merkintä Marjanie-
mentielle sijoittuvasta huoltoajoyhteydestä on poistettu. Pe-
rusteena on päivittynyt viitesuunnitelma, jossa huoltopiha
on siirretty kellarikerrokseen.

 jl-1 ja jl-2 -alueiden määräyksistä on poistettu maininta tak-
siliikenteestä. Perusteena määräyksessä jo mainittu huolto-
liikenne, jonka piiriin taksien välttämätön saattoliikenne las-
ketaan.

 Lisätty ALP-korttelia koskeva määräys Uusiutuvan ener-
gian tuotantoon tarvittavien teknisten laitteistojen sijoittami-

Perusteena uusiutuvan
energian tuotannon edistäminen.

 Lisätty ALP-korttelia koskeva määräys Kaikissa asuinhuo-
neissa on ol Perus-
teena asuntojen riittävän laadun varmistaminen syvärun-
koisissa rakennusosissa.
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 ALP-korttelin julkisivumateriaaleja koskevasta määräyk-
sestä on poistettu väribetoni ja asunto-osien massoittelua
koskevaa määräystä on muokattu. Perusteena on viite-
suunnitelman tarkentuminen.

 Autopaikkamääristä poikkeamisesta koskeva määräys
muutettu muotoon: Autopaikkamääristä on mahdollista
poiketa erillisen pysäköintiselvityksen perusteella.

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia päivityksiä ja ruot-
sinkielisten määräysten käännöstarkistuksia.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta.

 Kaavaselostusta on päivitetty laajuustietojen, liikenteen ratkai-
suiden, yhdyskuntateknisen huollon, perustamistapojen, pe-
lastusturvallisuuden, rakennetekniikan, yhdyskuntataloudellis-
ten vaikutusten ja liikenteen vaikutusten kuvailun osalta.

 Selostuksen liitteisiin on lisätty alustava tulvaselvitys.
 Liikennesuunnitelma on päivitetty
 Viitesuunnitelmaa on muutettu ja päivitetty. Tärkeimmät muu-

tokset viitesuunnitelmassa:
 Huoltopiha on siirretty katutasosta kellarikerrokseen.

Katutason huoltopihan tilalle on sijoitettu katuympä-
ristöä toiminnallisesti ja esteettisesti elävöittävää lii-
ketilaa näyteikkunoineen.

 Julkisivuarkkitehtuuria on kehitetty kauttaaltaan.
 Tilojen mitoitusta ja sijoittelua on tarkennettu, minkä

johdosta asunto- ja toimitilakerrosalan määrä on
kasvanut rakennusmassoja suurentamatta.

 Havainnekuvia on päivitetty ja lisätty.
 kaavakartan nimiö on päivitetty.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
4.2.2020 päivätyn ja 9.6.2020 muutetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12633 hyväksymistä

Helsingissä 9.6.2020

Tuomas Hakala
vs. asemakaavapäällikkö

































Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.
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YIT Suomi Oy
Y-tunnus 1565583-5
Kotipaikka Helsinki

PL 36
Katuosoite: Panuntie 11
00621 Helsinki

Puhelin 020 433 111

www.yitgroup.com/fi

SELVITYS PUNOKSEN AUTOPAIKOITUKSEN PERIAATTEISTA

1 Yleistä

Punos-kortteli sijaitsee Helsingissä Itäkeskuksen metroaseman kohdalla, nykyisen
bussiterminaalin päällä Tallinnanaukion vieressä. Korttelia rajaavat pohjoisessa
Turunlinnantie, lännessä Marjaniementie, etelässä Itäkatu sekä idässä Tallinnanaukio.

Punos-hankekokonaisuus muodostuu bussiterminaalista, Raide-Jokerin päätepysäkistä,
Itäkeskuksen metroaseman länsipään sisäänkäynneistä, joukkoliikenneterminaalin
odotustiloista, liiketiloista ja palveluista kahdessa kerroksessa, asemakeskuksen päälle
rakennettavista asuinrakennuksista ja hotellista sekä Turunlinnantien pysäköintihallista.
Hankkeeseen liittyy myös olemassa oleva liityntäpysäköintihalli.

2 Punos-hankkeen vähäautoinen ratkaisumalli

Itäkeskuksen uuden hybridikorttelin ainutlaatuisen hyvä logistinen sijainti ja lähiympäristön
kattava palvelutaso antavat erinomaiset lähtökohdat vähäautoiseksi kohteeksi.

Punos-korttelin asukkaat ja liiketila-asiakkaat ovat pääosin myös liityntäliikenteen käyttäjiä ja
hyödyntävät monipuolisia julkisen liikenteen palveluja sekä alueen kattavaa kevyen liikenteen
verkostoa. Julkisen liikenteen kattavuus vähentää yksityisautoilun tarvetta ja edelleen
pysäköinnin tilavarausten tarvetta.

Autopaikkojen vuorottaiskäyttöä tehostetaan ja yhteiskäyttöautot palvelevat autottomia
asukkaita. Liityntäpysäköinnin muuttaminen valvotuksi tilaksi ja vuorottaispysäköinnin
suunnittelu ja toteuttaminen tarkoituksen mukaisella tavalla mahdollistaa nykyisen
pysäköintikapasiteetin tehostamisen siten, että lisäpysäköintiä ei tarvita.

Pyöräilijät on myös huomioitu kattavalla pyöräpysäköinnillä. Kohteeseen on suunniteltu yli 400
pyöräpaikkaa pelkästään asemakeskuksen käyttäjille, joista suuri osa on katettuja.
Pyöräpysäköintiä kehitetään edelleen yhteistyössä HKL:n kanssa.

3 Alueen pysäköinnin nykytilanne ja mahdollisuudet

Alueella on merkittävä määrä autopaikkoja, lähietäisyydellä noin 4000 autopaikkaa (liite 1):

Kauppakeskus Itis 1600 autopaikkaa
- Hankkeen kehitysvaiheessa selvitetään paikkojen vajaakäyttö ja mahdollisuus vuokrata

autopaikkoja esim. naapurikiinteistöjen työntekijöiden käyttöön (nykyiset Turunlinnantien
autohallin velvoitepaikat) sekä HKL:n kuljettajien käyttöön

Itäkeskuksen Pysäköintitalo Oy (Hansasillan päässä oleva pysäköintilaitos) n. 480 ap
- Pysäköintilaitos vajaakäytössä, osa autopaikoista on mahdollista vuokrata. Tutkitaan osan

liityntäpysäköintipaikoista siirtämistä pysäköintitaloon (n. 200 ap).

Gotlanninkatu 9 pysäköintikenttä n. 150 ap
- Pysäköintikenttä vajaakäytössä, selvitetään mahdollisuutta vuokrata autopaikkoja.

Tutkitaan osan liityntäpysäköintipaikoista siirtämistä pysäköintikentälle (n. 100 ap).

Kauppakeskus Easton 1400 ap
- Selvitetään mahdollisuutta vuokrata autopaikkoja.

Kulttuurikeskus Stoa ja Liikekeskus Puotinharjun Puhos n. 430 ap

http://www.yitgroup.com/fi
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- Selvitetään mahdollisuutta vuokrata autopaikkoja.

Velvoitepaikat rakennusmassan alla, liitteenä pysäköinnin nykytilanne (liite 2):

Pohjoinen Turunlinnantien pysäköintihalli 125 autopaikkaa (alue 1)
- Tällä hetkellä pysäköintilaitoksen omistaa HKL
- Ympäröiville KOy:ille on kaavassa osoitettu pohjoisesta laitoksesta 117 velvoitepaikkaa,

joista on vuokrattuna yhteensä 92 autopaikkaa ja näistä nimettynä 65 paikkaa.
- Paikkamäärissä on epäselvyyksiä ja niiden selvittäminen on kesken
- Liityntäpysäköintiruudut ovat vanhan mitoituksen mukaisia, leveydeltään 2,05m
- Naapurikiinteistöjen autopaikkojen vuokrasopimuksissa on sovittu, että sopimus voi

päättyä ennen 31.12.2040, mikäli asemakaavan muutokset antavat siihen aihetta tai
kaupunki pystyy osoittamaan tarvittavat autopaikat muualta

- Pysäköintihalli (alue 1) joudutaan purkamaan Raide-Jokerin ja Punos-hankkeen rungon
yhteensovituksen takia ja rakentamaan uusi pysäköintihalli

- Tavoitteena on purkaa olemassa olevat autopaikkojen vuokrasopimukset, järjestää
naapureiden autopaikkojen uudet vuokrasopimukset Itiksen pysäköinnistä ja ottaa koko
pohjoisen hallin alue 1 Punos-hankkeen asukkaiden käyttöön

Eteläinen liityntäpysäköintilaitos n.440 autopaikkaa (alue 4)

- Tällä hetkellä pysäköintilaitoksen omistaa HKL
- HSL:n sivujen mukaan liityntäliikenteelle varattuja autopaikkoja on 430 (alustavan paikalla

tehdyn 24.1.19 laskennan mukaan n.440 autopaikkaa). Paikat ovat maksuttomassa
käytössä 12 h kiekkopysäköinnillä ilman pysäköinnin- tai kulunvalvontaa.

- Liityntäpysäköintiruudut ovat vanhan mitoituksen mukaisia, leveydeltään 2,05m
- Laitoksesta on osoitettu/vuokrattu osa autopaikoista, jotka pyritään siirtämään Itiksen

pysäköintilaitokseen

4 Punos-hankkeen pysäköinti lopputilanteessa

Punos-hankkeen lopputilanteen pysäköintijärjestelyt liitteenä (liite 3):

Turunlinnantien uusi pysäköintihalli n.80-90ap

- Hankkeen tavoitteena on lunastaa pysäköintilaitos HKL:ltä
- Pysäköintihalli joudutaan purkamaan Raide-Jokerin ja Punos-hankkeen rungon

yhteensovituksen takia ja rakentamaan uusi pysäköintihalli
- Uusi pysäköintihalli rakennetaan suljetuksi ja kulunvalvotuksi tilaksi
- Pysäköintioikeuksia myydään tai vuokrataan asukkaille, kiinteistön käyttäjille sekä

yhteiskäyttöauto-operaattorille
 Asuntogryndille alustavasti 60 ap
 Vuokra-asunnoille 20 ap
 Yhteiskäyttöautoille 4 ap

- Kohteen asukasvirta ja -pohja viittaa siihen, että yhteiskäyttöautoille tullaan saavuttavaan
toiminnan kannalta riittävä käyttöaste ja hyvä palvelutaso

- Asuntojen ennakkomarkkinoinnissa tuodaan esille kohteen vähäautoinen ratkaisu ja
mahdollisuus yhteiskäyttöauton käyttämiseen

Eteläinen liityntäpysäköintilaitos n.302ap (+30ap laajennus)

- Hankkeen tavoitteena on lunastaa pysäköintilaitos HKL:ltä
- Liityntäpysäköintipaikat tulevat vähenemään Punos-hankkeen läpi menevien

runkorakenteiden, nykypysäköintimitoitukseen siirtymisen takia (ruutuleveys 2,05m ->
2,50m) sekä muiden toimijoiden autopaikkatarpeiden takia
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- Tavoitteena on siirtää osa liityntäpysäköinnistä lähialueen muille vajaakäytössä oleville
pysäköintialueille (liitteenä lähialueen pysäköinnin selvitys)

- Pysäköintilaitos muutetaan vuorottaiskäyttöiseksi
 Liityntäpysäköinnin käyttöön n.200 autopaikkaa, esim. klo 05-18 alkaen päivän

ensimmäisistä metroista  asiasta on keskusteltu alustavasti HKL:n
liityntäpysäköinnistä vastaavien tahojen kanssa ja liityntäpysäköinnin
kehittäminen yhteistyössä jatkuu. Poistuvat liityntäpysäköintipaikat (n.200 ap)
siirretään alueen muille vajaakäytössä oleville pysäköintialueille (liite 1).

 Hotellille varataan pysäköintioikeus n.100 autopaikalle vuorokauden ympäri -
Hotellioperaattori seuraa tilannetta, tarvitseeko 100 autopaikkaa ja jos tarve
vähemmän, voidaan osoittaa paikat liityntäpysäköintiin

 Maksullista liiketilojen pysäköintiä esim. klo18-05
 Asemakeskuksen toimisto/terveyspalveluiden työntekijöille n.2 autopaikkaa

- Liiketilojen markkinoinnissa tuodaan esille toimivat julkiset liikennevälineet sekä alueen
pysäköintiratkaisut

- Tutkitaan tarvittaessa pysäköintilaitoksen laajennusta (30 ap) länsipään sillan alle

5 Punos-hankkeen rakentamisen aikaiset pysäköinnin väistöjärjestelyt

Punos-hankkeen rakentamisen aikana poistuvat autopaikat pyritään järjestämään alueen vajaakäytössä
olevista pysäköintialueista (liite 1):

Liityntäpysäköinnin väistöjärjestelyt
- Liityntäpysäköintihalli poistuu käytöstä rakentamisen ajaksi
- Korvaavat liityntäpysäköintipaikat järjestetään alueen muista vajaakäytössä olevista

pysäköintialueista (liite 1), esim. Itäkeskuksen Pysäköintitalo Oy:stä ja Gotlanninkatu 9
pysäköintikentältä

Turunlinnantien pysäköintihallin väistöjärjestelyt
- Pysäköintihalli (liite 2, alue 1) joudutaan purkamaan Raide-Jokerin ja Punos-hankkeen

rungon yhteensovituksen takia ja rakentamaan uusi pysäköintihalli
- Tavoitteena on ennen rakentamista purkaa olemassa olevat autopaikkojen

vuokrasopimukset, järjestää naapureiden autopaikkojen uudet vuokrasopimukset Itiksen
pysäköinnistä ja ottaa koko pohjoisen hallin alue 1 Punos-hankkeen asukkaiden käyttöön

Kuljettajien pysäköinnin väistöjärjestelyt
- Liityntäpysäköintihallissa sijaitsee 16 kpl:tta HKL:n kuljettajien autopaikkoja
- Tavoitteena on ennen rakentamista siirtää pysyvästi kuljettajien autopaikat viereen Itiksen

parkkihallin puolelle (liite 2, alue 3), josta on lyhyt matka metrolaiturille

Itäkatu 11:n kiinteistön pysäköinnin väistöjärjestelyt
- Itäkatu 11:n kiinteistön autopaikat sijaitsevat liityntäpysäköintihallin vieressä ulkoalueella

(liite 2, alue 5) ja osa liityntäpysäköintihallissa
- Ajoyhteys kiinteistön autopaikoille (alue 5) kulkee liityntäpysäköintihallin läpi, joka otetaan

pois käytöstä rakentamisen ajaksi  ajoyhteys säilyy lopputilanteessa
- Korvaavat pysäköintipaikat rakentamisen ajaksi järjestetään alueen muista vajaakäytössä

olevista pysäköintialueista (liite 1)

Liitteet Liite 1   Lähialueen pysäköinnin selvitys
Liite 2   Pysäköinnin nykytilanteen selvitys
Liite 3   Punos-hankkeen lopputilanteen pysäköintijärjestelyt



Itäkeskuksen
pysäköintitalo Oy,
482 ap

Easton, 1400 apPysäköintikenttä,
n.150ap

Kauppakeskus
Itis, 1600 ap

Liityntäpysäköinti, 430
ap, HKL 16 ap, Heka
4 ap -> yhteensä 450
ap (poistuvat
rakentamisen ajaksi)

Naapurikiinteistöjen
paikkoja 48 ap
(poistuvat
rakentamisen
ajaksi)

Naapurikiinteistöjen
paikkoja 64 ap
(poistuvat
rakentamisen ajaksi)

-> Väistöpaikkojen tarve yhteensä 562 ap

Reitti n.280m
metroasemalta
pysäköintitalolle

Tutkittavia väistöpaikkoja

PUNOKSEN RAKENTAMISEN AJAN VÄISTÖPAIKKOJEN SELVITYS 10.9.2019 /YIT

Kulttuurikeskus Stoa ja Liikekeskus
Puotinharjun Puhos, n.430 ap



Häkkivarasto
(HKL?)

Kunnossapidon
varusteita

Taiteovi kiinni
kulunvalvonnalla

Aukioleva
ajoyhteys

1458912131617202124 23252829323336374041444548

71

74

75

78

79

82

83

86

87

90 94

91

98

95

102

99 103

106 110

107

114

111

124

120

Agenttitalon
käyttämättömät 12 ap
(siirretty
kattopysäköintiin)

Turunlinnantien
asiakaspaikat
yhteensä 43ap

Pohjola Yhtiöt 15 ap
PrePress Studio 5 ap

HKL 1ap

IF henkilökunta 2 ap

ITÄKESKUKSEN PUNOKSEN NYKYTILANTEEN
PYSÄKÖINTISELVITYS 15.10.2019 /JPa

Alue 5:
Heka-Itä Oy 24 ap
Danske Bank 11 ap
Lassen Autokoulu 6 ap
HKI 4 ap
Dragon Glory 1 ap
Colliers huolto 1 ap
Inva 2 ap
Yhteensä 48 ap
+ epäviralliset/potentiaaliset
paikat yhteensä n.1-2?
(laskettava erikseen)

K1.krs HKL 16 ap
K2.krs Heka-Itä Oy 4ap

Apteekki 6 ap

OP 3 ap

Terveystalo 7 ap

Asuntovirta 2 ap

Yksityisiä ja huollon 6 ap

Alue 1 yhteensä 125 ap
-> nimettyjä käytössä olevia 65 ap
-> nimeämättömät/käyttämättömät yhteensä 60 ap

Alue 4
Liityntäpysäköinti:
K1.krs 216 ap
K2.krs 227 ap
Yhteensä 443 ap
+ epäviralliset/potentiaaliset paikat
yhteensä n.20? (laskettava
erikseen)

Alue 2 Yhteensä:
24 ap nimettyjä, aukioleva ajoyhteys
12 ap kulunvalvonnan takana? (ei laskettu)

Alue 3 Kauppakeskus Itis (ei laskettu)

Alue 7
Potentiaalinen
rakennuspaikka
lisäpaikoille

Alue 6 Linja- ja kuorma-
autoparkki (ei laskettu)
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Etäisyys: 5,5 m
Sijoitus: pilari
Mittausjakso: 18.1. klo 10 - 18.1. klo 12

Mitatut tärinätasot vw,RMS,max sekä tunnusluvut vw,95,maa

Pvm. Klo Juna Vaunu
lkm.

vw,RMS,max

[mm/s]
Pvm. Klo Juna Vaunu

lkm.
vw,RMS,max

[mm/s]
Pvm. Klo Juna Vaunu

lkm.
vw,RMS,max

[mm/s]
18.1. 11:03 Metro - 0,05 18.1. 11:19 Metro - 0,14 18.1. 11:07 Metro - 0,03
18.1. 11:07 Metro - 0,04 18.1. 10:56 Metro - 0,14 18.1. 11:14 Metro - 0,03
18.1. 11:41 Metro - 0,04 18.1. 11:21 Metro - 0,13 18.1. 11:03 Metro - 0,03
18.1. 10:39 Metro - 0,04 18.1. 10:28 Metro - 0,13 18.1. 10:36 Metro - 0,03
18.1. 10:44 Metro - 0,04 18.1. 10:31 Metro - 0,13 18.1. 10:44 Metro - 0,03
18.1. 10:36 Metro - 0,04 18.1. 11:03 Metro - 0,13 18.1. 10:51 Metro - 0,03
18.1. 10:51 Metro - 0,04 18.1. 10:51 Metro - 0,13 18.1. 10:56 Metro - 0,03
18.1. 10:56 Metro - 0,04 18.1. 11:37 Metro - 0,13 18.1. 11:21 Metro - 0,03
18.1. 11:14 Metro - 0,04 18.1. 11:34 Metro - 0,13 18.1. 11:19 Metro - 0,03
18.1. 10:48 Metro - 0,04 18.1. 10:39 Metro - 0,13 18.1. 10:39 Metro - 0,03
18.1. 10:59 Metro - 0,04 18.1. 11:07 Metro - 0,12 18.1. 11:29 Metro - 0,03
18.1. 10:28 Metro - 0,04 18.1. 11:29 Metro - 0,12 18.1. 10:41 Metro - 0,03
18.1. 11:11 Metro - 0,04 18.1. 10:36 Metro - 0,12 18.1. 10:28 Metro - 0,02
18.1. 11:26 Metro - 0,04 18.1. 10:44 Metro - 0,12 18.1. 11:41 Metro - 0,02
18.1. 10:59 Metro - 0,04 18.1. 11:14 Metro - 0,11 18.1. 11:26 Metro - 0,02

Tunnusluku vw,95,maa: 0,04 Tunnusluku vw,95,maa: 0,14 Tunnusluku vw,95,maa: 0,03

Tärinän tunnusluvut maaperässä: Tärinän tunnusluvut rakennuksessa:

Tunnusluku vw,95 (x) 0,04 mm/s  -  Luokka A Tunnusluku vw,95,runko 0,21 mm/s Luokka C
Tunnusluku vw,95 (y) 0,14 mm/s  -  Luokka B Tunnusluku vw,95,lattia 0,11 mm/s Luokka B
Tunnusluku vw,95 (z) 0,03 mm/s  -  Luokka A

Lattian ja rungon värähtelyn suuruus resonanssitapauksessaMaaperän värähtelyn taajuussisältö terssikaistoittain.
Palkit kuvaavat kunkin terssikaistan keskiarvoa ja
viivalla on kuvattu kunkin terssikaistan maksimiarvoa

Rungon värähtelyä esittävissä kuvaajissa värähtelyn voimistuminen resonanssissa on
esitetty kaikilla taajuuskaistoilla. Todellisuudessa resonanssi vahvistaa tärinää vain
rungon ominaistaajuudella ja sen läheisyydessä. Ominaistaajuus sijoittuu yleensä
taajuusalueelle 1,6...12,5 Hz. Tunnusluku v w ,95,runko on arvioitu lausunnossa esitettyä
kerroskorkeutta käyttäen. Tunnusluku v w,95,lattia on arvoitu resonanssin kannalta
pahimmassa mahdollisessa tilanteessa.

z

Raportti 7673-5a
30.9.2019
Liite1

MP1

y
15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta

x
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Etäisyys: 5 m
Sijoitus: pilari
Mittausjakso: 18.1. klo 10 - 18.1. klo 12

Mitatut tärinätasot vw,RMS,max sekä tunnusluvut vw,95,maa

Pvm. Klo Juna Vaunu
lkm.

vw,RMS,max

[mm/s]
Pvm. Klo Juna Vaunu

lkm.
vw,RMS,max

[mm/s]
Pvm. Klo Juna Vaunu

lkm.
vw,RMS,max

[mm/s]
18.1. 11:26 Metro - 0,04 18.1. 10:48 Metro - 0,07 18.1. 11:41 Metro - 0,01
18.1. 11:14 Metro - 0,04 18.1. 10:44 Metro - 0,07 18.1. 11:26 Metro - 0,01
18.1. 11:41 Metro - 0,04 18.1. 11:41 Metro - 0,06 18.1. 11:03 Metro - 0,01
18.1. 10:44 Metro - 0,04 18.1. 11:11 Metro - 0,06 18.1. 10:44 Metro - 0,01
18.1. 10:59 Metro - 0,04 18.1. 10:51 Metro - 0,06 18.1. 11:11 Metro - 0,01
18.1. 10:48 Metro - 0,04 18.1. 10:59 Metro - 0,06 18.1. 10:51 Metro - 0,01
18.1. 10:59 Metro - 0,04 18.1. 11:14 Metro - 0,06 18.1. 11:14 Metro - 0,01
18.1. 11:11 Metro - 0,04 18.1. 10:28 Metro - 0,06 18.1. 10:39 Metro - 0,01
18.1. 11:34 Metro - 0,03 18.1. 11:03 Metro - 0,06 18.1. 10:59 Metro - 0,01
18.1. 11:14 Metro - 0,03 18.1. 10:31 Metro - 0,06 18.1. 10:36 Metro - 0,01
18.1. 11:22 Metro - 0,03 18.1. 11:29 Metro - 0,06 18.1. 10:48 Metro - 0,01
18.1. 11:03 Metro - 0,03 18.1. 11:26 Metro - 0,06 18.1. 10:56 Metro - 0,01
18.1. 10:39 Metro - 0,03 18.1. 11:21 Metro - 0,06 18.1. 10:28 Metro - 0,01
18.1. 10:41 Metro - 0,03 18.1. 11:07 Metro - 0,05 18.1. 10:59 Metro - 0,01
18.1. 11:19 Metro - 0,03 18.1. 10:56 Metro - 0,05 18.1. 10:34 Metro - 0,01

Tunnusluku vw,95,maa: 0,04 Tunnusluku vw,95,maa: 0,07 Tunnusluku vw,95,maa: 0,01

Tärinän tunnusluvut maaperässä: Tärinän tunnusluvut rakennuksessa:

Tunnusluku vw,95 (x) 0,04 mm/s  -  Luokka A Tunnusluku vw,95,runko 0,1 mm/s Luokka A
Tunnusluku vw,95 (y) 0,07 mm/s  -  Luokka A Tunnusluku vw,95,lattia 0,03 mm/s Luokka A
Tunnusluku vw,95 (z) 0,01 mm/s  -  Luokka A

Rungon värähtelyä esittävissä kuvaajissa värähtelyn voimistuminen resonanssissa on
esitetty kaikilla taajuuskaistoilla. Todellisuudessa resonanssi vahvistaa tärinää vain
rungon ominaistaajuudella ja sen läheisyydessä. Ominaistaajuus sijoittuu yleensä
taajuusalueelle 1,6...12,5 Hz. Tunnusluku v w ,95,runko on arvioitu lausunnossa esitettyä
kerroskorkeutta käyttäen. Tunnusluku v w,95,lattia on arvoitu resonanssin kannalta
pahimmassa mahdollisessa tilanteessa.

Lattian ja rungon värähtelyn suuruus resonanssitapauksessa
Palkit kuvaavat kunkin terssikaistan keskiarvoa ja
viivalla on kuvattu kunkin terssikaistan maksimiarvoa

15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta
x y

Maaperän värähtelyn taajuussisältö terssikaistoittain.
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Etäisyys: 5,5 m
Sijoitus: pilari
Mittausjakso: 18.1. klo 10 - 18.1. klo 12

Arvioidut runkomelutasot

Pvm. Klo Juna Vaunu
lkm.

L pASmax

[dB]
Pvm. Klo Juna Vaunu

lkm.
L pASmax

[dB]
Pvm. Klo Juna Vaunu

lkm.
L pASmax

[dB]
18.1. 10:44 Metro - 49 18.1. 11:03 Metro - 54 18.1. 10:44 Metro - 45
18.1. 10:36 Metro - 48 18.1. 10:51 Metro - 54 18.1. 10:31 Metro - 45
18.1. 10:39 Metro - 48 18.1. 10:44 Metro - 54 18.1. 10:48 Metro - 44
18.1. 10:59 Metro - 48 18.1. 11:29 Metro - 54 18.1. 11:26 Metro - 44
18.1. 10:31 Metro - 48 18.1. 11:19 Metro - 54 18.1. 10:59 Metro - 44
18.1. 11:21 Metro - 48 18.1. 10:56 Metro - 54 18.1. 11:41 Metro - 44
18.1. 10:51 Metro - 48 18.1. 10:28 Metro - 54 18.1. 11:03 Metro - 44
18.1. 11:03 Metro - 48 18.1. 10:39 Metro - 54 18.1. 11:07 Metro - 44
18.1. 11:07 Metro - 48 18.1. 11:07 Metro - 54 18.1. 11:21 Metro - 44
18.1. 10:56 Metro - 48 18.1. 10:36 Metro - 54 18.1. 10:56 Metro - 44
18.1. 11:41 Metro - 48 18.1. 10:59 Metro - 54 18.1. 10:36 Metro - 44
18.1. 11:14 Metro - 48 18.1. 11:21 Metro - 54 18.1. 10:39 Metro - 44
18.1. 11:29 Metro - 48 18.1. 10:48 Metro - 54 18.1. 11:29 Metro - 44
18.1. 10:28 Metro - 47 18.1. 11:14 Metro - 54 18.1. 11:19 Metro - 44
18.1. 10:48 Metro - 47 18.1. 11:41 Metro - 53 18.1. 10:51 Metro - 44

Runkomelutaso Lprm: 48 Runkomelutaso Lprm: 54 Runkomelutaso Lprm: 45

48 dB

54 dB

45 dB

Runkomelun tilastollinen tunnusluku L prm

Raportti 7673-5a
30.9.2019
Liite2

MP1

15 merkitsevintä tulosta runkomelun osalta
x y z

Runkomelun taajuussisältö terssikaistoittain.
Palkit kuvaavat kunkin terssikaistan keskiarvoa ja
viivalla on kuvattu kunkin terssikaistan maksimiarvoa

Maaperän värähtelystä arvioidut runkomelun tunnusluvut

z - suunnassa

Runkomelun tilastollinen tunnusluku L prm

x - suunnassa

Runkomelun tilastollinen tunnusluku L prm

y - suunnassa
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Etäisyys: 5 m
Sijoitus: pilari
Mittausjakso: 18.1. klo 10 - 18.1. klo 12

Arvioidut runkomelutasot

Pvm. Klo Juna Vaunu
lkm.

L pASmax

[dB]
Pvm. Klo Juna Vaunu

lkm.
L pASmax

[dB]
Pvm. Klo Juna Vaunu

lkm.
L pASmax

[dB]
18.1. 10:44 Metro - 43 18.1. 10:44 Metro - 49 18.1. 10:44 Metro - 41
18.1. 10:31 Metro - 43 18.1. 11:41 Metro - 49 18.1. 11:19 Metro - 41
18.1. 11:41 Metro - 42 18.1. 11:19 Metro - 49 18.1. 11:41 Metro - 41
18.1. 11:19 Metro - 42 18.1. 11:14 Metro - 49 18.1. 10:48 Metro - 41
18.1. 10:48 Metro - 42 18.1. 11:26 Metro - 49 18.1. 11:11 Metro - 40
18.1. 11:21 Metro - 42 18.1. 11:11 Metro - 48 18.1. 11:26 Metro - 40
18.1. 11:26 Metro - 42 18.1. 11:34 Metro - 48 18.1. 10:59 Metro - 40
18.1. 11:03 Metro - 42 18.1. 10:48 Metro - 48 18.1. 11:14 Metro - 40
18.1. 10:34 Metro - 42 18.1. 10:59 Metro - 48 18.1. 11:21 Metro - 40
18.1. 10:59 Metro - 42 18.1. 10:41 Metro - 48 18.1. 10:36 Metro - 40
18.1. 10:39 Metro - 42 18.1. 10:56 Metro - 48 18.1. 10:51 Metro - 40
18.1. 11:07 Metro - 42 18.1. 11:21 Metro - 48 18.1. 10:41 Metro - 40
18.1. 10:36 Metro - 42 18.1. 10:36 Metro - 48 18.1. 10:56 Metro - 40
18.1. 10:51 Metro - 42 18.1. 10:51 Metro - 48 18.1. 11:07 Metro - 40
18.1. 11:11 Metro - 42 18.1. 10:39 Metro - 48 18.1. 10:39 Metro - 40

Runkomelutaso Lprm: 43 Runkomelutaso Lprm: 49 Runkomelutaso Lprm: 41

43 dB

49 dB

41 dB

y - suunnassa

Runkomelun tilastollinen tunnusluku L prm

z - suunnassa

Runkomelun tilastollinen tunnusluku L prm

Runkomelun taajuussisältö terssikaistoittain. Maaperän värähtelystä arvioidut runkomelun tunnusluvut
Palkit kuvaavat kunkin terssikaistan keskiarvoa ja
viivalla on kuvattu kunkin terssikaistan maksimiarvoa

x - suunnassa

Runkomelun tilastollinen tunnusluku L prm

Raportti 7673-5a
30.9.2019
Liite2

MP2

15 merkitsevintä tulosta runkomelun osalta
x y z
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1 YLEISTÄ

Tämä suunnitelma koskee Helsingin Itäkeskukseen rakennettavaa
uudisrakennusta. Rakennuksen käyttötarkoitukset ovat kokoontumis- ja liiketila,
majoitus sekä asunnot. Rakennuksessa on yksi kellarikerros, kaksi maanpäällistä
liiketilakerrosta. Liiketilojen yläpuolella on vielä 6-12 kerroksiset asuin- ja
majoitusrakennusosat. Lisäksi rakennukseen sijoitetaan metroaseman teknisiä
tiloja ja metron poistumisreittejä.

Rakennuksen palotekninen suunnittelu perustuu ympäristöministeriön asetukseen
rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) 1.1.2018, sekä siitä laadittuun
perustelumuistioon 28.11.2017.

Suunnitelman liitteenä ovat palotekniset piirustukset.

2 PALOTEKNISET PERUSTEET

Rakennuksen paloluokka: P1
Rakennuksen korkeus: Korkeimmillaan n. 51,5 m
Ylimmän kerrostason korkeusero
rakennuksen sisäänkäyntitasolta: Korkeimmillaan n. 46 m
Rakennuksen käyttötarkoitus:  Kokoontumis- ja liiketilat, majoitus,

asuinrakennus
Rakennuksen palotekniset laitteistot:

Kokoontumis- ja liiketilat sekä hotelli:
Hätäkeskukseen kytketty
automaattinen sammutuslaitteisto

Hätäkeskukseen kytketty
automaattinen paloilmoitin

Asunnot:
Asunnoissa sammutuslaitteiston
lisäksi sähköverkkoon kytketty
palovaroitin

Palokuormaryhmät:

Asunnot alle 600 MJ/m2

Autosuojat alle 600 MJ/m²
Erilliset varastot (>50m²) yli 1200 MJ/m²
Irtaimistovarastot 600-1200 MJ/m²
Ulkoiluvälinevarastot alle 600 MJ/m²
Kokoontumis- ja liiketilat alle 600 MJ/m²
Jätetilat 600-1200 MJ/m²
Majoitustilat alle 600 MJ/m²
Muuntamo (Öljy) yli 1200 MJ/m²
Muuntamo (Kuiva) alle 600 MJ/m²
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3 PALOTEKNISET LAITTEISTOT

3.1  HÄTÄKESKUKSEEN KYTKETTY AUTOMAATTINEN
SAMMUTUSLAITTEISTO

Rakennus varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla, joka suunnitellaan
standardin SFS 12845 viimeisimmän version mukaisesti. Järjestelmän
määräytymisperuste on ympäristöministeriön asetuksen rakennusten
paloturvallisuudesta (848/2017) mukainen.

Sprinklerilaitoksen vesilähteenä toimii kunnallinen rengasvesijohto, vesilähteen
luokka on varmennettu B. Sprinklerikeskus sijoitetaan rakennuksen tekniseen
tilaan, johon on pääsy suoraan ulkoa tai uloskäytävän kautta. Palokunnan
lisäveden syöttöliittimet sijoitetaan rakennuksen ulkoseinälle sprinklerikeskuksen
läheisyyteen.

Sammutuslaitoksen hälytys välitetään hätäkeskukseen automaattisen
paloilmoittimen kautta.

Sprinklerisuunnittelija toimittaa sprinklerin suunnitteluperusteet pelastuslaitokselle
ja rakennusvalvontaan ennen rakennustöiden aloitusta.

Sammutuslaitteistosuunnitelmat tarkastutetaan tarkastuslaitoksella ennen kyseisiin
töihin ryhtymistä. Tarkastuslausunto/muistio toimitetaan pelastuslaitokselle.

Tarkastuslaitos suorittaa sammutuslaitteistolle käyttöönottotarkastuksen ennen
palotarkastusta.

3.2  HÄTÄKESKUKSEEN KYTKETTY PALOILMOITIN

Rakennuksen kokoontumis- ja liiketilat sekä hotelli varustetaan automaattisella
hätäkeskukseen kytketyllä paloilmoittimella, joka määräytyy ympäristöministeriön
asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) 38§:n taulukon 12
mukaan.

Laitteisto sisältää paloilmoitinkeskuksen, käyttölaitteen, kellot, painikkeet ja
ilmaisimet.

Paloilmoittimen käyttölaite sijoitetaan osastoituun uloskäytävään, jonne on käynti
huoltopihan kautta. Hotelliin toteutetaan oma erillinen automaattinen paloilmoitin,
jonka käyttölaite sijoitetaan hotellin sisäänkäynnin yhteyteen. Mahdollinen
kaksoiskäyttölaite sijoitetaan hotellin vastaanottoon.

Paloilmoittimen käynnistämät ohjaukset kuvataan erillisessä
toimintakuvausasiakirjassa tai toteutuspöytäkirjassa.

Toteutuksessa noudatetaan Paloilmoittimen suunnittelu- ja toteutusohjetta 2009
(2010). Ohjeen mukaan paloilmoittimen suunnitteluperusteeksi tulee laatia



© Paloässät Oy 3

toteutuspöytäkirja yhdessä pelastusviranomaisen kanssa (sähkösuunnittelija).
TUKES:n hyväksymä tarkastuslaitos suorittaa laitteistolle käyttöönottotarkastuksen
ennen rakennuksen käyttöönottoa.

3.3 HÄTÄKUULUTUSJÄRJESTELMÄ

Rakennukseen toteutetaan paloilmoittimen hälytinkelloja täydentävä
hätäkuulutusjärjestelmä soveltaen standardia SFS-EN 50849:2017. Paloilmoitinta
täydentävän järjestelmän asennuksille ei aseteta palonkestävyysvaatimuksia.

Kuulutusjärjestelmälle tehdään kuulutuskojeet paloilmoittimien käyttölaitteiden
yhteyteen. Laitteiston yhteydessä on käyttöohjeet sekä valmiit tiedotusohjeet.

Järjestelmän lopullinen laajuus ja tekninen toteutus tarkennetaan paloilmoittimen
toteutuspöytäkirjan hyväksytyksen yhteydessä.

3.4  PALOVAROITIN

Asuintilat varustetaan asetuksen (848/2017) 38 § taulukon 12 mukaisesti
sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla. Palovaroittimia sijoitetaan vähintään 1
kappale alkavaa 60 m2 kohden. Palovaroittimet sijoitetaan asuntoon keskeiselle
paikalle, esimerkiksi olohuoneeseen tai eteistilaan. Lisäksi tilojen geometria
huomioidaan ja esim. usean makuuhuoneen huoneistossa varoittimia sijoitetaan
myös makuuhuoneisiin. Palovaroittimet sijoitetaan kuitenkin siten, että
vikahälytysten estäminen tulee huomioiduksi: esim. keittiön läheisyyteen niitä ei
tule asentaa.

Palovaroittimien toiminta sähkökatkon aikana varmennetaan laitekohtaisin akuin.

4 KANTAVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTÄVYYS

Kantavien rakenteiden vaatimukset on esitetty asetuksen (848/2017) 12 §
taulukossa 3. Kantavien rakenteiden palonkesto määräytyy palokuormaryhmien
perusteella. Kantavien rakenteiden luokkavaatimukset ovat seuraavat:

 Kokoontumis- ja liiketilat R 120
 Asunnot R 90 +spr
 Irtaimistovarastot R 120 + spr
 Parvekelaatat R 45 + spr
 Tekniset tilat R 60
 Uloskäytävien portaat ja tasot R 30
 Autosuoja R 90
 > 50 m2 varastot R180 + spr

Kantavat rakenteet tehdään palamattomista rakennustarvikkeista.
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4.1 YLÄPOHJAN KANTAVAT RAKENTEET

Yläpohjan rakenteet tehdään pääasiassa R90 luokituksen mukaisesti. Yläpohjan
ei-kantavat osat ovat R 15-luokkaa.

Kauppakeskuksen kattopihaksi muodostuvan yläpohjan paloluokitus on R60, jos
se toteutetaan muusta rakennusrungosta erotettuna. Mikäli yläpohja toimii
rakennusrunkoja jäykistävänä tai tukevana osana, sen paloluokitus on R120.
Yläpohjarakenteiden palomitoitusta voidaan tutkia tarkemmin toiminnallisella
palomitoituksella rakennuslupavaiheessa.

4.2 ULKOPUOLISET RAKENTEET

Ulkona sijaitsevat palamattomista tarvikkeista tehdyt sisäänkäyntikatokset ovat
paloluokittelemattomia rakenteita.

4.3 VALOKATTEISET TILAT

Kattopihalle avautuu kauppakeskuksen valokatteita. Valokatteiden rakenteiden
palonkesto voidaan mitoittaa sammutuslaitteiston perusteella luokkaan R60.
Vaihtoehtoisesti valokatteiden rakenteiden palomitoitus tehdään oletettuun
palonkehitykseen perustuvalla toiminnallisella mitoituksella myöhemmässä
suunnitteluvaiheessa.

5 PALON RAJOITTAMINEN PALO-OSASTOON

Rakennuksessa noudatetaan asetuksen (848/2017) 14 § mukaista
käyttötarkoitusosastointia, pinta-alaosastointia sekä kerrososastointia.

5.1 OSASTOIVIEN RAKENNUSOSIEN PALONKESTO

Kohteen osastoivien rakenteiden palonkesto määräytyy palokuormaryhmien
perusteella. Koska tilat on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla,
käytetään asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta (848/2018) taulukon 6
vaihtoehtoisia lukuarvoja. Osastoivien rakenteiden palonkesto on EI60.
Poikkeuksen muodostaa mahdollinen öljymuuntamo, jonka osastointiluokka on
EI120.

Osastoivissa rakenteissa käytetään A1/A2-luokan tarvikkeita uloskäytävien,
palosulkujen, muuntamoiden sekä IV-konehuoneiden osalta.
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5.2 PINTA-ALAOSASTOINTI

Kohteessa suurin palo-osasto on noin 11 900 m². Osastokoko muodostuu
kauppakeskuksen tiloista.

Palo-osastojen sallitut enimmäisalat ovat esitetty asetuksen (848/2017) 15 §
taulukossa 5. Kaksikerroksisen kokoontumis- ja liiketilan suurin sallittu osastokoko
on 12 000 m2 sammutuslaitteistolla varustetussa kohteessa.

Palo-osastojen enimmäiskoot

5.3 KERROSOSASTOINTI

Rakennukseen toteutetaan kerrososastointi seuraavasti:
- Kellarikerros
- 1-2.kerros
- Hotellin kukin kerros
- Asuntojen kukin kerros

Kerrososastoinnin luokka määräytyy tilojen käyttötarkoituksen perusteella.

Eri palo-osastoissa olevien aukkojen välillä on pystysuunnassa yli 1000 mm
umpinaista seinää. Koska tilat on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla
katkoksi kuitenkin riittää osastoivan rakennusosan mukainen korkeus.

Rakennuksessa on eri korkuisia osia. Näiden välillä huomioidaan
osastointivaatimus matalamman osan yläpohjassa.

Osastoivassa välipohjassa olevia aukkoja suojaavien rakenteiden paloluokkaa ei
puoliteta.
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5.4 KÄYTTÖTAPAOSASTOINTI

Seuraavat tilat osastoidaan omiksi palo-osastoikseen ja niiden osastointiluokat
ovat asetuksen (848/2017) 16 § taulukon 6 mukaisia.

 Asunnot EI 60
 Autosuojat EI 60, osastointi metroon päin EI 120
 Irtaimistovarastot EI 60 + spr
 Kokoontumis- ja liiketilat EI 60
 Lasitetut parvekkeet EI 15
 Majoitustilat EI 60
 Muuntamo (Kuiva / Öljy) EI 60 / EI 120
 Tekniset tilat EI 60
 Uloskäytävät EI 60 (A2)
 Palomieshissit EI 120

Uuden autosuojan osastointi metrorataan päin toteutetaan paloluokkaan EI 120.

Linja-autoterminaalin sekä raidejokerin yläpuolinen välipohjalaatta tehdään
REI120 luokkaan.

Osiin jakavina rakenteina käytetään:
 Ullakkotilat ja yläpohjan ontelot EI15
 Ryömintätilat ja alapohjan ontelot EI15
 Majoitustilojen osiin jakavat rakenteet EI15

Uloskäytäviin saa sijoittaa ilman erityistä suojausta vain tätä tilaa palvelevia
tarpeellisia sähkölaitteita, kuten valaisimia, pistorasioita ja kytkimiä sekä niitä
syöttäviä johtojärjestelmiä sekä porrashuonetta palvelevan paloilmoitin- ja/tai
savunpoistokeskuksen. Muut uloskäytävään sijoitettavat sähköasennukset ja
johtojärjestelmät sekä palava-aineiset tai  palavaeristeiset asennukset tulee
suojata vähintään EI 30-luokan rakennusosin.

Palo-osastoivien rakenteiden luokkavaatimukset esitetään suunnitelman
liitepiirroksissa.

5.5 ULKOSEINIEN JA PARVEKKEIDEN OSASTOINTI

Rakennuksen ulkoseinä ja parvekkeita on käsitelty asetuksen (848/2017) 21 § ja
perustelumuistion s.24 - 25.

Vierekkäisten lasitettujen parvekkeiden palo-osastoivuusluokka tehdään EI15 -
luokkaan, kun eri palo-osastojen parvekkeet ovat alle 2 m päässä toisistaan tai
etäisyys viereisen palo-osaston ikkunaan on alle 2 metriä. Vastaavasti
päällekkäisten parvekkeiden parvekelaatan osastoivuusluokka on EI30. Vähäiset
tiivistävät osat ja läpiviennit voivat olla E15-luokkaa (esim. parvekelaattoja
lävistävät metalliset sadevesiviemärit).



© Paloässät Oy 7

Rakennuksen ulkoseinän sisänurkissa osastointia jatketaan 1 metriä nurkan ohi.

Osastoivuusvaatimuksen ollessa EI60 viereisissä tiloissa, suoralla seinällä
osastoraja ulotetaan ulkoseinään siten, että palo ei leviä ulkoseinän tarvikkeiden
kautta osastosta toiseen osastoivuusvaatimuksen määräämänä aikana. (Jos
osastoivuusvaatimus on  EI90 ulotetaan osastointiraja ulkoseinään ja umpinaista
seinää on ikkunoiden ja muiden aukkojen välillä vähintään 1 metrin verran).

5.6 OSASTOIVAT OVET, IKKUNAT JA LUUKUT

Osastoivia ovia, ikkunoita ja luukkuja on käsitelty asetuksen (848/2017) 17 §.

Osastoivien ovien ja lasirakenteiden palonkestoaika on puolet osastoivan seinän
palonkestoajasta. Puolituksen perusteena on, että aukon pinta-ala on alle 7 m2.
Suuremmat aukot toteutetaan ympäröivän rakenteen kanssa samaan
minuuttiluokkaan.

Osastoivassa välipohjassa olevien luukkujen palonkestoaikaa ei puoliteta.

Osastoivat ovet ovat itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia. Palo-ovet varustetaan
yleensä kynnyksillä. Normaalikäytön vaatimusten perusteella aukipidettävät
osastoivat ovet varustetaan savuilmaisuun perustuvalla tai paloilmoittimen
ohjauksella toimivalla suljinlaitteistolla.  Asuinhuoneistojen kerrostaso-oviin ei
asenneta sulkimia.

Osastoivilla ovilla tai ikkunoilla tulee olla voimassa oleva tyyppihyväksyntä tai CE-
merkintä, mikäli se on mahdollinen (standardin SFS EN 13501-2+A1 mukaiset).
Osastoivat ovet ja rakenteet, joille ei ole olemassa tyyppihyväksyntää tai CE-
merkintää, suunnitellaan ja hyväksytetään mahdollisuuksien mukaan erikseen
paikallishyväksyntänä.

5.7 LÄPIVIENNIT OSASTOIVISSA RAKENTEISSA

Läpiviennit suunnitellaan asetuksen (848/2017) 18 § mukaisesti siten että
osastoiviin rakenteisiin tehtävät läpiviennit tiivistetään vastaamaan ympäröivän
rakenteen palonkestovaatimusta.

Rakennukseen laaditaan erillinen palokatkosuunnitelma. Palokatkojen
suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan ohjetta RIL 270-2017 Palokatkojen
suunnittelu toteutus ja huolto.

5.8 ILMANVAIHTO

Ilmanvaihdon paloturvallisuus toteutetaan suunnittelemalla ja toteuttamalla
ilmanvaihto voimassa olevien asetusten mukaisesti. Asetuksen (848/2017) 19 §
mukaan ilmanvaihtojärjestelmä ei saa myötävaikuttaa paloon tai savukaasujen
leviämiseen vaaraa aiheuttavalla tavalla ja useaa palo-osastoa tai osaa palvelevat
ilmakanavien seinämät on tehtävä vähintään A2-s1, d0 -luokan tarvikkeista.
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Ilmanvaihdon suunnittelussa voidaan noudattaa myös soveltuvin osin kumottua
Rakentamismääräyskokoelman osaa E7, kunnes uudet ohjeet julkaistaan.

Paloilmoittimen käyttölaitteen yhteyteen sijoitetaan ilmanvaihdon hätäseis-painike.

Useampaa kuin yhtä palo-osastoa palvelevat keskusilmanvaihdon konehuoneet tai
palvelemansa osaston ulkopuolelle sijoittuvat IV-konehuoneet palo-osastoidaan
ympäröivistä tiloista.

5.8.1 Savuosastointi

Yhteydet autosuojasta uloskäytäviin tai tiloihin, joissa oleskellaan, toteutetaan
erillisten savusulkujen kautta. Savusulkujen ovet toteutetaan siten, ettei ovia
käytettäessä molempia ovia ole tarpeellista pitää avoinna.
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6 PALON KEHITTYMISEN RAJOITTAMINEN

6.1 SISÄPUOLISET PINNAT

Rakennuksien sisäpuolisten pintojen osalta noudatetaan asetuksen (848/2017) 23
§ taulukkoa 7.

Sisäpuolisten pintojen luokat ovat seuraavat:

Sisäpintojen luokkavaatimukset

Putki- ja kanavaeristeissä voidaan käyttää alaluokkien osalta luokkavaatimusta
heikompia materiaaleja, ei kuitenkaan uloskäytävissä. Vähäiset määrät näitä
eristeitä voivat olla luokittelemattomia. Vähäisenä pidetään pinnan osaa, jonka
vaipan ala on alle 2% kyseisen alueen pintojen alasta. Käytävänomaisissa tiloissa
vähäinen määrä on enintään 20 % kyseisen alueen pinta-alasta.

6.2 ULKOSEINÄN JA YLÄPOHJAN RAKENTEIDEN
PINTALUOKKAVAATIMUKSET

Rakennuksien ulkoseinien vaatimuksia on käsitelty asetuksen (848/2017) 25 § ja
yläpohjan vaatimuksia asetuksen (848/2017) 27 §.

Ulkoseinän rakennetyyppi on pääosin A2-S1, d0 tarvikkeita ja lämmöneristeet ovat
palamattomia.

Ulkoseinän ulkopinnan ja tuuletusvälin pintojen luokkavaatimukset on esitetty
asetuksen (848/2017) 26 § taulukossa 8.
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Ulkoseinän pintojen toteutuvat pintaluokat
Ulkoseinän
ulkopinta

Tuuletusvä
lin
ulkopinta

Tuuletusvälin
sisäpinta

P1-paloluokan rakennus B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0

Parvekkeiden pinnoissa noudatetaan vastaavaa luokitusta, kuin ulkoseinissä
yleensä.

6.3 VESIKATE

Rakennuksien vesikatteita on käsitelty asetuksen (848/2017) 28 §. Vesikate ei saa
syttyä helposti naapurirakennuksen palosta, eikä palo saa levitä katteessa eikä
sen alustassa vaara aiheuttavalla tavalla. Vesikate täyttää luokituksen Broof (t2).
Alusrakenne on palamatonta.

Viherkatto kokonaisuutenaan täyttää Broof(t2) - luokituksen, huomioiden
sääolosuhteet. Mikäli viherkatto ei täytä Broof (t2) vaatimusta voidaan sen
paloturvallisuutta parantaa suojakiveämällä yli 500 mmm leveydeltä reuna-alueet,
liittyvien rakenteiden rajapinnat ja läpiviennit. Kattopihaa ei käsitellä viherkattona.

7 PALON LEVIÄMISEN EHKÄISEMINEN NAAPURIRAKENNUKSIIN

Palon leviämisen ehkäisemistä on käsitelty asetuksen (848/2017) 29 §.
Rakennus sijoittuu yli 8 metrin päähän naapurirakennuksista. Mahdolliset sisätilan
vaatimukset täyttävät rakennusten väliset kulkuyhteydet osastoidaan molempien
rakennusten ulkoseinissä EI 60.
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8 POISTUMINEN PALON SATTUESSA

8.1 ULOSKÄYTÄVÄT

Uloskäytävät johtavat ulos turvalliseen paikkaan maanpinnalle. Asuntojen ja
hotellin uloskäytävät johtavat myös osastoidulle palomitoituksen täyttävälle
kattopihalle. Kattopihalta on mahdollista poistua alas maanpinnalle kahden
asuinrakennuksiin osoitettujen osastoitujen uloskäytävien kautta.

Poistumisalueelta tulee saada liikutettua liikuntakyvytön henkilö paareilla
uloskäytävän kautta.

Rakennuksen kaikista tiloista järjestetään kaksi uloskäytävää porrashuoneiden
kautta. Asunnoista järjestetään yksi palolta suojattu uloskäytävä, koska asunnot
sprinklataan. Yhden asuinrakennuksen osalta toteutetaan palolta ja savulta
suojattu uloskäytävä. Asuntojen uloskäytävistä voidaan poistua kattopihan tasolle
tai vaihtaa toiseen osastoituun uloskäytävään, joka johtaa alas maanpinnalle.

Varasto- sekä teknisissä tiloissa oleskellaan vain tilapäisesti ja niistä järjestetään
yksi kulkureitti.

8.2 KULKUREITTIEN ENIMMÄISPITUUS

Kulkureittien enimmäispituudet lähimpään uloskäytävään ylittyvät
kauppakeskuksen tiloista, joissa kulkureittejä on vain yhdensuuntaisesti.
Huomioiden palotekniset laitteistot kulkureittien enimmäispituudet ovat:

Kokoontumis- ja liiketiloissa sallitaan 63 metriä, toteutuu 61
metriä.

Muissa tiloissa etäisyydet ovat;
Hotelli enintään 30 metriä
Muut tilat: 45 m

8.3 ULOSKÄYTÄVIEN MITAT

Uloskäytävät mitoitetaan ja tehdään asetuksen (848/2017) 34 § mukaisesti siten
että uloskäytävien korkeus tulee olla vähintään 2100 mm. Uloskäytävien leveydet
ovat vähintään 1200 mm. Asuinhuoneistoista riittää yksi vähintään 900 mm
levyinen uloskäytävä. Poistumiseen tarkoitetun oven vapaan käyntiaukon
vähimmäismitta on 850 mm.

Paarikuljetus huomioidaan portaiden mitoituksessa sekä hisseissä RT-kortin
mukaisesti.

Henkilömäärämitoitus ja uloskäytävälaskelmat on esitetty suunnitelman
liitekaavioissa.
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8.4 POISTUMISEEN KÄYTETTÄVÄT OVET

Uloskäytävään johtavia ovia on käsitelty asetuksen (848/2017) 35 §.
Uloskäytävään johtavat ovet ovat avattavissa ilman avainta. Kaikkien tilojen
lukitukset ovat avattavissa poistumissuuntaan ilman avainta aukioloaikoina.
Mahdolliset sähkölukitukset (kiinnipitolaite) varustetaan oven viereen sijoitettavilla
hätäavauspainikkeilla.

Kokoontumistilojen ovien lukkolaitteissa tulee huomioida seuraavat
standardivaatimukset:

 Yli 60 hengen tilasta uloskäytävään johtavat ovet ja uloskäytävän ovet,
SFS-EN 179 mukainen lukkolaite.

 Kokoontumistiloissa, joiden henkilömäärä on suurempi kuin 800 henkeä
käytetään poistumisovissa SFS-EN 1125 mukaisia lukkolaitteita, eli puomia
(paniikkiheloitus).

Poistumiseen tarkoitetut ovet tulevat avautumaan poistumissuuntaan.

Asuntojen kerrostaso-ovet avautuvat poistumissuuntaan. Asuinnoissa ei sallita
kerrostaso-ovien yhteyteen sisään aukeavaa väliovea tai sisään aukeavaa
kerrostaso-ovea.

8.5 POISTUMISVALAISTUS JA OPASTUS

Poistumisvalaistuksen ja -opastuksen vaatimukset on esitetty sisäministeriön
asetuksessa 805/2005. Poistumisvalaistus muodostuu jatkuvasti valaistuista
poistumisopasteista sekä poistumisreittien valaistuksesta, joka käynnistyy, kun
tavallinen valaistus joutuu epäkuntoon.

Tilat, joista tarvitaan poistumisreitin valaistus
- Majoitustilat
- Kokoontumis- ja liiketilat
- Maanalaiset tilat
- Yli 8-kerroksiset rakennukset laskettuna kattopihan tasolta

Järjestelmän toiminta turvataan vähintään tunnin ajaksi. Järjestelmä toteutetaan
palonkestävällä johtojärjestelmällä tai valaisimet varustetaan valaisinkohtaisella
varavirtalähteellä. Poistumisopasteissa huomioidaan katseluetäisyys.

Poistumisvalaistus esitetään sähkösuunnitelmassa. Pääpiirustuksissa ja
paloteknisen suunnitelman piirustuksissa esitetään pääpoistumisreitit.
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9 SAMMUTUS- JA PELASTUSTEHTÄVIEN JÄRJESTELY

9.1 PELASTUSTIET

Pelastusteitä on käsitelty asetuksen (848/2017) 40 §. Pelastustiet suunnitellaan
asetuksen mukaisesti huomioiden pelastuslaitoksen suunnitteluohjeet.
Rakennuksen ympärille on esitetty erillisiä tilavarauksia pelastusajoneuvoille.

Rakennuksen ympärillä olevilta katualueilta voidaan toimia pelastuslaitoksen
nostokalustolla. Rakennukseen ei ole suunniteltu varateitä, joilta pelastaminen
tapahtuisi pelastuslaitoksen toimesta.

9.2 SAMMUTUSREITIT

Sammutusreittejä on käsitelty asetuksen (848/2017) 40 §.

Kellariin järjestetään sammutusreitti suoraan ulkoa. Irtaimistovarastoihin on
järjestetty pääsy sammutustyötä varten siten, että kerrosten uloskäytäväportaat
ovat erotettu sammutusreitistä palo-ovilla. Mahdolliseen sprinkleripumppaamoon
ja sprinklerikeskukseen toteutetaan sammutusreitit.

Avainsäilöt sijoitetaan paloilmoittimen käyttölaitteelle johtavan oven läheisyyteen.

Porrashuoneiden kerrostasoille kiinnitetään/maalataan kerrosnumeroa osoittavat
numerot.

9.3 SAVUNPOISTO

Rakennusten savunpoistoa on käsitelty asetuksen (848/2017) 42 §.

Savunpoistojärjestelyiden ensisijainen tarkoitus on mahdollistaa tulipalon
jälkituuletus. Savunpoistoa voidaan käyttää myös sammutustoiminnan
helpottamiseen.

Kohteen savunpoisto toteutetaan pääasiassa koneellisesti. Koneellista
savunpoistoa ohjataan pelastuslaitoksen toimesta savunpoiston
ohjauskeskukselta (SPOK).

Savunpoistojärjestelyt on esitetty liitekuvissa. Periaatteet ovat tiloittain:
1. Porrashuoneet: Painovoimainen savunpoisto sisäänkäynnin yhteydestä

avattavan savunpoistoikkunan kautta.
2. Autosuoja ja kellarin muut tilat: Koneellinen savunpoisto
3. Asunnot: Painovoimainen savunpoisto käsin avattavista ikkunoista ja

parvekeovista.
4. Asuntojen palosulut: Koneellinen savunpoisto tai kaukolaukaistava ikkuna
5. Irtaimistovarastot ja tekniset tilat: Painovoimainen savunpoisto käsin

avattavien tai kaukolaukaistavien ikkunoiden / luukkujen kautta
6. Kauppakeskus: Koneellinen savunpoisto
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Savunpoiston korvausilma johdetaan rakennuksen ulko-ovista ja erillisistä
korvausilmaikkunoista /-luukuista. Kauppakeskuksen koneellisen savunpoiston
alueiden korvausilmajärjestelyt ovat kaukolaukaistavia.

9.3.1 Savulohkot

Rakennus jaetaan kauppakeskuksen osalta erillisiin savulohkoihin. Savulohkojen
rajaavina rakenteina toimivat seinärakenteet tai erilliset vähintään 1000 mm
välipohjan alapinnasta alaspäin toteutettavat savusulut. Savusulut tehdään
palamattomista rakennustarvikkeista.

9.3.2 Savunpoiston mitoitus

Savunpoiston mitoittaminen tehdään prosenttiperusteisena perustelumuistion
taulukon 2 ja 3 mukaisesti. Mitoitusprosentit on esitetty liitekuvissa. Tiloista, joissa
savunpoisto tapahtuu käsin avattavien ikkunoiden tai ovien kautta, savunpoistoa ei
mitoiteta, tavanomaiset ikkunat riittävät savunpoistoon.
Porrashuoneisiin sekä osastoituihin hissikuiluihin tehdään 1 m2 SP-luukut/-ikkunat.

9.3.3 Savunpoistolaitteet

Savunpoistoon tarkoitetut laitteet ovat savunpoiston edellyttämien vaatimuksien
täyttäviä.
Savunpoistoon käytettävien laitteiden osalta noudatetaan seuraavia kansallisia
soveltamisstandardeja:

 Kaukolaukaistavat savunpoistoikkunat ja -luukut SFS 7024,
lämpötilaluokitus porrashuoneissa B300, muualla B600

 Savunpoistopuhaltimet SFS 7025,
lämpötilankesto F400/120 min

 Savunpoistokanavat SFS 7028
 Savunpoiston ohjauspellit SFS 7029
 Savusulut on tehty palamattomasta rakennustarvikkeesta (A2) tai SFS 7023
 Käsin avattaville savunpoistoon tarkoitetuille ikkunoille tai luukuille ei ole

luokkavaatimusta.

Käsin avattavat savunpoistoikkunat varustetaan kiintopainikkein siten, että ne ovat
helposti avattavissa lattiatasolta käsin. Otekorkeus kahvaan on enintään 1800
mm.
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9.3.4 Virransyöttö

Kaukolaukaistavien savunpoistoikkunoiden toimilaitteet toteutetaan
akkuvarmennuksella ja kaapelointi toteutetaan palonkestävänä johtojärjestelmänä.

Koneellisen savunpoiston virransyöttö varmistetaan ottamalla syöttö ennen
kiinteistön pääkytkintä. Painovoimaisen savunpoiston virransyötön varmennus
voidaan toteuttaa myös ottamalla sähkönsyöttö ennen pääkytkintä.

9.3.5 Ohjaustapa

Porrashuoneiden savunpoistoikkunan ohjaus tapahtuu kunkin porrashuoneen
sisäänkäyntitasolta.

Koneellisen savunpoiston ohjaus tapahtuu savunpoiston ohjauskeskukselta, joka
sijaitsee paloilmoittimen käyttölaitteen yhteydessä (Huom. Hotellilla ja
kauppakeskuksella omat). Keskukselle sijoitetaan savunpoiston toimintaohjeet ja
laukaisukaaviot.

9.4 SAMMUTUSVESI

Pelastuslaitos tuo sammutusveden kohteelle omalla kalustollaan. Sammutusvettä
on lisäksi saatavilla lähistön Turunlinnantiellä olevasta katupalopostista sekä
kahdesta uudesta rakennuspalopostista.

9.4.1 Kuivanousut
Rakennuksen korkeat (yli 24 m) porrashuoneet varustetaan kuivanousujohdolla.
Kuivanousu varustetaan kahdella Ulosotot (2 kpl 2 ) sijoitetaan
2. kerroksesta alkaen jokaisen kerroksen porrastasanteelle. Kuivanousun
ulosottojen sijainnit opastetaan kerroksittain kuivanousun liittimien suojakanteen
kiinnitettävässä kuvassa.

Kuivanousun syöttöventtiilien- ja ulosottoputkien päät tulee sijoittaa suljettavan
kannen taakse. Kansien tulee olla avattavissa kolmioavaimella. Kuivanousun
toteutuksessa noudatetaan pelastuslaitoksen ohjeita ja nousujohtojen kansallista
standardia SFS 4317.

9.5 PELASTUSTOIMEN VIESTIJÄRJESTELMÄT

Rakennukseen laaditaan viranomaisverkon kuuluvuuden tarvekartoitus.
Pääsääntöisesti kaikissa tiloissa varmistetaan VIRVE-verkon toimivuus.
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9.6 ALKUSAMMUTUSKALUSTO

Rakennuksen kaikki tilat, asuntoja lukuunottamatta, varustetaan pelastuslain
379/2011 14 §:n perusteella alkusammutuskalustolla. Alkusammutuskalustona
toimivat pikapalopostit, käsisammuttimet ja sammutuspeitteet.

Käsisammuttimien tyyppinä käytetään esimerkiksi 6 kg:n nestesammutinta
teholuokaltaan 27A 144BC. Sammuttimet kiinnitetään katsontakorkeudelle
näkyvälle paikalle tai tarkoitukseen soveltuvaan kaappiin näkyvälle paikalle.
Sijaintipaikka merkitään palontorjuntaopasteella. Asennuskorkeus sammuttimen
laukaisukahvaan on 900  1800 mm lattiasta. Käsisammuttimien sijoitustiheys on
1kpl / 300 m² ja mahdollisesti tilakohtaisesti.

Pikapaloposteiksi valitaan 30 metrin kumitettuja letkukeloja. Letkun vahvuus on 25
mm. Pikapalopostit mitoitetaan 100 l/min virtaamalle. Pikapalopostin suuttimen
käyttökorkeus on 900  1800 mm korkeudella lattiasta. Pikapaloposti opastetaan
palontorjuntaopasteella.

Sammutuspeitteet ovat standardin EN 1869:1997 mukaisia. Peitteen koko on
vähintään 1200x1800 mm. Sammutuspeitteitä sijoitetaan kaikkiin julkisten tilojen
keittiöihin sekä liedellisiin yhteistiloihin.

Alkusammuttimien viitteelliset paikat on esitetty suunnitelman liitepiirroksissa.

9.7 HISSIT

Korkeimman rakennuksen yksi hissi toteutetaan standardin mukaisena
palomieshissinä. Hissien sähkönsyöttö varmistetaan toteuttamalla siihen
ulkopuolisen virransyötön mahdollisuus ja hissi varustetaan pakko-ohjauksella.

Palomieshissien suunnittelussa noudatetaan standardia SFS-EN 81-72 mukaan
tai vastaavaa uudempaa EU-hissimääräystä.
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10 KAAVOITUS

10.1 KIINTEISTÖJAKO

Korttelialueelle muodostuu kiinteistöjako. Eri kiinteistöjen välille
rakennuskokonaisuuden osalta ei rakenneta palomuureja, vaan palomuurit
korvataan kiinteistöjen välisillä hallinnanjakosopimuksilla tai
yhteisjärjestelysopimuksella. Kiinteistöjaon sisällä tapahtuu mm. teknisiä
toimintoja, jotka risteävät kiinteistöjen välillä. Palomuuria vastaava turvallisuustaso
saavutetaan automaattisilla paloteknisillä järjestelmillä.

Eri kiinteistöjen välille tullaan palomuurin rakentamatta jättämistä koskevan
sopimuksen lisäksi laatimaan sopimukset ainakin seuraavissa paloteknisissä
kohdissa;

- Sammutusvesi rakennuksiin asennettaviin sammutusjärjestelmiin
järjestetään kiinteistöjen yhteisellä laitoksella.

- Poistumiseen tarkoitetut reitit sekä sammutusreitit eri tonttien välillä
risteävät ja ovat yhteisiä.

- Sammutus-, savunpoisto- ja paloilmoitinjärjestelmät palvelevat
kokonaisuutta tonttijaosta riippumatta.

- Väestönsuojapaikat rakennetaan tonttien yhteisiin väestönsuojiin.

10.2 SAVUNPOISTOKUILUT

Savunpoistokuilut sijoitetaan rakennusmassan sisälle. Osa savunpoistolaitteista
sijoittuu kattopihalle ja osa sijoitetaan rakennuksen ulkoseiniin.

10.3 METROASEMA

Rakennushankkeessa ei muuteta olemassa olevan metroaseman maanalaisia
turvallisuusratkaisuja. Maanpäällinen poistumisturvallisuus toteutetaan kuten
nykyisin, mutta parantamalla sitä niin, että lippuhalliin poistumisen sijaan tehdään
suoraan ulosjohtavia osastoituja uloskäytäviä.

Metroaseman rakenteiden palonkestävyyden varmentamiseksi, rakennuksen
alapuolinen osuus metroasemasta varustetaan tarvittaessa automaattisella
sammutuslaitteistolla, mikäli olemassa olevien rakenteiden palonkestävyys ei täytä
R120 luokitusta.

Metroaseman ja vaiheittaispysäköinnin olemassa olevia savunpoistojärjestelyitä ei
muuteta yläpuolisen rakennusmassan rakentamisen yhteydessä.

Uusi metroaseman ja Turunlinnantien väliin toteutuva maanalainen
pysäköintilaitos sekä yläpuolinen kauppakeskus osastoidaan metroasemasta
EI120.
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11 RAKENTAMISEN AIKAISET RATKAISUT

Rakennuskokonaisuuden rakentaminen toteutus tapahtuu vaiheittain. Kaikki
käyttöönotettavat alueet varustetaan paloteknisen suunnitelman mukaisilla
järjestelmillä ja laitteistoilla.

Rakennustyömaan ja käytössä olevien alueiden välille tehdään tarvittavat
tilapäiset osastoivat rakenteet. Tarvittaessa käytetään lisäksi palovartiointia.

Vaiheittaisen käyttöönoton perusteena on, että käyttöönotettavan alueen
turvallisuusjärjestelyt toimivat itsenäisesti, eikä rakennustyö heikennä
käyttöönotettavan alueen turvallisuustasoa. Vaiheittaisista käyttöönotoista
laaditaan omat palotekniset suunnitelmat. Suunnitelmissa huomioidaan
kokonaisuuden toteutuminen sekä rakennustyön rajaukset käyttöönottovaiheissa.

Rakennustyömaasta laaditaan oma paloturvallisuussuunnitelma, jossa
huomioidaan myös metron työnaikainen käyttö sekä poistumisturvallisuus.
Suunnitelman yhtenä osana huomioidaan myös metron
paloturvallisuuslaitteistojen (paloilmoitin, SPOK) siirtäminen siten, ettei
toiminnassa tapahdu katkoksia.


















































