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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kojamo Oyj:n kau-
pungilta ostamaa Metropolian tonttia ja kiinteistöä. Entisen Metro-
polian ammattikorkeakoulurakennuksen sijainti on näyttävällä pai-
kalla Pengerpuiston kupeessa Kalliossa. Opetustoiminnan muu-
tettua rakennuksesta Myllypuroon uudelle Metropolian kampus-
alueelle, korttelin käyttötarkoitusta ollaan muuttamassa asuin-,
liike- ja toimitilakäyttöön. Lisäksi rakennuksen yhteyteen mahdol-
listetaan lisärakentamista.

Tavoitteena on suojella kaavalla vanha rakennus, edistää uutta ja
laadukasta asuntotuotantoa, kehittää keskustan elinvoimaisuutta
sekä mahdollistaa monipuolisia sijaintipaikkoja yrityksille.

Uutta asuntokerrosalaa on 9 110 k-m2 ja liike- ja toimitilakerros-
alaa on 660 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 170.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että ra-
kennuksen kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja kaupunki-
kuvalliset arvot säilyvät ja alueelle tulee lisää asuntoja.

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Käyttötarkoituksen muutta-
misesta on sovittu kaupungin ja maanomistajan välisessä, kiin-
teistöjen kauppaa ja kehittämistä koskevassa puitesopimuksessa,
jonka kohteena on opetuskäytöstä vapautuneita, Metropolia Am-
mattikorkeakoulu Oy:n käytössä olleita kiinteistöjä. Kaava-aluee-
seen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin 72 muistutusta, joista 4 oli adresseja (allekirjoittajia yh-
teensä 191). Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui 3 kirjettä.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat käyttötarkoituk-
sen muutokseen, täydennysrakentamiseen, rakennetun kulttuu-
riympäristön huomioimiseen, rakennussuojeluun, pysäköintilaitok-
sen tarpeellisuuteen, rakentamisen vaikutuksista ympäristöön
sekä kaavaprosessiin. Kirjeissä esitetyt huomautukset kohdistui-
vat täydennysrakentamiseen sekä kiinteistön myyntiin yksityiselle
toimijalle.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat Torkkelinkadun puoleisen päävesijohdon, kaupungin hule-
vesistrategian ja jätehuoltomääräysten huomioimiseen jatkosuun-
nitteluvaiheessa, kaava-alueen käyttötarkoituksen muutokseen,
suojeluarvoihin ja jatkosuunnitteluvaiheen suunnitelmiin.

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

Tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa kulttuurihistori-
allisesti merkittävän rakennuksen säilymisen edellytyksiä mahdol-
listamalla rakennukseen uutta käyttöä. Kaavaratkaisun tavoit-
teena on myös suojella kaavalla vanha rakennus.

Kaavalla mahdollistetaan rakennuksen käyttötarkoituksen muutos
opetustoimintaa palvelevasta rakennuksesta asuin-, liike ja toimis-
torakennukseksi, rakennuksen laajentaminen sekä käyttöä palve-
levien toimintojen kuten pysäköinnin ja huollon vaatimien pihara-
kenteiden rakentaminen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että uutta ja laadukasta asuntotuotantoa ediste-
tään, tehdään elävää, omaleimaista ja turvallista kaupunginosaa
sekä mahdollistetaan alueelle uusia palveluita.

Mitoitus

Muutosalueen pinta-ala on 4 080 m2.

Voimassa olevassa kaavassa rakennusoikeutta on 7 200 k-m2,
minkä lisäksi tontille on osoitettu 1 500 k-m2 lisärakennusoikeutta.
Muutoksessa tontille osoitetaan rakennusoikeutta 9 770 k-m2. Yh-
teistilat, vanhan koulurakennuksen aulat, porrashuoneet ja käytä-
vätilat eivät mitoita autopaikkoja.

Pääosa tontin rakennusoikeudesta määräytyy suojellun rakennuk-
sen kerrosalan 7 200 k-m2 mukaan. Laajennuksen rakennusalalle
on osoitettu rakennusoikeutta 2 570 k-m2. Maan alle saa tontilla
rakentaa autopaikkoja, asumista palvelevia aputiloja sekä va-
rasto-, huolto- ja teknisiä tiloja asemakaavaan merkityn kerrosalan
lisäksi.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Asemakaavoitettavalla tontilla osoitteessa Agricolankatu 1 3 sijait-
see vuonna 1929 valmistunut Helsingin teollisuuskoulu, jonka ark-
kitehti oli Yrjö Sadeniemi Yleisten rakennusten ylihallituksesta. Te-
ollisuuskoulu aloitti toimintansa jo vuonna 1881 toimien useissa
vuokratiloissa ympäri Helsinkiä ennen kuin sille valmistui oma talo.
Teollisuuskoulut muutettiin vuonna 1941 asetuksella teknillisiksi
oppilaitoksiksi. 1999 koulu muuttui ammattikorkeakoulu Stadiaksi
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ja vuonna 2008 Metropolia ammattikorkeakouluksi. Opetustoi-
minta on nyt siirtynyt rakennuksesta Myllypuroon uudelle Metropo-
lian kampusalueelle. Kuusikerroksisen koulurakennuksen Agrico-
lankadun ja Pengerpuiston puoleinen osa tonttia on toiminut kiin-
teistön paikoitusalueena. Rakennuksen arkkitehtuuri, julkisivut ja
osittain myös sisätilat sekä monet yksityiskohdat ovat säilyneet
suhteellisen hyvin tilamuutoksissa. Kohteesta on laadittu suppea
rakennushistoriallinen selvitys (Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen
Valkama Oy 2015).
Rakennus ja tontti ovat yksityisomistuksessa.

Tontin eteläpuoleinen puisto Agricolanaukio johdattaa kouluraken-
nuksen pääsisäänkäyntiin.

Voimassa olevassa asemakaavassa (18990) alue on merkitty
opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Nykyi-
nen koulurakennus on suojeltu sr-2 -merkinnällä ja sille on osoi-
tettu 7 200 k-m2 rakennusoikeutta. Lisäksi tontille on annettu
1 500 k-m2 lisärakennusoikeutta. Pysäköinti on osoitettu maanta-
soon Pengerpuiston puolelle ja rakennuksen Pengerkadun puoli
on määritetty istutettavaksi alueen osaksi.

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on kantakaupunkia C2.

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun
kulttuuriympäristön viereen. Viereiset korttelit kuuluvat Museovi-
raston RKY 2009 -kohdeluetteloon Torkkelinmäen asuinalue. Alue
kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön Hel-
singin empire-keskusta ja kivikaupunki. Suunnittelualue on myös
maisemakulttuurin kannalta merkittävä asuntoaluekokonaisuus.
Lisäksi suunnittelualueen viereinen Pengerpuisto on arvoympäris-
töä ja kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakult-
tuurin kannalta merkittävä aikakaudelleen tyypillinen puisto.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL)

Voimassa olevan kaavan mukaan kaavamuutoksen kohteena
oleva tontti on opetustoimintaa palvelevien rakennusten kortteli-
aluetta. Kaavamuutoksessa tontti muutetaan asuin-, liike- ja toi-
mistorakennusten korttelialueeksi. Kaavassa osoitetaan tontille
lisäksi rakennusoikeutta laajennukselle.

Vanhan koulurakennuksen sekä laajennusosan ensimmäiseen
kerrokseen tulee osoittaa liike- tai toimitilaa. Ylempiin kerroksiin
saa osoittaa asumista sekä asumista palvelevia huolto- ja yhteisti-
loja.

Kaava mahdollistaa maanalaisen, tontille sijoittuvan pysäköintirat-
kaisun. Loput tontin asukkaiden pysäköintipaikoista tulee osoittaa
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tontin ulkopuolelta lähialueen pysäköintilaitoksista tai maanalai-
sista pysäköintitiloista.

Vanhan rakennuksen suojelumääräyksiä tarkistetaan vastaamaan
nykyisiä rakennussuojelun tavoitteita ja samalla huomioidaan
myös sisätilojen suojelu.

Puisto (VP/s)

Voimassa olevassa kaavassa tontti on puistoa. Kaavamuutok-
sessa puisto suojellaan. Puiston puut tullaan säilyttämään ja puu-
rivit ennallistamaan. Nykyisestä puistosta lohkaistaan vanhan ra-
kennuksen sisääntuloportaat asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialueeseen.

Liikenne

Lähtökohdat

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee aluetta, joka sijait-
see Agricolankadun ja Torkkelinkadun kulmassa osoitteessa Agri-
colankatu 1 3. Sekä Agricolankadun että Torkkelinkadun liikenne-
määräksi on arvioitu noin 1 300 ajon./vrk. Molemmat kadut ovat
tonttikatuja.

Lähimmät joukkoliikenneyhteydet ovat noin 200 metrin päässä
Fleminginkadulla ja Viidennellä linjalla Karhupuiston kohdalla,
jossa kulkevat linja-autolinjat 17, 23N ja 51 sekä raitiovaunulinjat
3, 6T, 7 ja 9. Lisäksi Sörnäisten metroasema ja Kurvin linja-auto-
ja raitiotieyhteydet ovat hieman alle 500 metrin etäisyydellä sekä
Hakaniemen metroasema on noin 600 metrin etäisyydellä. Lähim-
mät kaupunkipyöräasemat ovat Pengerkadulla Alli Tryggin puis-
ton edustalla (n. 180 m) ja Agricolankatu 11 edustalla (n. 200 m).

Agricolankatu ja Torkkelinkatu sijaitsevat asukaspysäköintitunnus-
alueella I, missä on noin 3 013 asukaspysäköintitunnuspaikkaa ja
myönnettyjä asukas- ja yrityspysäköintitunnuksia 3 385 kappaletta
(tilanne 1.1.2020). Voimassa olevan asemakaavan (vahvistettu
19.11.1990) mukaan yleisten tonttien autopaikat sijoitetaan pi-
hoille ja maanalaisiin autonsäilytystiloihin sekä korttelialueelle saa
sijoittaa enintään 1 ap / 350 m2 opetustoimintaa palvelevaa ker-
rosalaa.

Kaavaratkaisu

Asemakaavaamuutos ei vaikuta merkittävästi Agricolankadun,
Torkkelinkadun tai Pengerkadun liikenteellisiin ratkaisuihin tai lii-
kennemääriin. Kiinteistön ajoyhteys vaihtuu Torkkelinkadulta Pen-
gerkadulle.
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Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeen (Kslk
15.12.2015) mukaan pyöräpysäköintipaikkoja tulee rakentaa vä-
hintään 1 pp / 30 k-m2 ja autopaikkoja vähintään 1 ap / 150 k-m2.
Vieraspysäköinnille tulee osoittaa pyöräpysäköintipaikkoja asuin-
talon ulko-ovien läheisyydestä vähintään 1 pp / 1 000 k-m2. Asuk-
kaiden polkupyörien pysäköintipaikoista vähintään 75 % tulee si-
jaita pihatasossa olevassa ulkoiluvälinevarastossa. Sekä ulkona
sijaitsevien asukkaiden pyöräpysäköintipaikkojen että vieraiden
pyöräpysäköintipaikkojen tulee olla runkolukittavia.

Työpaikka-alueiden autojen ja pyörien pysäköintipaikkamäärien
laskentaohjeen (Kslk 28.2.2017) mukaan toimistoille tulee raken-
taa autopaikkoja enintään 1 ap / 250 k-m2, muille liiketiloille enin-
tään 1 ap / 150 k-m2 ja hotellille enintään 1 ap / 350 k-m2. Pyörä-
pysäköintipaikkoja tulee rakentaa toimistoille ja muille liiketiloille
vähintään 1 pp / 50 k-m2 sekä vierailijoille 1 pp / 1 000 k-m2. Li-
säksi tulee rakentaa muille kuin toimistoille työntekijöiden pyörä-
pysäköintipaikkoja vähintään 1 pp / 3 työntekijää. Toimistoissa ja
muissa työpaikoissa työntekijöiden pyöräpaikoista vähintään 50 %
tulee sijaita katetussa ja lukittavissa olevassa tilassa. Kaikkien
kohteiden pyöräpaikat suositellaan rakennettavaksi runkolukituk-
sen mahdollistavina.

Autopaikat voidaan osoittaa sekä kiinteistön maanalaisesta pysä-
köintihallista että lähellä sijaitsevasta pysäköintilaitoksesta tai
maanalaisista pysäköintitiloista. Autopaikkoja ei voida osoittaa
yleisille alueille, kuten kadun varteen.

Palvelut

Lähtökohdat

Kalliossa on monipuoliset julkiset ja kaupalliset lähipalvelut, joista
useat sijoittuvat kaava-alueen välittömään läheisyyteen. Lisäksi
kantakaupungin liikekeskustan palvelut ovat noin kahden kilomet-
rin päässä kaava-alueesta. Matkaa Hakaniemen metroasemalle
on noin 500 metriä ja Sörnäisten metroasemalle noin 450 metriä.
Agricolankadun ja Porthaninkadun varrella on kaupallisia palve-
luita, joista suuri osa sijoittuu rakennusten kivijalkoihin.

Kaava-alueen rakennus on toiminut koulurakennuksena.

Yleiskaavamääräyksen mukaan kantakaupungissa ensimmäiset
kerrokset varataan ensisijaisesti liike- ja muiksi toimitiloiksi.

Kaavaratkaisu

Kaava mahdollistaa palveluiden kuten ravintolatoiminnan sekä
liike- ja toimitilojen sijoittumisen kaava-alueelle.
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Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Suunnittelualue on rakennettua ympäristöä. Varsinaista luonnon-
ympäristöä ei suunnittelualueella ole. Agricolan aukiolla sijaitsee
kuitenkin suurikokoisia vanhoja puita, joilla on merkitystä niin
luonnon monimuotoisuuden kuin kaupunkikuvan kannalta tiiviisti
rakennetulla kantakaupungin umpikorttelialueella.

Suunnittelualueen viereinen Pengerpuisto on arvoympäristöä ja
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin
kannalta merkittävä aikakaudelleen tyypillinen puisto.

Kaavaratkaisu

Agricolan aukio tullaan suojelemaan kaavalla VP/s -merkinnällä.
Aukion puuistutukset velvoitetaan kaavassa säilyttämään sekä
ennallistamaan alkuperäisen suunnitelman perusajatuksen mukai-
sesti.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Kortteli käsittää nykyisin vanhan koulurakennuksen ja siihen liitty-
vän paikoitusalueen.

Kaavaratkaisu

Nykyistä korttelia täydennysrakennetaan paikoitusalueelle. Osa
paikoitusalueesta siirretään maan alle ja sen tilalle tulee nurmea
ja kasvillisuutta. Suunnittelualueella tulee välttää vettä läpäise-
mättömiä pintamateriaaleja ja suosia hulevesiä pidättäviä raken-
teita. Tavoitteena on ekologisesti kestävä ja viihtyisä korttelira-
kenne. Alue on hyvin saavutettavissa julkisella liikenteellä.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Agricolankatu 1 3 on historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvo-
kas koulukiinteistö. Lainvoimaisessa asemakaavassa se on suo-
jeltu sr-2 -merkinnällä. Koulurakennus sijaitsee kaupunkikuvalli-
sesti merkittävällä paikalla ja se rajautuu 1920-luvulla rakennet-
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tuun Torkkelinmäen valtakunnallisesti merkittävään asuinaluee-
seen (RKY 2009). Arkkitehti Birger Brunilan asemakaava vuodelta
1913 ohjasi asuinalueen muodostumisen puutarhakaupunki-
maiseksi, jossa kadut myötäilevät maastoa ja matalat asuinkerros-
talot muodostavat julkisivukaavioin ohjatun yhtenäisen katunäky-
män eduspihoineen talojen molemmin puolin. Puistot tekevät alu-
eesta vielä vehreämmän. Agricolankatu 1 3 avautuu pihajulkisi-
vultaan Pengerpuistoon, joka on määritelty yhdeksi Helsingin kau-
pungin arvoympäristöksi. Puiston toisessa päädyssä on toinen
koulurakennus, Torkkelin kuvataidelukio. Pengerpuisto on muu-
reilla pengerretty puisto, jonka keskellä on laaja sorakenttä ja sitä
rajaavat puistokäytävät. Puistoon kuuluvat Pengerkadun rinteen
istutukset, portaat ja muurit.

Kaavaratkaisu

Asemakaavan muutoksessa Agricolankatu 1 3 rakennuksen ny-
kyinen suojelumerkintä sr-2 korotetaan suojeluluokkaan sr-1.
Suojelumääräys tarkistetaan vastaamaan nykyisiä rakennussuo-
jelun tavoitteita ja samalla huomioidaan myös sisätilojen suojelu,
erityisesti sisääntuloaula, portaikko ja siihen kerroksissa liittyvät
sivukäytävät sekä kolmannen kerroksen juhlatila. Aulatilojen kat-
tomaalaukset, kattojen kasetoinnit ja kiiltäviksi maalatut pylväät
sekä sementtimosaiikkilattiat tulee säilyttää. Tulevat korjaukset ja
muutokset rakennuksessa eivät saa heikentää sen ominaispiir-
teitä. Täydennysrakentaminen sovitetaan olemassa olevaan ra-
kennukseen sopeutuen niin, että nykyinen rakennus säilyy tontilla
dominanttina. Pengerpuistoon aukeavaa julkisivua ei saa koko-
naan peittää uudisrakennuksella. Vanha koulurakennus ja sen
siipien päädyt tulee edelleen hahmottaa.

Agricolan aukio tullaan suojelemaan kaavalla VP/s -merkinnällä.
Aukion puuistutukset velvoitetaan kaavassa säilyttämään sekä
ennallistamaan alkuperäisen suunnitelman perusajatuksen mukai-
sesti.
Kaupunginmuseo on ollut mukana kaavan valmistelussa ja kaava-
määräyksien sisältöä on laadittu yhteistyössä kaupunginmuseon
kanssa.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu val-
miiksi.

Hanketta kehotetaan varautumaan erillisviemäröinnistä luopumi-
seen.
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Kaavaratkaisu

Torkkelinkadulla kulkeva päävesijohto on huomioitava jatkosuun-
nittelussa ja rakentamisessa. Asemakaavamuutoksen toteuttami-
nen ei edellytä muita muutoksia tai lisärakentamista yhdyskunta-
teknisen huollon järjestelmiin.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä noin
+28,5  +33,7. Alueen topografia on pääosin loivapiirteinen. Alu-
een maanpinta viettää pohjoisesta etelään. Alue sijaitsee pintakal-
lioalueella, missä maapeite on kauttaaltaan verrattain ohut. Maa-
peite koostuu pääosin pihan täyte- ja rakennekerroksista. Maa-
peitteen paksuus vaihtelee alueella välillä noin 0 2 m.

Pohjaveden pinnan korkeusasemasta alueella ei ole tarkkaa tie-
toa, mutta vettä saattaa esiintyä kalliopainanteissa.

Rakennukset alueella perustetaan joko kallion varaan tai murs-
kearinan välityksellä kantavan pohjamaan varaan. Alue on raken-
nettavuudeltaan hyvää. Uudisrakentamisen yhteydessä olevien
rakennusten perustuksia voidaan joutua vahvistamaan.

Tontin eteläpuoliselta Agricolanaukiolta on maanalainen kulkuyh-
teys alueelliseen väestönsuojatilaan. Maanalainen kulkuyhteys
sijaitsee Torkkelinkadulla kaavamuutoksen kohteena olevan ra-
kennuksen välittömässä läheisyydessä.

Korttelin pohjoiskulman alla sijaitsee metrotunneli. Kalliokaton
paksuus metrotunnelin päällä on noin 30 m.

Kaavaratkaisu

Kohteesta on laadittu alustava rakennettavuusselvitys. Alustavan
arvion mukaan uudisrakennus on perustettavissa maan tai kallion
varaan. Lopullinen perustamistapa valitaan kohteessa tehtävien
jatkotutkimuksen ja -suunnittelun perusteella.

Rakennuksen sisäpiha-alueelle ja laajennuksen alle on kaavassa
mahdollistettu maanalainen pysäköinti ja muita tiloja, joiden to-
teuttaminen edellyttää louhintaa.

Uudisrakennuksen perustamistaso tulee olemaan osin ympä-
röivien rakennusten perustamistasoa alempana. Uudet perustuk-
set tulee sovittaa vanhoihin perustusrakenteisiin ja perustusten
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sekä kallion vahvistustarpeet tulee selvittää. Alin sallittu louhinta-
taso on +22.00.

Olemassa oleville maanalaisille tiloille tai rakenteille ei saa ase-
makaavan mukaisesta rakentamisesta aiheutua haittaa. Metron
läheisyydessä rakennettaessa tulee ottaa huomioon HKL:n oh-
jeistus.

Maaperän pilaantuneisuus

Alueella ei ole tiedossa varsinaista maaperää pilaavaa toimintaa.
Pilaantuneisuuden esiintymismahdollisuuteen on kuitenkin syytä
varautua. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota sellaisiin tiloihin,
joissa on käsitelty tai varastoitu kemikaaleja tai koneita ja laitteita
siten, että haitta-aineita on saattanut kulkeutua alapohjarakentei-
siin ja edelleen maaperään. Tilat tulee tarvittaessa kunnostaa uu-
teen käyttötarkoitukseen soveltuviksi. Mikäli alueella todetaan ra-
kentamisen yhteydessä maaperän pilaantuneisuuteen tai jätteen
esiintymiseen viittaavaa, on viipymättä otettava yhteyttä Helsingin
kaupungin ympäristöpalveluun maaperän pilaantuneisuudesta
vastaavaan yksikköön.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Ympäristömelu

Kaava-alueelle kohdistuu melua lähiympäristön katuliikenteestä.
Agricolankadun, Pengerkadun ja Torkkelinkadun liikennemäärät
ovat pieniä ja nopeusrajoitus 30 km/h, joten alueelle kohdistuvat
meluhaitat eivät ole kovin merkittäviä.

Runkomelu ja tärinä

Kaavamuutoksen kohteena olevan tontin pohjoiskulman alta kal-
liotunnelissa kulkeva metroliikenne aiheuttaa olemassa olevaan
rakennukseen runkomelua. Asemakaavavaiheessa laaditun selvi-
tyksen (Maaliikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys, Agricolankatu
1, Helimäki Akustikot Oy Raportti 20204.1a, 20.4.2020) mukaan
olemassa olevassa rakennuksessa mitattu runkomelutaso Lprm
on suurimmillaan 40 dB tulevissa asuinhuoneissa, mikä ylittää
selvästi tunnelissa sijaitsevan metron osalta asunnoissa sovellet-
tavan VTT:n esittämän ohjearvon Lprm 30 dB. Runkomelutasot
laskevat laskennallisesti 2 dB/kerros, joten ainakin Torkkelinka-
dun puoleisessa siivessä runkomelutason ohjearvo voi ylittyä
vielä ylimmässä asuinkerroksessa.
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Viitesuunnitelman mukainen käyttötarkoituksen muutos edellyttää
paikoin merkittävää runkomeluntorjuntaa olemassa olevassa ra-
kennuksessa, jotta runkomelusta ei aiheudu tuleville asukkaille
haittaa.

Kaavaratkaisu

Ympäristömelu

Kohteeseen tehdyn ympäristömelun riskinarvion (Melu, tärinä ja
runkomelu, riskinarvio, Sitowise Oy, 7.2.2020) mukaan ei ole odo-
tettavissa erityisiä ympäristömeluun liittyviä riskejä.

Sisäpihalle muodostuu melulta hyvin suojaisa alue, jolla alittuu
VNp 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot. Kaavassa le-alue
on osoitettu tälle alueelle. Julkisivujen äänitasoerovaatimus liiken-
nemelua vastaan on alle 30 dB, joten äänitasoerovaatimusten an-
taminen kaavassa ei ole tarpeen.

Runkomelu ja tärinä

Kaavassa on edellytetty, että raideliikenteen aiheuttama runko-
melu tulee huomioida rakennuksen suunnittelussa siten, että ää-
niympäristöstä ei aiheudu asukkaille haittaa. Haitan arvioinnin tu-
lee ensisijaisesti perustua VTT:n esittämiin suosituksiin maaperäi-
sen runkomelun ohjearvoista (tunnelissa Lprm 30 dB). Laaditun
selvityksen mukaan olemassa olevan rakennuksen ensimmäiseen
asuinkerrokseen tulee suunnitella ja rakentaa kelluva lattia sekä
ääntä eristävä alakatto, joiden ominaistaajuudet eivät saa osua
runkomeluherätteen kanssa samalle taajuusalueelle. Lisäksi kan-
tavat seinät voidaan joutua verhoilemaan tärinäeristetyillä levyver-

eristys, jolloin lopputilanteessa runko-melun taso voi olla tulkitta-
vissa hyväksyttäväksi olemassa olevan rakennuksen käyttötarkoi-
tuksen muutoksessa. Myös ylempiin asuinkerroksiin kohdistuu
runkomelun torjuntatarve. Koska runkomeluhäiriön aiheuttaa tihe-
ästi tunnelissa kulkeva metro, ei kohteessa tule sallia merkittä-
västi suositelluista ohjearvotasosta poikkeavia runkomelutasoja
varsinkaan nukkumiseen tarkoitetuissa asuintiloissa. Asemakaa-
vaehdotuksen mahdollistaman laajennusosaan tulee suunnitella
runkomeluntorjunta, jolla varmistetaan haitattomuus uudisrakenta-
miselta edellytettävällä tavalla.

Suunnittelukohdetta voidaan pitää vaativana ja tavanomaisesta
poikkeavana erityisesti olemassa olevan rakennuksen runkome-
lun torjunnan osalta. Koska mm. olemassa olevan rakennuksen
nykyiset säilyvät rakenteet ja niiden korkeusasema yhdessä mui-
den suunnittelulle asetettujen vaatimusten kanssa saattavat vai-
kuttaa runkomelun torjuntaratkaisuihin, olisi suositeltavaa, että ra-
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kennushankkeeseen ryhtyvä suunnittelisi tarkemmin jo hyvin var-
haisessa ennen rakennuslupaprosessia kohteeseen varmasti so-
veltuvan riittävän tehokkaan torjuntaratkaisun. Rakentamisen ai-
kana on alustavassa selvityksessä lisäksi suositeltu runkomelun
kannalta pahimpaan paikkaan tehtäväksi koerakenne.

Pelastusturvallisuus

Lähtökohdat

Asemakaavamuutos koskee uudisrakentamista olevan korttelin
pohjoisosaan. Uudisrakennus tulee kytkeytymään olemassa ole-
vaan rakennukseen.

Kaavaratkaisu

Kohteeseen on laadittu alustava palotekninen suunnitelma.

Uudisrakennuksessa on mahdollista toteuttaa kerros- ja käyttöta-
paosastointi.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Selvityksissä on arvioitu alustavasti kaavamuutoksen palo- ja pe-
lastusteknisiä vaikutuksia, sekä uudisrakentamisen toteutetta-
vuutta. Lisäksi korttelissa on laadittu selvitys tärinän ja runkome-
lun arvioimiseksi.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan toteuttaminen ei aiheuta kustannuksia kaupungille.

Asemakaavamuutos korottaa tontin arvoa. Kiinteistön kaupasta ja
kehittämisestä on sovittu puitesopimuksessa kaupungin ja kiin-
teistön nykyisen omistajan kanssa. Puitesopimuksessa on sovittu
käyttötarkoituksen muutoksen vaikutuksesta kauppahintaan.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia yh-
dyskuntarakenteeseen tai lähialueen asukkaiden asumisoloihin.

Kallio on kantakaupungin toiminnallisesti sekoittunutta kaupunki-
rakennetta ja kaavaratkaisu sopii olemassa olevaan yhdyskunta-
rakenteeseen salliessaan erilaiset toiminnot.
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Rakennettuun ympäristöön kaavaratkaisu vaikuttaa siten, että
kaavassa sallittava laajennusosa muuttaa U-muotoisen rakennuk-
sen umpikorttelin oloiseksi. Pengerpuiston puoleiset, puistoon
avautuvat rakennuksen julkisivut jäävät laajennuksen taakse.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Kaavaratkaisussa esitetty laajennus sallitaan rakennettavan tontin
Pengerpuiston puoleiseen rajaan kiinni. Laajennuksen rakennus-
ja perustustöissä on huomioitava arvoympäristöksi määritetyn
Pengerpuiston kasvillisuuden ja ominaispiirteiden säilyminen.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavaratkaisun myötä ajoyhteys kiinteistölle poistuu Torkkelinka-
dulta ja uusi ajoyhteys kiinteistön maanalaiseen pysäköintihalliin
järjestetään Pengerkadun puolelta.

Alustavassa paloteknisessä suunnitelmassa poistumisjärjestelyt
on esitetty toteutettavan kiinteistön alueella kahdella uloskäytä-
vällä, eikä ympäröiville kaduille ole esitetty nostopaikkoja. Kiinteis-
tön huoltoajoyhteys toteutetaan todennäköisesti Pengerkadun
puolelta.

Kokonaisuudessaan kaavaratkaisulla ei ole merkittäviä vaikutuk-
sia liikenteeseen. Työnaikaisilla liikenteen poikkeusjärjestelyillä
voi olla tilapäisiä vaikutuksia alueen liikenteeseen.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Vanha koulurakennus sijaitsee näyttävällä paikalla kaupunkira-
kenteessa. Korttelin käyttötarkoituksen muutos asuin-, liike- ja toi-
mitilakäyttöön ei heikennä merkittävissä määrin kohteen kulttuuri-
historiallisia arvoja.

Muutoksella on vaikutuksia kaupunkikuvaan kaavassa sallittavan
laajennuksen osalta. Täydennysrakentaminen sovitetaan ole-
massa olevaan rakennukseen niin, että nykyinen rakennus säilyy
tontilla dominanttina. Vanhan koulurakennuksen hahmo säilyy eh-
jänä lukuun ottamatta Pengerpuiston puoleista julkisivua, eikä sen
julkisivuihin sallita muutoksia. Laajennus peittää Pengerpuiston
puoleisten siipirakennusten päädyt melkein kokonaisuudessaan,
mutta rakennuksen alkuperäinen massoittelu on ylimmän kerrok-
sen osalta edelleen mahdollista hahmottaa myös puiston puolelta.
Lisärakennus muuttaa nykyisen pysäköintikäytössä olevan sisäpi-
han suojaisemmaksi ja mahdollistaa sen oleskelukäytön. Laajen-
taminen lisää näin alueen viihtyisyyttä.

Vanhan koulurakennuksen ja kaupunkikuvan arvojen säilyminen
on varmistettu kaavamääräyksin.
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Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kaava-alue sijaitsee erinomaisten joukkoliikenneyhteyksin var-
rella. Hankkeessa noudatetaan kaupunkistrategian päästövähen-
nystavoitteita myös kiertotalousperiaatteiden mukaisesti säilyttä-
mällä ja korjaamalla vanha rakennus muuttamalla samalla sen
käyttötarkoitusta.

Kaavamuutoksessa sopeudutaan ilmaston muutokseen lisäämällä
tontin viherpinta-alaa hulevesien kustannustehokkaan hallinnan
edistämiseksi. Hulevesien hallinnan suunnittelussa noudatetaan

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Käyttötarkoituksen muutos mahdollistaa lisää asumista sekä yri-
tystoiminnan ja palveluiden kehittämisen alueella. Asemakaava-
muutos ei tuo muutoksia naapuritonttien asumisolosuhteisiin.

Käyttötarkoituksen muutos avaa liiketilojen sekä ravintolan osalta
korttelia ja rakennusta alueen asukkaille. Piha muuttuu pysäköinti-
alueesta pääasiassa oleskelukäyttöön ja näin lisää alueen viihtyi-
syyttä.

Asemakaava luo edellytykset palo- ja pelastusturvallisuuden sekä
melun ja tärinän huomioivien määräysten mukaiselle jatkosuunnit-
telulle ja toteutukselle.

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Opetustoiminnan muutettua kiinteistöstä Myllypuron uudelle kam-
pusalueelle tilat ovat toimineet remontoitavien kantakaupungin
koulujen väistötiloina. Väliaikaiset toimijat joutuvat siirtymään ra-
kennuksesta pois muutoksen myötä. Alueen tonttivaranto opetus-
toimintojen osalta vähenee.

Kaavamuutos luo asumisen lisäksi edellytyksiä myös uusille yri-
tyksille tontilla. Vanhan rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen ja
laajennettavan uudisosan Torkkelinkadun puoleiseen ensimmäi-
sen kerroksen päätyyn on osoitettu liike- tai toimitilaa. Uudet
asukkaat tuovat kysyntää alueen nykyisille palveluille parantaen
näin myös alueen yritysten toimintaedellytyksiä.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

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

selle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja moni-
puoliselle asuntotuotannolle

- huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristö-
jen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on kantakaupunkialuetta
C2. Keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asu-
misen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puis-
tojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alu-
eena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat
on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Raken-
nuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutoksissa on varmistet-
tava kantakaupungille ominaisen, toiminnallisesti monipuolisen ja
sekoittuneen rakenteen säilyminen sekä liike- ja toimitilojen riit-
tävä määrä. Käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä tulee
tehdä alueellinen tarkastelu. Aluetta kehitetään kestävien kulku-
muotojen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, ehdoilla. Kaupunkibule-
vardeihin rajautuvilla alueilla korttelitehokkuus tulee olla pääsään-
töisesti yli 1,8 ja keskeisten katujen varsilla kadulle avautuvat tilat
on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Nyt laa-
dittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen. Alu-
etta sivuaa metrorata.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on kantakaupungin
pintakallioaluetta. Maanalaisessa yleiskaavassa on myös nykyi-
nen rakennettu maanalainen liikennetunneli ja siihen liittyvää tilaa.
Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 9699 (hyväksytty
19.11.1990). Kaavan mukaan alue on merkitty opetustoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Nykyinen koulurakennus
on suojeltu sr-2 -merkinnällä ja sille on osoitettu 7 200 k-m2 raken-
nusoikeutta. Lisäksi tontille on annettu 1 500 k-m2 lisärakennusoi-
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keutta. Pysäköinti on osoitettu maantasoon Pengerpuiston puo-
lelle ja rakennuksen Pengerkadun puoli on määritetty istutetta-
vaksi alueen osaksi.

Alueella on myös voimassa maanalainen asemakaava nro 6415
(hyväksytty 22.10.1970).

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Korttelialue on yksityisomistuksessa.

Muut lähtökohdat

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

Käyttötarkoituksen muuttamisesta on sovittu kaupungin ja maan-
omistajan välisessä, kiinteistöjen kauppaa ja kehittämistä koske-
vassa puitesopimuksessa, jonka kohteena on opetuskäytöstä va-
pautuneita, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä olleita
kiinteistöjä. Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenette-
lyä.

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 tontin omistajan hake-
muksesta.

Viranomaisyhteistyö

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

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto



21 (24)

 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 kaupunginmuseo, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

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

Vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kir-
jeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-
ilmoituksella Helsingin Uutisissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 3.6. 28.6.2019 seuraavissa paikoissa:
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
 Kallion kirjastossa, Viides linja 11, 00530 Helsinki
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Kaavoittaja oli tavattavissa Kaupungintalon aulan Tapahtumato-
rilla maanantaina 10.6.2019 klo 16 18 osoitteessa Pohjois-Espla-
nadi 11 13, 00170 Helsinki.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat kaava-alueen käyttötarkoi-
tuksen muutokseen, suojeluarvoihin ja täydennysrakentamisen
suunnitelmiin, jatkosuunnitteluvaiheen pelastus- ja paloteknisiin
suunnitelmiin. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon
kaavatyössä siten, että kaupunginmuseo on ollut mukana viite-
suunnitelman ohjauksessa ja kaavan laadinnassa. Kaavamerkin-
nät on laadittu yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa. Raken-
nuksista on laadittava palotekninen suunnitelma ja asuinraken-
nusten mahdolliset pelastustievaatimukset tulee huomioida jatko-
suunnittelussa.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat rakennuksen suojeluun, koulurakennuk-
sen muuttamiseen asuinkäyttöön ja sen lisärakentamiseen, alu-
een ympäristöarvoihin sekä alueen pysäköintipaikkojen puuttee-
seen. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että
rakennusten suojelumääräyksiä on laadittu sekä rakennusten ul-
koarkkitehtuurista että tärkeistä sisätiloista. Koulurakennuksen li-
särakentaminen on sovitettu siten, että vanhan rakennuksen julki-
sivut säilyvät. Tontin pysäköinti on suunniteltu maanalaisena.

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Kaavoittaja
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Kaavoittaja
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Kirjallisia mielipiteitä saapui 3 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 6.7. 14.8.2020

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 40 päivän ajan.

Muistutukset ja kirjeet

Kaavaehdotuksesta tehtiin 72 muistutusta, joista 4 oli adresseja
(allekirjoittajia yhteensä 191). Nähtävilläoloajan ulkopuolella saa-
pui 3 kirjettä.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat käyttötarkoituk-
sen muutokseen, täydennysrakentamiseen, rakennetun kulttuu-
riympäristön huomioimiseen, rakennussuojeluun, pysäköintilaitok-
sen tarpeellisuuteen, rakentamisen vaikutuksista ympäristöön
sekä kaavaprosessiin. Kirjeissä esitetyt huomautukset kohdistui-
vat täydennysrakentamiseen sekä kiinteistön myyntiin yksityiselle
toimijalle.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat Torkkelinkadun puoleisen päävesijohdon, kaupungin hule-
vesistrategian ja jätehuoltomääräysten huomioimiseen jatkosuun-
nitteluvaiheessa, kaava-alueen käyttötarkoituksen muutokseen,
suojeluarvoihin ja jatkosuunnitteluvaiheen suunnitelmiin.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

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

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista muistutuksista, kirjeistä ja viranomaisten lausun-
noista 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:

Muistutusten johdosta:
Laajennuksen raken-

nus- ja perustustöissä arvoympäristöksi määritettyä Pen-
gerpuistoa ei saa vaurioittaa eikä puistoon saa sijoittaa ra-
kenteita. Rakennustöiden aiheuttamat muutokset tulee en-
nallistaa.

HSY:n lausunnon johdosta:
 Kaavaselostukseen on Yhdyskuntatekninen huolto ja kaa-

varatkaisu-kohtaan lisätty teksti: Torkkelinkadulla kulkeva
päävesijohto on huomioitava jatkosuunnittelussa ja raken-
tamisessa.

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
 kaavakarttaan osoitettua rakennusoikeutta on muutettu.

Kaupungin ja Kojamo Oyj:n välinen puitesopimus on laa-
dittu lainvoimaisen asemakaavan mukaan, jossa vanhaan
koulurakennukseen oli osoitettu 7 200 k-m2. Vaikka raken-
nuksen käyttötarkoitus muuttuu, tulee sama rakennusoi-
keus merkitä vanhan rakennuksen rakennusoikeudeksi
kaavaehdotukseen merkityn 4 830 k-m2 sijaan. Tarkistet-
tuun asemakaavaehdotukseen on vanhaan koulurakennuk-
seen osoitettu 7 200 k-m2. Autopaikkojen laskentaohjeen
tapaa ei kuitenkaan muuteta, vaan määräys on korjattu
muotoon: "Yhteistilat sekä vanhan koulurakennuksen aulat,
porrashuoneet ja käytävätilat eivät mitoita autopaikkoja."

 kaavakartan ma-alue on osoitettu laajennuksen yhteyteen.
 autopaikkamääräyksiä on tarkennettu.
 VP/s -kaavamääräyksestä poistettu sana kulttuurihistorialli-

sesti. Tarkistetussa kaavaehdotuksessa kaavamääräys on
muutettu muotoon: Puisto, joka on kaupunkikuvallisesti,
maisemallisesti tai puistohistoriallisesti arvokas.

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta

 kaavaselostusta on päivitetty rakennusoikeuden osalta
 kaavaselostusta on täydennetty HSY:n lausunnon johdosta
 luetteloon muusta kaavaa koskevasta materiaalista on lisätty

Kallio  Hermannin puistojen historiallinen ja kaupunkikuvalli-
nen selvitys

 kirjoitusvirheitä on korjattu kaavakartasta ja kaavaselostuk-
sesta.
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Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on
neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua
muutokset koskevat, on kuultu erikseen sähköpostilla.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
20.10.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12626
hyväksymistä.

Helsingissä 27.10.2020

Tuomas Hakala
vs. asemakaavapäällikkö
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20.5.2019

Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

AGRICOLANKATU 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kalliossa, Agricolankadun ja Torkkelinkadun kulmassa sekä Pen-
gerpuiston kupeessa olevan opetustoimintaa palvelevien raken-
nusten korttelialue muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialueeksi. Samalla tontille osoitetaan täydennysrakenta-
mista. Suunnitelma sijoittuu Pengerpuiston kulmatontille, osoit-
teessa Agricolankatu 1. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan Hel-
singin Kaupungintalon Tapahtumatorilla 10. kesäkuuta.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Kojamo Oyj:n kaupungilta ostamaa Met-
ropolian tonttia. Entisen Metropolian ammattikorkeakoulun sijainti on
näyttävällä paikalla Pengerpuiston kupeessa. Opetustoiminnan muutet-
tua rakennuksesta Myllypuroon uudelle Metropolian kampusalueelle,
korttelin käyttötarkoitusta ollaan muuttamassa asuin-, liike- ja toimistora-
kennusten korttelialueeksi. Tontille tutkitaan myös lisärakentamista.
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Tavoitteena on mahdollistaa uutta ja laadukasta asuntotuotantoa, tehdä
elävää ja omaleimaista ympäristöä sekä mahdollistaa alueelle uusia
palveluita.

Osallistuminen ja aineistot

Kaavoittaja on tavattavissa Kaupungintalon aulan Tapahtumatorilla
maanantaina 10.6.2019 klo 16 18. Osoite on Pohjoisesplanadi 11 13,
00170 Helsinki.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 3.6. 28.6.2019 seuraa-
vissa paikoissa:
 Kallion kirjastossa, Viides linja 11, 00530 Helsinki
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

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

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta pyydetään esittämään viimeistään 28.6.2019. Kirjalliset mielipi-
teet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11 13, avoinna arkisin ma pe klo 8.15 16) tai sähköpos-
tilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

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

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

Osalliset

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

 Kallio-Seura ry
 Kallio-liike
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Museovirasto

http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://kartta.hel.fi/suunni-telmat
http://kartta.hel.fi/suunni-telmat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi.Mielipiteet
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi.Mielipiteet
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 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-
keskus)
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkiku-
vaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan, kulttuuriperintöön ja liiken-
teeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien
vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan val-
misteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut
viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille ton-
tin omistajan hakemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muu-
toksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopi-
muksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (9699) alue on merkitty opetustoi-
mintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Nykyinen kouluraken-
nus on suojeltu sr-2 -merkinnällä ja sille on osoitettu 7 200 k-m2 raken-
nusoikeutta. Lisäksi tontille on annettu 1 500 k-m2 lisärakennusoikeutta.
Pysäköinti on osoitettu maantasoon Pengerpuiston puolelle ja raken-
nuksen Pengerkadun puoli on määritetty istutettavaksi alueen osaksi.

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty
kantakaupunkialueeksi C2. Keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti se-
koittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallin-
non, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin
alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on
osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Rakennuksen tai
sen osan käyttötarkoituksen muutoksissa on varmistettava kantakau-
pungille ominaisen, toiminnallisesti monipuolisen ja sekoittuneen raken-
teen säilyminen sekä liike- ja toimitilojen riittävä määrä. Käyttötarkoituk-
sen muutosten yhteydessä tulee tehdä alueellinen tarkastelu. Aluetta
kehitetään kestävien kulkumuotojen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, eh-
doilla. Kaupunkibulevardeihin rajautuvilla alueilla korttelitehokkuus tulee
olla pääsääntöisesti yli 1,8 ja keskeisten katujen varsilla kadulle avautu-
vat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi.

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön viereen. Viereiset korttelit kuuluvat Museoviraston RKY
2009 -kohdeluetteloon Torkkelinmäen asuinalue. Alue kuuluu maakun-
nallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön Helsingin empire-keskusta
ja kivikaupunki. Suunnittelualue on myös maisemakulttuurin kannalta
merkittävä asuntoaluekokonaisuus. Lisäksi suunnittelualueen viereinen
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Pengerpuisto on arvoympäristöä ja kulttuurihistoriallisesti, rakennustai-
teellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä aikakaudelleen tyy-
pillinen puisto.

Suunnittelualuetta koskevia päätöksiä:
 Periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen

kantakaupungin rajatulla alueella (Helsingin kaupunki, kaupunki-
suunnitteluvirasto, 2017)

Tontilla sijaitsee nykyisin kuusikerroksinen koulurakennus.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Suvi Huttunen, arkkitehti, p. (09) 310 37335, suvi.huttunen@hel.fi

Liikenne
Juuso Helander, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37134,
juuso.helander@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Mikko Tervola, insinööri, p. (09) 310 44131, mikko.tervola@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Inka Lappalainen, aluesuunnittelija, p. (09) 310 21344,
inka.lappalainen@hel.fi

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

Vuorovaikutus
Anu Hämäläinen, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310 37396,
anu.hamalainen@hel.fi

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

Helsingissä 20.5.2019

Hanna Pikkarainen
tiimipäällikkö

mailto:suvi.huttunen@hel.fi
mailto:juuso.helander@hel.fi
mailto:mikko.tervola@hel.fi
mailto:inka.lappalainen@hel.fi
mailto:sakari.mentu@hel.fi
mailto:anu.hamalainen@hel.fi
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
http://facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://twitter.com/helsinkikymp
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Kaavoituksen eteneminen















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.

Ote Helsingin yleiskaavasta 2016
Agricolankatu 1

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Eteläinen yksikkö /Kantakaupunkitiimi





VALOKUVIA SUOJELUKOHTEESTA

AGRICOLANKATU 1
Arkkitehti Yrjö Sadeniemi 1929































































Mittausjakso: 24.3.2020 klo 9.10-10.30

Arvioidut runkomelutasot
15 merkitsevintä tulosta runkomelun osalta

Klo Juna L pASmax
[dB]

Klo Juna L pASmax
[dB]

Metro Metro
Metro Metro
Metro Metro
Metro Metro
Metro Metro
Metro Metro
Metro Metro
Metro Metro
Metro Metro
Metro Metro
Metro Metro
Metro Metro
Metro Metro
Metro Metro
Metro Metro
L prm: 37 L prm: 40

MP4. 1.krs labran WC MP5 - 1.krs luentosali

Runkomelu



Mittausjakso: 24.3.2020 klo 9.10-10.30

Arvioidut runkomelutasot
15 merkitsevintä tulosta runkomelun osalta

Klo Juna L pASmax
[dB]

Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
L prm: 34

MP6 - 1.krs. tila 227

Runkomelu
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Kojamo Oy
Mannerheimintie 168a
00300 Helsinki

Ref: Tarjous10201748 30.1.2020

Melu, tärinä ja runkomelu, riskinarvio

1 Johdanto
Tässä riskinarviossa on tarkasteltu Helsingin kaupungin meluselvityksen 2017, voimassa ole-
vien asemakaavojen sekä tärinän ja runkomelun osalta VTT:n käsinlaskentamenetelmän
(tarkkuustaso 1) avulla tarvetta huomioida melu, tärinä ja runkomelu kahden eri kiinteistöke-
hityskohteen jatkosuunnittelussa.

Kohteet ovat:

· Kohde 1, Agricolankatu 1, vanha teknillisen korkeakoulun päärakennus

Kuva 1. Agricolankatu 1, hankeraja

· Kohde 2, Lönnrotinkatu 34 ja Bulevardi 29

1
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Kuva 2. Lönnrotinkatu 34, Bulevardi 29-31, hankeraja

2 Melu

2.1 Agricolankatu 1
Hankealueelle ei kantaudu ilmaääntä metro-, raitiotie- tai maantieliikenteestä, eikä lähistöllä
tiettävästi ole melua tuottavaa teollisuutta. Alueen suurin melulähde on katuliikenne, jonka
keskiäänitaso vuoden 2017 tilanteessa alittaa VNp 993/92 mukaiset ohjearvorajat alueella.
Lähteenä käytetyssä Helsingin kaupungin meluselvityksessä ei ole huomioitu Agricolankadun
tai Torkkelinkadun liikennettä, mutta niiden liikennemäärä arvioidaan pieneksi, eikä kaava-
muutoshanke vaikuta merkittävästi alueen liikennemääriin.

Kohteen alueelle muodostuu VNp 993/92 mukaisia ulko-oleskelualueita. Julkisivujen äänita-
soerovaatimus ympäristömelua vastaan on alle 30 dB ja vaatimus saavutetaan normaaliraken-
tamisella.

Kohteessa ei ole odotettavissa erityisiä ympäristömeluun liittyviä riskejä.

2.2 Lönnrotinkatu 34, Bulevardi 29
Hankealueelle ei kantaudu ilmaääntä metro- tai maantieliikenteestä, eikä lähistöllä tiettävästi
ole melua tuottavaa teollisuutta. Hankealueen merkittävimmät melulähteet ovat katu- ja rai-
tiotieliikenne.

34 29

31
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Kuvassa 3 on esitetty vuoden 2017 katu- ja raitiovaunuliikenteen päiväajan keskiäänitasot
LAeq7-22.

Kuva 3. Vasemmalla katuliikenteen päiväajan keskiäänitaso LAeq7-22 laskentakorkeudella
mp+2m, oikealla ratiotieliikenteen vastaava keskiääntiaso LAeq7-22.

Laskentojen mukaan vuoden 2017 tilanteessa Lönnrotinkatu 34 ja Bulevardi 31 -rakennusmas-
sojen väliin muodostuu alue, jolla keskiääntiasot alittavat asumiselle sovellettavat VNp 993/92
mukaiset ohjearvorajat 55 dB päivällä ja 50 dB yöllä.

Osoitteessa Bulevardin 29 ohjearvojen mukaista piha-aluetta muodostuu ilman erillistä me-
luntorjuntaa joko vähän tai ei ollenkaan.

Mikäli liikennemäärät hankealuetta ympäröivällä katuverkolla kasvavat, myös melualueet laa-
jenevat ja melutaso nousee.

Keskiäänitaso on ylempien kerrosten korkeudella hieman ns. pihatasoa korkeampaa. Lasken-
tojen perusteella voidaan karkeasti arvioida, että lähinnä Bulevardia oleville julkisivuille koh-
distuu päiväaikaan noin 68-72 dB keskiäänitaso. Tämä tarkoittaa sitä, että sisämelun ohjear-
vojen 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä varmistamiseksi lähinnä Bulevardia olevien rakennusten
kadun puoleisen ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden liikennemelua vastaan tulee olla noin
33-37 dB. Eristävyystavoite ja sen saavuttaminen tulee osoittaa viimeistään rakennuslupavai-
heessa. Liike- ja toimistotiloille sisämelun ohjearvo on 45 dB, jolloin ulkovaipan ääneneristä-
vyys voi olla 10 dB yllä olevia matalampi.

Bulevardin puolella ulkovaipan kokonaisääneneristävyys on tärkeää myös raitiotieliikenteen
satunnaisten kolahdus- ja kirskahdusäänien taso leikkaamiseksi tason LAFmax 45 dB alle.

Lönnrotinkatu 34 – Bulevardi 31 -rakennusmassan väliin muodostuu liikennemelulta suojassa
olevaa piha-aluetta, jolla VNp 993/92 mukaiset asumiselle sovellettavat ohjearvot ovat toden-
näköisesti helposti saavutettavissa. Mikäli osoitteessa Lönnrotinkatu 34 olevan rakennuksen
Bulevardin puoleiseen siipeen sijoittuu Bulevardin puolelle liike- ja toimistotiloja, julkisivujen
äänitasoerovaatimus täyttynee liki kaikilla rakenneosaratkaisuilla. Mikäli ko. osioon sijoitetaan
asumista tai majoitustiloja, ulkovaipan ääneneristävyysvaatimus on tavanomaista korkeampi
ja sekä vaatimustaso että vaatimustasoon pääseminen on varmistettava osana jatkosuunnit-
telua.
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Osoitteessa Bulevardi 29 sijaitsevan rakennuksen piha-alueet ovat todennäköisesti kokonai-
suudessaan melualueella. Leikki- ja oleskelualueiden meluntorjuntavaatimus ja toteutustapa
tulee selvittää jatkosuunnittelun yhteydessä tai vaihtoehtoisesti piha-alueet on sijoitettava
osoitteiden Lönnrotinkatu 34 – Bulevardi 31 -väliin jäävälle alueelle, jolla keskiäänitasot alitta-
vat VNp 993/92 mukaiset melutason ohjearvot. Kohteeseen Bulevardi 29 suunnitellaan asuin-
käyttöä. Rakennuksen Bulevardin puoleisen ulkovaipan ääneneristävyysvaatimus on tavan-
omaista korkeampi ja sekä vaatimustaso että vaatimustasoon pääseminen on varmistettava
osana jatkosuunnittelua.

3 Tärinä
VTT:n tutkimusraportissa Liikennetärinä: Alueiden tärinäkartoitus ja rakenteiden vaurioitu-
misalttius esitetään taulukossa 1 esitetyt värähtelyrajat maaperälle.

Taulukko 1. Tärinäalttiusluokat rakenteiden tärinän arvioinnin kannalta.

Tärinä-
alueet Kuvaus Hallitseva

taajuus, Hz

Värähtely
vmax

mm/s

V
Lähinnä rataa oleva alue, jolla maaperän tärinä

on niin voimakasta, että se voi aiheuttaa
vahinkoriskin rakennuksille tai rakenteille

alle 10
10…20
20…50
yli 50

3
4,2
6

7,2

H

Hyväkuntoisiin ja tavanomaisiin rakennuksiin ei yleensä
 aiheudu niiden käyttökelpoisuutta haittaavia vaurioita,
jos liikennetärinä on huomioitu resonanssille herkkien

rakenteiden suunnittelussa. Tärinä on kuitenkin yleensä
selvästi havaittavaa ja häiritsee usein

asuinmukavuutta. Vaurioitumisriskin arvioinnissa tulee
 ottaa huomioon rakennuskanta ja käytetyt rakennusmateriaalit

alle 10
10…20
20…50
yli 50

1-3
1,4–4,2

2-6
2,4–7,2

E Tärinä ei aiheuta normaalikuntoisten rakenteiden
 vaurioitumista, mutta voi häiritä asumismukavuutta.

alle 10
10…20
20…50
yli 50

alle 1
alle 1,4
alle 2

alle 2,4

Tässä arviossa tärinän leviämistä hankealueelle tutkittiin VTT:n julkaisussa Suositus liikennetä-
rinän arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa ja myöhemmin julkaisussa Liikennetärinä: Alu-
eiden tärinäkartoitus ja rakenteiden vaurioitumisalttius esitetyn laskentamallin avulla ex-
celillä. Laskentamalli on likimääräismenetelmä, jossa oletetaan vaaka- ja pystysuuntaiset vä-
rähtelyt yhtä suuriksi.

3.1 Agricolankatu 1
Kohteessa ei ole tunnistettu tärinäriskiä sillä kohteen ohi ei mene rautatie- tai raitiotieverk-
koa. Kohteen alla menee maan alla metro, mutta metron tärinäheräte koetaan todennäköi-
semmin runkomeluna kuin varsinaisena tärinänä.

Myös katujen hidastetöyssyt tai muut epätasaisuudet voivat aiheuttaa tärinäherätteen.
Tässä lausunnossa ei ole huomioitu mahdollisten hidastetöyssyjen tai vastaavien vaikutusta.
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Kuva 4. Agricolankatu 1. Helsingin kaupungin maaperäkartta. Kohteen sijainti ympäröity vih-
reällä.

Maaperäkartan (Kuva 4.) perusteella kohteen alueella maaperä on kalliota ja täyttöä. Maa-
perä ei ole erityisen tärinäherkkää.

Arvion perusteella ei ole syytä olettaa, että tärinäolosuhteilla olisi vaikutusta maankäyttöön.

3.2 Lönnrotinkatu 34, Bulevardi 29
Kohteessa suurin tärinälähde on todennäköisesti raitiotieliikenne. Myös katujen hidastetöys-
syt tai muut epätasaisuudet voivat aiheuttaa tärinäherätteen. Tässä lausunnossa ei ole huo-
mioitu mahdollisten hidastetöyssyjen tai vastaavien vaikutusta.

Kuva 5. Lönnrotinkatu 34/ Bulevardi 29. Helsingin kaupungin maaperäkartta. Kohteen sijainti
ympäröity vihreällä.
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Helsingin kaupungin maaperäkartan (kuva 5) mukaan kohteen maaperä on täyttöä, savea ja
hiekkaa eli normaalia koheesiomaata/ välimaalajia.

Laskennallisen karkean arvion mukaan raitiotieliikenteen häiritsevyysetäisyys kiinteistön koh-
dalla on enintään noin 10 m.

Osoitteessa Lönnrötinkatu 34 sijaitsevan rakennuksen Bulevardin puoleinen siipi ja osoit-
teessa Bulevardi 29 sijaitseva rakennus sijoittuvat osittain tärinäriskialueelle.

4 Runkomelu

4.1 Argicolankatu 1
Laskennallisen karkean arvion mukaan metroliikenteen häiritsevyysetäisyys kiinteistön alu-
eella on noin 35 m. Laskenta on laadittu olettaen, että rata sijaitsee kalliotunnelissa, eikä
siinä ole tärinäeristystä.

Kohteessa on runkomeluriski.

4.2 Lönnrotinkatu 34, Bulevardin 29
Laskennallisen karkean arvion mukaan raitiotieliikenteen häiritsevyysetäisyys ulottuu osoit-
teessa Lönnrotinkatu 34 sijaitsevan rakennuksen Bulevardin puoleisen siiven ja osoitteessa
Bulevardi 29 sijaitsevan rakennuksen alueelle.

Kohteessa on runkomeluriski.

5 Epävarmuustarkastelu
Tämä arvio perustuu johdannossa esitettyihin tietoihin ja asiantuntija-arvioon ja sisältää si-
ten epävarmuuksia. Riskinarvio ei korvaa varsinaisia melu-, tärinä- tai runkomeluselvityksiä.

Ystävällisin terveisin

Sitowise Oy

Tiina Kumpula Kirsi-Maarit Hiekka
Vanhempi asiantuntija Asiantuntija
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1 Tutkimukset

Alustava rakennettavuusselvitys on tehty Kojamo Oyj:n toimeksiannosta. Työn yhteydessä
kohteessa ei ole tehty kairauksia tai katselmuksia. Lausunto perustuu tilaajalta saatuun ma-
teriaaliin, Helsingin kaupungin julkisiin pohjatutkimustietoihin sekä Helsingin karttapalvelun
maaperä- ja johtokarttoihin.

Kuva 1. Kohde ilmakuvassa (Lähde: https://kartta.hel.fi/#)

Oheisella liitekartalla RR-53581-P101 on esitetty kaupungin johtotietopalveluun tallennetut
johtotiedot sekä maanalaiset rakenteet. Kaupungin pohjatutkimustietokannasta ei löytynyt
kohteessa tehtyjä kairauksia. Kartta on esitetty koordinaatistossa ETRS GK25 ja korkeusjär-
jestelmässä N2000.

https://kartta.hel.fi/#
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2 Pohjasuhteet

Kohde sijoittuu Helsingin Kallion kaupunginosaan.

Kohde sijoittuu kitkamaalajien alueelle, ylin maakerros on täytettä. Avokallioita esiintyy
alueella yleisesti. Lähimmät avokalliot sijoittuvat puistoon kiinteistön koillispuolelle. Maan-
pinta kiinteistöllä ja sen lähiympäristössä on noin +29…+35. Maanpinta viettää kohti etelää.
Eteläisen sisäänkäynnin edustalla maanpinta on noin tasolla +31 ja rakennuksen pohjois-
puolen sisäpihalla noin +33,5.

Kuva 2. Maaperäkartta (Lähde: https://kartta.hel.fi/#)

https://kartta.hel.fi/#
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3 Nykyinen rakennus ja rakenteet

Nykyinen rakennus on valmistunut vuonna 1930. Rakennuksessa on kuusi maanpäällistä ker-
rosta ja kaksi kellarikerrosta. Lähdeaineistoissa ei ollut mainintaa lattioiden korkeustasoista.

Rakennus on perustettu kallion varaan betoni-/säästöbetoniperustuksin. Rakennuksen kan-
tava runko koostuu paikallavaletusta teräsbetonirakenteisesta pilari-palkkilaatastosta sekä
tiilirakenteisista ulkoseinistä. Rakennuksen alapohjat ovat maanvastaisia, osin kantavia te-
räsbetonilaattoja.

Rakennuspohjan salaojituksen olemassaolosta ei ole tietoa. Lähdeaineiston perusteella kel-
larikerrosten maanvastaisissa rakenteissa on kosteusjälkiä, jotka viittaavat rakennuspohjan
ajoittaiseen liialliseen kosteuteen.

Helsingin kaupungin johtotietopalvelusta saatujen tietojen perusteella nykyinen kiinteistö
on liitetty vesi-, viemäri-, sähkö-, tele-, kaukolämpö-, ja kaasuverkostoihin. Kiinteistön poh-
joisosan alle sijoittuu kallioon louhittu metrotunneli, itäpuolelle sijoittuu kallioon louhittu
viemärilinja.

4 Laajennusosien perustamistapa

Rakennusten kantavat rakenteet perustetaan suoraan kallion varaan. Myös perustaminen
luonnollisen tai louhitun kallion päälle tehtävän vähintään 300 mm paksuisen murskekerrok-
sen varaan voi olla mahdollista. Eri perustamistapojen rajapintaan asennetaan liikunta-
sauma.

Mikäli uudet perustukset sijoittuvan vanhojen rakenteiden läheisyyteen, tulee louhinta va-
rautua toteuttamaan osittain ilman räjähdysaineita. Myös kallion mahdolliset lujitustarpeet
tulee huomioida.

Alapohjat voidaan tehdä maanvaraisina kantavan perusmaan tai kallion varaan. Alapohjan
alle tulee tehdä 300 mm paksu kuivatuskerros sepelistä.

Rakennusten ympärille rakennetaan salaojitus. Rakenteet routaeristetään tarvittaessa.

Piha-alueilla hulevesien ohjaus toteutetaan sadevesi- ja rännikaivoin sekä riittävin kallistuk-
sin, niin että vesi ohjautuu rakennuksista poispäin.

Putkijohdot perustetaan maanvaraisesti.
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5 Ympäristön huomioiminen

Rakentaminen edellyttää mahdollisesti louhintaa. Louhintaa varten tulee tehdä ympäris-
töselvitys läheisten rakennusten tärinäkestävyyden kartoittamiseksi. Louhintatyön aikana
tulee tehdä tärinämittauksia lähirakennuksissa. Kohteen alla kulkeva metrotunneli on huo-
mioitava ohjeen ”Työskentely metroradan läheisyydessä” (HKL 31.5.2017) mukaisesti.

6 Radon

Radonin haitallinen esiintyminen on mahdollista. Ilman tarkempaa selvitystä radonin esiin-
tyminen tulee ottaa huomioon suunnitteluratkaisuissa.

7 Jatkotoimenpiteet

Tämä selvitys ei ole riittävä lopullisia rakennussuunnitelmia varten, vaan rakennusten
suunnitteluvaiheessa tulee tehdä pohjatutkimuksia mm. maaperän laadun ja kalliopinnan
tason selvittämiseksi. Vanhojen rakenteiden perustamistavat ja -tasot on suositeltavaa var-
mistaa koekuopin ja mittauksin. Rakenteet tulee suunnitella yksityiskohtaisesti tutkimustu-
losten perusteella.

Sitowise Oy

Aino Sihvola Markku Savolainen
osastopäällikkö apulaisosastopäällikkö
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