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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee korttelia 54010
osoitteessa Retkeilijänkatu 11 15. Tavoitteena on olemassa ole-
van, mutta käyttämättömän, toimitilarakennuksen muuttaminen
opiskelija-asuntolaksi ja toimistotalon pysäköintialueena toimi-
neen rakentamattoman tontin osan muuttaminen asuinkerrostalo-
tonteiksi.

Kaupunkikuvallisena ja toiminnallisena tavoitteena on Retkeilijän-
kadun itäpään kehittäminen rajatuksi ja viimeistellyksi kaupunki-
kaduksi, jolle liike- ja yhteistilat sekä rakennusten sisäänkäynnit
avautuvat. Uusien rakennusten korkeus vaihtelee kuudesta kah-
deksaan kerrokseen.

Alueen kokonaiskerrosala on 9 860 k-m2, ja alueelle arvioidaan
tulevan noin 220 uutta asukasta.

Kaavan toteuttamisen myötä Retkeilijänkadun viimeinen rakenta-
maton tontti rakentuu, ja Rastilan kaupunkirakenne tiivistyy metro-
aseman tuntumassa.

Olemassa olevan toimitilarakennuksen tontti 54010/1 on yksityis-
omistuksessa. Helsingin kaupunki omistaa tontin 54010/3 sekä
katualueet. Kaupunginhallitus päätti 28.11.2016 varata tontin
54010/3 kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnitte-
lua varten. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaa-
varatkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta ei
tehty muistutuksia. Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lau-
suntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa ei esitetty
huomautuksia kaavaehdotuksen sisällöstä. Kaavaehdotukseen
tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselos-
tuksen viimeisessä luvussa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Tavoitteena on olemassa olevan, mutta käyttämättömän, toimitila-
rakennuksen muuttaminen opiskelija-asuntolaksi ja toimistotalon
pysäköintialueena toimineen rakentamattoman tontin osan muut-
taminen asuinkerrostalotonteiksi. Kaupunkikuvallisena ja toimin-
nallisena tavoitteena on Retkeilijänkadun itäpään kehittäminen ra-
jatuksi ja viimeistellyksi kaupunkikaduksi, jolle liike- ja yhteistilat
sekä rakennusten sisäänkäynnit avautuvat.
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Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että alueen omaleimaisuutta tuetaan täydennys-
rakentamalla ja tekemällä toiminnallista kävely-ympäristöä tukevia
suunnitteluratkaisuja asemanseudun kupeessa. Alueelle suunni-
teltu opiskelija-asuntola on kehittyvä kerrostalo -hanke. Hanke to-
teuttaa kaupungin tavoitetta asuntotuotannon edistämisestä.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 5438 m2.

Kaavaratkaisussa alueen kokonaiskerrosala on 9 860 k-m², jonka
lisäksi saa rakentaa liiketiloja 380 k-m². Alueelle arvioidaan tule-
van noin 220 uutta asukasta. Kaavaratkaisun myötä alueen ra-
kennusoikeus pienenee 140 k-m².

Korttelitehokkuus ek = 2,4.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue sijaitsee Rastilan metroaseman tuntumassa 1990-lu-
vun lopulta 2010-luvulle rakentuneella kerrostaloalueella. Retkeili-
jänkadun ja Vuoraitin välinen vyöhyke on alun perin kaavoitettu
työpaikka-alueeksi, mutta työpaikkatonttien vähäisestä kysyn-
nästä johtuen alueen tontteja on muutettu asumiseen.

Alue rajautuu pohjoisessa Retkeilijänkatuun, idässä Retkeilijänsil-
taan, etelässä pyöräilyn laatukäytävään Vuoraittiin ja metrorataan,
sekä idässä kevyen liikenteen portaikkoon ja asuinrakennuksiin.

Tontilla 54010/1 sijaitsee Avaran vuonna 2003 valmistunut neli-
kerroksinen toimitilarakennus. Rakennuksen julkisivut ovat puna-
tiiltä ja valkoista rappausta. Toimitilarakennus on pääosin tyhjil-
lään.

Tontilla 54010/3 sijaitsee toimitilarakennuksen tyhjenemisen
myötä tarpeettomaksi jäänyt pysäköintikenttä.

Asuntolarakennusten korttelialue (AS)

Korttelialueelle saa sijoittaa opiskelijoiden käyttöön tarkoitettuja
asuntolarakennuksia. Tontilla 54010/1 sijaitsee nykyisin Avaran
toimitilarakennus. Avaralla ei ole enää tarvetta toimitiloille tällä
alueella. Rakennus on suunniteltu muutettavaksi opiskelija-asun-
tolaksi. Rakennuksen normaalia suurempaa kerroskorkeutta hyö-
dyntäen toteutetaan makuuparvellisia asuinyksiköitä pilottihank-
keena. Ratkaisu tarjoaa opiskelijoille tarvittavaa yksityisyyttä ja
monipuoliset ja laadukkaat yhteistilat opiskelua ja vapaa-aikaa
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varten. Olemassa olevan toimistotalon lounasruokalan on tarkoi-
tus jatkaa myös tulevassa opiskelijatalossa, ja tilaan avataan uusi
Retkeilijänkadulle näkyvä sisäänkäynti. Asuntolan yhteistilat
asuinrakennuksen maantasokerroksessa elävöittävät kadun
vartta.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Tontille 54010/3 suunnitellaan asuinrakentamista. Tontti jaetaan
kahteen osaan, jolloin muodostuvat tontit 54010/5 ja 54010/6.
Suunnitelmassa on kaksi asuinkerrostaloa, joiden väliin rajautuu
pysäköintitilojen yläpuolinen kansipiha. Rakennuksissa on lisäksi
yhteiskäyttöiset kattoterassit.

Uudet asuinrakennukset sijoittuvat Retkeilijänkadun ja Retkeilijän-
sillan varteen. Retkeilijänkatuun rajautuu kuusikerroksinen asuin-
rakennus ja Retkeilijänsiltaan kahdeksankerroksinen asuinraken-
nus. Korkeampi asuinrakennus toimii päätteenä Retkeilijänkadun
varteen sijoittuvien asuinrakennusten kokonaisuudelle.

Retkeilijänkatua rajaavat julkisivut aukeavat maantasossa liiketi-
loina kadun puolelle. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateri-
aalina Retkeilijänkadun ja Retkeilijänsillan puolella on paikalla
muurattu punatiili.

Liikenne

Lähtökohdat

Retkeilijänkadun liikennemäärä on nykyisin noin 2 730 ajoneuvoa
vuorokaudessa ja Retkeilijänsillan 323 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Metroliikenne pysähtyy Rastilan asemalla ruuhka-aikana molem-
piin suuntiin viiden minuutin vuorovälillä. Rastilan aseman kävijä-
määrän keskiarvo arkipäivänä on 9 300 kävijää.

Kaava-alueen eteläreunaa rajaa Vuoraitti, joka toimii pyöräliiken-
teen laatukäytävänä, baanana. Baana on osa koko Helsingin kat-
tavaa pyöräteiden verkkoa, joka yhdistää asuinalueet työpaikka-
keskittymiin sekä kaupungin keskustaan.

Kaavaratkaisu

Asemakaavassa velvoitetaan rakentamaan uusi jalankulku- ja
porrasyhteys Retkeilijänkadulta Vuoraitille tontin 54010/6 kautta.
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Pysäköinti

Opiskelija-asuntoja varten ei tarvita autopaikkoja alueen erinomai-
sista joukkoliikenneyhteyksistä johtuen. Tonttien 54010/5 ja 6 au-
topaikat rakennetaan pihakannen alle sekä sopimuksin tontin
54010/4 olemassa olevaan autotalliin ja piha-alueelle. Asema-
kaava mahdollistaa autopaikkojen määrän vähentämisen yhteis-
käyttöautoihin ja tavallista suurempaan ja laadukkaampaan pyö-
räpaikkojen määrään perustuen.

Palvelut

Lähtökohdat

Alueen läheisyydessä sijaitsee useita palveluita, kuten metro-
asema, ruokakauppa, erikoisliikkeitä ja leikkipuistoja. Metroasema
sijaitsee alle 300 metrin päässä kaava-alueelta ja noin 500 metrin
etäisyydellä toimii neljä päiväkotia, kaksi peruskoulua ja leikki-
puisto. Kaupallisten palveluiden osalta alue tukeutuu Meri-Rasti-
lan ostoskeskukseen. Lähietäisyydellä on myös huoltoasema.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun johdosta kivijalkatoimitilat jatkuvat pitkin Retkeili-
jänkadun vartta. Tuleviin rakennuksiin kaavoitetaan liiketilaa ra-
kennusten kivijalkaan ja toimitilarakennuksen ruokala muuttuu
yleiseksi ravintolaksi. Ravintolatilaan avataan uusi Retkeilijänka-
dulle näkyvä sisäänkäynti.

Esteettömyys

Lähtökohdat

Alue on tasoerojen takia esteettömyyden kannalta vaativaa.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota esteettömien yh-
teyksien järjestämiseen.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Alue on enimmäkseen rakennettua ja asfaltoitua, josta johtuen
alueella ei ole kasvillisuutta muutamaa pensasta ja puuta lukuun
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ottamatta. Vuoraitin reunassa on louhittu kallioseinämä, joka muo-
dostaa näkyvän maisemallisen elementin kaava-alueella.

Kaavaratkaisu

Pihakansi istutetaan puin ja pensain. Kallioseinämä louhitaan ja
pihakansi muodostaa uuden reunan Vuoraitin laitaan. Tukimuurit
on rakennettava kaupunkikuvallisesti korkeatasoisina. Pihakansi
on koko kaava-alueen käytössä.

Ekologinen kestävyys

Kaupunkirakennetta tiivistetään olemassa olevaan infrastruktuu-
riin tukeutuen erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien varressa.
Ratkaisu mahdollistaa kestäviin liikkumistapoihin pohjautuvan elä-
mäntavan ja tukee ilmastonmuutoksen hillitsemisen tavoitteita.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Kellarikerrosten kuivatus- ja jätevedet joudutaan pumppaamaan
kiinteistökohtaisilla pumppaamoilla yleisiin viemäreihin.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Retkeilijänkatu 13-15 tontti on asfalttipäällysteistä pysäköintialu-
etta. Maanpinnan korkeusasema tontilla vaihtelee välillä noin
+11,7 - +12,7. Tontin eteläreunalla viheralueella maanpinta las-
kee n. 1:2 kohti Vuoraittia n. tasolle +8. Maapeitteen paksuus ton-
tilla vaihtelee välillä noin 1,5 4 m. Maapeite koostuu kitkamaala-
jeista. Tontin eteläreunalla on näkyvissä avokalliota, joka on lou-
hittu Vuoraitin osalta.

Retkeilijänkatu 11 tontilla sijaitsee liikerakennus, joka on perus-
tettu kallioon.

Pohjavettä ei tutkimusten yhteydessä ole tavattu. Alue sijaitsee
Vuosaaren tärkeän pohjavesialueen läheisyydessä. Pohjavesi-
alue rajautuu tontin itäpuolella olevan Retkeilijänsillan itäpuolelle.
Pohjaveden pinnan korkeusasema alueella on metrokäytävän
maanpinnan alapuolella tasossa < +7,0.

Kaava-alueella ei ole tiedossa pilaantunutta maaperää tai sel-
laista aiheuttavaa toimintaa.
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Kaavaratkaisu

-kerroksisia
asuinrakennuksia ja pihakannen alapuolinen autotalli. Rakennuk-
set perustetaan kantavan pohjamaan tai kallion varaan. Raken-
teet tulevat osin edellyttämään louhintaa.

Perustusrakenteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että
maanpohja kalliota lukuun ottamatta on routivaa. Perustamista-
sossa tulee huomioida alempana kulkeva kevyenliikenteenraitin
korkeusasema sekä selvittää metrosta aiheutuvan runkomelun
vaikutus perustusrakenteisiin.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Kaava-alueen eteläpuolella noin 30 metrin päässä on metrorata ja
noin 100 metrin päässä Vuotie. Liikennemäärä on Retkeilijänka-
dulla 2 730 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Vuotiellä kaava-alueen
läheisyydessä noin 21 100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuotien lii-
kennemäärän ennustemäärä vuodelle 2035 on 24 300 ajoneuvoa
vuorokaudessa.

Vuotien ajoneuvoliikenne sekä metron liikennöinti aiheuttavat alu-
eelle meluhaittaa. Metroista aiheutuu lisäksi maaperän kautta kul-
keutuvaa runkomelua. Alueen maaperästä johtuen metrojunien
liikennöinti ei aiheuta tärinähaittaa tonteilla.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n ohjeistuksessa asuin-
rakennuksen suositusetäisyys Vuotiehen ennustetilannetta vas-
taavan liikennemäärän väylään on 40 60 m ja minimietäisyys 14
21 m. Asemakaavan muutos täyttää suurimmalta osin HSY:n oh-
jeen mukaiset suositusetäisyydet.

Kaavaratkaisu

Alueelta on laadittu meluselvitykset, joissa on mallintamalla tar-
kasteltu julkisivuihin ja pihatasolle kohdistuvaa liikennemelua. Sel-
vityksen perusteella julkisivuille on kaavassa annettu äänitasoero-
vaatimukset ottaen huomioon myös metroliikenteen aiheuttamat
meluhuiput, jotta radan suuntaan sijoittuviin nukkumiseen käytet-
täviin asuinhuoneisiin ei kohdistuisi unen häiriintymistä aiheutta-
vaa melua. Melutason ohjearvot saavutetaan piha-alueella me-
luesteen avulla, jonka korkeudeksi on mallilaskennoissa arvioitu
noin 2,5 3 metriä pihatasosta. Esteen tarkempi korkeus ja sijainti
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tulee määrittää jatkosuunnittelussa leikki- ja oleskelupaikan sijoit-
tumisen perusteella. Oleskeluparvekkeet tulee lasittaa liikenne-
melua vastaan.

Alueelta laadittujen runkomelu- ja tärinäselvitysten perusteella
tonteilla 54010/5-6 metrojunien aiheuttamat runkomeluhaitat tulee
huomioida ja torjua kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa. Met-
roliikenteen aiheuttamasta tärinästä ei aiheudu haittoja asumi-
selle.

Runkomeluneristysratkaisuksi ehdotetaan rakennuksen kaikkien
antureiden halkaisua vaakasuunnassa ja runkomelueristeiden si-
joittamista hakaistun anturan väliin. Lisäksi runkomelueristystä
voidaan tarvita pystyyn rakennuksen radanpuoleista seinäpintaa
vasten, mikäli sitä vasten rakennetaan maantäyttö. Runkome-
lueristysratkaisut tulee suunnitella ja mitoittaa rakennesuunnitteli-
jan ja akustiikkasuunnittelijan yhteistyönä.

Retkeilijänkatu 11 tontilla 54010/4 rakennuksesta tehtyjen runko-
melumittausten perusteella on arvioitu, että kohteessa ei ole run-
komelun torjuntatarvetta.

Asuinrakennusten suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota asuinhuoneiden lämpöoloihin. Määräyksellä pyritään var-
mistamaan, ettei asuinhuoneiden korkeasta lämpötilasta johtuen
aiheutuisi tarvetta pitää ikkunoita auki erityisesti meluhäiriötä ai-
heuttavan metroradan suuntaan.

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Pelastuslaitoksen toiminta palo-ja pelastustilanteissa on mahdol-
lista järjestää siten, että pelastusauton nostopaikat ovat Retkeili-
jänkadulla, Retkeilijänkatu 11 ja 13 välisellä ajoluiskalla, pihakan-
nella sekä Retkeilijänsillan katuosuudella.

Pihakansi tulee suunnitella siten, että pelastusauton kantavuus-
vaatimus täyttyy. Retkeilijänsillalla tulee ottaa huomioon sillan ra-
kenteiden kantavuus. Silta ei kestä pelastuslaitoksen ilmoittavia
yli 200 kN tassukuormia. Pelastusajoneuvojen reitit ja nostopaikat
tulee osoittaa opastein.

Viitesuunnitelmassa 8 metrin paloturvallisuusväli ei kaikilta osin
täyty. Viitesuunnitelmassa riittävä paloturvallisuus hoidetaan pää-
tyseinien osastoinneilla.

Viitesuunnitelmassa alimpaan pysäköintikerrokseen ehdotetaan
koneellista savunpoistoa. Korvausilma otetaan metroradan suun-
nasta, pohjoisjulkisivuilla säleiköllä, jonka läpäisy on 50 %.
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Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Luettelo hankkeesta laadituista selvityksistä on selostuksen
alussa liiteluettelossa sekä kohdassa muu kaavaa koskeva ai-
neisto. Selvityksiin perustuen on asemakaavassa annettu mää-
räyksiä melua ja runkomelua koskien.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu
tuloja tonttien myymisestä tai vuokraamisesta.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun
ympäristöön ja kaupunkikuvaan

Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä kaupunkirakenne täydentyy
keskeisesti sijaitsevalla alueella metroaseman tuntumassa. Tyhjil-
lään olevan toimitilan muuttaminen opiskelija-asuntolaksi, sekä
uuden asuinkerrostalon rakentaminen lisäävät asumisen moni-
muotoisuutta alueella. Maantasokerroksissa sijaitsevat liiketilat tu-
kevat aktiivisen katutilan kehittymistä metroaseman läheisyy-
dessä.

Asuinkerrostalon rakentaminen Retkeilijänkadun eteläpäähän
eheyttää ja täydentää kaupunkikuvaa ottamalla rakentamattomat
alueet käyttöön. Retkeilijänkadusta muodostuu kauttaaltaan ra-
jattu ja viimeistelty kaupunkikatu, jolle liike- ja yhteistilat sekä ra-
kennusten sisäänkäynnit avautuvat.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Vuoraitin viereinen kallioseinä louhitaan pois ja nykyisen pysä-
köintialueen vähäinen kasvillisuus poistuu. Rakennettavalle piha-
kannelle istutetaan puita ja pensaita.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Tonttien 54010/5-6 autopaikat sijoitetaan pihakannen alle sekä
asuntolatontille piha-alueelle ja olemassa olevaan autotalliin. Pyö-
räpaikat sijaitsevat pihakannen alla ja pyörävarastoissa. Opiske-
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lija-asunnoille ei tarvitse rakentaa autopaikkoja. Kaava luo edelly-
tykset tuottaa tonteille korkeatasoiset yhdyskuntateknisen huollon
palvelut.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kaavaratkaisun toteuttaminen lisää asuntojen määrää erinomais-
ten joukkoliikenne- ja pyöräily-yhteyksien varrella tukien vähä-
päästöisiä liikennemuotoja.

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

Melua koskevilla kaavamääräyksillä varmistetaan asumiselle ter-
veellisten ja turvallisten olosuhteiden toteutuminen.

Alue sijaitsee metroaseman ja hyvien liikenneyhteyksien tuntu-
massa, joten se on edullinen sekä työpaikka- että asuntoalueena.

Asuntoalueena alue kiinnostanee opiskelijoiden lisäksi yksinasu-
via ihmisiä ja lapsiperheitä, jotka arvostavat taloyhtiöiden leikki- ja
oleskelupihoja. Asuntotuotanto toteuttaa monipuolista asuntoja-
kaumaa tarjoten eri ihmisryhmille valinnan mahdollisuuksia.

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Alueella sijaitseva toimistorakennus on lähes tyhjillään, joten kaa-
vamuutos ei suoraan vähennä alueen työpaikkamäärää. Kaava-
ratkaisun toteuttaminen estää kuitenkin korttelin kehittymisen työ-
paikkakorttelina tulevaisuudessa. Alueelle toteutettaviin liiketiloi-
hin sijoittuu n. 10-15 työpaikkaa.

Vaikutukset varjostukseen

Asemakaavaselostuksen liitteenä on varjostusanalyysi (Arkkitehti-
toimisto Konkret Oy 15.03.2018), jossa on tutkittu heittovarjoja ke-
vät- ja syyspäiväntasauksen sekä kesä- ja talvipäivänseisauksen
aikaan kahden tunnin välein ajalta 10:00-18:00.

Kesäpäivänseisauksen aikaan uusien rakennusten varjot ulottuvat
Retkeilijänkadulle ja Retkeilijänsillalle. Talvipäivänseisauksen ja
kevät- ja syyspäiväntasauksen aikaan uusien rakennusten varjot
ulottuvat Retkeilijänkatua pohjoispuolella rajaaviin asuinkerrosta-
loihin. Varjostukseltaan merkittävin uusi rakennus on Retkeilijän-
sillan reunassa sijaitseva kahdeksan kerroksinen rakennus. Heit-
tovarjojen minimoimiseksi, rakennus on sijoitettu tontille Retkeili-
jänsillan suuntaisesti.
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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:
- edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin

yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden
elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä

- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-
selle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja moni-
puoliselle asuntotuotannolle

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

Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin asema-
kaavan kuvauksen kohdissa Alueiden käyttötarkoitus ja kortteli-
alueet sekä Ympäristöhäiriöt.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa (tullut kokonaisuudessaan voi-
maan 19.1.2007 lukuun ottamatta Malmin lentokentän aluetta)
alue on kerrostalovaltaista aluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on
voimassa olevan yleiskaavan mukainen.

Helsingin uudessa yleiskaavassa alue on asuntovaltaisen alueen
(A2) ja Lähikeskusta-alueen (C3) saumakohdassa. Nyt laaditussa
kaavaratkaisussa on otettu huomioon Helsingin uuden yleiskaa-
van (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.

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

Alueella on voimassa asemakaava nro 11685 (tullut voimaan
7.11.2008). Kaavan mukaan kortteli 54010 on merkitty toimistora-
kennusten korttelialueeksi (KT).

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.



15 (18)

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Tontti 54010/1 on yksityisomistuksessa. Helsingin kaupunki omis-
taa tontin 54010/3 ja katualueet. Tontti 54010/3 on vuokrattu tont-
tia 54010/1 palvelevaksi pysäköintialueeksi.

Muut lähtökohdat

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

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaupunginhallitus päätti 28.11.2016 varata tontin 54010/3 kump-
panuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten. Kaa-
voitus on tullut vireille vuonna 2017 tontin 54010/1 omistajan ha-
kemuksesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-
raavien viranomaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kaupunkiympäristötoimiala (pelastuslaitos, ent. asuntotuotan-

totoimisto, ent. kiinteistöviraston geotekninen osasto, ent. kiin-
teistöviraston tilakeskus, ent. kiinteistöviraston tonttiosasto,
ent. rakennusvalvontavirasto, ent. rakennusvirasto, ent. ympä-
ristökeskus, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos)

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.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 25.9. 13.10.2017 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Vuotalon aula, Mosaiikkitori 2
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 30.9.2017 Vuosaaren lukiossa, Vuosaa-
rentie 7.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat metrosta tulevaan meluun,
sen vaikutuksiin asuinrakentamisessa ja siihen, ettei rakentami-
sen aikana aiheuteta vaaraa liikenteelle. Täydennysrakentaminen
metroaseman välittömään läheisyyteen ja olemassa olevaan kau-
punkirakenteeseen tukee HSL:n liikennejärjestelmäsuunnitelman
(2015) tavoitteita. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomi-
oon kaavoitustyössä melua koskevien asemakaavamääräysten
sekä laadittujen liikenne-, tärinä- ja runkomeluselvitysten kautta.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat Vuosaaren työpaikkaomavaraisuuden vä-
henemiseen ja toimintojen yksipuolistumiseen, Rastilan vuokra-
asuntojen suureen määrään ja vuokratalojen asukkaiden aiheutta-
miin häiriöihin, AM-ohjelman (Kotikaupunkina Helsinki, Asumisen
ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2016) toteutumi-
seen sekä uuden yleiskaavan lähikeskustamerkinnän (C3) mukai-
suuteen. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten,
että asuinkerrostaloihin on lisätty liiketilaa maantasokerroksiin.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 2 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 3.4. 2.5.2018

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Kaavaehdotusta esiteltiin nähtävilläoloaikana Uutta Itä-Helsinkiä
yleisötilaisuudessa Itäkeskuksen peruskoulussa keskiviikkona
18.4.2018 klo 16 20.
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Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa ei esitetty huomautuksia kaa-
vaehdotuksen sisällöstä.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

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

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista viranomaisten lausunnoista.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
 Kaavakarttaan, selostukseen ja selostuksen liitekoostee-

seen on korjattu kaupungin osa-alue Rastilaksi.
 Asuntolarakennusten korttelialuemerkintään on lisätty:

 Kaavakarttaan on merkitty pysäköintipaikkoja ja puin ja
pensain istutettava alueen osa  tontille 54010/4.

 Kaavakarttaan on lisätty katu- ja kadun nimi-merkinnät.
 Kerroslukumerkintää on täsmennetty.
 Määräystä pysäköintihallin poistoilmakanavista on täsmen-

netty.
 Selostusta on täydennetty vastaavilta osin sisältämään

kaavakarttaan tehdyt muutokset.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 Kaavaselostusta on täydennetty ja täsmennetty suunnittelu- ja
käsittelyvaiheiden osalta.

 Kaavaselostuksen tiivistelmään on korjattu korttelin numero.
 Kaavaselostusta on päivitetty pelastusturvallisuuden, rakenne-

tekniikan ja pelastusajokaavion osalta.
 Kaavaselostuksen yhteyshenkilöluetteloa on täydennetty.
 Yhdyskuntataloudellisista vaikutuksista on poistettu maininta

maankäyttökorvauksista.
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 Selostuksen kohdassa suunnittelun lähtökohdat valtakunnallis-
ten alueidenkäyttötavoitteiden muotoilua on muutettu ja voi-
massa olevan asemakaavan korttelialuekuvaus korjattu.

 Kerrosalatiedot asemakaavan seurantalomakkeesta on kor-
jattu.

 Viitesuunnitelma on päivitetty sisältämään uusimmat julkisivu-
kaaviot, autopaikat ja pihasuunnitelmat.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
12.6.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12509
hyväksymistä.

Helsingissä 12.6.2018

Marja Piimies







Oas 1316-00/17 1   (6)
Hankenro 0604_6
HEL 2017-001092
12.9.2017

Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

RETKEILIJÄNKATU 11 JA 13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Retkeilijänkadun ja Retkeilijän sillan varrelle suunnitellaan
asuinkerrostaloja. Retkeilijänkatu 11 sijaitseva toimitilaraken-
nus suunnitellaan muutettavaksi asuinrakennukseksi opiske-
lijoille. Retkeilijänkatu 13 tontille suunnitellaan vuokra-asuin-
rakentamista. Retkeilijänkatua rajaamaan on suunniteltu kuu-
sikerroksinen asuinrakennus ja Retkeilijänsillan varrelle
enimmillään yhdeksänkerroksinen asuinrakennus.

Tule keskustelemaan suunnittelijan kanssa hankkeen lähtö-
kohdista ja suunnitelmista LähiöFest -tapahtumaan Kaupun-
kiympäristön pisteelle 30.9. klo 10 14 Vuosaaren lukion au-
laan, Vuosaarentie 7. Asemakaavaehdotus molemmille ton-
teille on tarkoitus valmistella syksyn/talven 2017 2018 ai-
kana.

Suunnittelun tavoitteet ja alue
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Asemakaavan muutos koskee Rastilassa osoitteessa Retkeilijän-
katu 11 sijaitsevaa toimitilarakennusta sekä sen vieressä toimita-
lon pysäköintialueena toimivaa tonttia osoitteessa Retkeilijänkatu
13. Hanketta perustellaan sillä, että alueella asuntojen kysyntä
painottuu suurehkoihin vuokra-asuntoihin ja suunnitellulle toimiti-
larakentamiselle ei ole ollut kysyntää. Tavoitteena on mahdollistaa
toimitilan muuttaminen opiskelija-asunnoiksi ja täydentää kaupun-
kirakennetta uusilla asuikerrostaloilla viereisellä tontilla Retkeili-
jänkadun ja Retkeilijänsillan kulmauksessa.

Voimassa olevan kaavan mukaista toimitilarakennusta ei ole to-
teutettu osoitteeseen Retkeilijänkatu 13, tontille, jolle nyt suunni-
tellaan asuinrakentamista. Asuinrakennukset sijoittuisivat katujen
varteen. Retkeilijänkatuun rajautuu kuusikerroksinen asuinraken-
nus ja Retkeilijänsiltaan enimmillään yhdeksänkerroksinen asuin-
rakennus, joka toimii päätteenä Retkeilijän kadun varteen sijoittu-
vien rakennusten kokonaisuudelle. Asemakaavaehdotus molem-
mille tonteille on tarkoitus valmistella syksyn/talven 2017 2018
aikana.

Osallistuminen ja aineistot

Voitte tulla keskustelemaan suunnittelijan kanssa hankkeen lähtö-
kohdista ja suunnitelmista LähiöFest tapahtumaan Kaupunkiym-
päristön pisteelle 30.9. klo 10 14 Vuosaaren lukion aulaan, Vuo-
saarentie 7.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa
(havainnekuva ja luonnossuunnitelmat) on esillä 25.9.
13.10.2017 seuraavissa paikoissa:
 Vuotalon aulassa, Mosaiikkitori 2
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa info- ja näyttelytila Laiturin
asiakaspalvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilö-
kohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään
Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta pyydetään esittämään viimeistään 13.10.2017. Niille,
jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai pos-
tiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksistä.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki,
Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite:
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13) tai sähköpostilla hel-
sinki.kirjaamo@hel.fi.
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Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika
tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille jär-
jestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lau-
sunnot.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaeh-
dotus. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdolli-
suudet on kuvattu viimeisellä sivulla.

Osalliset

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

- Vuosaari-toimikunta,
- Pro Meri- Rastila,
- Vuosaari-Seura ry,
- Vuosaari- Säätiö,
- Puotila-seura,
- Helsingin seudun kauppakamari
- Helsingin Yrittäjät,
- Itä-Helsingin yrittäjät ry

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

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen
vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön,
kaupunkikuvaan ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset
kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutus-
ten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupun-
gin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa osittain tontin 54010/3, tontti 54010/1
on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tontin omista-
jan ja haltijan hakemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan
muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maan-
käyttösopimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2007) molemmat tontit on
merkitty toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY).



4 (6)

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerros-
talovaltaiseksi alueeksi, jota kehitetään asumisen, kaupan, julkis-
ten palveluiden sekä virkistyksen käyttöön.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (2016) alue on seuraavien mer-
kintöjen saumakohdassa: Asuntovaltainen alue A2, jota kehite-
tään pääasiassa asumisen, puistojen virkistys- ja liikuntapalvelu-
jen sekä lähipalvelujen käyttöön, jossa korttelitehokkuus on pää-
asiassa 1,0 2,0 ja Lähikeskusta C3, jota keskitetään toiminnalli-
sesti sekoittuneena kaupan ja julkistenpalvelujen, toimintojen, hal-
linnon, asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä
kaupunkikulttuurin alueena. Alue erottuu ympäristöstään tehok-
kaampana ja monipuolisempana.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia:
- Luonnossuunnitelmat tonteille 5410/1 ja 3 (Konkret Arkki-

tehdit 12.5.2017)

Tontilla osoitteessa Retkeilijänkatu 11 sijaitsee nykyisin Avaran
neljäkerroksinen toimitilarakennus, osoitteessa Retkeilijänkatu 13
sijaitsee toimitilalle varattu pysäköintialue. Toimitiloille ei Avaralla
ole enää tarvetta tällä alueella. Rakennusta on suunniteltu opiske-
lijakäyttöön ja viereinen pysäköintialue käy sen myötä tarpeetto-
maksi.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Johanna Backas, arkkitehti, p. (09) 310 37286,
johanna.backas@hel.fi

Liikenne
Tuomas Vanne, insinööri, p. (09) 310 37429,
tuomas.vanne@hel.fi

Vuorovaikutus
Tiina Antila-Mehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310
37436, tiina.antila-lehtonen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa
(facebook.com/helsinkisuunnittelee, twitter.com/HelsinkiKymp,
www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä Suunnitelmavahti-
palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).
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Kaavoituksen eteneminen
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Ote Yleiskaava 2002:sta
Retkeilijänkatu 11 - 15

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Itäinen alueyksikkö / Vuosaari-Vartiokylänlahti - tiimi



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 uudesta yleiskaavasta
(kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
Retkeilijänkatu 11 - 15

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Itäinen alueyksikkö / Vuosaari-Vartiokylänlahti - tiimi
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LIIKENNEMELUSELVITYS

1 TAUSTA

Helsingin Vuosaareen osoitteessa Retkeilijänkatu 11 sijaitsevaa toimistotaloa ollaan muuttamassa opis-
kelija-asuntolaksi. Kohteeseen kohdistuu melua sekä tie- että metroliikenteestä. Tie- ja metroliikenteen
ympäristömeluselvitys on laadittava asemakaavamuutosta varten.

Tässä raportissa on esitetty kohteen meluselvityksen mallilaskennan tulokset rakennusten julkisivuilla
ja niiden oleskelualueilla. Lisäksi annetaan asemakaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus eri jul-
kisivuilla niiden osien äänieristyksen mitoitusta varten. Äänitasoerotukset on laskettu käyttäen ohjear-
voja 35 dB päiväaikaan ja 30 dB yöaikaan asuintiloissa (Valtioneuvoston päätös 993/1992 [1]). Oleske-
lualueiden ulkomelutasojen tulee täyttää VNp:n ohjearvot: 55 dB päiväaikaan ja 50 dB yöaikaan.

2 MELULASKENTA

2.1 Laskenta- ja maastomalli

Ympäristömelun laskennat tehtiin Datakustik Cadna/A 2018 –tietokoneohjelmalla käyttäen kahta yh-
teispohjoismaista ympäristömelun laskentamallia:

∂ katuliikenne: tieliikennemelun laskentamalli [2]

∂ raideliikenne: raideliikennemelun laskentamalli [3]

Kolmiulotteinen tietokonemalli sisältää alueen maaston korkeuskäyrät, rakennusten sijainnit ja korkeu-
det sekä liikenneväylien sijainnit ja korkeustiedot.

Suunniteltujen rakennusten korkeustiedot ja sijainnit syötettiin malliin käyttäen lähtötietoina arkkitehdiltä
asemakaavaluonnosta sekä olemassa ollutta kantakartta aineistoa ja Helsingin kaupungin laserkeilaus-
aineistoa.

2.2 Laskentasuureet ja -pisteet

Laskentasuureena on tavallinen A-keskiäänitaso LAeq päiväsaikaan klo 7-22 ja yöaikaan klo 22-7. Sel-
vityksen tulokset, eli lasketut melutasot, esitetään sekä julkisivuihin kohdistuvina, että pihoilla esiinty-
vinä päivä- ja yöajan keskiäänitasoina.

Pihojen äänitasot ovat kokonaismelutasoja siinä mielessä, että ne sisältävät kaikki heijastukset kovista
pystypinnoista, kuten talojen ulkoseinistä. Tällainen laskentatulos edustaa ulkotilojen, kuten oleskelu-
alueiden, melua.
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Seinän heijastusta ei oteta huomioon rakennuksen julkisivuun kohdistuvaa melutasoa arvioitaessa. Jul-
kisivuihin kohdistuvan melun ohjearvot koskevat melua, josta heijastuksen osuus on poistettu. Siten
aivan seinän lähellä ohjearvoihin verrattava äänitaso on n. 3 dB pienempi kuin mitä melukartta näyttää.
Sen sijaan julkisivujen laskentapisteiden tuloksissa äänitaso on suoraan julkisivulle kohdistuva melu-
taso.

Melukartan laskenta tehtiin käyttäen 2 x 2 m suuruisia laskentaruutuja. Laskentapisteet sijaitsivat 2 m
korkeudella maanpinnasta. Lähimpien rakennusten julkisivujen melutasojakautumat laskettiin siten,
että laskentapisteitä sijoitettiin kunkin kerroksen korkeudelle ja vaakasuunnassa enintään 10 m välein.

2.3 Liikenne

2.3.1 Tieliikenne

Laskennassa otettiin huomioon kohteen lähellä kulkevat tiet sekä kauempana sijaitsevat liikennemää-
riltään suuret tiet. Muita teitä ei otettu mukaan laskentaan. Niiden melulla ei ole merkittävää vaikutusta
kokonaismeluun hankkeen rakennusten ja pihojen kohdalla.

Laskennassa käytetyt keskimääräisen arkivuorokausiliikenteen ennusteliikennemäärät vuodelle 2035
on esitetty taulukossa 1. Liikennemääristä nykyliikenteen tiedot saatiin Helsingin kaupungin liikenne-
suunnitteluosastolta (Hannu Seppälä 13.12.2017) ja ennusteliikenteen tiedot Helsingin kaupungilta
Meri-Rastilan kaava-alueen liikennemeluselvityksen yhteydessä 24.11.2017.

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

Taulukko 1. Laskennassa käytetyt liikennetiedot.

Tien nimi KAVL2035 raskas-% päivän nopeus
%-osuus km/h

Vuotie 24 300 6 90 % 60
Ramppi länteen Vuotielle 4 800 4* ” 60
Ramppi idästä Karavaanisillalle 2 700 9* ” 60
Ramppi itään Vuotielle 2 100 3* ” 60
Ramppi lännestä Karavaanisillalle 4 500 6* ” 60
Retkeilijänkatu 2 731* 5* ” 40
Retkeilijänsilta 323* 98* ” 40
Karavaanisilta 9 700 6 ” 40

*nykyliikenne

2.3.2 Metroliikenne

Laskennassa käytetyt metroliikenteen nykytilanteen tiedot on esitetty taulukossa 2. Liikennemäärät
vastaavat junien vuoroja. Tiedot on saatu Helsingin kaupungin liikennelaitokselta (Juhana Hietaranta,
15.12.2017). Metron nopeudeksi on asetettu 68 km/h, joka on junien todellinen keskinopeus mitattu
melumittausten aikana 12.1.2018.
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Taulukko 2. Laskennassa käytetyt metroliikenteen liikennemäärät (junavuoro), junan pituus ja nopeus.

METROTYYPPI päivä yö pituus nopeus
(kpl) (kpl) (m) km/h

M100 135 23 90 68*
M200 45 8 90 68*
M300 144 25 90 68*

* todellinen keskinopeus kohteen kohdalla (mitattu 12.1.2018)

Laskennassa käytettiin melupäästöinä metrojunatyypien M100 ja M200 päästötietoja. Uuden metroju-
natyypin M300 melupäästönä käytettiin M200 –junan päästöjä.

Kohteen alueen rataosuudella ei ole vaihteita.

3 LASKENTATULOKSET

Liitteissä on esitetty päiväaikaiset (klo 7–22, liite A1) ja yöaikaiset (klo 22–7, liite A2) A-keskiäänitasot
LAeq. Liitteissä esitetyt äänitasot ovat kokonaismelun äänitasoja sisältäen tie- ja metroliikenteen. Asuin-
käyttöön muutettava toimistorakennus on esitetty sinisellä värillä ja viereiselle tontille suunnitellut uudet
asuinrakennukset ruskealla värillä. Olemassa olevat rakennukset on esitetty harmaalla värillä.

Pihalle on laskettu keskiäänitaso 2 m korkeudella maanpinnasta ja julkisivuille on laskettu kerroskoh-
taisesti suurimmat keskiäänitasot. Rakennusten seinillä olevat kahdeksankulmaiset tunnukset ilmoitta-
vat suurimman kyseisillä julkisivuilla esiintyvän keskiäänitason LAeq. Merkintä on samalla kerroskorkeu-
della, jolla kyseinen taso esiintyy.

4 TULOSTEN TARKASTELU

4.1 Julkisivuihin kohdistuvat melutasot ja äänieristysvaatimukset

Sisämelun yleiset ohjearvot asuintiloille ovat 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä [1]. Asemakaavavaatimusta
vastaava A-äänitasoerotus ΧLA määritetään julkisivuun kohdistuvan melun A-äänitason ja sisämelun A-
äänitason tavoitearvon erotuksena.

Raideliikenteen tapauksessa voidaan kuitenkin keskiäänitason lisäksi nähdä tarpeelliseksi tarkastella
myös enimmäisäänitasoja LAmax, joita koskien Suomessa ei kuitenkaan ole annettu ohjearvoja. Ympä-
ristöministeriön julkisivujen äänieristyksen mitoitusoppaassa [4] enimmäismelulle asuintiloissa on esi-
tetty suositusarvo 45 dB yöllä. Tästä voidaan laskea vaatimus A-äänitasoerotukselle vastaavasti kuten
keskiäänitason tapauksessakin tiloille, jotka on tarkoitettu nukkumiseen.

HUOM! Kaavavaatimus sekoitetaan usein epähuomiossa julkisivun eri osien äänieristysvaatimusten
kanssa. ΧLA (tai kaavavaatimus) ei ole sama suure kuin ulkoseinien tai ikkunoiden äänieristys liikenne-
melua vastaan, vaan se on arvo, mitä on käytettävä julkisivun eri osien äänieristyksen mitoituksessa.
Julkisivun osien (esim. ulkoseinän tai ikkunan) äänieristysluku liikennemelua vastaan RA,tr (=Rw+Ctr) on
tarkistettava huonetilakohtaisesti ja se on suurempi kuinΧLA . Esim. ikkunoiden äänieristysvaatimus riip-
puu mm. ikkunoiden suhteellisesta pinta-alasta ja huonetilavuudesta.

Julkisivuille, joilla A-äänitasoerotus ΧLA  alittaa 25 dB ei tarvitse asettaa kaavavaatimusta eikä tarvitse
tehdä varsinaista julkisivujen osien äänieristyksen mitoitusta, sillä tavanomaisten ulkoseinä- ja ikkuna-
rakenteiden äänieristys liikennemelua vastaan on riittävä.
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Esimerkiksi etelän puoleiseen julkisivuun kohdistuu enintään 65 dB. Tämän perusteella laskettu kaa-
vavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus ΧLA on oltava vähintään 30 dB (65 – 35 dB) kyseisellä julkisi-
vulla.

Metron ohiajon aiheuttaman melun enimmäisäänitasot LAmax ovat etelän puoleisella julkisivulla 79 dB.
Tämän perusteella laskettu kaavavaatimusta vastaava A-äänitaso erotus on ΧLA = 34 dB (79 – 45 dB).

Kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus vaihtelee riippuen julkisivun ja melulähteen etäisyydestä
ja suunnasta melulähteisiin nähden. Lisäksi A-äänitasoerotus vaihtelee riippuen, onko se laskettu kes-
kiäänitason tai enimmäisäänitason perusteella. Suositukset kaavavaatimusta vastaavaksi A-äänita-
soerotukseksi on esitetty eri rakennusten julkisivuilla liitteessä B. Sinisellä esitetyt luvut edustavat kes-
kiäänitason perusteella laskettuja vähimmäisvaatimuksia. Punaisella esitetyt luvut edustavat enim-
mäisäänitason perusteella laskettuja vähimmäisvaatimuksia, jotka tulisi ottaa huomioon, mikäli ko. jul-
kisivulla on nukkumiseen tarkoitettuja asuintiloja. Enimmäisäänitason perusteella laskettua vähimmäis-
vaatimusta ei esitetä tapauksessa, jossa keskiäänitason perusteella laskettu vähimmäisvaatimus on
sitä suurempi tai yhtä suuri.

4.2 Piha-alueet ja parvekkeet

Melutason yleiset ohjearvot ulkona ovat 55 dB päivällä ja 50 dB yöllä [1].

Päivä- ja yöajan ohjearvot (päivällä oranssit ja keltaiset alueet, yöllä keltaiset ja tumman vihreät alueet)
ylittyvät koko piha-alueella. Kohteeseen ei ole suunniteltu parvekkeita.

Laskennassa on sijoitettu tontin eteläreunalle 2 metriä korkea melueste.

Mira Pykälistö Benoît Gouatarbès
Medianomi AMK Vanhempi konsultti, DI, FISE AA

VIITTEET
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LIIKENNEMELUSELVITYS

1 TAUSTA

Helsingin Vuosaareen osoitteeseen Retkeilijänkatu 13 ollaan suunnittelemassa uusia asuinrakennuk-
sia. Kohteeseen kohdistuu melua sekä tie- että metroliikenteestä. Tie- ja metroliikenteen ympäristöme-
luselvitys on laadittava asemakaavamuutosta varten.

Tässä raportissa on esitetty kohteen meluselvityksen mallilaskennan tulokset rakennusten julkisivuilla
ja niiden oleskelualueilla. Lisäksi annetaan asemakaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus eri jul-
kisivuilla niiden osien äänieristyksen mitoitusta varten. Äänitasoerotukset on laskettu käyttäen ohjear-
voja 35 dB päiväaikaan ja 30 dB yöaikaan asuintiloissa (Valtioneuvoston päätös 993/1992 [1]). Oleske-
lualueiden ulkomelutasojen tulee täyttää VNp:n ohjearvot: 55 dB päiväaikaan ja 50 dB yöaikaan.

2 MELULASKENTA

2.1 Laskenta- ja maastomalli

Ympäristömelun laskennat tehtiin Datakustik Cadna/A 2018 –tietokoneohjelmalla käyttäen kahta yh-
teispohjoismaista ympäristömelun laskentamallia:

∂ katuliikenne: tieliikennemelun laskentamalli [2]

∂ raideliikenne: raideliikennemelun laskentamalli [3]

Kolmiulotteinen tietokonemalli sisältää alueen maaston korkeuskäyrät, rakennusten sijainnit ja korkeu-
det sekä liikenneväylien sijainnit ja korkeustiedot.

Suunniteltujen rakennusten korkeustiedot ja sijainnit syötettiin malliin käyttäen lähtötietoina arkkitehdiltä
asemakaavaluonnosta sekä olemassa ollutta kantakartta aineistoa ja Helsingin kaupungin laserkeilaus-
aineistoa.

2.2 Laskentasuureet ja -pisteet

Laskentasuureena on tavallinen A-keskiäänitaso LAeq päiväsaikaan klo 7-22 ja yöaikaan klo 22-7. Sel-
vityksen tulokset, eli lasketut melutasot, esitetään sekä julkisivuihin kohdistuvina, että pihoilla esiinty-
vinä päivä- ja yöajan keskiäänitasoina.

Pihojen äänitasot ovat kokonaismelutasoja siinä mielessä, että ne sisältävät kaikki heijastukset kovista
pystypinnoista, kuten talojen ulkoseinistä. Tällainen laskentatulos edustaa ulkotilojen, kuten oleskelu-
alueiden, melua.

Seinän heijastusta ei oteta huomioon rakennuksen julkisivuun kohdistuvaa melutasoa arvioitaessa. Jul-
kisivuihin kohdistuvan melun ohjearvot koskevat melua, josta heijastuksen osuus on poistettu. Siten
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aivan seinän lähellä ohjearvoihin verrattava äänitaso on n. 3 dB pienempi kuin mitä melukartta näyttää.
Sen sijaan julkisivujen laskentapisteiden tuloksissa äänitaso on suoraan julkisivulle kohdistuva melu-
taso.

Melukartan laskenta tehtiin käyttäen 2 x 2 m suuruisia laskentaruutuja. Laskentapisteet sijaitsivat 2 m
korkeudella maanpinnasta. Lähimpien rakennusten julkisivujen melutasojakautumat laskettiin siten,
että laskentapisteitä sijoitettiin kunkin kerroksen korkeudelle ja vaakasuunnassa enintään 10 m välein.

2.3 Liikenne

2.3.1 Tieliikenne

Laskennassa otettiin huomioon kohteen lähellä kulkevat tiet sekä kauempana sijaitsevat liikennemää-
riltään suuret tiet. Muita teitä ei otettu mukaan laskentaan. Niiden melulla ei ole merkittävää vaikutusta
kokonaismeluun hankkeen rakennusten ja pihojen kohdalla.

Laskennassa käytetyt keskimääräisen arkivuorokausiliikenteen ennusteliikennemäärät vuodelle 2035
on esitetty taulukossa 1. Liikennemääristä nykyliikenteen tiedot saatiin Helsingin kaupungin liikenne-
suunnitteluosastolta (Hannu Seppälä 13.12.2017) ja ennusteliikenteen tiedot Helsingin kaupungilta
Meri-Rastilan kaava-alueen liikennemeluselvityksen yhteydessä 24.11.2017.

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

Taulukko 1. Laskennassa käytetyt liikennetiedot.

Tien nimi KAVL2035 raskas-% päivän nopeus
%-osuus km/h

Vuotie 24 300 6 90 % 60
Ramppi länteen Vuotielle 4 800 4* ” 60
Ramppi idästä Karavaanisillalle 2 700 9* ” 60
Ramppi itään Vuotielle 2 100 3* ” 60
Ramppi lännestä Karavaanisillalle 4 500 6* ” 60
Retkeilijänkatu 2 731* 5* ” 40
Retkeilijänsilta 323* 98* ” 40
Karavaanisilta 9 700 6 ” 40

*nykyliikenne

2.3.2 Metroliikenne

Laskennassa käytetyt metroliikenteen nykytilanteen tiedot on esitetty taulukossa 2. Liikennemäärät
vastaavat junien vuoroja. Tiedot on saatu Helsingin kaupungin liikennelaitokselta (Juhana Hietaranta,
15.12.2017). Metron nopeudeksi on asetettu 68 km/h, joka on junien todellinen keskinopeus mitattu
melumittausten aikana 12.1.2018.
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Taulukko 2. Laskennassa käytetyt metroliikenteen liikennemäärät (junavuoro), junan pituus ja nopeus.

METROTYYPPI päivä yö pituus nopeus
(kpl) (kpl) (m) km/h

M100 135 23 90 68*
M200 45 8 90 68*
M300 144 25 90 68*

* todellinen keskinopeus kohteen kohdalla (mitattu 12.1.2018)

Laskennassa käytettiin melupäästöinä metrojunatyypien M100 ja M200 päästötietoja. Uuden metroju-
natyypin M300 melupäästönä käytettiin M200 –junan päästöjä.

Kohteen alueen rataosuudella ei ole vaihteita.

3 LASKENTATULOKSET

Liitteissä A1 ja A2 on esitetty päiväaikaiset (klo 7–22, liite A1) ja yöaikaiset (klo 22–7, liite A2) A-kes-
kiäänitasot LAeq ilman meluestettä tontin etelä- ja länsireunassa. Laskentatulokset 2,5 m korkuisella
meluesteellä tontin etelä- ja länsireunassa on esitetty liitteissä B1 ja B2 ja 3 m korkuisella meluesteellä
liitteissä C1 ja C2. Länsireunan meluesteen pituus on noin 15 m.

Liitteissä esitetyt äänitasot ovat kokonaismelun äänitasoja sisältäen tie- ja metroliikenteen. Suunnitellut
uudet asuinrakennukset on esitetty ruskealla värillä. Olemassa olevat rakennukset on esitetty har-
maalla värillä.

Pihalle on laskettu keskiäänitaso 2 m korkeudella maanpinnasta ja julkisivuille on laskettu kerroskoh-
taisesti suurimmat keskiäänitasot. Rakennusten seinillä olevat kahdeksankulmaiset tunnukset ilmoitta-
vat suurimman kyseisillä julkisivuilla esiintyvän keskiäänitason LAeq. Merkintä on samalla kerroskorkeu-
della, jolla kyseinen taso esiintyy.

4 TULOSTEN TARKASTELU

4.1 Julkisivuihin kohdistuvat melutasot ja äänieristysvaatimukset

Sisämelun yleiset ohjearvot asuintiloille ovat 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä [1]. Asemakaavavaatimusta
vastaava A-äänitasoerotus ΧLA määritetään julkisivuun kohdistuvan melun A-äänitason ja sisämelun A-
äänitason tavoitearvon erotuksena.

Raideliikenteen tapauksessa voidaan kuitenkin keskiäänitason lisäksi nähdä tarpeelliseksi tarkastella
myös enimmäisäänitasoja LAmax, joita koskien Suomessa ei kuitenkaan ole annettu ohjearvoja. Ympä-
ristöministeriön julkisivujen äänieristyksen mitoitusoppaassa [4] enimmäismelulle asuintiloissa on esi-
tetty suositusarvo 45 dB yöllä. Tästä voidaan laskea vaatimus A-äänitasoerotukselle vastaavasti kuten
keskiäänitason tapauksessakin tiloille, jotka on tarkoitettu nukkumiseen.

HUOM! Kaavavaatimus sekoitetaan usein epähuomiossa julkisivun eri osien äänieristysvaatimusten
kanssa. ΧLA (tai kaavavaatimus) ei ole sama suure kuin ulkoseinien tai ikkunoiden äänieristys liikenne-
melua vastaan, vaan se on arvo, mitä on käytettävä julkisivun eri osien äänieristyksen mitoituksessa.
Julkisivun osien (esim. ulkoseinän tai ikkunan) äänieristysluku liikennemelua vastaan RA,tr (=Rw+Ctr) on
tarkistettava huonetilakohtaisesti ja se on suurempi kuinΧLA . Esim. ikkunoiden äänieristysvaatimus riip-
puu mm. ikkunoiden suhteellisesta pinta-alasta ja huonetilavuudesta.
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Julkisivuille, joilla A-äänitasoerotus ΧLA  alittaa 25 dB ei tarvitse asettaa kaavavaatimusta eikä tarvitse
tehdä varsinaista julkisivujen osien äänieristyksen mitoitusta, sillä tavanomaisten ulkoseinä- ja ikkuna-
rakenteiden äänieristys liikennemelua vastaan on riittävä.

Esimerkiksi 9-kerroksisen rakennuksen etelän puoleiseen julkisivuun kohdistuu enintään 67 dB. Tämän
perusteella laskettu kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus ΧLA on oltava vähintään 32 dB (67 –
35 dB) kyseisellä julkisivulla. Metron ohiajon aiheuttaman melun enimmäisäänitaso LAmax on samalla
julkisivulla 81 dB. Tämän perusteella laskettu kaavavaatimusta vastaava A-äänitaso erotus on ΧLA =
36 dB (81 – 45 dB).

6-kerroksisen rakennuksen etelän puoleiseen julkisivuun kohdistuu enintään 63 dB. Tämän perusteella
laskettu kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus ΧLA on oltava vähintään 28 dB kyseisellä julkisi-
vulla. Metron ohiajon aiheuttaman melun enimmäisäänitaso LAmax on samalla julkisivulla 75 dB. Tämän
perusteella laskettu kaavavaatimusta vastaava A-äänitaso erotus on ΧLA = 30 dB

Kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus vaihtelee riippuen julkisivun ja melulähteen etäisyydestä
ja suunnasta melulähteisiin nähden. Lisäksi A-äänitasoerotus vaihtelee riippuen, onko se laskettu kes-
kiäänitason tai enimmäisäänitason perusteella. Suositukset kaavavaatimusta vastaavaksi A-äänita-
soerotukseksi on esitetty eri rakennusten julkisivuilla liitteessä C. Sinisellä esitetyt luvut edustavat kes-
kiäänitason perusteella laskettuja vähimmäisvaatimuksia. Punaisella esitetyt luvut edustavat enim-
mäisäänitason perusteella laskettuja vähimmäisvaatimuksia, jotka tulisi ottaa huomioon, mikäli ko. jul-
kisivulla on nukkumiseen tarkoitettuja asuintiloja. Enimmäisäänitason perusteella laskettua vähimmäis-
vaatimusta ei esitetä tapauksessa, jossa keskiäänitason perusteella laskettu vähimmäisvaatimus on
sitä suurempi tai yhtä suuri.

4.2 Piha-alueet

Melutason yleiset ohjearvot ulkona ovat 55 dB päivällä ja 50 dB yöllä [1].

Ilman meluestettä tontin etelä- ja länsireunassa päivä ja yöajan ohjearvot ylittyvät koko piha-alueella
(ks. liitteet A1 ja A2).

2,5 m korkuisella meluesteellä päiväajan ohjearvo alittuu lähes koko piha-alueella (ks. liite B1). 3 m
korkuisella meluesteellä päiväajan ohjearvo alittuu koko piha-alueella (ks. liite C1). Yöajan ohjearvo
alittuu koko piha-alueella sekä 2,5 että 3 m korkuisella meluesteellä (ks. liitteet B2 ja C2).

4.3 Parvekkeet

Parvekkeilla sovelletaan tavanomaisesti oleskelualueiden ohjearvoja (55 dB päivällä ja 50 dB yöllä).

Avoimilla parvekkeilla esiintyvä melutaso on yleensä enintään 3 dB suurempi kuin julkisivuun kohdis-
tuva melutaso julkisivusta tulevan heijastuksen vuoksi.

Parvekelasitusrakenteen äänieristyksen mitoituksen lähtökohtana on julkisivuihin kohdistuvan kes-
kiäänitason ja parvekkeilla sallitun keskiäänitason välinen äänitasoerotus ΧLA.

Julkisivuille, joilla lasketut päiväaikaiset A-keskiäänitasot ylittävät 65 dB, ei suositella suunniteltavan
parvekkeita.

Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liite A1) ovat 63…65 dB, parvekelasi-
tuksen äänieristysvaatimus ΧLA on 11…13 dB. Tämän äänitasoerotuksen saavuttamiseksi suositte-
lemme lasittamaan ko. parvekkeet 10 mm karkaistulla parvekelasilla (yläosa, voi olla avattava, lasien
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välissä välilistat) ja alaosa 5+5 mm laminoidulla lasilla. Parvekkeiden kattoihin tulisi asentaa 50 mm
paksuja vaimennusverhouslevyjä kaiunnan vähentämiseksi.

Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liite A1) ovat 60…62 dB, parvekelasi-
tuksen äänieristysvaatimus ΧLA on 8…10 dB. Tämän äänitasoerotuksen saavuttamiseksi suositte-
lemme lasittamaan ko. parvekkeet 6 mm karkaistulla parvekelasilla (yläosa, voi olla avattava, lasien
välissä välilistat) ja alaosa 4+4 mm.

Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liite A1) ovat 53…59 dB tulisi suunnitella
parvekelasitus, jonka äänieristysvaatimus ΧLA on 1…7 dB. Näillä julkisivuilla tavallinen parvekelasitus
(yläosa 6 mm karkaistu avattava lasi ja alaosa 4+4 mm laminoitu lasi) on riittävä.

Julkisivuilla, joille kohdistuvat päiväaikaiset keskiäänitasot (ks. liite A1) ovat enintään 52 dB, ei vaadita
lasitusta ainakaan melun kannalta.

Mira Pykälistö Benoît Gouatarbès
Medianomi AMK Vanhempi konsultti, DI, FISE AA
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METRON MELUMITTAUKSET

1 TAUSTA

Helsingin Vuosaaressa osoitteessa Retkeilijänkatu 11 sijaitsevaa toimistotaloa ollaan muuttamassa
opiskelija-asuntolaksi. Kohteeseen kohdistuu melua sekä tie- että metroliikenteestä. Asemakaavamuu-
tosta varten laadittiin liikennemeluselvitys [1], jossa otettiin huomioon sekä tie- että metroliikenteen
melu.

Ympäristöministeriön ohjeessa YM 108 [2] todetaan, että julkisivun äänieristyksen mitoituksessa käy-
tetään yleensä julkisivuun kohdistuvaa päivä- tai yöaikaista keskiäänitasoa. Tilanteissa, joissa yksittäis-
ten melutapahtumien enimmäistasot (esim. metrojunien ohiajoista) ovat häiritsevyydeltään selvästi suu-
rempia kuin niistä muodostuva yöaikaisen melun keskiäänitaso, mitoituksen lähtökohtana on mahdol-
lista käyttää myös useamman yöaikaisen äänitasoltaan voimakkaimman toistuvan tyypillisen ohiajon
enimmäisäänitasoa. Julkisivun tuottaman äänitasoerotuksen olisi tällöin oltava riittävän suuri, jotta yö-
aikaisen melun enimmäisäänitasolle annettu 45 dB lukuarvo ei säännöllisesti ylity nukkumiseen ja le-
poon tarkoitetuissa asuintiloissa.

Kohteen ikkunarakenteet on asennettu vuonna 2002. Metroradan puoleisella julkisivulla (etelä) olevien
tilojen (1. krs – 4. krs) ikkunat ovat MSE-tyyppisiä (4+2k4-12, karmisyvyys 170 mm). Tämän ikkunan
lisäksi lounaisnurkkahuoneiden länsiseinässä on 3K-ikkuna, josta ei ole saatu teknisiä tietoja.

Tämän työn tarkoitus oli selvittää riittääkö metroradan puoleisen julkisivun nykyisten ikkunarakenteiden
äänieristys erityisesti metroliikennemelua vastaan. Tässä raportissa esitetään 12.1.2018 tehtyjen me-
lutasomittausten tulokset.

2 MITTAUSJÄRJESTELYT JA OLOSUHTEET

Metroliikenteen melua mitattiin yhteensä neljässä huoneessa 1. ja 2. kerroksessa. Huoneet olivat ra-
kennuksen lounaisosassa, jossa etäisyydet metroraiteisiin ovat pienimmillään (n. 15…30 m). Huoneet
olivat työhuoneita 1.1507 (tuleva asuinhuoneisto 113) ja 1.1504 (tuleva asuinhuoneisto 116) 1. kerrok-
sessa sekä työhuoneita 2.1312 (tuleva asuinhuoneisto 218) ja 2.1211 (tuleva asuinhuoneisto 219) 2.
kerroksessa. Huoneiden sijainti on esitetty kuvassa 1. Työhuoneet eivät olleet enää käytössä mittaus-
ten aikana, mutta niissä oli edelleen kalusteita (työpöydät, hyllyt ja kaapit). Valokuvat 1. kerroksen työ-
huoneista 1.1507 (nurkkahuone) ja 1.1504 on esitetty kuvissa 2 ja 3.

Mittaukset tehtiin perjantaina 12.1.2018 klo 11.45-13.15 välisenä aikana. Mittaukset tehtiin yhtäjaksoi-
sesti ja samanaikaisesti ensin 1. kerroksen työhuoneissa ja sen jälkeen 2. kerroksen työhuoneissa.
Työhuoneiden ikkunoista on suora näköyhteys metroradalle.
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Metron ohituksia mitattiin yhteensä 14 kpl huoneessa 1.1507 ja 12 kpl muissa huoneissa. Ohitusten
lukumäärä oli riittävä ja saadut tulokset ovat riittävän edustavia tähän tarkasteluun.  Ajot olivat molem-
milla raiteilla (raide 1: ajosuunta itään; raide 2: ajosuunta länteen). Metrojunatyypit olivat M100, M200
ja M300. Junien keskinopeus oli 68 km/h mittausten aikana.

Lyhyiden etäisyyksien takia sääolosuhteilla ei ole vaikutusta mittaustuloksiin.

Kuva 1. Työhuoneiden sijainti. Kuva lounaissuunnasta. [Kuva: Google].

Kuvat 2 ja 3. Valokuvat 1. kerroksen työhuoneista. Huone 1.1507 (vasen) ja huone 1.1504 (oikea).

3 MITTAUSLAITTEISTO JA -MENETELMÄT

Äänipainesignaalit tallennettiin digitaalitallentimella ja signaalien äänitasot analysoitiin jälkeenpäin tie-
tokoneella määrittämällä melun A-keskiäänitaso LAeq, sekä yksittäisten junien ohiajojen A-enim-
mäisäänitaso LAFmax.

Mittalaitteistot kalibroitiin ennen mittauksia ja niiden jälkeen äänitasokalibraattorilla. Mittauksissa käy-
tetyt laitteet on lueteltu taulukossa 1. Mittalaiteketju (mittari–tallennin–ohjelmisto) täyttää standardin IEC
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61672-1 [3] tarkkuusluokan 1 (precision) vaatimukset. Laitteiden kalibroinnit ovat jäljitettävissä kansal-
lisiin mittanormaaleihin.

Taulukko 1. Mittauslaitteisto.

äänitasomittari (2 kpl) NTi XL2-TA
kondensaattorimikrofoni (2 kpl) NTi M2230
analyysiohjelma NTi XL2 Data Explorer 1.70

4 MITTAUSTULOKSET

Mittausjakson aikaiset A-keskiäänitasot LAeq,T ja Sosiaali- ja terveysministeriön 545/2015 asetuksen [4]
(STA) toimenpiderajat (päivä- ja yöajan A-keskiäänitasot LAeq,7-22 ja LAeq,22-7) on esitetty taulukossa 2.

Keskimääräiset, pienimmät ja suurimmat mitatut AF-enimmäisäänitasot LAFmax on esitetty taulukossa 3
YM 108:n suositusarvon kanssa. Tulokset edustavat työhuoneissa tarkasteluajanjaksoilla esiintynyttä
kokonaismelua sisältäen sekä metro- ja tieliikenteen melun että ilmanvaihdon melun.

Kaikkien yksittäisten ohiajojen mitatut AF-enimmäisäänitasot LAFmax on esitetty liitteen A taulukoissa.

Taulukko 2. Mitatut A-keskiäänitasot LAeq,T sekä STA:n päivä- ja yöajan A-keskiäänitasojen LAeq,7-22 ja
LAeq,22-7 [dB] toimenpiderajat.

mittaus STA:n toimenpiderajat
työhuone (tuleva asuinh.) LAeq,T LAeq,22-7 LAeq,7-22

ilman metroa / sis. metro

1. krs
1.1507 (113), nurkkah. 37 / 39 35 30
1.1504 (116) 29 / 30 ” ”

2. krs
2.1312 (218), nurkkah. 29 / 33 ” ”
2.1311 (219) 26 / 28 ” ”

Taulukko 3. Metron ohiajojen keskimääräiset, pienimmät ja suurimmat mitatut AF-enimmäisäänitasot
LAFmax [dB].

mitatut enimmäistasot YM 108:n suositusarvo
LAFmax [dB] enimmäistasolle LAFmax [dB]

työhuone (tuleva asuinh.) k.a. min.  maks.

1. krs
1.1507 (113), nurkkah. 53 50 56 45
1.1504 (116) 41 36 47 ”

2. krs
2.1312 (218), nurkkah. 48 44 52 “
2.1311 (219) 39 34 49 “
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5 TULOSTEN TARKASTELU

Metron ohiajojen kaikki mitatut enimmäisäänitasot LAFmax ylittävät selvästi YM 108:n 45 dB suositusar-
von 1. kerroksen nurkkahuoneessa 1.1507. Melu kantautuu huoneeseen pääosin länsiseinässä ole-
vasta 3K-lasin ikkunasta, jonka äänieristys on liian heikko. Heikon äänieristyksen lisäksi lienee ääni-
vuotoja ikkunan ja seinän liitoskohteista. Tässä huoneessa ilmanvaihdon aiheuttaman melun äänitaso
on myös suuri (A-keskiäänitasot LAeq,T 37 dB, ks. taulukko 2).

2. kerroksen nurkkahuoneessa 2.1312 mitatut enimmäisäänitasot LAFmax ylittävät myös pääosin YM
108:n 45 dB suositusarvon. Länsiseinässä olevan 3K-lasin ikkunan äänieristys selittää tämän ylityksen.
Ikkunan asennus on tässä huoneessa kuitenkin parempi kuin 1. kerroksen vastaavan ikkunan.

Metroradan eteläpuoleisen julkisivun pienimmissä huoneissa (1.1504 ja 2.1311) keskimääräiset enim-
mäisäänitasot LAFmax alittavat YM 108:n 45 dB suositusarvon. Kummassakin huoneessa vain yksi met-
ron ohiajo aiheutti suositusarvon ylityksen.

On odotettavissa, että normaalisti kalustetussa, työhuonetta hieman isommassa asuintilassa äänitaso
on tässä raportissa esitettyjä äänitasoja hieman pienempi (n. 1…2 dB).

6 SUOSITUKSET JULKISIVUN ÄÄNIERISTYKSEN PARANTAMISEEN

Mittaustulosten perusteella suosittelemme lounaisnurkkahuoneiden (4 kpl) länsiseinän ikkunoiden vaih-
toa. Nykyisten 3K-lasin ikkunoiden sijalle tulisi asentaa MSE-ikkunarakenne, jonka äänieristysluku lii-
kennemelua vastaan RA,tr (= RW + Ctr) on vähintään 43 dB. Tämä luku tulee tarkistaa ikkunan valmis-
tajalta ennen hankintaa.

Metroradan eteläpuoleisella julkisivulla olevien nykyisten MSE-ikkunoiden äänieristys on riittävä. Näitä
ikkunoita ei siis tarvitse vaihtaa, mutta niiden tiivisteiden kunto olisi kuitenkin suositeltavaa tarkistaa
muutostöiden yhteydessä.

7 ILMANVAIHDON MELU

Mikäli nykyistä ilmanvaihtojärjestelmää on tarkoitus käyttää tulevissa asuintiloissa, sen toimivuus ja sen
aiheuttaman melun äänitaso tulisi tarkistaa. Taloteknisten laitteiden aiheuttaman melun A-keskiäänitaso
LAeq,T saa olla enintään 28 dB asuintilassa [5].

Benoît Gouatarbès Jukka Vesterinen
Vanhempi konsultti,
DI, FISE AA

Mittausteknikko
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170724-3 Liite A

Liite A: Mittaustulokset – Metrojunien yksittäisten ohiajojen mitatut AF-enimmäis-
äänitasot LAFmax [dB] 12.11.2017 klo 11.45 - 13.15.

1. kerros

työhuone 1.1507 työhuone 1.1504
(tuleva asuinhuoneisto 113) (tuleva asuinhuoneisto 116)

suunta junatyyppi
LAFmax

[dB] suunta junatyyppi
LAFmax

[dB]
itään M100 51 itään M100 37
itään M100 51 itään M100 36
itään M100 53 länteen M100 45
länteen M100 55 länteen M100 40
länteen M100 55 länteen M100 42
länteen M100 55 länteen M100 42
länteen M100 54 itään M200 37
itään M200 51 länteen M200 47
itään M200 50 itään M300 37
länteen M200 55 itään M300 42
itään M300 51 länteen M300 43
itään M300 51 länteen M300 43
länteen M300 56
länteen M300 55

2. kerros

työhuone 2.1312 työhuone 2.1311
(tuleva asuinhuoneisto 218) (tuleva asuinhuoneisto 219)

suunta junatyyppi
LAFmax

[dB] suunta junatyyppi
LAFmax

[dB]
itään M100 44 itään M100 34
itään M100 46 itään M100 35
itään M100 44 itään M100 35
itään M100 45 itään M100 35
itään M100 44 itään M100 35
länteen M100 49 länteen M100 43
länteen M100 49 länteen M100 41
länteen M100 49 länteen M100 40
länteen M100 49 länteen M100 41
länteen M200 50 länteen M200 49
itään M300 52 itään M300 41
länteen M300 50 länteen M300 43




































































