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TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee yhtä tonttia, joka
sijaitsee Yrjönkadun ja Ratakadun kulmassa Punavuoressa,
osoitteessa Ratakatu 3.
Kaavaratkaisu mahdollistaa virasto- ja toimistokäytössä olleen rakennuksen muuttamisen myös asuinkäyttöön. Maantasokerrokseen osoitetaan liike- ja toimistotilaa.
Tavoitteena on mahdollistaa käyttötarkoituksen muutos rakennuksen suojeluarvoja kunnioittaen. Rakennus suojellaan rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaana merkinnällä sr-2.
Uutta asuntokerrosalaa on 4490 k-m² ja liike- ja muuta toimitilakerrosalaa jää 1140 k-m². Viitesuunnitelman mukaisessa ratkaisussa on 45 asuntoa. Tonttitehokkuus on 4,0.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alueelle saadaan lisää asuntoja vanhaa rakennuskantaa uudistamalla ja ympäristön historiallisia arvoja kunnioittaen. Toisaalta
käyttötarkoituksen muutoksen myötä alueen toimitilatarjonta vähenee.
Korttelialue on valtion omistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet
Kaavaratkaisun tavoitteena on hakemuksen mukaisesti mahdollistaa toimistotilojen muuttaminen asumiseen kuitenkin siten, että
ensimmäinen kerros ja kellarikerroksen maantasossa sijaitsevat
tilat säilyvät liike- ja muussa toimitilakäytössä.
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategista tavoitetta asuntotuotannon edistämisestä. Samalla kaavaratkaisu toteuttaa valtakunnallista alueidenkäyttötavoitetta olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämisestä sekä yleiskaavan tavoitetta siitä, että
suunnittelussa otetaan huomioon merkittävät kulttuuriympäristöt
ja niiden ominaispiirteet.
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Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on 1 424 m2.
Kaavaratkaisun myötä tontille osoitettu rakennusoikeus kasvaa
2 350 k-m², mutta olemassa olevan rakennuksen toteutunut kerrosala ylittää jo merkittävästi voimassa olevan kaavan rakennusoikeuden. Muutokset tapahtuvat olemassa olevan rakennuksen sisällä.
Tontille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 5 630 k-m2. Viitesuunnitelman mukaisessa ratkaisussa on 45 asuntoa. Tonttitehokkuus on 4,0.
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Tontilla sijaistee kolmesta eri osasta muodostuva, vuosien 1888
1890 välillä rakennettu kokonaisuus. Rakennukset olivat alun perin asuinkäytössä. Rakennuksia on myöhemmin korotettu ja ne
ovat nykyään 5 6 -kerroksisia. Asuintiloja muutettiin toimistokäyttöön vähitellen siten, että 1970-luvulla kohde oli kokonaan toimistoja. Viimeksi kiinteistö on toiminut Työ- ja elinkeinoministeriön toimitilana. Tällä hetkellä rakennukset ovat tyhjillään.
Asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialue (AL)
Rakennuksiin saa sijoittaa asuin-, liike ja toimistotilaa kuitenkin siten, että rakennuksen ensimmäinen kerros tulee varata liike- ja
toimistotilaksi ja kellarikerroksen maantasossa sijaitsevat tilat Yrjönkadun varrella liiketiloiksi.
Rakentamisessa täytyy noudattaa asuntotyyppijakaumaa, jossa
vähintään puolet asuntojen huoneistoalasta tulee toteuttaa suurempina asuntoina (vähintään 3 h+k/kk). Asuntojen yhteenlasketun kerrosalan ylittäessä 1 200 k-m² tulee asukkaiden käyttöön rakentaa riittävien varasto- ja huoltotilojen lisäksi vähintään seuraavat asumisen aputilat: kuivaustila, talosauna ja vapaa-ajantila.
Nämä tilat saa rakentaa asumiselle sallitun kerrosalan lisäksi.
Liikenne
Lähtökohdat
Yrjönkadun liikennemääräksi on arvioitu noin 5 800 ajon./vrk. ja
Ratakadun liikennemääräksi on arvioitu noin 5 300 ajon./vrk. Molemmat kadut ovat tonttikatuja.
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Yrjönkatua pitkin kulkee raitiolinja numero 10 Kirurgin ja Korppaanmäen välillä sekä bussilinja numero 24 Merikadun ja Seurasaaren välillä.
Yrjönkatu ja Ratakatu sijaitsevat tontin kohdalla aivan asukaspysäköintitunnusalueiden B ja C rajalla. Asukaspysäköintitunnusalueella B on noin 1 787 asukaspysäköintitunnuspaikkaa ja myönnettyjä asukas- ja yrityspysäköintitunnuksia 2783 kappaletta (tilanne 1.1.2018). Asukaspysäköintitunnusalueella C on noin 2 490
asukaspysäköintitunnuspaikkaa ja myönnettyjä asukas- ja yrityspysäköintitunnuksia 3885 kappaletta (tilanne 1.1.2018). Voimassa
olevan asemakaavan (vahvistettu 13.4.1987) mukaan tontille on
sijoitettava vähintään ja saadaan sijoittaan enintään 1 autopaikka
/ 500 m2 toimistokerrosalaa. Autopaikat on sijoitettava maan alle
ja autonsäilytystilojen poistoilmaa ei saa johtaa pihamaalle.
Kaavaratkaisu
Asemakaavamuutos ei vaikuta Yrjönkadun tai Ratakadun liikenteellisiin ratkaisuihin, eikä tontin ajoyhteyksiin tule muutoksia.
Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeen (Kslk
15.12.2015) mukaan pyöräpysäköintipaikkoja tulee rakentaa vähintään 1 pp / 30 k-m2. Vieraspysäköinnille tulee osoittaa pyöräpysäköintipaikkoja asuintalon ulko-ovien läheisyydestä vähintään
1 pp / 1000 k-m2. Asukkaiden polkupyörien pysäköintipaikoista
vähintään 75 % tulee sijaita pihatasossa olevassa ulkoiluvälinevarastossa. Sekä ulkona sijaitsevien asukkaiden pyöräpysäköintipaikkojen että vieraiden pyöräpysäköintipaikkojen tulee olla runkolukittavia.
Lisäksi laskentaohjeen mukaan rakennuksen asuinkäyttöön palauttamisen yhteydessä ei edellytetä autopaikkanormin mukaisia
autopaikkoja, mikäli niitä ei ole edellytetty rakennuksen rakennusaikana. Asukkaat voivat halutessaan hankkia asukaspysäköintitunnuksen tai vuokrata pysäköintioikeuden läheisistä pysäköintilaitoksista.
Työpaikka-alueiden autojen ja pyörien pysäköintipaikkamäärien
laskentaohjeen (Kslk 28.2.2017) mukaan toimistoille ja muille liiketiloille tulee rakentaa autopaikkoja enintään 1 ap / 250 k-m2.
Pyöräpysäköintipaikkoja tulee rakentaa toimistoille ja muille liiketiloille vähintään 1 pp / 50 k-m2 sekä vierailijoille 1 pp / 1 000 k-m2.
Lisäksi tulee rakentaa muille kuin toimistoille työntekijöiden pyöräpysäköintipaikkoja vähintään 1 pp / 3 työntekijää. Toimistoissa ja
muissa työpaikoissa työntekijöiden pyöräpaikoista vähintään 50 %
tulee sijaita katetussa ja lukittavassa olevassa tilassa.
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Palvelut
Lähtökohdat
Tontti sijaitsee Eteläisen kantakaupungin alueella, missä kattavat
kaupalliset ja julkiset palvelut ovat kävelymatkan päässä. Ympäröivän korttelirakenteen kadunvarren maantasokerroksissa sijaitsee paljon liiketiloja. Johanneksenpuisto tontin eteläpuolella tarjoaa virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia. Lähiympäristössä on
myös paljon kouluja, mm. Helsingin normaalilyseo on heti kadun
toisella puolella.
Kaavaratkaisu
Kaavaratkaisun myötä alueen palvelutarjonta ei juurikaan muutu.
Ensimmäiseen kerrokseen sijoitettavat liike- ja muut toimitilat jatkavat alueen vakiintunutta toiminnallista rakennetta. Kasvava asukasmäärä lisää osaltaan paineita alueen palveluverkon kapasiteetin riittävyyteen.
Esteettömyys
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
Ekologinen kestävyys
Lähtökohdat
Rakennuskokonaisuus koostuu vanhoista massiivikivitaloista. Tontilla ei ole paikallista energiantuotantoa
eikä juurikaan kasvillisuutta tai hulevesiä imeyttävää
pintaa.
Kaavaratkaisu
Uudet asunnot tukeutuvat olemassa olevaan infrastruktuuriin ja
liikennejärjestelmiin. Tontilla ei ole autopaikkoja ja pääasiallinen
kulkumuoto tontille on kävely ja pyöräily. Olemassa olevat kantavat rakenteet ja julkisivut säilytetään, jolloin minimoidaan rakentamisaikainen hiilipiikki. Piha on kansipiha ja kasvillisuuden/imeyttävän pinnan lisäämisen mahdollisuudet siellä ovat rajallisia. Yrjönkadun puoleinen pieni kaupunkiaukio on määrätty päällystettäväksi mahdollisimman paljon vettä läpäisevällä materiaalilla ja
sinne tulee istuttaa kasvillisuutta. Paikka on kuitenkin määritelty
myös pelastusauton nostopaikaksi, mikä estää puiden istuttamisen paikalle.
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Suojelukohteet
Lähtökohdat
Kadunpuoleiset osat rakennuskokonaisuudesta on suojeltu kaupunkikuvallisesti arvokkaana merkinnällä sr-2. Niitä ei saa purkaa
eikä niissä suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka
tärvelevät julkisivujen arvoa tai tyyliä tai vesikaton perusmuotoa.
Kaavaratkaisu
Suojelumerkintä sr-2 säilytetään, mutta se ulotetaan koskemaan
myös piharakennusta. Suojelumääräystä tarkennetaan ja myös
Yrjönkadun puoleinen pääporrashuone suojellaan.
Katuun rajautuvien julkisivujen osalta ainoastaan palauttavat toimenpiteet ovat sallittuja, mutta muihin julkisivuihin ja vesikattoon
voidaan tehdä kohtuullisia muutoksia.
Yhdyskuntatekninen huolto
Lähtökohdat
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Kaavaratkaisu
Osana rakennuksen paloteknisiä suunnitteluratkaisuja on mahdollista, että rakennus osittain tai kokonaan tullaan varustamaan automaattisella sammutuslaitteistolla. Jatkosuunnittelussa varmistetaan vesilähteen riittävyys.
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen
Lähtökohdat
Suunnittelualue on kantakaupungin pintakallioaluetta. Alueella ja
sen läheisyydessä kallion päällä oleva täytekerros ulottuu maanpintaan tai sen läheisyyteen. Olemassa olevan pihan tasaus on
sisäpihalla likimäärin tasolla +18,9 ja Yrjönkadun puoleisella pihalla likimäärin tasolla +14,6. Olemassa oleva rakennus sijaitsee
kantavalla maaperällä. Alueen läheisyydessä on olemassa oleva
teknisen huollon tunneli. Alueella ei tiedetä olleen sellaista toimintaa, joka olisi aiheuttanut maaperän pilaantumista.
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Kaavaratkaisu
Jatkosuunnittelun yhteydessä tutkitaan tarvetta kellarin vähäiselle
syventämiselle. Rakentamisesta ja louhinnasta ei saa aiheutua
vahinkoa olemassa oleville maanalaisille tiloille.
Ympäristöhäiriöt
Lähtökohdat
Suunnittelualueelle aiheutuu liikennemelua läheisten katujen
etenkin Yrjönkadun ja Ratakadun ajoneuvoliikenteestä sekä Yrjönkadun raitioliikenteestä.
Lisäksi suunnittelualueelle kohdistuu raitiotieliikenteestä maa- ja
kallioperän kautta välittyvää värähtelyä, josta voi aiheutua runkomelua sisälle rakennukseen. Tontin koillispuolella on olemassa
olevat raitiotieliikenteen kiskot.
Kaavaratkaisu
Kaava-alueelle on laadittu alustava liikennemeluselvitys (Meluselvitys, Vahanen-Halme Acoustics Oy, 27.5.2019), jonka perusteella on alustavasti arvioitu rakennusten julkisivuihin kohdistuvia
keskiäänitasoja ja meluntorjuntatarvetta. Meluntorjunnan mitoittavana tilanteena on nykytilanne, sillä ajoneuvoliikenteen määrän ei
arvioida kasvavan.
Kaavassa on annettu Yrjönkadun ja Ratakadun puoleisille julkisivuille määräys, jonka mukaan julkisivujen ääneneristävyys tulee
mitoittaa siten, että raideliikenteen enimmäisäänitasot huomioon
ottaen alitetaan melutason ohjearvot sisällä. Kaavan tarkistettuun
ehdotukseen tullaan tarkistamaan melun arviointia ja tarkentamaan esitettyä kaavavaatimusta.
Raitiotieliikenteen aiheuttaman runkoäänen osalta tulee jatkosuunnittelussa varmistaa, ettei asuintiloissa ylity tavoitteena pidettävät runkomelun enimmäistasot. Suunnittelussa tulee noudattaa
ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen ääniympäristöstä
(796/2017, 360/2019) sekä siihen liittyvässä ohjeistuksessa annettuja arvoja. Tarvittaessa runkomeluntorjunta tulee suunnitella
rakennukseen tai tilojen sijoittelu tulee rakennuksessa järjestää
runkomelun edellyttämällä tavalla siten, ettei siitä aiheudu haittaa.
Olemassa olevan raitiotien vaimentaminen kaupungin toimesta ja
kustannuksin ei ole kaavaehdotuksen mukainen ratkaisu.
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Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka
Lähtökohdat
Tontilla on olemassa oleva rakennus.
Kaavaratkaisu
Rakennuksen uusien toimintojen hätäpoistumisjärjestelyt hoidetaan rakennuksen sisäisin poistumisportain ja pelastuslaitoksen
vetotikkaita ja nostolavaa hyödyntäen. Yksi pelastustien nostopaioista sijoittuu osittain viereisen tontin (Yrjönkatu 4) tontille. Nostopaikka on suunniteltu yhteistyössä naapurin kanssa. Rakennuksen varustaminen automaattisella sammutuslaitteistolla mahdollistaa yhdellä uloskäytävällä varustettujen asuntojen toteuttamisen.
Suojauksen laajuus tarkentuu jatkosuunnittelussa. Porrashuoneissa palo-osastointeja parannetaan. Hankkeesta on laadittu
asemakaavavaiheen palotekninen suunnitelma. Hätäpoistumis- ja
muut palotekniset ratkaisut on hyväksytetty pelastuslaitoksella.
Vaikutukset
Yhteenveto laadituista selvityksistä
Kaavamuutoksen hakija on teettänyt kohteesta rakennushistoriaselvityksen, meluselvityksen ja paloteknisen suunnitelman.
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa
neuvotteluissa.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön
Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien asuntojen toteuttamisen kohteeseen. Toimitilojen määrä vähenee alueella.
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Kaavaratkaisulla ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenteeseen.
Työnaikaisilla liikenteen poikkeusjärjestelyillä voi olla tilapäisiä
vaikutuksia alueen liikenteeseen.
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Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Rakennuskokonaisuus on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja julkisivujen suojelu edesauttaa arvokkaan ympäristön ominaispiirteiden
säilymisessä. Vesikattoon ja julkisivuihin suunnitellut muutokset
eivät juuri aiheuta muutoksia nykyiseen kaupunkikuvaan.
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen
Asemakaavaratkaisu tukee olemassa olevan rakennuksen joustavaa uudelleenkäyttöä ja siten minimoi rakentamisesta aiheutuvan
hiilipiikin. Uudet asunnot sijaitsevat hyvien kävely- ja pyöräily-yhteyksien varrella ja tukeutuvat olemassa oleviin joukkoliikenneyhteyksiin. Hulevesien viivyttämistä ja imeyttämistä tontilla pyritään
parantamaan, mutta pääosin ratkaisu tulee edelleen perustumaan
hulevesien johtamiseen viemäriverkostoon.
Vaikutukset ihmisten terveyteen ja asumisviihtyvyyteen
Kaavassa määrätään, ettei raitiovaunuliikenteen aiheuttama runkoääni tai tärinä ei saa ylittää tavoitteena pidettäviä enimmäisarvoja asuinrakennusten sisätiloissa.
Kaavaratkaisun liikennemeluntorjuntaa koskevat määräykset luovat edellytykset terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön toteuttamiselle.
Rakenteiden ääneneristävyys naapurikiinteistöjä vastaan toteutetaan uudisrakentamiselle asetettujen vaatimusten mukaisesti ja
viitesuunnitelmassa tekniset tilat on sijoitettu kellariin, jolloin vaikutukset naapurien asumisviihtyvyyteen ovat myönteisiä.
Yritysvaikutukset
Toimitilan vähenemisellä voi olla alueen yrityksiin negatiivisia vaikutuksia. Potentiaalisen toimistotilojen poistuminen ei edistä alueen yritysverkostojen vahvistumista eikä yrityksille suunnattujen
palvelujen toimintaedellytyksiä. Asemakaavan muutoshakemus
on jätetty vuonna 2016, ennen yleiskaavan voimaantuloa ja tapauskohtaisen harkinnan perusteella muutos on arvoitu mahdolliseksi. Kyseinen kohde on viimeksi ollut Työ- ja elinkeinoministeriön toimitiloina ja se on tällä hetkellä tyhjillään, jolloin edellä mainittujen vaikutusten voidaan arvioida jäävän vähäisiksi suhteutettuna nykytilanteeseen. Lisäksi kaavamääräyksissä edellytetään,
että kellarikerroksen maantasossa sijaitsevat tilat Yrjönkadun
puolella sekä ensimmäinen kerros kokonaisuudessaan osoitetaan
liike- ja toimistokäyttöön, mikä osaltaan lisää pienille yrityksille soveltuvien toimitilojen tarjontaa sekä pitää yllä alueen palvelutasoa.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvoston päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen.
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on Liike- ja palvelukeskusta C1 - sekä Kantakaupunki C2 aluemerkintöjen rajalla. Molempia keskusta-alueita kehitetään toiminnaltaan sekoittuneina kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen
sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava pääsääntöisesti liiketilaksi ja alueella on varmistettava toiminnallisesti sekoittuneen rakenteen säilyminen ja toimitilan riittävä määrä. Käyttötarkoituksen
muutosten yhteydessä tulee tehdä alueellinen tarkastelu. Tontin
viereen, Yrjönkadulle on lisäksi osoitettu viheryhteysmerkintä. Nyt
laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan (2016) mukainen.
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Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan kokonaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on kantakaupungin
pintakallioaluetta. Maanalaisessa yleiskaavassa on alueen läheisyydessä olemassa olevia teknisen huollon tunneleita. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.
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Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 9107 (vahvistettu
13.4.1987). Kaavan mukaan tontti on hallinto- ja virastorakennusten korttelialuetta. Kadunvarren rakennuksille on osoitettu rakennusala, rakennusoikeudeksi 3280 k-m² sekä suojelumääräys sr-2.
Suojelu koskee rakennusten katujulkisivuja ja vesikaton perusmuotoa. Pihan puolen rakennusosalle oi ole merkitty rakennusalaa eikä rakennusoikeutta. Tontille tulee asemakaavan mukaan
osoittaa autopaikkoja 1 ap / 500 k-m² maan alle. Asemakaava on
nk. kaksitasoinen asemakaava, jonka mukaan olemassa olevia
rakennuksia voidaan hyödyntää poiketen joistakin asemakaavamääräysistä tietyin ehdoin.
Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Rakennuskiellot
Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen rajattu rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi ja laatimiseksi. Rakennuskielto koskee rakennusten 1.
kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön.
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Muut suunnitelmat ja päätökset
Alueella on käynnissä kantakaupungin asemakaavojen uudistamistyö.
Pohjakartta
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohjakartan.
Maanomistus
Korttelialue on valtion omistuksessa.
Muut lähtökohdat
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristöominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asemakaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET
Vireilletulo
Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 tontin omistajan hakemuksesta.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa:
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
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/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Kamppi-Eira-lehdessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 2. 20.9.2019 seuraavissa paikoissa:
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
Rikhardinkadun kirjastossa, osoite Rikhardinkatu 3
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verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Viranomaisen kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistui suojelumääräyksen uudistamiseen. Kannanotossa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että suojelumääräystä on tarkennettu yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa.
Vastine kannanottoon on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteistä
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat alueen toiminnallisen kokonaisuuden
sekä liike- ja toimitilojen säilyttämiseen alimmissa kerroksissa,
kulttuurihistoriallisten arvojen huomioon ottamiseen, liikenteen sujuvuuteen sekä alueen autopaikkojen riittävyyteen sekä mahdollisen uudisrakentamisen varjostusvaikutuksiin ja 45°:n valokulman
noudattamiseen. Lisäksi yhdessä mielipiteessä nostettiin esiin rakenteiden ääneneristävyys naapurirakennusten suuntaan, jossa
on aiemmin ollut puutteita.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaavamääräyksissä edellytetään 1. kerroksen sekä Yrjönkadunpuolella
maantason tilojen varaamista liike- ja toimistokäyttöön. Suojelumääräyksellä varmistetaan rakennuksen historiallisten sekä kaupunkikuvallisten arvojen säilyminen. Nykyisen vesikattoon tehtävät muutokset on pidetty kohtuullisina sekä valaistusolosuhteiden,
että historiallisten arvojen vaalimisen vuoksi. Hakija on laatinut
autopaikkojen ja polkupyöräpaikkojen järjestämisestä pysäköintiselvityksen.
Kirjallisia mielipiteitä saapui 3 kpl.
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoituspalvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
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Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.
Helsingissä, 19.3.2020
Tuomas Hakala
vs. asemakaavapäällikkö

Oas 1434-00/19
Hankenro 2121_5
HEL 2016-008769
14.8.2019
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

RATAKATU 3, ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Ratakadun ja Yrjönkadun kulmassa olevan kiinteistön käyttötarkoitus muutetaan hallinto- ja virastokäytöstä asumiseen. Samalla rakennuksille laaditaan uudet suojelumääräykset.
Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia osoitteessa Ratakatu 3. Tontilla sijaitseva rakennuskokonaisuus on valmistunut vuosien 1888 1890
välillä. Tavoitteena on mahdollistaa toimistotilojen muuttaminen asumiseen kuitenkin siten, että ensimmäinen kerros säilyy liike- ja muussa toimitilakäytössä. Rakennussuojelumääräystä päivitetään ja se on tarkoitus laajentaa koskemaan myös pihasiipiosaa.
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Osallistuminen ja aineistot
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (viitesuunnitelma, rakennushistoriaselvitys) on esillä 2. 20.9.2019 seuraavissa paikoissa:
Rikhardinkadun kirjastossa, osoite Rikhardinkatu 3
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma to klo 9 16,
pe 10 15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 20.9.2019. Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13, avoinna arkisin ma pe klo 8.15 16) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.
Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.
Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu viimeisellä sivulla.
Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
seurat ja yhdistykset
Punavuoriseura ry
Eteläiset kaupunginosat ry
Helsingin Yrittäjät
asiantuntijaviranomaiset
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
Museovirasto
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa asuinolosuhteisiin, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun
merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat
kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.
Suunnittelun taustatietoa
Korttelialue on valtion omistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tontin
omistajan hakemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Voimassa olevassa asemakaavassa (1987) alue on merkitty hallinto- ja
virastorakennusten korttelialueeksi. Kadunpuoleiset rakennusosat on
suojeltu kaupunkikuvallisesti arvokkaana merkinnällä sr-2.
Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on Liike- ja palvelukeskusta C1- ja Kantakaupunki C2-aluemerkintöjen rajalla. Molempia alueita kehitetään toiminnallisesti sekoittuneina keskustoina, joissa
liike- ja toimitilan riittävä määrä tulee varmistaa. Maantasokerrokset ja
kadulle aukeavat tilat on osoitettava pääsääntöisesti tai ensisijaisesti
liike- tai muuksi toimitilaksi. Käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä
tulee tehdä alueellinen tarkastelu.
Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön viereen. Tontin etelän puoleiset alueet kuuluvat Museoviraston RKY 2009-kohdeluetteloon Johanneksen kirkko ympäristöineen.
Suunnittelualuetta koskeva selvitys ja rakennuskielto:
Ratakatu 3, rakennushistoriallinen selvitys, (ark-byroo, 2014)
alueella on voimassa kantakaupungin rajattu rakennuskielto (piirustusnumero 12561), joka koskee rakennusten 1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön.
Tontilla sijaitsee Arkkitehti Selim A. Lindqvistin ja rakennusmestari Elia
Heikelin vuosina 1888 1890 suunnittelema uusrenessanssityylinen, kolmesta eri osasta muodostuva rakennus. Alkujaan nelikerroksista rakennusta korotettiin vuonna 1934 kahdella kerroksella Ratakadun ja Yrjönkadun kulmassa. 1930 1970-luvuilla alun perin asuinkäytössä ollut talo
muutettiin asteittain toimistoiksi. Kiinteistö on vuodesta 1985 ollut valtion
omistuksessa. Nyt kohdetta ollaan myymässä yksityiselle omistajalle,
jonka tavoitteena on muuttaa se asuinkäyttöön.
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Lisätiedot suunnittelijoilta
Maankäyttö
Sinikka Lahti, arkkitehti, p. (09) 310 37478,
sinikka.lahti@hel.fi
Liikenne
Kiyancicek Kati, tiimipäällikkö, p. (09) 310 64734,
kati.kiyancicek@hel.fi
Teknistaloudelliset asiat
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37482,
raila.hoivanen@hel.fi
Rakennussuojelu
Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217,
sakari.mentu@hel.fi

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

Helsingissä 14.8.2019
Hanna Pikkarainen
tiimipäällikkö
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Kaavoituksen eteneminen

