
HELSINGIN KAUPUNKI

ASEMAKAAVOITUS             KAAVANRO 12745

TUKHOLMANKATU 10
15. MEILAHTI, KORTTELI 15526, TONTTI 3

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Arkkitehtuuritoimisto B&M oy



Helsingin kaupunki 1 (24)
Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

Asemakaavan selostus

Päivätty
Diaarinumero HEL 2018-010678
Hankenumero 6064_2
Asemakaavakartta nro 12745

Kaavaselostuksessa esitetään kaavaratkaisun keskeinen sisältö
ja suunnittelun vaiheet. Selostusta täydennetään kaavaprosessin
edetessä.

Asemakaavan muutos koskee:
Helsingin kaupungin
15. kaupunginosan (Meilahti)
korttelin 15526 tonttia 3

Kaavan nimi:
Tukholmankatu 10

Laatija:
Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu

Vireilletulosta ilmoittaminen: 31.10.2019
Nähtävilläolo (MRL 65 §): 20.9. 19.10.2021
Kaupunkiympäristölautakunta:
Hyväksyminen: kaupunginvaltuusto
Voimaantulo:



2 (24)

Alueen sijainti:
Alue sijaitsee Meilahdessa, Paciuksenkadun ja Tukholmankadun
kulmassa sairaala-alueen vieressä

Kuva: Suunnittelualueen sijainti.
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy



3 (24)

Yhteyshenkilöt kaavan valmistelussa

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala

Asemakaavoitus: Suvi Huttunen, arkkitehti
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö,

Kaavapiirtäminen: Joonas Arponen, suunnitteluavustaja
Liikenne- ja katusuunnittelu:

Elina Rundell, liikenneinsinööri
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu:

Aino Leskinen, maisema-arkkitehti
Rakennussuojelu: Sakari Mentu, arkkitehti
Teknistaloudelliset asiat:

Mikko Tervola, insinööri
Anu Haahla, ympäristöasiantuntija
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri
Mikko Juvonen, tiimipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit:
Peter Haaparinne, tiimipäällikkö

Vuorovaikutus: Anu Hämäläinen, vuorovaikutussuunnit-
telija (viestintäpalvelut)

Tilapalvelut: Markku Metsäranta, yksikön päällikkö
Rakennusvalvontapalvelut:

Ulla Vahtera, arkkitehti
Leena Makkonen, arkkitehti

Ympäristöpalvelut: Juha Korhonen, ympäristötarkastaja
Kaupunkimittauspalvelut:
Pelastuslaitos: Pulmu Waitinen, palotarkastaja

Muut Helsingin kaupungin toimialat
Johanna Björkman, tutkija kaupunginmuseo
Kaupunginkanslia

Muut viranomaistahot
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:
Saara Neiramo, aluepäällikkö
Uudenmaan ELY-keskus, Henrik Wager, ylitarkastaja

Hakijataho
Kiinteistö Oy Tukholmankatu 10 c/o Lumokodit Oy

Hankesuunnittelu
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy



4 (24)

Sisällysluettelo

Tiivistelmä ........................................................................................................... 6
Asemakaavan kuvaus ......................................................................................... 6
Tavoitteet .......................................................................................................... 6
Mitoitus .............................................................................................................. 6
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet ........................................................... 7
Liikenne ............................................................................................................. 8
Palvelut ............................................................................................................. 9
Esteettömyys ..................................................................................................... 9
Luonnonympäristö ............................................................................................. 9
Ekologinen kestävyys ...................................................................................... 10
Suojelukohteet ................................................................................................ 10
Yhdyskuntatekninen huolto ............................................................................. 12
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen ................................................................................................ 12
Ympäristöhäiriöt .............................................................................................. 14
Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka ......................................................... 17
Vaikutukset ...................................................................................................... 18

Suunnittelun lähtökohdat................................................................................... 20
Suunnittelu- ja käsittelyvaiheet .......................................................................... 23



5 (24)

Liitteet

1 Seurantalomake
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
3 Kuvat ja kartat

 Sijaintikartta
 Ilmakuva
 Asemakaavakartta (A4-koossa)
 Ote ajantasa-asemakaavasta
 Havainnekuva
 Ote Helsingin yleiskaavasta 2016
 Ote Helsingin maanalaisesta yleiskaavasta
 Kuvaliite suojelukohteista
 Pasilan läntiset raitiotieyhteydet, rakennettavuusselvitys, Luonnos Pa-

sila-Paciuksenkatu maanalainen raitiotie
4 Asemakaavan viitesuunnitelma, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy (2021)
5 Selvitykset

 Meluselvitys Tukholmankatu 10, Helimäki Akustikot Oy (2021)
 Tärinä- ja runkomeluselvitys Tukholmankatu 10, Helimäki Akustikot

(2021)
 Paloturvallisuussuunnitelma, L2 Paloturvallisuus Oy (2021)

Luettelo muusta kaavaa koskevasta materiaalista

 Vuorovaikutusraportti
 Rakennushistoriallinen selvitys, Arkkitehtitoimisto Freese Oy (2015)
 Rakennuksen ulkovaipan äänieristys, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy

(2021)



6 (24)

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Kojamo Oyj:n kaupungilta ostamaa
Metropolian tonttia. Entisen Metropolian ammattikorkeakoulura-
kennuksen sijainti on keskeisellä paikalla Meilahdessa. Opetustoi-
minnan muutettua rakennuksesta Myllypuroon uudelle Metropo-
lian kampusalueelle, tontilla on suunniteltu olemassa olevan ra-
kennuksen uutta käyttöä asuin- ja toimitiloina sekä lisärakenta-
mista Paciuksenkadun ja Tukholmankadun kulmaan.

Tavoitteena on mahdollistaa elävää, omaleimaista ja turvallista
kaupunginosaa, monipuolisia sijaintipaikkoja yrityksille sekä uu-
distaa palveluita asukaslähtöisesti.

Uutta asuntokerrosalaa on 16 090 k-m2 ja toimitilakerrosalaa on
1 950 k-m2. Asukasmäärän lisäys on n. 400.

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

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty ha-
kemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu haki-
jan kanssa.

Asemakaavan kuvaus

Tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa kulttuurihistori-
allisesti merkittävän rakennuksen säilymisen edellytyksiä mahdol-
listamalla käyttötarkoitus myös asuinkäyttöön.

Kaavalla mahdollistetaan rakennuksen käyttötarkoituksen muutos
opetustoimintaa palvelevasta rakennuksesta asuin-, liike ja toimis-
torakennukseksi, uudisrakennuksen rakentaminen sekä käyttöä
palvelevien toimintojen kuten pysäköinnin ja huollon vaatimien pi-
harakenteiden 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

Suunnittelualueen pinta-ala on 9282 m2.

Voimassa olevassa kaavassa rakennusoikeutta on 20 400 k-m2.
Kaavassa on myös sairaanhoito-oppilaitoksen sisäpihalle osoi-
tettu rakennusalaa opetustiloille aputiloineen kolmeen maanalai-
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seen kerrokseen. Muutoksessa tontille osoitetaan rakennusoi-
keutta 18 040 k-m2. Pääosa tontin rakennusoikeudesta määräytyy
suojellun rakennuksen kerrosalan 15 820 k-m2 mukaan. Laajen-
nuksen rakennusalalle on osoitettu rakennusoikeutta 2 220 k-m2.
Maan alle saa tontilla rakentaa autopaikkoja, asumista palvelevia
aputiloja sekä varasto-, huolto- ja teknisiä tiloja asemakaavaan
merkityn kerrosalan lisäksi.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tukholmankatu 10 sijaitsee Meilahden sairaala-alueella, jossa on
erilaisia toimintoja. Alueella on runsaasti lääketieteen ja sairaan-
hoidon opetukseen ja tutkimukseen tarkoitettuja rakennuksia.
Tukholmankadun pohjoispuolella ja korttelin toisella puolella kul-
kevan Paciuksenkadun länsipuolella rakenne on asuinpainot-
teista.

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan suurkortteli Meilahdessa
on yksi Suomen sairaalarakentamisen avainkohteista. Rakennus-
historiallisesti ja -taiteellisesti monipuolinen, vaiheittain rakennettu
erityisklinikkojen kokonaisuus kuvastaa sairaalarakentamisen
suunnitteluperiaatteita sekä sairaanhoidon ja lääketieteen opetuk-
sen kehitystä 1900-luvun alusta aina 2000-luvulle. Alueen raken-
nuskanta on selkeälinjaista 1900-luvun modernismia. Myös alu-
een uusin arkkitehtuuri pohjautuu samaan selkeään muotokieleen
ja on sovitettu luontevasti olemassa olevaan rakennettuun ympä-
ristöön. Sairaala-alueen rakentaminen ja kehittäminen jatkuu
edelleen.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL)

Sairaala-alueella on runsaasti lääketieteen ja sairaanhoidon ope-
tukseen ja tutkimukseen tarkoitettuja rakennuksia. Voimassa ole-
van kaavan mukaan kaavamuutoksen kohteena oleva tontti on
opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta. Kaava-
muutoksessa tontti muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialueeksi. Kaavassa osoitetaan tontille lisäksi rakennusoi-
keutta laajennukselle.

Vanhan sairaanhoito-oppilaitoksen Tukholmankadun suuntaiseen
rakennusosaan sekä vanhan kirjastosiiven Tukholmankadun puo-
leiseen päätyyn osoitetaan liike- tai toimitilaa. Asuntolakäytössä
olleisiin siipirakennuksiin sekä uudisrakennukseen osoitetaan
asumista sekä asumista palvelevia huolto- ja yhteistiloja.

Kaava mahdollistaa sairaanhoito-oppilaitoksen sisäpihalle maan-
alaisen, kahteen kerrokseen sijoittuvan pysäköintiratkaisun.
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Liikenne

Lähtökohdat

Alue rajautuu Tukholmankatuun ja Paciuksenkatuun, jotka ovat
katuluokituksiltaan pääkatuja. Katujen molemmissa reunoissa kul-
kee jalkakäytävät ja yksisuuntaiset pyörätiet. Tonttiliittymä sijait-
see Tukholmankadun puolella. Aluetta saavuttaa kävellen myös
Paciuksenkadun suunnalta kulkuportin kautta.

Meilahden sairaalan ja Haartmaninkadun pysäkit sijaitsevat 150-
300 metrin kävelymatkan päässä. Pysäkkejä liikennöi tiivis jouk-
koliikenne, mm. runkolinjat 20, 30, 500 ja 510 sekä raitiotielinja 4.
Joukkoliikenne paranee entisestään, kun Tukholmankadulla kul-
keva Vihdintien pikaraitiotie valmistuu arvioltaan 20-luvun lo-
pussa.

Vanhan oppilaitoksen pihalla on nykytilanteessa noin 40 autopaik-
kaa.

Vuoden 2013 keskiarkivuorokausiliikenne oli Tukholmankadulla
24 700 ajoneuvoa/vrk. Paciuksenkadulla vastaava luku vuodelta
2016 on 10 100 ajoneuvoa/vrk.

Kaavaratkaisu

Huoltoajojärjestelyiden tulee vastata toiminnan laajuutta ja ne si-
joitetaan tontille. Asemakaavaehdotuksessa liikenne on suunni-
teltu Tukholmankadun suunnasta sisäpihalle. Huoltoajon saa jär-
jestää toisen tontin kautta. Rakennusten välinen piha-alue tulee
suunnitella siten, että piha-alueille mahdollistetaan pelastustie.
Piha-alueen suunnittelussa tulee huomioida pelastuskaluston
vaatimukset.

Autopysäköintipaikat tulee osoittaa sisäpihalle maanalaiseen py-
säköintiin. Maanalainen pysäköinti saa olla kahdessa kerrok-
sessa. Liikkumisesteisten pysäköintipaikat saa sijaita pihalla.
Autopaikkojen määrä asuntokerrosalaa kohden on vähintään 1
ap/135 k-m2. Toimistokerrosalaa kohden saa rakentaa korkein-
taan 1 ap/150 k-m2 ja liiketilaa kohden korkeintaan 1 ap/100 k-m2.

Yhteiskäyttöautopaikasta saa vähentää 5 autopaikkaa, kuitenkin
enintään 10 % asemakaavamääräysten mukaisesta autopaikko-
jen vähimmäismäärästä. 50 keskitetystä nimeämättömästä auto-
paikasta saa vähentää 10 % autopaikkojen vähimmäismäärästä.

Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärän sijoittamisesta tontille on
määrätty kaavassa 1 pp /30 k-m2 asuntokerrosalaa. Näistä vähin-
tään 75 % tulee sijaita pihatasossa olevassa ulkoiluvälinevaras-
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tossa tai esteettömän ja sujuvan yhteyden päässä rakennuk-
sessa. Ulkona sijaitsevissa asukkaiden polkupyörä tulee olla run-
kolukitusmahdollisuus.

Liike- ja toimistokerrosalaa kohden polkupyöräpaikkoja tulee si-
joittaa tontille vähintään 1 pp/50 k-m2. Liiketilojen henkilökunnalle
tulisi lisäksi osoittaa 1 pp/3 työntekijää. Toimisto- ja liiketilojen pol-
kupyörien pysäköintipaikoista vähintään 50 % tulee sijaita kate-
tussa ja lukittavissa olevassa tilassa. Asukkaiden ja toimistojen
vieraille tulee osoittaa pyöräpysäköintipaikkoja ulko-ovien lähei-
syydestä vähintään 1 pp/1 000 k-m2 asuntokerrosalaa. Vieras-
pysäköintipaikoissa tulee olla runkolukitusmahdollisuus.

Palvelut

Lähtökohdat

Meilahdessa on monipuoliset julkiset ja kaupalliset lähipalvelut,
joista useat sijoittuvat kaava-alueen välittömään läheisyyteen. Li-
säksi kantakaupungin liikekeskustan palvelut ovat noin kolmen ki-
lometrin päässä kaava-alueesta. Sairaala-alueella on runsaasti
lääketieteen ja sairaanhoidon opetukseen ja tutkimukseen tarkoi-
tettuja rakennuksia.

Kaava-alueen rakennus on toiminut sairaanhoidon opetukseen
tarkoitettuna rakennuksena.

Kantakaupungin alueella pyritään yleiskaavan tavoitteiden mukai-
sesti rajoittamaan kadunvarsien ja rakennusten ensimmäisten
kerrosten liike-, myymälä- ja toimitilojen muuttamista asunnoiksi.

Kaavaratkaisu

Kaava mahdollistaa palveluiden kuten liike- ja toimitilojen sijoittu-
misen entisen sairaanhoito-oppilaitoksen Tukholmankadun suun-
taisen rakennuksen ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen sekä
uudisrakennuksen ensimmäiseen kerrokseen.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Suunnittelualue on rakennettua ympäristöä kantakaupungissa.
Alueella ei ole säilynyt alkuperäistä luonnonympäristöä lukuun ot-
tamatta kalliopaljastumia ja niihin liittyviä niittymäisiä alueita Pa-
ciuksenkadun puoleisella tontin rajalla. Kaava-alueella ei ole suo-
jeltavia luonnonarvoja.
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Korttelin alueella sijaitsee suurikokoisia vanhoja puita, joilla on
merkitystä niin luonnon monimuotoisuuden kuin kaupunkikuvan
kannalta tiiviisti rakennetulla alueella. Suunnittelualueella kasvaa
erityisesti rauduskoivua ja metsämäntyjä. Entisen sairaanhoito-
oppilaitoksen piha-alueella on lisäksi muita puu-, pensas- ja köyn-
nösistutuksia sekä sisäpihan nurmialueella pieni rakennettu ve-
siallas. Tukholmankadun puolella tonttia rajaavat tukimuurit, jotka
ovat pääosin luonnonkivellä verhoiltuja. Sisäänkäyntien edustoja
on liuskekivetty.

Kaavaratkaisu

Kaavaan on merkitty säilytettäväksi kookkaita puita, jotka ovat
kaupunkikuvallisesti merkittäviä. Suurin osa säilytettävistä puista
on metsämäntyjä, jotka ovat puulajeista pitkäikäisimpiä ja kestä-
vät tyypillisesti hyvin maankäytön muutoksia. Jos säilytettäväksi
merkitty puu joudutaan kaatamaan, tulee se korvata kookkaalla
uudella puun taimella.

Osa kalliopaljastumista ja niihin liittyvästä kasvillisuudesta on
määrätty säilytettäväksi korttelin Paciuksenkadun puoleisessa
reunassa.

Pysäköintilaitoksen kansirakenne toteutetaan siten, että kannelle
voidaan toteuttaa riittävät kasvualustat pikkupuille, pensaille, nur-
melle ja muille istutuksille. Piha-alueelle toteutetaan leikki- ja oles-
kelupaikkoja. Suojelurakennuksen (SR-1) piha-alueen pinnoit-
teena ja rakenteissa käytetään rakennuksen kulttuurihistoriallista
arvoa kunnioittavia materiaaleja kuten luonnonkiveä.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Kortteli käsittää nykyisin vanhan opetusrakennuksen.

Kaavaratkaisu

Nykyistä korttelia täydennysrakennetaan. Tavoitteena on ekologi-
sesti kestävä ja viihtyisä korttelirakenne. Suunnittelualueella tulee
välttää vettä läpäisemättömiä pintamateriaaleja ja suosia huleve-
siä pidättäviä rakenteita. Alue on hyvin saavutettavissa julkisella
liikenteellä.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Lääkintöhallituksen rakennustoimiston arkkitehti Uno Ullberg sai
tehtäväkseen laatia Meilahden sairaala-alueen suunnitelman. Ull-
berg laatikin useita aluesuunnitelmaluonnoksia vuosina 1936 38.
Aluetta suunniteltiin tuolloin vielä paviljonkisairaalaratkaisuin eli
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eri toiminnot sijoitettiin eri rakennuksiin. Myöhemmissä suunnitel-
missa sairaala-arkkitehtuuri siirtyi kohti blokkisairaalan ideaa eli
sairaalatoiminnot sijoitettiin monikerroksiseen rakennukseen, jo-
hon keskitettiin vuodeosastot ja tutkimus- ja toimenpidetilat yh-
teen. Samaan aikaan hän aloitti Lastenklinikan suunnittelun alu-
eelle.

Toisen maailmansodan jälkeen Helsingin yliopiston lääketieteen
opetus siirtyi yliopiston keskustakampukselta Meilahden yliopistol-
lisen keskussairaalan yhteyteen, sillä opetuksen vaatimia tiloja ei
enää voitu laajentaa keskustassa. Meilahteen keskitettiin 1970-
luvulta alkaen keskustasta pois siirtyviä lääketieteen laitoksia ja
tiedekuntia.

Ullberg teki sairaanhoitajataropiston rakennussuunnitelmat lääkin-
töhallituksen rakennustoimistossa vuosina 1938 39. Rakennus
valmistui Meilahden sairaala-alueen luoteisnurkkaan vuoden 1940
lopulla, sillä rakennus haluttiin toteuttaa vuoden 1940 olympialai-
sia varten, jossa sen oli tarkoitus toimia naisurheilijoiden majoitus-
tiloina. Talon sisustuksen suunnitteli arkkitehti Elli Ruth. Raken-
nus oli valmistuessaan Suomen ensimmäinen sairaanhoito-oppi-
laitokseksi suunniteltu rakennus. Rakennus on toiminut Suomen
Punaisen ristin sotasairaalana vuosina 1940 1947, Helsingin
olympialaisissa naisten kisakylänä 1952 ja sairaanhoitajien opis-
kelupaikkana vuodesta 1946 aina Metropolian opetustoiminnan
Myllypuron kampusalueelle muuttoon saakka.

Lainvoimaisessa asemakakaavassa rakennus on suojeltu sr-1-
merkinnällä (suojeltava rakennus). Rakennus on kaupunkikuvalli-
sesti, rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. Ra-
kennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sel-
laisia lisärakentamis-, korjaus- tai muutostöitä, jotka tärvelevät ra-
kennuksen arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin
suoritettu tällaisia toimenpiteitä, rakennus on korjaus- tai muutos-
töiden yhteydessä korjattava rakennuksen tyyliin hyvin soveltu-
valla tavalla. Ennen rakennuksen korjausta-, muutostyötä- tai lisä-
rakentamista koskevan rakennus- ja toimenpideluvan myöntä-
mistä on pyydettävä lausunto Helsingin kaupunginmuseolta. Alu-
eella on myös istutettava tai luonnonmukaisena säilytettävä alu-
een osa. Kaupunkikuvallisesti arvokas puusto ja avokallio on säi-
lytettävä.

Meilahden sairaala-alue on valtakunnallisesti merkittävää raken-
nettua kulttuuriympäristöä (RKY). Helsingin yliopistollisen keskus-
sairaalan suurkortteli Meilahdessa on yksi Suomen sairaalaraken-
tamisen avainkohteista. Alue on rakennushistoriallisesti ja arkki-
tehtonisesti monipuolinen, vaiheittain rakennettu erityisklinikkojen
kokonaisuus. Se kuvastaa sairaalarakentamisen suunnitteluperi-
aatteita sekä sairaanhoidon ja lääketieteen opetuksen kehitystä
1900-luvun alusta nykypäivään saakka.
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Kaavaratkaisu

Asemakaavan muutoksessa Tukholmankatu 10 rakennuksen ny-
kyinen suojelumerkintä sr-1 säilyy ennallaan. Suojelumääräys
tarkistetaan vastaamaan nykyisiä rakennussuojelun tavoitteita ja
samalla huomioidaan myös sisätilojen suojelu, erityisesti sisään-
käyntiaula, luento- ja voimistelusalit ensimmäisessä kerroksessa
ja nk. Mannerheim-sali C-siiven kolmannessa kerroksessa sekä
kolme pääportaikkoa. Portaikkojen lasiseinät sekä alkuperäiset
kaiteet ja mosaiikkibetoniset askelmat tulee kaavamääräysten
mukaan myös säilyttää. Tulevat korjaukset ja muutokset raken-
nuksessa eivät saa heikentää rakennuksen ominaispiirteitä. Täy-
dennysrakentaminen sovitetaan olemassa olevaan rakennukseen
sopeutuen niin, että nykyinen rakennus säilyy tontilla dominant-
tina.

Kaupunginmuseo on ollut mukana laatimassa vanhaa sairaan-
hoito-oppilaitosta koskevia kaavamääräyksiä. Suojeluasioiden si-
sältöä on laadittu yhdessä kaupunginmuseon kanssa.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu val-
miiksi.

Kaavaratkaisu

Kaava-alue liitetään olemassa olevan yhdyskuntateknisen huollon
verkostoon, eikä asemakaavamuutoksen toteuttaminen edellytä
muutoksia yhdyskuntateknisen huollon järjestelmiin.

Jätepisteiden suunnittelussa on huomioitava jätehuoltomääräys-
ten asettamat vaatimukset.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kun-
nostaminen

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema alueella vaihtelee välillä noin +19.0
+22.1. Maanpinnan topografia on loivapiiteinen ja se viettää loi-
vasti pohjoisesta etelään.
Kaava-alue sijaitsee kallio- ja kitkamaa-alueella, jonka päällä on
täytemaakerros. Täytemaan laadusta tai paksuudesta ei ole tark-
kaa tietoa. Maapeitteen paksuus alueella vaihtelee välillä noin 0
3 metriä. Alueen länsiosassa kallio on maanpinnassa.
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Korttelialueen tarkemmasta pohjavedenpinnan korkeusasemasta
ei ole tietoa. Pohjavettä saattaa esiintyä kalliopainanteissa.
Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsevan lähimmän pohjavedenha-
vaintopisteen perusteella pohjavedenpinnan korkeusasema on

Alue sijaitsee tiiviisti rakennetussa ympäristössä, joka tuo reuna-
ehtoja uudisrakennusten kaivannoille ja perustusrakenteille. Alu-
een lähiympäristössä ei saatavilla olevan tiedon mukaan sijaitse
puupaaluilla perustettuja rakennuksia. Korttelin nykyiset raken-
nukset ovat saatavilla olevien asiakirjojen perusteella perustettu
maanvaraisesti tai kallion varaan.

Kaava-alueen eteläosaa leikkaa jo olemassa oleva maanalainen
kulkuyhteys pysäköintilaitokseen.

Kaava-alueen itäpuolitse, Paciuksenkadun suuntaisesti kulkee
viemäritunneli.

Maanalaisessa yleiskaavassa kaavamuutosalueelle on osoitettu
sijainniltaan ohjeellinen liikennetunneli.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu mahdollistaa uudisrakennuksen rakentamisen kort-
telin länsiosaan ja maanalaisen paikoituslaitoksen rakentamisen
kahteen tasoon, nykyisen rakennuksen A- ja B-siipien väliin.

Alustavan arvion mukaan uudisrakennuksen on perustettavissa
maan tai kallion varaan. Paikoituslaitoksen rakentaminen vaatii lou-
hintaa.

Uudisrakennusten perustamistapaa valittaessa tulee huomioida
korttelin nykyisten rakennusten ja rakenteiden perustamistapa, ra-
kenteiden yhteensovitus sekä perustusrakenteiden mahdollinen
tuenta- ja vahvistustarve säilyvien rakennusten ja rakenteiden
osalta.

Rakennusten perustamistavan ja pohjarakenteiden suunnittelu
tehdään tarkempien pohjatutkimusten ja jatkosuunnittelun perus-
teella.

Pohjavedenpinnan korkeusasemaa ei saa laskea. Pohjaveden
alaiset rakenteet tulee toteuttaa vedenpaine-eristettyinä. Työaikai-
sesta pohjaveden alennuksesta ei saa aiheutua haittaa olemassa
oleville rakenteille.

Jatkosuunnittelussa tulee turvata kaava-alueen eteläosassa sijait-
seva nykyinen maanalainen kulkuyhteys.

Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon Paciuksenkadun ala-
puolella kulkeva viemäritunneli.



14 (24)

Maanalaisen yleiskaava 2021 mukaisen liikennetunnelin yleis-
suunnittelutasoinen suunnittelu on käynnissä. Liikennetunnelin to-
teuttamiskelpoisuus tulee turvata. Liikennetunnelin tilavaurauksen
huomioimisesta on annettu kaavamääräys. Tilavaraus sisältää
kallion lujituksen sekä yleissuunnittelutasosta johtuvan sijainnin
epätarkkuuden.

Kaavamuutosalueelle ei saa toteuttaa geotermiseen energiaan
perustuvaa järjestelmää, joka vaarantaa maanalaisen yleiskaavan
mukaisen liikennetunnelin toteuttamisen tai alueella jo sijaitsevan
maanalaisen liikennetunnelin. Mahdollisen geotermisen lämpökai-
von ja maanalaisten tilojen ja tilavarausten väliin tulee jättää vä-
hintään 20 metrin suojavyöhyke.

Alueella ei ole tiedossa maaperää pilaavaa toimintaa. Pilaantunei-
suuden esiintymismahdollisuuteen on kuitenkin syytä varautua.
Mikäli alueella todetaan rakentamisen yhteydessä pilaantuneisuu-
teen tai jätteen esiintymiseen viittaavaa, on viipymättä otettava
yhteyttä Helsingin kaupungin ympäristöpalveluun maaperän pi-
laantuneisuudesta vastaavaan yksikköön.

Ympäristöhäiriöt

Liikennemelu

Kaavamuutosalue rajautuu vilkasliikenteisiin Tukholmankatuun ja
Paciuksenkatuun. Tukholmankadun liikennemäärä kaava-alueen
kohdalla on noin 23 000 ajo/vrk ja Paciuksenkadun vähemmän,
noin 9 500 ajon/vrk. Kaavamuutosalue on Helsingin kaupungin
meluselvityksen 2017 perusteella pääosin tieliikenteen melualu-
etta, jossa ylittyy VNp 993/1992 mukainen päiväajan ohjearvotaso
55 dB ulkona. Katualueen välittömässä läheisyydessä kaava-alu-
eella päiväajan keskiäänitaso on yli 70 dB. Tukholmankadulla kul-
kee lisäksi nykyisin raitiotielinja. Raitioliikenteen vaikutus alueen
kokonaismelutasoon on kuitenkin melko vähäinen.

Ilmanlaatu

Kaava-alueelle aiheutuu ilman laatua heikentäviä epäpuhtauksia
etenkin lähikatujen liikenteestä. Alueen ilmanlaatua on arvioitu
mm. liikennemäärien ja HSY:n tuottaman ilmanlaadun mittausai-
neiston ja leviämismallinnuksen perusteella. Tukholmankadun ja
Paciuksenkadun liittymän kohdalla ympäristö on melko avoin ja
tuulettuva, mikä parantaa päästöjen laimenemista. Tukholmanka-
dun puolella sairaanhoito-oppilaitoksen kadun suuntainen yhte-
näinen rakennusmassa heikentää hieman katutilan tuulettuvuutta.

HSY:n ilmanlaadun vuosikartan mukaan mallinnettu typpidioksidin
vuosiraja-arvoon verrannollinen pitoisuus vaihtelee kaava-aluee-
seen rajautuvalla katualueella ja sen läheisyydessä, ollen noin 22-
31 µg/m3. Typpidioksidin raja-arvotason ei siten arvioida olevan
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vaarassa ylittyä suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä. Vuo-
sikeskiarvon perusteella arvioituna typpidioksidin vuorokausioh-
jearvo ylittyy todennäköisesti usein katualueella ja sen välittö-
mässä läheisyydessä ja harvoin kauemmas katualueista siirryttä-
essä. Sairaanhoito-oppilaitoksen sisäpihan puolella rakennukset
estävät ilman epäpuhtauksien leviämistä ja ilmanlaatu on selvästi
parempi. Typpidioksidin vuosikeskiarvon ollessa sisäpihalla noin
12 µg/m3, voidaan myös ilmanlaadun ohjearvojen arvioida alittu-
van selvästi.

Pienhiukkasten pitoisuus on vilkkaan liikenteen läheisyydessä
muuta ympäristöä korkeampi. Mutta kaava-alueen pienhiukkaspi-
toisuuden ei arvioida ylittävän esim. WHO:n vuosiohjearvoa,
koska mittausten mukaan se ei ylity edes ilmanlaadultaan hei-
koimmilla katukuilumaisilla osuuksilla Helsingissä. Hengitettävien
hiukkasten raja-arvon ei arvioida ylittyvän nykyisin Helsingissä.
Mutta hengitettävien hiukkasten vuorokausiohjearvo voi katupöly-
aikaan ylittyä kaava-alueella Tukholmankadun puolella kuten
muuallakin vilkkaassa liikenneympäristössä.

Runkomelu

Tukholmankadulla kulkevasta raitiotieliikenteestä aiheutuu maa-
ja kallioperään värähtelyä, joka voi raitiotien lähelle sijoittuvissa
rakennuksissa ilmetä korvin kuultavana runkomeluna. Runkome-
lun mahdollista torjuntatarvetta on arvioitu suunnittelukohteessa
tehtyjen värähtelymittausten (Maaliikenteen tärinä- ja runkomelu-
selvitys, Tukholmankatu 10, Raportti 20507.2, 2.2.2021, Helimäki
Akustikot/Sitowise Oy) avulla. Mittausten perusteella asuinraken-
nusten osalta sovellettava runkomelun ohjearvon (Lprm 35 dB)
arvioidaan ylittyvän 1. kerroksessa 54 metrin etäisyydellä lähim-
mästä raiteesta ja 3. kerroksessa vastaavasti vielä 36 metrin etäi-
syydellä.

Kaavaratkaisu

Liikennemelu ja ilmanlaatu

Kaavamuutosalueelta on laadittu ympäristömeluselvitys (Melusel-
vitys, Tukholmankatu 10, Lausunto 20507.1c, 25.8.2021, Helimäki
Akustikot Oy). Selvityksessä on mallintamalla arvioitu katu- ja rai-
tioliikenteestä kaava-alueelle aiheutuvaa mitoittavan ennustetilan-
teen mukaista liikennemelua sekä keskiäänitasojen että enim-
mäisäänitasojen kannalta.

Olemassa olevaan suojeltuun sairaanhoito-oppilaitokseen kohdis-
tuu Tukholmankadun puolelta voimakasta melu- ja ilman epäpuh-
tauskuormitusta. Tästä syystä on nähty tarpeelliseksi ohjata kaa-
vamääräyksellä eri toimintojen sijoittumista rakennuskokonaisuu-
dessa. Liikenteen haittojen vuoksi Tukholmankadun suuntaiseen
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rakennusosaan ja vanhan kirjastosiiven Tukholmankadun puolei-
seen päätyyn tulee sijoittaa liike- tai toimitilaa. Siten asuminen si-
joittuu liikenteen haittojen vähemmän kuormittamiin osiin.

Koko korttelin yhteiskäyttöinen leikkiin ja oleskeluun tarkoitettu
piha-alue on osoitettu sairaanhoito-oppilaitoksen sisäpihalle,
jossa piha on parhaiten suojassa liikenteen haitoilta. Meluselvityk-
sessä on osoitettu meluntorjuntaratkaisu, jolla koko sisäpiha saa-
daan suojattua siten, että melutason ohjearvot alittuvat. Jotta oh-
jearvojen saavuttaminen varmistetaan myös jatkosuunnittelussa,
on asiasta annettu kaavassa määräys. Piha-alue sijoittuu ilman-
laadultaan kaava-alueen parhaimpaan osaan, jolla ilmanlaadun
ohjearvojen arvioidaan alittuvan.

Olemassa olevan kirjastosiiven eteläpäädyssä on asuntoparvek-
keet, joita ei rakennussuojelun vuoksi ole mahdollista suojata lii-
kennemelulta. Parvekkeet eivät liikennemelun vuoksi sovellu ulko-
oleskeluun. Kaavaratkaisun ulko-oleskelualueet on kaikkiaan
osoitettu sairaanhoito-oppilaitoksen sisäpihalle.

Kaavassa annetut äänitasoerovaatimukset perustuvat meluselvi-
tyksen suosituksiin. Vaatimukset varmistavat sekä uudisrakennuk-
sen että olemassa olevan rakennuksen osalta sen, että asuin-
noissa saavutetaan melutason ohjearvot sisällä, 35 dB päivällä ja
30 dB yöllä. Keskiäänitason perusteella annetut äänitasoerovaati-
mukset ovat riittävät myös raitioliikenteestä aiheutuvia enim-
mäisäänitasoja vastaan siten, ettei enimmäisäänitason (LAmax ) ta-
voitearvo ylitä 45 dB:ä asunnoissa. Liike- ja toimitilojen sisämelun
ohjearvo päivällä on 45 dB, jolloin äänitasoerovaatimukset niille
ovat 10 dB pienempiä.

Kaavan mukaisen rakentamisen ei arvioida merkittävästi heiken-
tävän suunnittelualueen ja sen lähiympäristön ilman epäpuhtauk-
sien laimenemisolosuhteita. Epäpuhtauspitoisuudet voivat kuiten-
kin ajoittain nousta melko korkeiksi Tukholmankadun puolella ja
Paciuksenkadun kadun liittymän tuntumassa, mihin uudisraken-
nus sijoittuu.

Pakokaasuperäisten päästöjen väheneminen ajoneuvotekniikan
kehittymisen myötä laskenee tulevaisuudessa etenkin typpidioksi-
pitoisuuksia. Silti jatkossakin on mahdollista, että typpidioksidin
vuorokausiohjearvo voi ylittyä katujen läheisyydessä ainakin alim-
pien kerrosten kohdalla. Myös hengittävien hiukkasten pitoisuus
voi ylittää kaava-alueen pohjoisosassa vuorokausipitoisuuden
raja-arvotason tai vuorokausipitoisuuden ohjearvotason etenkin
epäedullisissa sääolosuhteissa ja keväällä katupölykaudella.

Rakennusten sisäilman laatua voidaan parantaa ja siten ihmisten
altistumista epäpuhtauksille vähentää tuloilmanoton keskittämi-
sellä, tehokkaalla suodatuksella ja sijoittamisella etäälle ja korke-
alla päästölähteeseen nähden. Kaavassa onkin edellytetty, että
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rakennusten ilmanotto tulee järjestää tehokkaasti suodatettuna
kattotasolta mahdollisimman etäältä päästölähteistä.

Uudisrakennuksessa asuntoja ei ole mahdollista avata ns. hiljai-
semman julkisivun suuntaan, jolla myös ilmanlaatu olisi vilkaslii-
kenteisen kadun puolta parempi. Asuntoihin on määrätty toteutet-
tavaksi tuloilman viilennys. Tällöin asukkaiden ei ole tarpeen ke-
säkaudellakaan esim. hellejaksojen aikana tuulettamisen vuoksi
avata ikkunoita vilkkaan liikenteen suuntaan, mikä parantaa
asuinviihtyisyyttä.

Runkomelu

Olemassa olevan rakennuksen osalta käyttötarkoituksen muutos
asuinrakennukseksi on laaditussa tärinä- ja runkomeluselvityk-
sessä arvioitu mahdolliseksi. Runkomelutasojen vaimentaminen
riittävästi edellyttää kuitenkin tarkempien mittausten tekemistä
sekä huolellista eristysrakenteiden suunnittelua ja toteutusta myö-
hemmässä vaiheessa. Mikäli runkomelun eristystarve muodostuu
kovin suureksi, voi kohteessa joutua tekemään asuinhuoneistoihin
tavanomaisesta poikkeavia runkomeluntorjuntaratkaisuja. Ole-
massa olevien suojeltujen rakennusten osalta, joissa käyttötarkoi-
tusta muutetaan, voidaan haitattomuutta arvioitaessa ottaa huo-
mioon runkomelun erottuvuus ilmaäänestä ja muusta taustame-
lusta. Raitioliikenteen aiheuttaman runkomelun ja liikennemelun
enimmäisäänitasojen kokonaisäänitason ei tule raitiotien suun-
taan avautuvissa asuinhuoneissa tällöinkään ylittää LAFmax 45
dB vaatimusta. Uudisrakentamisen osalta runkomelueristys on
tyypillisesti toteutettavissa esimerkiksi eristeillä, jotka sijoitetaan
rakennuksen halkaistuihin anturoihin ja/tai rakennuksen sokkelia
vasten.

Kaavassa on annettu määräys runkomelun huomioon ottamiseksi
rakennusten jatkosuunnittelussa: Rakennuksen runkomeluntor-
junta tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei runkomelusta ai-
heudu asukkaille haittaa.

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Lähtökohdat

Asemakaavamuutos koskee jo olemassa olevia sekä kortteliin ra-
kennettavia uudisrakennuksia.

Kaavaratkaisu

Kortteliin on laadittu alustava palo- ja pelastustekninen selvitys.

Alustavan arvion mukaan rakennuksiin on järjestettävissä käyttö-
tarkoituksen mukaiset palo- ja pelastustekniset ratkaisut.
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Rakennuksen A- ja B-siipien väliin sijoittavan paikoituslaitoksen
kansirakenteen mitoituksessa tulee huomioida pelastusajoineuvo-
jen asettamat vaatimukset. Paikotuslaitoksen palotilanteen savun-
poistolaitteistosta on annettu määräys.

Lopulliset palo- ja pelastustekniset ratkaisut sekä järjestelyt tulee
esittää rakennuslupavaiheessa. Rakentamisella ei saa heikentää
olemassa olevien rakennusten palo- ja pelastusturvallisuutta.
Palo- ja pelastusratkaisuissa on huomioitava kohteen rakennus-
ja kulttuurihistorialliset arvot.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Selvityksissä on arvioitu alustavasti kaavamuutoksen palo- ja pe-
lastusteknisiä vaikutuksia, sekä uudisrakentamisen toteutetta-
vuutta. Lisäksi korttelissa on laadittu selvitykset liikennemelun
sekä tärinän ja runkomelun arvioimiseksi.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavamuutoksen toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille
kustannuksia.

Entisten Metropolian kiinteistöjen kaupasta ja kehittämisestä on
sovittu puitesopimuksessa kaupungin ja kiinteistön nykyisen omis-
tajan kanssa. Puitesopimuksessa on sovittu käyttötarkoituksen
muutoksen vaikutuksesta kauppahintaan.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympä-
ristöön

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

Meilahti on kantakaupungin toiminnallisesti sekoittunutta kaupun-
kirakennetta ja kaavaratkaisu sopii olemassa olevaan yhdyskun-
tarakenteeseen salliessaan erilaiset toiminnot. Oppilaitoksessa on
toiminut aiemmin asuntola, joten kaavamuutoksen mahdollistama
osittainen muutos asumiseen ei muuta tilannetta olennaisesti.

Rakennettuun ympäristöön kaavaratkaisu vaikuttaa siten, että
kaavassa sallittava uudisrakennus tulee näkymään Tukholmanka-
dun ja Paciuksenkadun suunnasta. Uudisrakennus myös muuttaa
korttelin ilmettä ja hahmoa sekä tekee uuden ajallisen kerrostu-
man rakennuskantaan.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Uuden asemakaavan toteuttamisen myötä tontilta kaadetaan ny-
kyisiä puita ja kallioalue pienenee uudisrakentamisen ja uusien
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kulkureittien rakentamisen vaikutuksesta. Myös sisäpihan pysä-
köintilaitoksen kansirakenteen ja ajoluiskan alueelta nykyinen
kasvillisuus ja piharakenteet poistetaan.

Uudisrakentaminen vaikuttaa näkyvästi lähimaisemaan erityisesti
Tukholmankadulta Munkkiniemestä päin saavuttaessa, kun kort-
telin puustoinen kulmaus häviää ja korvautuu uudella rakennuk-
sella. Tämän kaavan mahdollistaman 9-kerroksisen pistetalon ra-
kentaminen ei tule kuitenkaan merkittävästi muuttamaan kaupun-
gin siluettia kaukomaisemassa mereltä päin. Sairaala-alueen voi-
malaitoksen piiput uudisrakentamisen ja vesialueen välimaas-
tossa vähentävät uuden rakennuksen näkyvyyttä maisemaku-
vassa ja siten muutoksen suuruutta meren suunnasta.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Uuden asemakaavan mukainen maankäyttö ei merkittävästi vai-
kuta alueen liikennemääriin.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Vanha sairaanhoito-oppilaitos sijaitsee näyttävällä paikalla kau-
punkirakenteessa. Korttelin käyttötarkoituksen muutos asuin-,
liike- ja toimitilakäyttöön ei heikennä merkittävissä määrin kohteen
kulttuurihistoriallisia arvoja. Uusi käyttötarkoitus tullaan sovitta-
maan rakennuksen ominaispiirteisiin ja säilyneisiin rakennusosiin.

Muutoksella on vaikutuksia kaupunkikuvaan kaavassa uudisra-
kennuksen osalta. Uudisrakennus sovitetaan Tukholmankadun ja
Paciuksenkadun kulmaan, nykyisen sairaanhoito-oppilaitoksen
viereen. Vanhan sairaanhoito-oppilaitoksen hahmo säilyy eheänä
lukuun ottamatta Paciuksenkadulta, Munkkiniemen suunnasta lä-
hestyttäessä. Uudisrakennus tulee olemaan dominantti tontin kul-
massa, vaikka sen vesikaton korkoasema on määrätty olemaan
sairaanhoito-oppilaitoksen asuinsiipien korkojen mukainen.

Vanhan sairaanhoito-oppilaitoksen ja kaupunkikuvan arvojen säi-
lyminen on varmistettu kaavamääräyksin.

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.

Hulevesien hallinnan suunnittelussa noudatetaan Helsingin raken-
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Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri väestö-
ryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaali-
siin oloihin ja kulttuuriin

Käyttötarkoituksen muutokset mahdollistavat lisää asumista sekä
yritystoiminnan ja palveluiden kehittämistä alueella. Asemakaava-
muutos ei tuo muutoksia naapuritonttien elin- ja asuinolosuhtei-
siin.

Käyttötarkoituksen muutos avaa liike- ja toimitilojen osalta kortte-
lia ja rakennusta alueen asukkaille. Kortteli muuttuu näiden myötä
julkisemmaksi ja näin lisää alueen viihtyisyyttä.

Asemakaava luo edellytykset palo- ja pelastusturvallisuuden sekä
melun, ilmanlaadun ja runkomelun huomioivien määräysten mu-
kaiselle jatkosuunnittelulle ja toteutukselle.

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Kaavamuutos luo asumisen lisäksi edellytyksiä myös uusille yri-
tyksille korttelissa. Entisen sairaanhoito-oppilaitoksen Tukholman-
kadun puoleiset rakennusosat muutetaan liike- ja toimitilakäyttöön
ja myös uuden asuinrakennuksen ensimmäiseen kerrokseen on
osoitettu liike- tai toimitilaa. Tämä luo edellytyksiä myös uusille yri-
tyksille Meilahden kampuksen alueella. Uudet asukkaat tuovat ky-
syntää alueen nykyisille palveluille parantaen näin myös alueen
yritysten toimintaedellytyksiä.

Suunnittelun lähtökohdat

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:

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

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

- sijoitetaan merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoi-
mintojen alueet siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja
pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa

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

- huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristö-
jen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta
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Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on kantakaupunkialuetta C2. Keskusta, jota kehitetään toi-
minnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelu-
jen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen
sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrok-
set ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai
muuksi toimitilaksi. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen
muutoksissa on varmistettava kantakaupungille ominaisen, toi-
minnallisesti monipuolisen ja sekoittuneen rakenteen säilyminen
sekä liike- ja toimitilojen riittävä määrä. Käyttötarkoituksen muu-
tosten yhteydessä tulee tehdä alueellinen tarkastelu. Aluetta kehi-
tetään kestävien kulkumuotojen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn,
ehdoilla. Kaupunkibulevardeihin rajautuvilla alueilla korttelitehok-
kuus tulee olla pääsääntöisesti yli 1,8 ja keskeisten katujen var-
silla kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai
muuksi toimitilaksi. Lisäksi Tukholmankadulle on osoitettu pikarai-
tiotieyhteys. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan
(2016) mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 12704 (tullut voimaan
19.8.2021) mukaan kaavamuutosalueen välittömässä läheisyy-
dessä, Tukholmankadun suuntaisesti, sijaitsee liikennetunneli.
Yleiskaavassa osoitettu tunneli on sijainniltaan ohjeellinen.
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Pasila- Paciuksenkatu maanalaisen raitiotielinjauksen yleissuun-
nittelutasoisissa suunnitelmissa linjaus on esitetty kulkevaksi kaa-
vamuutosalueen alitse. Kaavaratkaisussa tulee turvata tunnelin
toteuttamiskelpoisuus ja edellytykset.

Tontin eteläosassa sijaitsee jo olevia maanalaisia kulkuyhteyksiä,
jotka tulee turvata.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 11405 (tullut voimaan
21.4.2006). Kaavan mukaan suunnittelualue on opetustoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialuetta YO, jonne saa sijoittaa
myös asuntolatiloja.

Rakennus on suojeltu sr-1 -merkinnällä. Suojeltava rakennus. Ra-
kennus on kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja kulttuuri-
historiallisesti arvokas. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa
eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis-, korjaus- tai muu-
tostöitä, jotka tärvelevät rakennuksen arvoa tai tyyliä. Mikäli ra-
kennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, ra-
kennus on korjaus- tai muutostöiden yhteydessä korjattava raken-
nuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla. Ennen rakennuksen kor-
jausta, muutostyötä tai lisärakentamista koskevan rakennus- tai
toimenpideluvan myöntämistä on pyydettävä lausunto Helsingin
kaupunginmuseolta.

U-muotoisen rakennuksen sisäpihalle on osoitettu rakennusalaa,
jolle saa rakentaa opetustiloja aputiloineen kolmeen maanalai-
seen kerrokseen. Pihan tasolle saa rakentaa pääosin lasisia va-
lolyhtyjä ja porrashuoneita. Ennen rakennusluvan myöntämistä on
pyydettävä lausunto Helsingin kaupunginmuseolta.

Rakennuksen ympäristö on osoitettu istutettavaksi tai luonnonmu-
kaisena säilytettäväksi alueenosaksi, jossa on oltava myös puita
ja pensaita. Kaupunkikuvallisesti arvokas puusto ja avokalliot on
säilytettävä. Alueelle saa rakentaa tarpeellisia kulkuteitä huolelli-
sesti maastoon sovittaen. Lisäksi korttelin Tukholmankadun puo-
lelle on osoitettu tilavaraus liikennetunnelia varten kaupungin tar-
peisiin. Liikennetunnelista saadaan järjestää liittymä sairaala-alu-
eelle.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.
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Maanomistus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa.

Muut lähtökohdat

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

Suunnittelu- ja käsittelyvaiheet

Vireilletulo

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

Viranomaisyhteistyö

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

- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
- Uudenmaan ELY-keskus
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- 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 nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kir-
jeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-
ilmoituksella Helsingin Uutisissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa
(Tukholmankatu 10, rakennushistoriaselvitys) oli nähtävillä 18.11.-
9.12.2019 seuraavissa paikoissa:

 Töölön kirjastossa, Topeliuksenkatu 6, 00250 Helsinki
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Kaavoittaja oli tavattavissa 19.11.2019 klo 15 19 keskustakirjasto
Oodin 1. kerroksessa, osoitteessa Töölönlahdenkatu 4.

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Kaavoittaja
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Kaavoittaja


24 (24)

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat kaava-alueen käyttötarkoi-
tuksen muutokseen, suojeluarvoihin ja täydennysrakentamisen
suunnitelmiin. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon
kaavatyössä siten, että kaupunginmuseo on ollut mukana kaavoi-
tuksessa sairaanhoito-oppilaitoksen käyttötarkoituksen muutok-
sen osalta sekä suojelumääräysten laadinnassa.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmiste-
luai-neistosta kohdistuivat Tukholmankadun joukkoliikenteen py-
säkin tarpeeseen ja paikalta poistetun pysäkin palauttamiseen.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että tietoa
on viety eteenpäin joukkoliikenteestä vastaavalle organisaatiolle
(Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä HSL).

Kirjallisia mielipiteitä saapui 6 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
- Helen Oy
- Helen Sähköverkko Oy
- Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
- Museovirasto
- Uudenmaan ELY-keskus
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen nähtävil-
läolon jälkeen.

Helsingissä, 20.9.2021

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

TUKHOLMANKATU 10, ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Meilahdessa, Paciuksenkadun ja Tukholmankadun kulmassa ole-
valla yleisten rakennusten tontilla tutkitaan olemassa olevien ra-
kennusten uutta käyttöä asuin- ja toimitiloina sekä lisärakentami-
sen mahdollisuuksia. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan kes-
kustakirjasto Oodin 1. kerroksessa 19. marraskuuta.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Kojamo Oyj:n kaupungilta ostamaa Met-
ropolian tonttia. Entisen Metropolian ammattikorkeakoulurakennuksen
sijainti on keskeisellä paikalla Meilahdessa. Opetustoiminnan muutettua
rakennuksesta Myllypuroon uudelle Metropolian kampusalueelle, tontilla
tutkitaan olemassa olevien rakennusten uutta käyttöä asuin- ja toimiti-
loina sekä lisärakentamisen mahdollisuuksia.



2 6)

Tavoitteena on mahdollistaa elävää, omaleimaista ja turvallista kaupun-
ginosaa, monipuolisia sijaintipaikkoja yrityksille sekä uudistaa palveluita
asukaslähtöisesti.

Osallistuminen ja aineistot

Kaavoittaja on tavattavissa 19.11.2019 klo 15 19 keskustakirjasto Oo-
din 1. kerroksessa, osoitteessa Töölönlahdenkatu 4.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (Tuk-
holmankatu 10, rakennushistoriaselvitys) on esillä 18.11. 9.12.2019
seuraavissa paikoissa:
 Töölön kirjastossa, Topeliuksenkatu 6, 00250 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 9.12.2019. 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

 Töölön kaupunginosat - Töölö ry
 Töölö-Seura ry
 Meilahti-seura
 Helsingin Yrittäjät

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

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 / kaupunginmuseo

 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

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tontin
omistajan hakemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muutok-
sen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuk-
sen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (11405) alue on merkitty opetustoi-
mintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Rakennus on suojeltu
kaavassa sr-1 -merkinnällä. Rakennus on kaupunkikuvallisesti, raken-
nustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. Rakennusta tai sen
osaa ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis-,
korjaus- tai muutostöitä, jotka tärvelevät rakennuksen arvoa tai tyyliä.
Alueella on myös istutettava tai luonnonmukaisena säilytettävä alueen
osa. Kaupunkikuvallisesti arvokas puusto ja avokallio on säilytettävä

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. Lisäksi
aluetta sivuaa idässä baanaverkko ja pohjoisessa pikaraitiotie.

Suunnittelualue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun
kulttuuriympäristöön RKY Meilahden sairaala-alue. Helsingin yliopistolli-
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sen keskussairaalan suurkortteli Meilahdessa on yksi Suomen sairaala-
rakentamisen avainkohteista. Rakennushistoriallisesti ja -taiteellisesti
monipuolinen, vaiheittain rakennettu erityisklinikkojen kokonaisuus ku-
vastaa sairaalarakentamisen suunnitteluperiaatteita sekä sairaanhoidon
ja lääketieteen opetuksen kehitystä 1900-luvun alusta aina 2000-luvulle.
Alueen rakennuskanta on selkeälinjaista 1900-luvun modernismia.
Myös alueen uusin arkkitehtuuri pohjautuu samaan selkeään muotokie-
leen ja on sovitettu luontevasti olemassa olevaan rakennettuun ympä-
ristöön. Sairaala-alueella on runsaasti lääketieteen ja sairaanhoidon
opetukseen ja tutkimukseen tarkoitettuja rakennuksia, joista alueen luo-
teiskulmassa sijaitseva Tukholmankatu 10 on 1940 rakennettu arkkitehti
Uno Ullbergin suunnittelema Helsingin sairaanhoitajatarkoulu.

Suunnittelualue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäris-
töön Helsingin empire-keskusta ja kivikaupunki.

Suunnittelualuetta vastapäätä Tukholmankadun toisella puolen on mai-
semakulttuurin kannalta arvokas asuntoaluekokonaisuus ja viereinen
tontti on arvokasta julkisten rakennusten, työpaikka-alueiden ja laitosten
ympäristöä.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia:
 Tukholmankatu 10, rakennushistoriaselvitys (Arkkitehtitoimisto

Freese Oy, 2015)
 Keskustan ja Kampin aluesuunnitelma vuosille 2012 2021 (Helsin-

gin kaupunki, rakennusvirasto, 2012)
 Periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen

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

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueella sijaitsee nykyi-
sin sairaanhoito-oppilaitoksena toiminut rakennus.

Lisätiedot suunnittelijoilta

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

Liikenne
Kati Kiyancicek, tiimipäällikkö, p. (09) 310 64734,
kati.kiyancicek@hel.fi

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

Julkiset ulkotilat, maisema
Aino Leskinen, maisema-arkkitehti, p. (09) 310 20825,
aino.leskinen@hel.fi

mailto:suvi.huttunen@hel.fi
mailto:kati.kiyancicek@hel.fi
mailto:mikko.tervola@hel.fi
mailto:aino.leskinen@hel.fi
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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 31.10.2019

Hanna Pikkarainen
tiimipäällikkö

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















Havainnekuva
Meilahti, Tukholmankatu 10
Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Eteläinen yksikkö / Kantakaupunkitiimi



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
Meilahti, Tukholmankatu 10

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Eteläinen yksikkö / Kantakaupunkitiimi



Ote Helsingin maanalaisesta yleiskaavasta
Meilahti, Tukholmankatu 10

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Eteläinen yksikkö / Kantakaupunkitiimi



Kuvaliite suojelukohteesta
Sairaanhoito-oppilaitos Uno Ullberg 1939
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Kohde ei sijaitse lentomelualueella.
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Etäisyys: 11 m
Sijoitus: lattia
Mittausjakso: 8.1. klo 10.00 - 8.1. klo 11.45

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

Pvm. Klo Juna Vaunu
lkm.

vw,RMS,max

[mm/s]
Pvm. Klo Juna Vaunu

lkm.
vw,RMS,max

[mm/s]
Pvm. Klo Juna Vaunu

lkm.
vw,RMS,max

[mm/s]
8.1. 10.24.11 ART 0 0,00 8.1. 10.24.11 ART 0 0,01 8.1. 10.24.11 ART 0 0,01
8.1. 10.15.55 KA 0 0,00 8.1. 10.36.31 ART 0 0,01 8.1. 10.20.17 BUS 0 0,01
8.1. 10.47.03 BUS 0 0,00 8.1. 10.20.17 BUS 0 0,01 8.1. 10.36.31 ART 0 0,01
8.1. 11.40.52 BUS 0 0,00 8.1. 10.15.55 KA 0 0,01 8.1. 10.38.43 ART 0 0,01
8.1. 10.13.44 BUS 0 0,00 8.1. 10.45.14 ART 0 0,01 8.1. 10.15.55 KA 0 0,01
8.1. 10.51.42 ART 0 0,00 8.1. 10.13.44 BUS 0 0,01 8.1. 10.22.51 BUS 0 0,01
8.1. 10.36.31 ART 0 0,00 8.1. 10.53.05 ART 0 0,01 8.1. 10.13.44 BUS 0 0,01
8.1. 11.34.06 BUS 0 0,00 8.1. 10.38.43 ART 0 0,01 8.1. 11.30.11 ART 0 0,01
8.1. 11.08.01 ART 0 0,00 8.1. 10.57.20 ART 0 0,01 8.1. 10.57.20 ART 0 0,01
8.1. 11.30.11 ART 0 0,00 8.1. 10.13.44 BUS 0 0,01 8.1. 11.00.09 ART 0 0,01
8.1. 11.17.13 ART 0 0,00 8.1. 10.22.51 BUS 0 0,01 8.1. 10.13.44 BUS 0 0,01
8.1. 10.45.14 ART 0 0,00 8.1. 11.30.11 ART 0 0,01 8.1. 11.40.52 BUS 0 0,01
8.1. 11.00.09 ART 0 0,00 8.1. 10.30.30 ART 0 0,00 8.1. 11.34.06 BUS 0 0,01
8.1. 10.57.20 ART 0 0,00 8.1. 11.21.23 ART 0 0,00 8.1. 10.45.14 ART 0 0,01
8.1. 10.17.08 ART 0 0,00 8.1. 10.47.03 BUS 0 0,00 8.1. 10.53.05 ART 0 0,01

Tunnusluku vw,95,maa: 0,00 Tunnusluku vw,95,maa: 0,01 Tunnusluku vw,95,maa: 0,01

Tärinän tunnusluvut maaperässä: Tärinän tunnusluvut rakennuksessa:

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

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

y
15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta

x



2(2)

Etäisyys: 25 m
Sijoitus: lattia
Mittausjakso: 8.1. klo 10.00 - 8.1. klo 11.45

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

Pvm. Klo Juna Vaunu
lkm.

vw,RMS,max

[mm/s]
Pvm. Klo Juna Vaunu

lkm.
vw,RMS,max

[mm/s]
Pvm. Klo Juna Vaunu

lkm.
vw,RMS,max

[mm/s]
8.1. 10.57.20 ART 0 0,00 8.1. 10.24.11 ART 0 0,00 8.1. 10.47.42 ART 0 0,00
8.1. 10.24.11 ART 0 0,00 8.1. 09.33.02 ART 0 0,00 8.1. 11.30.52 ART 0 0,00
8.1. 10.38.43 ART 0 0,00 8.1. 11.23.05 ART 0 0,00 8.1. 10.38.43 ART 0 0,00
8.1. 10.47.03 BUS 0 0,00 8.1. 11.08.30 ART 0 0,00 8.1. 10.17.08 ART 0 0,00
8.1. 10.36.31 ART 0 0,00 8.1. 10.20.17 BUS 0 0,00 8.1. 10.24.11 ART 0 0,00
8.1. 10.37.53 ART 0 0,00 8.1. 11.40.18 ART 0 0,00 8.1. 11.00.09 ART 0 0,00
8.1. 11.15.56 ART 0 0,00 8.1. 10.47.03 BUS 0 0,00 8.1. 10.48.37 ART 0 0,00
8.1. 10.45.14 ART 0 0,00 8.1. 10.15.55 KA 0 0,00 8.1. 11.45.07 ART+KA 0 0,00
8.1. 10.20.17 BUS 0 0,00 8.1. 10.22.51 BUS 0 0,00 8.1. 10.07.55 ART 0 0,00
8.1. 09.33.02 ART 0 0,00 8.1. 11.40.52 BUS 0 0,00 8.1. 11.17.13 ART 0 0,00
8.1. 10.16.55 ART 0 0,00 8.1. 10.36.31 ART 0 0,00 8.1. 11.21.23 ART 0 0,00
8.1. 10.14.52 ART 0 0,00 8.1. 11.08.01 ART 0 0,00 8.1. 11.34.06 BUS 0 0,00
8.1. 10.13.44 BUS 0 0,00 8.1. 11.45.07 ART+KA 0 0,00 8.1. 10.37.53 ART 0 0,00
8.1. 11.00.09 ART 0 0,00 8.1. 10.06.52 ART 0 0,00 8.1. 10.15.55 KA 0 0,00
8.1. 11.17.13 ART 0 0,00 8.1. 11.15.56 ART 0 0,00 8.1. 10.20.17 BUS 0 0,00

Tunnusluku vw,95,maa: 0,00 Tunnusluku vw,95,maa: 0,00 Tunnusluku vw,95,maa: 0,00

Tärinän tunnusluvut maaperässä: Tärinän tunnusluvut rakennuksessa:

Tunnusluku vw,95 (x) 0 mm/s  -  Luokka A Tunnusluku vw,95,runko 0 mm/s Luokka A
Tunnusluku vw,95 (y) 0 mm/s  -  Luokka A Tunnusluku vw,95,lattia 0 mm/s Luokka A
Tunnusluku vw,95 (z) 0 mm/s  -  Luokka A

15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta
x y

Maaperän värähtelyn taajuussisältö terssikaistoittain. Lattian ja rungon värähtelyn suuruus resonanssitapauksessa
Palkit kuvaavat kunkin terssikaistan keskiarvoa ja
viivalla on kuvattu kunkin terssikaistan maksimiarvoa
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Mittausjakso: 8.1.2021 klo 10.00-11.45

Arvioidut runkomelutasot
15 merkitsevintä tulosta runkomelun osalta

Klo Juna L pASmax

[dB]
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
L prm: 49

Runkomelu

Varasto C1.08



Mittausjakso: 8.1.2021 klo 10.00-11.45

Arvioidut runkomelutasot
15 merkitsevintä tulosta runkomelun osalta

Klo Juna L pASmax

[dB]
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
L prm: 42

Toimisto C1.16

Runkomelu



Mittausjakso: 8.1.2021 klo 10.00-11.45

Arvioidut runkomelutasot
15 merkitsevintä tulosta runkomelun osalta

Klo Juna L pASmax

[dB]
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
ART
L prm: 40

Käytävä C2.01

Runkomelu






















