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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee nykyisiä virasto- ja
hallintorakennusten tontteja, jotka sijaitsevat Toisen linjan ja Silta-
saarenkadun risteyksessä sekä tonttien välistä Siltasaarenkadun
katualuetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa toimitilarakentamisen
tonteille.

Tonteilla olevat hallintorakennukset puretaan. Kaavaratkaisun ta-
voitteena on mahdollistaa tonteille monipuolista toimitilarakenta-
mista, Linjoille tyypillistä kivijalkaliiketilaa sekä asuinrakentamista.

Helsingin kaupunki ja Kiinteistö Oy Helsingin toimitilat järjestivät
kilpailun kiinteistöjen kehittämisestä, suunnittelusta ja ostami-
sesta. Kilpailun järjestäminen ja tonttien myynti perustuvat kau-
punginhallituksen päätökseen (16.12.2013) vapautuvien kiinteis-
töjen kehittämisestä ja realisoimisesta.

Kaavaratkaisulla mahdollistetaan tontin myynnin yhteydessä käy-
dyn arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen mukainen rat-
kaisu.

Uutta kerrosalaa on 9 090 k-m2. Kaavaratkaisun kokonaiskerros-
ala on 20 400 k-m2, josta toimitilaa on 18 250 k-m2 ja asuinraken-
tamisenkerrosalaa 2 150 k-m2. Tonttien tehokkuudeksi muodos-
tuu tontilla 11/307/17 (Toinen linja 7) et=5,9 ja tontilla 11306/9
(Siltasaarenkatu 13) et=4,8.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alu-
een kaupunkikuva muuttuu rakennetummaksi ja keskustamaisem-
maksi sekä toiminnallisesti monipuolisemmaksi. Lisäksi hankkeen
toteuttaminen parantaa alueen kaupunkikuvaa ja tukee alueen ke-
hitystä uuden yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti keskusta-alu-
eena ja parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kau-
pungin aloitteesta.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisu mahdollistaa tonteille uutta toimistoa, hotellin, kivi-
jalkaliiketilaa, vähittäiskauppaa ja liiketilaa metron lippuhallitason
yhteyteen sekä asuinkerrostalon. Metron sisäänkäynnit ja lippu-
hallitilat säilyvät nykyisellään. Kaavaratkaisun tavoitteena on mah-
dollistaa tontille toiminnallisesti monimuotoinen ja keskustamai-
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nen uudisrakennus, joka jatkaa alueen kaupunkirakenteellisia lin-
joja. Keskeisenä tavoitteena on Linjojen alueelle tyypillisen ka-
dulle avautuvan kivijalkaliiketilan lisääminen alueella.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että tiivistetään kaupunkirakennetta keskustoissa
ja kehitetään kaupunginosia toiminnoiltaan monipuolisina.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 5 795 m2.

Olemassa olevien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on
11 310 k-m2. Kaavaratkaisun myötä kaava-alueen kerrosala kas-
vaa 9 090 k-m2 ja on yhteensä 20 400 k-m2.

Tonttien tehokkuudeksi muodostuu tontilla 11/307/17 (Toinen linja
7) et=5,9 ja tontilla 11306/9 (Siltasaarenkatu 13) et=4,8.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue sijoittuu Kallion kaupunginosaan Linjoille. Siltasaaren-
katu on osa Tähtitorninmäeltä Kallion kirkolle johtavaa Unioninak-
selia. Unioninakseli on kantakaupungin merkittävimpiä kaupunki-
rakenteellisia näkymäakseleita, joka yhdistää Kallion ja Punavuo-
ren kaupunginosat.

Kaava-alue sijoittuu keskeiselle paikalle Hakaniemen ja Linjojen
kaupunkirakenteelliseen nivelkohtaan. Kallion kaupunginosan ja
erityisesti Linjojen alueelle tyypillinen tiivis ja urbaani korttelira-
kenne rajautuu Toisen linjan kohdalla Tokoinrannan avoimeen
kaupunkitilaan. Maisema avautuu pitkälle Eläintarhanlahden yli
kohti Töölönlahtea ja ydinkeskustaa

Linjojen kaupunkirakenne on luonteeltaan ajallisesti ja typologi-
sesti sekoittunutta. Katukuvassa vaihtelevat 1920-luvun kuusiker-
roksiset kaksiportaiset umpikorttelitalot ja 1950- ja 1960-luvun jäl-
leenrakennuskauden asuinrakennukset. Hakaniemen puoleista
aluetta hallitsevat Ympyrätalo, Kallion virastotalo ja Sonckin
Arena-talo, jotka ovat luonteeltaan yhtenäisiä, omia kokonaisuuk-
siaan. Ympyrätalo ja Virastotalo eivät kytkeydy suoraan ruutukaa-
vaan, vaan muodostavat avointa tilaa korttelirakenteen eteläpuo-
lelle. Kaava-alue sijoittuu näkyvälle paikalle Eläintarhanlahden
maisemassa, rakennusten hahmot muodostavat osan Kallion Lin-
jojen kaupunkijulkisivua keskustan suuntaan.
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Signe Branderin kuva Siltasaarenkadun ja Porthaninkadun risteyksestä. Kuva vuodelta
1908. Helsingin kaupunginmuseo.

Kuningatar Kristiina lahjoitti ison Töölönkylän alueen Helsingin
kaupungille vuonna 1644. Suunnittelualue kuului osaksi lahjoi-
tusta. Siltasaarenkatu 13 sijaitsi vuoteen 1979 asti kaksikerroksi-
nen puutalo Firula, jonka lahjoitti kaupungille Stockholms daghem
för barn -niminen yhdistys 1.1.1953. Firulassa oli päivähoito- ja
nuorisotoimintaa rakennuksen purkamiseen asti.

Näkymä Siltasaarenkadun, Toisen linjan ja Porthaninkadun risteyksestä pohjoiseen.
Kuva vuodelta 1970. Helsingin kaupunginmuseo.
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Toiminnallisesti suunnittelualue sijoittuu Hakaniemen alueelle,
jossa on liike- ja toimitilarakentamista ja alue on luonteeltaan kes-
kustaa. Linjojen puolen rakentaminen on luonteeltaan kantakau-
punkia, jossa asuinkerrostalojen kivijalat ovat liiketilakäytössä.

Suunnittelualueen itäreunassa, Toisen linjan puolella, sijaitsee
Arkkitehtuuritoimisto Ilmo Valjakan vuosina 1964 1965 laatiman
suunnitelman mukaan rakennettu Kiinteistö Oy II linja 7. Tämän
rakennuksen jatkeeksi toteutettiin Kiinteistö Oy Kallion toimistota-
lot Toisen linjan puoleinen osa; tämän ja Siltasaarenkadun vas-
takkaisella puolella korttelin kulmassa sen parina sijaitsevan toi-
mistotalon on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Jaakko ja Kaarina
Laapotti Ky vuonna 1979. Suunnittelun taustalla oli kaupungin
päätös rakentaa rakennustarkastusvirastolle ja rakennuslautakun-
nalle uudisrakennus. Siltasaarenkatu 13 kiinteistön pohjoispäähän
sijoitettiin tilat päivähoitotoiminnalle.

Nykyisen muotonsa korttelit saivat vuonna 1981 virastorakennus-
ten valmistuessa.

Siltasaarenkatu 13. Kuva vuodelta 1999. Helsingin kaupunginmuseo.

Tontin 11/306/8 (Siltasaarenkatu 13) kiinteistössä sijaitsi vuoteen
2018 kevääseen asti rakennusvalvonnan tilat sekä sosiaali- ja ter-
veyspalveluita. Kiinteistössä on toiminut vuodesta 2009 kaupun-
gin päiväkoti Kaleva.

Tontilla 11/307/1 (Toinen linja 7) sijaitsevassa kiinteistössä on
tällä hetkellä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) pää-
konttori. Kiinteistöt omistaa Kiinteistö Oy Helsingin toimitilat, joka
on vuokrannut tontit kaupungilta.
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Metron kulkuyhteys, osa lippuhallia ja metron teknisiä tiloja sijoit-
tuu molemmille tonteille. Tontilla 11/306/8 (Siltasaarenkatu 13) si-
jaitsee kallioon louhittu metrotunneli ja osa Hakaniemen metro-
asemasta.

Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 11 310 k-m2.

Tehtyjen selvitysten mukaan virastorakennukset ovat nykyisen
kaltaiseen käyttöön teknisesti ja toiminnallisesti vanhanaikaisia,
joten rakennusten purkaminen ja korvaaminen kokonaan uudisra-
kennuksilla on perusteltua.

Tonttien väliin jää Siltasaarenkadun kävelykatu, jonka kautta ton-
tin Toinen linja 9 huolto ja tontille ajo tapahtuu. Lisäksi Siltasaa-
renkadulta huolletaan metron teknisiä tiloja.

Kaavaratkaisu

Suunnitelman tavoitteena on tonttien täydennysrakentaminen ole-
massa olevan kaupunkirakenteen lähtökohdat huomioon ottaen.
Suunnitelman rakennukset jatkavat ympäristön räystäskorkoja.

Julkisivu Kolmannelta linjalta. HYY ja Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy, 2018.

Kivijalkaan sijoittuu alueelle tyypilliseen tapaan kadulle avautuvaa
liiketilaa, joka elävöittää ympäristön kaupunkikuvaa. Tonttien ra-
kennusten ryhmittelyssä on pyritty huomioimaan olemassa oleva
ympäristö sisäänvedoin sekä avaamalla näkymiä korttelin läpi.

Julkisivu Siltasaarenkadulta. HYY ja Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy, 2018.

Suunnitelma on toiminnallisesti monipuolinen ja työpaikkojen tuo-
minen Linjojen asuinpainotteiselle alueelle monipuolistaa alueen
kaupunkirakennetta.
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Liike-, asuin- ja toimistorakennusten korttelialue (KA)

Tontille 11306/9 (Siltasaarenkatu 13) on mahdollista sijoittaa kah-
deksankerroksinen hotellirakennus ja yhdeksänkerroksinen asuin-
kerrostalo. Ensimmäiseen kerrokseen on sijoitettava kivijalkaliike-
tilaa sekä maanalaista liiketilaa metron lippuhallin yhteyteen.

Tontille 11306/9 saa sijoittaa asuinkerrostalon ak-merkitylle ra-
kennusalalle.

Liike- ja toimitilarakennusten korttelialue (K)

Tontille 11/307/17 (Toinen linja 7) on mahdollista sijoittaa enin-
tään yhdeksänkerroksinen liike- ja toimitilarakennus, kivijalkaliike-
tilaa katutasoon sekä katolle liiketilaa ja terassi. Rakennukseen
on varattu muuntamotila Helen sähköverkko Oy:n käyttöön, ete-
länurkkaan varaus Pisararadan sisäänkäynnille sekä metron si-
säänkäyntitilat, lippuhalli sekä metron toimintaan liittyviä huoltoti-
loja.

Tonteille saa sijoittaa päiväkodin.

Julkisivujen tulee olla kaupunkikuvallisesti korkeatasoisia ja julkisi-
vumateriaaleina tulee käyttää paikalla muurattua vaaleaa tiiltä, ku-
paria sekä lasia.

Tekniset tilat saa rakentaa kaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi.
Ne tulee kuitenkin sijoittaa rakennusrungon sisälle: tekniset tilat
tulee integroida rakennukseen yhtenäisen vesikattopinnan alle
eikä niitä saa sijoittaa vesikaton yläpuolelle erillisiin rakennus-
osiin. Metron sisäänkäynnit säilyvät nykyisellään.

Näkymäkuva metron sisäänkäynneistä. HYY ja Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy, 2018.
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Liikenne

Lähtökohdat

Porthaninkatu on katuluokaltaan paikallinen kokoojakatu. Toinen
linja ja Kolmas linja ovat tonttikatuja. Siltasaarenkatu on jalanku-
lulle ja pyöräilylle varattu katu, jolla on sallittu huolto- ja tontilleajo.
Nykyisin metron huoltoliikenne sijoittuu Siltasaarenkadun varteen.
Porthaninkadun liikennemäärä on noin 5 200 ajon./vrk. Toisen lin-
jan liikennemäärä on noin 2 900 ajon./vrk ja Kolmannen linjan lii-
kennemäärä noin 2 200 ajon./vrk.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun myötä alueen liikennemäärät eivät olennaisesti
muutu. Suunnittelussa metron huoltoliikenne on ohjattu pois tule-
valta Siltasaarenkadun jalankululle ja pyöräilylle varatulta kadulta,
jolla jatkossa huolto- ja tonteille ajo on sallittu vain Toinen Linja
7:n tontille asti. Molempia tontteja palveleva huolto- ja tavaralii-
kenteen tonttiliittymä sijoittuu Toiselle linjalle. Molempia tontteja
palvelevan pysäköintilaitoksen tonttiliittymä sijoittuu Porthaninka-
dulle, nykyisen tonttiliittymän kohdalle.

Porthaninkadun puolella rakennus tulee suunnitella siten, että ra-
kennuksen korot mahdollistavat jalkakäytävän tasaamisen raitio-
tiepysäkin tasoon, jolloin pysäkin odotustila ja jalkakäytävä ovat
esteettömästi samalla tasolla. Samalla periaatteella tulee varau-
tua myös pysäkin mahdolliseen pidentämiseen.

Kiinteistöjen huoltoliikenne tulee järjestää tonttien sisällä siten,
ettei huoltoautoilla (mm. jakeluautoilla) jouduta peruuttelemaan
katualueella. Taksi- ja saattoliikenne järjestetään kadulta.

Mahdollista pelastuskaluston nostopaikkaa ei saa järjestää Toisen
linjan tai Porthaninkadun puolelta raitiotien ajolankojen vuoksi.
Muualla mahdolliset pelastusautolle osoitettavat nostopaikat ka-
dun puolella tulee sijoittaa siten, että tilavarauksessa huomioi-
daan kadunvarsipaikoitus. Ratkaisu ei saa edellyttää kadunvarsi-
pysäköinnin uudelleenjärjestelyä tai autopaikkojen poistamista.

Pyöräpaikkamitoitus on vuoden 2017 suunnitteluohjeen mukai-
nen.

Palvelut

Lähtökohdat

Tonteille sijoittuu tällä hetkellä kaupungin virastopalveluita, met-
ron tiloja sekä Toisen linjan puolella kivijalkaliiketiloja.
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Siltasaarenkadun kiinteistössä on toiminut vuodesta 2009 kau-
pungin päiväkoti Kaleva, joka on tarkoitettu noin 50 lapselle.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun myötä virastotoiminnot siirtyvät tonteilta. Kaava
mahdollistaa tonteille hotellitoimintaa, toimitilaa, asuntolan, päivä-
kodin sekä kivijalkaliiketilaa huomattavasti nykyistä enemmän. Ta-
voitteena on, että Porthaninkadun sekä Siltasaarenkadun varsia
aktivoidaan liiketiloilla. Metron lippuhallitasolle liittyy uusia liiketi-
loja ja Porthaninkadun sekä Kolmannen linjan risteykseen osoite-
taan uusi sisäänkäynti, joka mahdollistaa käynnin myös metroon.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta vaativaa alueen
tasoerojen takia ja alueelle sijoittuvan joukkoliikenneterminaalin
takia.

Suunnittelualue sijoittuu kokonaisuudessaan rinnemaastoon. Ete-
läinen osa aluetta on korossa +5.5 ja pohjoisin osa noin +14.

Tonttien eteläreunaan sijoittuvat Hakaniemen metroaseman poh-
joisen lippuhallin sisäänkäynnit. Lisäksi suunnittelualueeseen ra-
jautuvalla Porthaninkadulla sijaitsee raitiovaunupysäkki.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Alue on kokonaisuudessaan rakennettua ympäristöä. Alueen kas-
villisuus muodostuu piha-alueiden istutuksista. Näkyvin ja parhai-
ten menestynyt osa kasvillisuutta on Porthaninkadun ja Kolman-
nen linjan risteyksen puusto, josta on tullut leimallinen osa ka-
tunäkymää.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun myötä tonttien tehokkuus kasvaa merkittävästi ja
aiemmin avoimena olleet, rakentamattomat tontin osat muuttuvat
rakennetuiksi. Tavoitteena on, että Porthaninkadun varressa ra-
kennuksen sisäänvedon yhteydessä muodostuvalle kansipihalle
sijoitettava kasvillisuus korvaa osittain vehreän katunäkymän.
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Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Tontit on rakennettu 70 80 lukujen vaihteessa, korttelitehokkuus
on ympäristöön nähden melko maltillinen. Lisäksi rakennusten
rungon mitoituksen takia niitä ei voida juurikaan hyödyntää.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun tavoitteena on vähentää autoriippuvuutta tuke-
malla kestäviin liikkumisjärjestelmiin perustuvia ratkaisuja. Metron
ja tulevan Pisararadan asemien yhteyteen rakennettaessa taa-
taan riittävä korttelitehokkuus. Varmistetaan, että haastavista kor-
keuseroista huolimatta yhteydet joukkoliikenteen asemille ja pysä-
keille ovat esteettömät, laadukkaat sekä selkeästi hahmotettavis-
sa. Kaavaratkaisun keskeinen tavoite on mahdollista kivijalkaliike-
tilaa riittävästi korttelien katujen varsille laadukkaan kävely-ympä-
ristön takaamiseksi. Viherkatoilla ja istutetuilla pihakansilla pyri-
tään viivyttämään hulevesiä. Pihakansien istutuksilla pyritään suo-
tuisen mikroilmaston muodostumiseen.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Korttelissa 307 tontilla 7 sijaitsee kellarissa nykyinen Helen Säh-
köverkon muuntamo, joka palvelee useampaa kiinteistöä.

Kaavaratkaisu

Uusi muuntamo on sijoitettavissa korttelissa 307 kaavakartan
merkinnällä et-1/k osoitetulle alueen osalle. Sijainnista on neuvo-
teltu kaupungin, rakennushankkeeseen ryhtyvän HYY yhtymän ja
Helen Sähköverkon kesken.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Alueella olevat nykyiset rakennukset on perustettu kalliolle.

Käyttöhistorian perusteella kaava-alueen maaperän ei oleteta ole-
van pilaantunutta. Maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja pi-
laantuneet alueet kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.
Purettavista rakennuksista on tehty asbesti- ja haitta-ainekartoi-
tukset.
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Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Suunnittelualueelle kohdistuu liikennemelua läheisten katujen ajo-
neuvo ja raitiotieliikenteestä. Lisäksi suunnittelualueelle kohdistuu
metro- ja raitiotieliikenteestä maa- ja kallioperän kautta välittyvää
värähtelyä. Suunnittelukohteeseen laaditun tärinä- ja runkomelu-
selvityksen (Lyyra-hanke, Tärinä- ja runkomeluselvitys
1615219.2A, A-insinöörit, 29.11.2018) perusteella sekä metro-,
että raitiotieliikenteestä aiheutuu rakennuksiin VTT:n suositusar-
voihin nähden huomattavan suuria runkomelutasoja.

Suunnittelualueelle ei liikennemäärätietojen ja käytettävissä ole-
van mittausaineiston perusteella arvioida kohdistuvan merkittäviä
pitoisuuksia ilman epäpuhtauksia.

Kaavaratkaisu

Kaavassa on annettu rakennusten julkisivuille majoitus- ja asuinti-
loja koskeva äänitasoerovaatimus siltä osin kuin se ylittää 30 dB.
Arviointi ja annetut kaavavaatimukset perustuvat laadittuun liiken-
nemeluselvitykseen (Lyyra-hanke, Liikennemeluselvitys
1615219.1A, A-insinöörit, 19.12.2018). Selvityksen perusteella
annetulla kaavavaatimuksella ja viitesuunnitelman mukaisella rat-
kaisulla sisätiloissa ja mahdollisilla kattoterasseilla päästään me-
lutason ohjearvojen mukaisiin äänitasoihin. Myös raitiotieliiken-
teen aiheuttamat enimmäisäänitasot jäävät alle asuin- ja majoitus-
tiloissa tavoiteltavan arvon 45 dB.

Kaava-alueelle kohdistuva raideliikenteen aiheuttama runkomelu
edellyttää suunniteltavien rakennusten perustuksiin tai ylemmäs
runkoon toteutettavia vaimennusratkaisuja. Vaimennustarpeet
kohdistuvat erityisesti rakennuksiin joihin sijoittuu majoitustiloja,
mutta vaimennustarpeita voi kohdistua myös muualle. Jatkosuun-
nittelussa rakennuksiin kohdistuvia vaimennusratkaisuja tarkem-
min suunniteltaessa tulee ottaa huomioon olemassa olevat metro-
ja raitiotieraiteet siten, ettei esimerkiksi niiden ratarakenteisiin tai
niihin liittyviin muihin rakenteisiin kohdistu hankkeesta johtuen jat-
kossa vaimennustarpeita. Kaavassa on annettu runkomelua kos-
keva jatkosuunnittelumääräys. Runkomelun tavoitearvoina sisäti-
loissa voidaan soveltaa VTT:n laatimaa ohjeistusta.

Kaavaratkaisun mukainen suunnitelma ei lisää merkittävästi alu-
een melu- tai hiukkaspäästöjä.
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Maanalaiset tilat

Lähtökohdat

Alueelle sijoittuu metroon liittyviä asiakastiloja, metron teknisiä ti-
loja sekä metron toimintaan liittyviä kuiluja, joiden toiminta tulee
huomioida suunnitteluvaiheessa sekä turvata rakentamisvai-
heessa.

Suunnittelualueen alitse kulkee metro.

Pisararadan asemakaavan nro 12290 mukaisesti on korttelin 307
tontin 7 rakennuksessa varauduttava Pisararadan pysty-yhtey-
teen.

Kaavaratkaisu

Metron asiakas- ja tekniset tilat integroidaan uusiin rakennuksiin.
Olemassa olevien maanalaisten tilojen läheisyys on huomioitava
suunnittelussa ja rakentamisessa.

Pisararadan asemakaavan nro 12290 mukainen tilavaraus on esi-
tetty kaavassa.

Kaavaan on merkitty metron toiminnan turvaavat tilat.

Maanalaisiin metron tiloihin saa sijoittaa Siltasaarenkadun alapuo-
lelle korttelin 307 tontin 7 ja korttelin 11306 tontin 9 välisen huolto-
yhteyden siten, että huoltoyhteys ei rajoita metron tilojen käyttöä
tai Siltasaarenkadun käyttöä.

Tehtäessä muutoksia tai korvaavia järjestelyjä olemassa oleviin
maanalaisiin tiloihin, on muutos suunniteltava yhteistyössä ole-
massa olevan tilan omistajan ja haltijan kanssa. Muutosten suun-
nitelmat ja niiden toteutusaikataulu on hyväksytettävä ko. tilan
omistajalla ja haltijalla.

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Lähtökohdat

Kaava-alueen tonteilla olevat rakennukset puretaan metron tilat ja
lähialueen rakennukset huomioiden.

Kaavaratkaisu

Rakentamista ei uloteta katualueelle pohjois- ja eteläpäiden ulok-
keita lukuun ottamatta. Katualueen alla sijaitsevat metron tekniset
tilat huomioidaan.



16 (25)

Nykyisten rakennusten purku, uusien rakennusten rakentaminen
ja rakentamisen yhteydessä suoritettava louhinta ei saa aiheuttaa
vaurioita maanalaisille tiloille ja rakenteille. Rakentaminen ei saa
aiheuttaa häiriötä metron liikennöinnille.

Muutostöiden yhteydessä olemassa olevia metron palo- ja pelas-
tusturvallisuusjärjestelyjä ei heikennetä.

Uudisrakentamisen edellyttämät pelastustiet on esitetty viitesuun-
nitelmassa. Siltasaarenkadulle esitettyjen pelastusteiden ja nosto-
paikkojen kohdalla kansirakenteen kantavuus on tarkistettu viite-
suunnittelun yhteydessä.

Vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Kaupungin on mahdollista uusia hankkeen yhteydessä alueella
olevan Siltasaarenkadun osuuden pintakerrokset: katualueen
kunnostustyöt, noin 500

Korttelin 307 tontilla17 olevan muuntamon siirrosta ja siirron kus-
tannuksista hanke sopii Helen Sähköverkon kanssa.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu
tonttituloja.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että jouk-
koliikenteen kannalta hyvin keskeiselle paikalle sijoittuvat, riittä-
vän tehokkaasti rakennetut tontit parantavat joukkoliikenteen käyt-
töastetta sekä vähentävät autoriippuvuutta. Lisäksi toimitilan sijoit-
taminen pääosin asuntopainotteiselle alueelle monipuolistaa alu-
een toiminnallista rakennetta.

Tonttien tehokkuus kasvaa kaavaratkaisun myötä. Tämä vaikut-
taa erityisesti siten, että ympäröivien asuinkerrostalojen asuntojen
näkymät muuttuvat. Kolmannen linjan ja Porthaninkadun risteyk-
sen avoin luonne muuttuu rakennetuksi. Toisen linjan korttelipihan
valoisuusolosuhteet muuttuvat jonkin verran, kun tällä hetkellä Sil-
tasaarenkadun suuntaan avoimena oleva tontinosa rakennetaan.
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Vaikutuksia on pyritty huomioimaan rakennusten sommittelussa:
räystäskorkeudet on pyritty sovittamaan olemassa olevaan ympä-
ristöön, tontille 11/307/17 (Toinen linja 7) sijoittuva uudisrakennus
on rajattu siten, ettei se asetu olemassa olevan Siltasaarenkatu
24 näkymien eteen. Lisäksi tontin 11306/9 (Siltasaarenkatu 13)
uudisrakennusten ryhmittelyssä on pyritty välttämään koko kortte-
lin pituisia suljettuja julkisivuja. Kolmannen linjan puolella raken-
nus jakautuu kahteen osaan mahdollistaen pitkät näkymät asuin-
huoneistoista. Porthaninkadun puolella rakennuksen julkisivu on
sisäänvedetty mahdollistaen avaramman katutilan sekä vehreän
luonteen säilymisen. Siltasaarenkadun puolella näkymät avartu-
vat, kun koko korttelin mittainen olemassa oleva julkisivu muuttuu
sisäänvedetyksi.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Alue on kokonaisuudessaan rakennettua ympäristöä. Kasvilli-
suutta sijoittuu pihojen yhteyteen. Porthaninkadun ja Kolmannen
linjan risteyksen puusto ja muu kasvillisuus poistuu.

Poistuvaa puustoa korvataan uuden piha-alueen istutuksilla. Uu-
silla istutuksilla pyritään osin palauttamaan katukuvaan kuulunutta
vehreyttä.

Tonteilla syntyviä hulevesivirtaamia pyritään viivyttämään mahdol-
lisimman paljon tonteilla. Sekavesiviemäriin menevän huleveden
määrää pyritään vähentämään. Viherkatot ja istutettavat kansipi-
hat vähentävät osaltaan huleveden määrää.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavaratkaisulla ei ole juurikaan vaikutuksia liikenteeseen. Ajo-
neuvoliittymä Porthaninkadun tontille säilyy entisellään. Huoltoajo
hankkeen huoltopihalle tapahtuu Toinen Linja 7 tontin kautta.

Hankkeen toteutumisella on rakentamisen aikaisia vaikutuksia,
joita on huomioitu asemakaavan määräyksissä.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Linjojen kaupunkikuva on luonteeltaan ajallisesti sekoittunutta
kaupunkirakennetta. Tämä on hyvin nähtävissä eri korttelityyppien
kirjona alueella, jossa vaihtelevat 1900-luvun alun umpikorttelira-
kenne sekä 1900-luvun puolivälin jälkeinen avoin rakenne.

Kaavaratkaisun mukainen rakentaminen tukee alueen luonteen-
omaisia, toiminnallisesti ja ajallisesti sekoittuneen kaupunkiraken-
teen ominaispiirteitä.
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Alueen katukuvaan tyypilliset katutilaa rajaavat rakennukset sekä
katutilaan avautuvat liiketilat ovat olleet myös kaavaratkaisun läh-
tökohtia. Kaavaratkaisu täydentää alueen kaupunkikuvaa ja tukee
alueen kehitystä uuden yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti kes-
kusta-alueena.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen, joukkoliikenneyhteyk-
siin, palveluihin ja asuintonttiin tukeutuva täydennysrakentaminen
on resurssitehokasta ja vähentää yksityisautoilun tarvetta.

Kaupunkirakenteen tiivistäminen hillitsee kaupungin laajentumista
ja tukee alueen olemassa olevien sekä uusien toimintojen kehitty-
mistä.

Metron sekä Pisararadan aseman yhteyteen rakennettaessa huo-
lehditaan riittävästä tehokkuudesta.

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

Kaavaratkaisulla mahdollistetaan tonteille olemassa olevia kiin-
teistöjä toiminnallisesti monipuolisempaa ympäristöä. Kaavarat-
kaisu mahdollistaa alueelle lisää työpaikkoja, hotellitoimintaa sekä
asuinrakentamista. Kaavaratkaisu ei merkittävästi vaikuta alueen
liikenteeseen. Huoltoajon määrällä ei ole merkittäviä vaikutuksia
meluun tai ilman epäpuhtauksiin.

Keskeisimmät muutokset liittyvät aktiivisemman katutilan muodos-
tamiseen kivijalkaliiketiloilla. Lisäksi erityisesti Siltasaarenkadun
luonne muuttuu, kun rakennusten ensimmäisiin kerroksiin sijoite-
taan kadulle avautuvia liiketiloja ja kaavalla mahdollistettavalle kä-
velykadulle on mahdollista sijoittaa terasseja. Metron lippuhallita-
solle avataan liiketiloja, kuten päivittäistavarakauppa sekä ravinto-
loita. Merkittävä muutos on uuden metron sisäänkäynnin mahdol-
listaminen Porthaninkadun ja Kolmannen linjan kulmasta.

Muutokset parantavat alueen käytettävyyttä ja palvelurakennetta
merkittävästi.

Siltasaarenkatu 13:n tontilta poistuu kaupungin päiväkoti Kaleva.
Päiväkotipaikat on tarkoitus sijoittaa lähialueelle; myös tonteille on
mahdollista sijoittaa päiväkoti.

Rakentamisen aikana metron sisäänkäyntien sulkeminen väliai-
kaisesti on todennäköistä, mutta tavoitteena on, että vähintään
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toinen pohjoisen lippuhallin sisäänkäynneistä on käytössä raken-
tamisen ajan. Lisäksi rakentamisen aikaiset pysäkkimuutokset
Porthaninkadulla saattavat vaikuttaa raitioverkon liikennöintiin.

Kaavaratkaisu meluntorjuntaa koskevine määräyksineen luo edel-
lytykset terveellisen ja viihtyisän ympäristön toteuttamiselle.

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Tonttien uudisrakentamisen myötä tontilta poistuu kaupungin vi-
rastojen työpaikkoja sekä palveluita.

Kaavaratkaisu edellyttää alueelle kivijalkatiloihin liiketiloja, hotelli-
palveluita, toimitilaa sekä ravintolapalveluita. Kaavaratkaisun
myötä alueen toiminnallisesti sekoittunut kaupunkirakenne vahvis-
tuu.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

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

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

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

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

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

Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin koh-
dassa Asemakaavan kuvaus.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.
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Yleiskaava

Ote Helsingin yleiskaavasta (2016).

Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on Liike- ja palvelukeskusta-
aluetta (C1), jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena kaupan
ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, asumisen, puistojen,
virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena.
Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on
osoitettava pääsääntöisesti liiketilaksi. Alue on kävelypainottei-
nen. Alue erottuu ympäristöään tehokkaampana ja toiminnallisesti
monipuolisempana. Liike- ja toimitilan kokonaismäärää ei lähtö-
kohtaisesti tule vähentää. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoi-
tuksen muutoksissa on varmistettava keskustalle ominaisen, toi-
minnallisesti monipuolisen ja sekoittuneen rakenteen säilyminen
sekä Kantakaupunkialuetta (C2), jota kehitetään toiminnallisesti
sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilo-
jen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kau-
punkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja ka-
dulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi
toimitilaksi. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutok-
sissa on varmistettava kantakaupungille ominaisen, toiminnalli-
sesti monipuolisen ja sekoittuneen rakenteen säilyminen sekä
liike- ja toimitilojen riittävä määrä. Lisäksi suunnittelualueen koh-
dalle sijoittuvat metron sekä Pisararadan linjaukset.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan (2016) mukai-
nen.
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Ote Helsingin maanalaisesta yleiskaavasta.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on kantakaupungin
pintakallioaluetta. Maanalaisessa yleiskaavassa on esitetty ole-
massa oleva metro ja tilavaraus Pisararadalle. Nyt laadittu kaava-
ratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Ote Voimassa olevista asemakaavoista.
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Alueella on voimassa asemakaava nro 8965 (vahvistettu
7.11.1985) ja maanalaiset asemakaavat nro:t 6415 vuodelta 1970
sekä 12290 vuodelta 2015. Kaavan mukaan tontit ovat Hallinto- ja
virastorakennusten korttelialuetta (YH).

Tontille 307/7 (Toinen linja 7) on saanut sijoittaa kahdeksanker-
roksisen rakennuksen, kerrosalaltaan enintään 4 490 k-m2. Ra-
kentamattomat tontinosat on istutettava. Maanalaisessa asema-
kaavassa Pisararadan ratavaraus kulkee osittain tontin ali ko-
rossa -28.0. Tontille sijoittuu alueen osa, johon saa sijoittaa
maanpintaan johtavaan rakennukseen integroidun porras- ja his-
siyhteyden suojavyöhykkeineen maanalaisesta jalankulku-
väylästä.

Tontille 306/8 (Siltasaarenkatu 13) on saanut sijoittaa seitsemän-
kerroksisen rakennuksen, enintään 6 820 k-m2. Tontin rakennus-
alalle saa sijoittaa lasten päiväkodin. Tontin itäisin kärki on istutet-
tava alueen osa, jolla on oltava myös puita ja pensaita.

Tontille 308/9 (Siltasaarenkatu 13), katualueelle sekä osittain ton-
tille 307/7 maanalaisessa asemakaavassa on osoitettu metron ra-
tatunnelin suurin sallittu korkeus korkovälillä -7.4  -7.0. Lisäksi
katualueelle sekä molemmille tonteille sijoittuu rakennusala, johon
saa sijoittaa metron sisäänkäynnin, portaita sekä konehuoneita.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Rakennuskiellot

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 mo-
mentin mukainen rakennuskielto 12561 asemakaavan muutta-
miseksi.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.12.2013 Helsingin
kaupungin teknisen alan virastojen yhteisen tilahankkeen yhtey-
dessä kehottaa kiinteistövirastoa yhteistyössä tilojen nykyisten
haltijoiden kanssa, uuden toimitilaratkaisun taloudellisten edelly-
tysten luomiseksi, ryhtymään toimiin, joilla vapautuvat tilat tonttei-
neen saadaan tehokkaasti hyödynnettyä niitä kehittämällä ja reali-
soimalla.

Helsingin kaupunki ja Kiinteistö Oy Helsingin toimitilat järjestivät
kilpailun kiinteistöjen kehittämisestä, suunnittelusta ja ostamisesta
13.4.2017 19.6.2018.
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 19.6.2018
esittää kaupunginhallitukselle Siltasaaren tonteista 11/306/8 ja
11/307/7 järjestetyn Siltasaarenportin suunnittelu- ja toteutuskil-
pailun perusteella, että kilpailun voittajaksi valitaan Helsingin Yli-
opiston Ylioppilaskunta 27.3.2018 päivätyn Lyyra-nimisen toteu-
tussuunnitelman perusteella. Päätös hyväksyttiin lisäyksellä: Jat-
kosuunnittelun yhteydessä varmistetaan, että päiväkoti Kalevalle
turvataan tilat joko Lyyrasta tai lähistöltä.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.10.2018 esittää kau-
punginvaltuustolle, että kilpailun voittajaksi valitaan Helsingin Yli-
opiston Ylioppilaskunta 27.3.2018 päivätyn Lyyra-nimisen toteu-
tussuunnitelman perusteella. Päätös hyväksyttiin lisäyksellä: "Päi-
väkoti Kaleva siirtyy omiin uusiin tiloihi

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 10.10.2018 Siltasaa-
renportin suunnittelu- ja toteutuskilpailun johdosta, että kilpailun
voittajaksi valitaan Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta 27.3.2018
päivätyn Lyyra-nimisen toteutussuunnitelman perusteella ja että
jatkosuunnittelun yhteydessä varmistetaan, että päiväkoti Kale-
valle turvataan tilat joko Lyyrasta tai lähistöltä. Päiväkoti Kaleva
siirtyy omiin uusiin tiloihinsa kokonaisuutena.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa alueet.

Muut lähtökohdat

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

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 kaupungin aloitteesta.
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Viranomaisyhteistyö

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

 Helen Sähköverkko Oy
 Väylävirasto
 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/kaupun-
kiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Kallio-lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 29.5. 16.6.2017 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Kallion kirjastossa, Viides linja 11

verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 7.6.2017 Rakennusvalvonnan infotila
Tellingissä.

Hanketta on lisäksi esitelty asukastilaisuudessa Helsingin kau-
pungin info- ja näyttelytila Laiturilla 22.10.2018 sekä Kantakau-
punkimessuilla keskustakirjasta Oodissa 18.1.2019.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat metron toiminnan ja tilojen
huomioimiseen kaavassa ja pidettiin tärkeänä, että hanke sovite-
taan olemassa olevaan kaupunkiympäristöön. Lisäksi korostettiin,
että suunnittelualue sijaitsee erittäin hyvien joukkoliikenneyhteyk-
sien varrella.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä si-
ten, että metron toimintaedellytykset ja tilat huomioidaan kaava-
määräyksissä. Rakennuksen sovittaminen kaupunkiympäristöön
turvataan korkomerkinnöillä, rajatuilla rakennusaloilla, kerrosluku-
merkinnöillä sekä määräyksillä, jotka koskevat erityisesti raken-
nusten katutasoa sekä ulkoasua.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
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Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat Siltasaarenkatu 13 tontin nykyisin avoi-
mena olevan itäreunan rakentamiseen, rakennuksen kokoon ja
muotoon sekä huollon järjestämiseen ja rakentamisen aiheutta-
miin vaikutuksiin naapurirakennuksissa. Mielipiteet on otettu huo-
mioon kaavoitustyössä siten, että rakentamisen aikaisia toimia on
rajoitettu, rakennusten ryhmittelyssä on huomioitu naapureiden
valoisuuden ja näkymien muutokset sekä Porthaninkadun veh-
reän luonteen palauttaminen siltä osin kuin se yleiskaavalliset ta-
voitteet huomioiden on mahdollista.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 14 kappaletta, joista yhdessä mielipi-
teessä oli 18 nimeä.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Esitelty lautakunnalle
Helsingissä, 19.3.2019
Marja Piimies









6)



6)



6)



6)



6)



















LYYRA-hanke (Siltasaarenportti)
L i i k e n n e m e l u s e l v i t y s

1615219.1A
19.12.2018

19.12.
2018

TuLyl Päivitetty tekstiä kappaleeseen 2



2 (10)

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
FINLAND: Espoo  Helsinki  Kuopio  Oulu  Pori  Tampere  Turku

Tel. +358 207 911 888, www.ains.fi
Business ID 0211382-6

TIIVISTELMÄ

Tässä selvityksessä tutkitaan katu- ja raitiovaunuliikenteen aiheuttamia äänitasoja LYYRA-
hankkeen rakennusten julkisivuilla ja ulko-oleskelualueilla. Selvityksessä määritettiin myös
kohteen rakennusten ulkovaippojen ääneneristävyysvaatimukset.

Lyyra-hankkeessa nykyisten virastorakennusten paikalle suunnitellaan toimitilarakentamista
ja Siltasaarenkadun osuutta kehitetään kävelykatuna. Nykyiset rakennukset puretaan. En-
nustetilanteessa kortteliin tulee sijoittumaan liike- ja toimistotiloja, hotelli, tutkija-asuntoja
sekä teknisiä tiloja.

Merkittävimmät melunlähteet kohteen ympäristössä ovat korttelia ympäröivät kadut sekä rai-
tiovaunuliikenne. Katujen ja raitiovaunujen liikennemäärät on kuvattu kohdassa 2.2.

Kohteen oleskelualueilla (kattoterasseilla) vallitsevat keskiäänitasot on esitetty liitteessä 1.
Selvityksen perusteella todettiin, että ulko-oleskeluun tarkoitetuilla kattoterasseilla annetut
ohjearvot alittuvat.

Ulkovaipan ääneneristävyysvaatimukset on esitetty kohdassa 5.2. Selvityksen perusteella
todettiin, että hotellirakennuksen Porthaninkadun puoleinen julkisivu on mitoitettava liikenne-
melua vastaan käyttäen äänitasoerovaatimuksena LA,vaad = 33 dB. Muille hotellirakennuk-
sen sekä tutkija-asuntorakennuksen julkisivuille annettava äänitasoerovaatimus on ympäris-
töministeriön asetuksen 796/2017 mukaisesti vähimmäisvaatimus LA,vaad = 30 dB.

Toimistorakennuksen julkisivuun kohdistuu korkeimmillaan LA,eq7-22 64 dB päiväaikainen kes-
kiäänitaso. Toimistorakennukselle annettava äänitasoerovaatimus on siten korkeimmillaan

LA,vaad = 19 dB. Toimistorakennuksen ulkovaipan ääneneristävyyttä ei ole tarpeen mitoittaa
liikennemelua vastaan, sillä em. äänitasoerovaatimus täyttyy tavanomaisin rakentein.

Turussa / Espoossa 19.12.2018

A-INSINÖÖRIT SUUNNITTELU OY

Tuukka Lyly, projektipäällikkö

Timo Huhtala, suunnittelujohtaja

http://www.ains.fi
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1 JOHDANTO

1.1 Tilaaja

HYY Yhtymä / Oy HYY-Yhtiöt Ab
PL 1099 (Kaivokatu 10 A, 3. krs)
00101 Helsinki

Olli Olkkonen p. 0400 853 300
olli.olkkonen@hyy.fi

1.2 Tekijät

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo
puh. 0207 911 888, fax. 0207 911 778

DI Timo Huhtala p. 0207 911 560
timo.huhtala@ains.fi

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Ilmarisenkatu 18 A, 2. krs, 20520 Turku
puh. 0207 911 888, fax. 0207 911 312

DI Tuukka Lyly p. 0207 911 839
tuukka.lyly@ains.fi

1.3 Kohde ja selvityksen tarkoitus

Rakennuskohde: LYYRA-hanke
Osoite: Siltasaarenportti

00530, Helsinki

Tehtävä: Liikennemeluselvitys

Tässä selvityksessä tutkitaan katu- ja raitiovaunuliikenteen tuottamia melutasoja Lyyra-hank-
keen rakennusten julkisivuille. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan korttelin kattoterasseille koh-
distuvia melutasoja sekä määritetään julkisivujen äänitasoerovaatimukset siten, että meluta-
sojen ohjearvot saavutetaan.

mailto:olli.olkkonen@hyy.fi
mailto:timo.huhtala@ains.fi
mailto:tuukka.lyly@ains.fi
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2 LÄHTÖTIEDOT

2.1 Maastomalli ja rakennukset

Selvitys perustuu Arkkitehtitoimisto Cederqvist & Jäntti Oy:n 27.3.2018 päivättyihin alustaviin
piirustuksiin (kilpailuaineiston asemapiirros) sekä Maanmittauslaitokselta saatuun avoimeen
pohjakartta-aineistoon. Kartta sisältää alueen korkeustiedot sekä rakennusten ja liikenne-
väylien sijainnit: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi. Koh-
teen asemapiirros on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Kohteen asemapiirros.

2.2 Liikenne

2.2.1 Tieliikenne

Kohteen läheisyydessä sijaitsevat kadut ovat Toinen linja, Kolmas linja, Porthaninkatu ja Silta-
saarenkatu. Katujen liikennemäärät on saatu Helsingin kaupungilta. Kaupungilta saadun tiedon
perusteella liikennemäärien ei arvioida kasvavan nykytilanteesta. Mallinnuksen liikennemää-
rinä on käytetty syksyn 2018 keskiarkivuorokauden liikennemääriä hieman ylöspäin pyöristet-
tynä.  Keskiarkivuorokauden liikennemäärät, nopeusrajoitukset sekä raskaan liikenteen osuus
on esitetty eri tieosuuksille taulukossa 1.

Yö- ja päiväajan liikennemäärät lasketaan oletuksella, että 90 % keskiarkivuorokausiliiken-
teestä ajoittuu päiväajalle (klo 7–22) ja loput yöajalle (klo 22–7).

http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi
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Taulukko 1. Laskennassa käytetyt keskiarkivuorokauden liikennemäärät

Tieosuus
KAVL

Nykytilanne
v. 2018

[ajon/vrk]

Nopeus-
rajoitus
[km/h]

Raskaan
liikenteen

osuus

Porthaninkatu /
Porthaninrinne 6 000 30 8 %

Toinen Linja 3 000 30 10 %
Kolmas linja 2 500 30 3 %
Siltasaarenkatu
(Eläintarhantie – Port-
haninkatu)
(Joukkoliikennekatu)

2 000 30 30 %

Siltasaarenkatu
(Kolmas linja – Neljäs
linja)

1 000 30 4 %

2.2.2 Raitiovaunuliikenne

Raitiovaunujen meluvaikutusten arvioinnissa on käytetty WSP Finland Oy:n mittaamia äänita-
sotietoja Artic-raitiovaunulle [1]. Liikennöintitiheytenä on käytetty arkivuorokauden aikataulujen
mukaisia liikennemääriä päivä- ja yöajalle. Lukumäärä vastaa noin 10 minuutin vuoroväliä päi-
väaikana ja 10-20 minuutin vuoroväliä yöaikana. Liikennöinti alkaa noin klo 6:00 aamulla ja se
loppuu noin klo 01:30 yöllä.

Raitiovaunulinjat 3 ja 9 liikennöivät selvitystä tehtäessä Porthaninkatua pitkin. Toisella linjalla
on raitiovaunukiskot, joilla ei selvitystä tehtäessä liikennöidä. Kaupungilta saadut tiedon perus-
teella ei ole täysin pois suljettua, etteikö raiteilla tulevaisuudessa vielä liikennöitäisi (tilapäisesti
tai säännöllisesti). Tämän hetken tiedon perusteella linjastosuunnitelmassa ei ole suunnitelmia
Toisen linjan raiteiden käyttöönotolle.

Taulukko 2. Laskennassa käytetyt raitiovaunuliikenteen tiedot

Raitiovaunun tyyppi
Junan
pituus

[m]

Junan
nopeus
[km/h]

Raitiovaunujen lukumäärä
Päivä (klo 7-22) / Yö (klo 22-7)

ARTIC 27,6 30 330 / 86
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3 VAATIMUKSET

3.1 Valtioneuvoston päätös 993/1992 melutason ohjearvoista

Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 [2] on määritelty melun A-painotetun ekvivalenttitason
LA,eq enimmäisarvot ulko- ja sisätiloissa. Päätöksessä määritetyt suurimmat sallitut äänitasot
on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset suurimmat sallitut ohjearvot

Sovellettava alue

Melun A-painotetun ekvivalenttitason
enimmäisarvo LA,eq

Päiväaikaan
(klo 7-22)

Yöaikaan
(klo 22-7)

Ohjearvot ulkona

Asumiseen käytettävät alueet,
virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittö-
mässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilai-
toksia palvelevat alueet

55 dB 45 / 50 dB*

Loma-asumiseen käytettävät alueet,
leirintäalueet, taajamien ulkopuolella olevat
virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet

45 dB 40 dB

Ohjearvot sisällä

Asuin, potilas ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -
*Yöohjearvo vaihtelee riippuen siitä, onko kyseessä uusi vai vanha alue. Uusilla alueilla yöoh-
jearvo on 45 dB ja vanhoilla alueilla 50 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöoh-
jearvoa.

3.2 Ympäristöministeriön asetus 796/2017 rakennuksen ääniympäristöstä

Ympäristöministeriön asetuksessa 796/2017 rakennuksen ääniympäristöstä [3] on määrätty,
että asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita sisältävän rakennuksen ulkovaipan ääneneristä-
vyys on suunniteltava ja toteutettava aina siten, että äänitasoero on vähintään 30 dB.

3.3 Hetkellinen enimmäisäänitaso LA,max

Ympäristöoppaan 108 [4] mukaan sisätilojen melutasoja voidaan tarkastella myös enim-
mäisäänitasoina toistuvien tie- ja raitiovaunuliikenteen yöajan meluhuippujen osalta. Kun tar-
kastellaan rakennuksen julkisivuun kohdistuvaa yöaikaista äänitasoltaan toistuvan tyypillisen
ohiajon enimmäisäänitasoa LA,max vastaavana sisätilojen ohjearvona käytetään asumiseen tar-
koitettujen tilojen osalta arvoa 45 dB.
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3.4 Kohteessa sovellettavat vaatimukset

Kohteessa noudatetaan Ympäristöministeriön asetuksessa 796/2017 annettua määräystä,
jonka mukaan ulkovaipan äänitasoero on oltava asuin- ja majoitustiloissa aina vähintään

LA,vaad = 30 dB.

Kohteen ulko-oleskelualueilla ja kattoterasseilla noudatetaan valtioneuvoston päätöksessä
993/1992 määritettyjä ohjearvoja, jolloin liikenteestä aiheutuva A-painotettu keskiäänitaso ei
saa ylittää päiväaikana (LA,eq,7-22) 55 dB eikä yöaikana (LA,eq,22-7) 50 dB.

4 MALLINNUS

Meluselvityksissä käytettävä melumallinnusohjelmisto CadnaA 2018 sisältää pohjoismaiset tie-
liikenne-, raideliikenne- ja ympäristömelun laskentamallit. Ohjelmistosta on voimassa oleva yl-
läpitosopimus, joka takaa, että käytössä on aina viimeinen versio ohjelmistosta.

Melumallinnus perustuu pohjakartta-aineistosta luotavaan kolmiulotteiseen maastomalliin. Oh-
jelmisto ottaa huomioon maan ja rakennusten pintojen akustiset ominaisuudet. Laskennassa
huomioon otettavien heijastusten määrä on 2. Mallinnuksessa rakennukset, tiet, pysäköintialu-
eet yms. ovat ääntä heijastavia pintoja. Muilta osin maanpinta on asetettu vaimentavaksi. Oh-
jelmisto laskee melun leviämisen maastossa tai rakennetussa ympäristössä liikennemäärien,
ajonopeuksien ja raskaan liikenteen suhteellisten osuuksien perusteella.

Liikenteen aiheuttamat A-painotetut keskiäänitasot on laskettu päiväaikaan (LA,eq,7-22) ja yöai-
kaan (LA,eq,22-7). Melun leviämisen havainnollistamiseksi liitteessä 1 on esitetty mallinnuksen
tuloksena saadut melukartat, jotka tässä selvityksessä on laskettu käyttämällä 2,5 metriä ti-
heää laskentapisteverkkoa. Melukartat on laskettu 2 metriä maanpinnan yläpuolella.

Melukartoissa keskiäänitasot on esitetty erivärisinä vyöhykkeinä, joiden leveys on 5 dB. Vyö-
hykkeet on liitteessä 1 lisäksi jaettu pienempiin osiin mustilla viivoilla 1 dB välein. Meluvyöhyk-
keet on piirretty karttoihin silloin, kun A-painotettu keskiäänitaso ylittää päiväajan kartoissa 55
dB ja yöajan kartoissa 50 dB.

Liitteessä 1 on julkisivuille kohdistuvan melun suurimmat äänitasot esitetty numeroarvoina jul-
kisivun pinnan kohdalla ilman julkisivusta tulevaa heijastusta. Laskenta on tehty rakennuksen
jokaisen kerroksen korkeudella 2 m lattiatason yläpuolella. Liitteissä on esitetty ainoastaan kor-
keussuunnassa suurimmat äänitasot. Liitteessä 2 on esitetty kattoterasseille kohdistuvat me-
lutasot ja liitteessä 3 rakennusten julkisivuille kohdistuvat hetkelliset yöaikaiset enimmäisääni-
tasot.

5 TULOKSET

5.1 Äänitasot ulko-oleskelualueilla

Kohteen ulko-oleskelualueet sijaitsevat rakennusten kattoterasseilla, jotka on esitetty liitteissä
1 ja 2. Oleskelualueilla sovelletaan valtioneuvoston asetuksen 993/1992 mukaisia ohjearvoja,
joiden mukaan oleskelualueilla liikenteestä aiheutuva A-painotettu keskiäänitaso ei saa ylittää
päiväaikana (LA,eq,7-22) 55 dB ja yöaikana (LA,eq,22-7) 50 dB.
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Kattoterasseilla vallitsevat äänitasot on esitetty liitteen 2 melukartoissa. Liitteen melukartoista
nähdään, että esitetyt vaatimukset alittuvat sekä päivä- että yöaikana (Liite 2, s. 1 ja 2).

5.1.1 Ääneneristysvaatimukset

Rakennuksen ulkovaipan ääneneristysvaatimus ilmoitetaan julkisivuun kohdistuvan äänitason
ja sisällä sallittavan äänitason erona LA,vaad. Kohteen julkisivuille kohdistuvat, liikenteestä ai-
heutuvat, suurimmat keskiäänitasot on esitetty liitteen 1 melukartoissa. Melukartoista nähdään,
että suurimmat julkisivuille kohdistuvat keskiäänitasot ovat hotellirakennuksen Porthaninkadun
puoleisella julkisivulla päiväaikana (LA,eq,7-22) 68 dB ja yöaikana (LA,eq,22-7) 60 dB. Näistä kes-
kiäänitasoista muodostuva suurin äänitasoerovaatimus on LA,vaad =  33 dB.

Porthaninkadun puoleiselle julkisivulle kohdistuva korkein hetkellinen yöaikainen enim-
mäisäänitaso on LAF,max 73 dB (liite 3), josta seuraava äänitasoerovaatimus on LA,vaad =  28
dB. Päiväaikaisesta keskiäänitasosta seuraava äänitasoerovaatimus tätä on korkeampi, joten
Porthaninkadun puoleiselle julkisivulle annettava äänitasoerovaatimus on LA,vaad =  33 dB.

Ulkovaipan ääneneristys tulee mitoittaa siten, että se täyttää asuintiloissa kuvassa 2 esitetyt
äänitasoerovaatimukset. Muilla hotellin julkisivuilla sekä tutkija-asuntojen julkisivuilla äänita-
soerovaatimus on LA,vaad =  30 dB ympäristöministeriön asetuksen vähimmäisvaatimuksen
mukaisesti.

Kuva 2. Julkisivuille muodostuvat 30 dB ylittävät ulkovaipan äänitasoerovaatimukset LA,vaad
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Liike- ja toimistotiloissa valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvot sisätiloissa ovat 10 dB
korkeammat kuin asuintiloissa, eikä Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 vähim-
mäisäänitasoerovaatimus 30 dB koske näitä tiloja. Liike- ja toimistotiloissa äänitasoerovaati-
mukset ovat kuvassa 2 esitettyjä vaatimuksia 10 dB pienempiä, jolloin ne täyttyvät tavanomai-
silla ulkovaipan rakennusosilla, eikä niitä tarvitse erikseen mitoittaa.

LIITTEET

1. Melukartat ja julkisivuille kohdistuvat äänitasot (2 s.)
2. Kattoterasseille kohdistuvat äänitasot (2 s.)
3. Julkisivuille kohdistuvat yöaikaiset hetkelliset enimmäisäänitasot (1 s.)

LÄHTEET

1. Raitiovaunujen melumittaukset Crusellin sillalla ja Arabiassa 2.12.2015, Kruunusillat, rai-
tiotieyhteys Laajasaloon, T. Lyly, M. Kauhanen, I. Niskanen, 30.6.2016, WSP Finland Oy

2. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista. Suomen säädöskokoelma, nro 993/1992
3. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä, nro 796/2017
4. Rakennuksen julkisivun ääneneristävyyden mitoittaminen. 2003. Helsinki, ympäristöminis-

teriö, ympäristöopas 108.














































































































