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TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Mariankatu 23:n,
Liisankatu 8 A:n ja G:n sekä Maneesikatu 7:n rakennuksia sekä
niiden yhteistä tonttia, joka sijaitsee Kruununhaan pohjoisosassa.
Kaavaratkaisu mahdollistaa alueen rakennusten käyttötarkoituksen muutoksen hallinto- ja virastorakennuksista liike-, hotelli- ja
toimitilakäyttöön sekä Liisankatu 8 A:n ja G:n osalta myös asumiseen.
Asemakaavan muutoksella varmistetaan rakennusten sekä niiden
muodostaman kokonaisuuden kulttuurihistoriallisten, rakennustaiteellisten ja kaupunkikuvallisten arvojen säilyminen. Kaavaratkaisulla luodaan edellytyksiä yritystoiminnan kehittämiselle sekä rakennusten kunnostamiselle uuteen käyttöön. Kaavalla turvataan
toimitilan määrä.
Asemakaavan muutoksen hakijan Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on myydä kaavoituksen kohteena oleva kiinteistö kiinteistökehitysyhtiölle, joka edistää hanketta. Hankkeen tavoitteena on
sijoittaa hotelli ja ravintola Mariankatu 23:n rakennukseen ja hotellihuoneita Maneesikatu 7:n rakennuksiin sekä asumista Liisankatu
8 A:n ja G:n rakennuksiin.
Uutta asuin-, liike- ja toimistokerrosalaa on 12 604 k-m2, mistä vähintään puolet on osoitettava liike-, hotelli- tai toimitilaksi. Asukasmäärän lisäys on maksimissaan n. 100 asukasta.
Korttelialue on valtion omistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.
Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta ei
tehty muistutuksia. Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Yksi lausunnoista kohdistui Liisankatu 8A:n ensimmäisen kerroksen huoneiden suojeluun,
muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Kaavaehdotukseen
ei tehty muutoksia.
ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet
Asemakaavan muutos koskee tonttia, jolla sijaitsee neljä rakennusta osoitteissa Mariankatu 23, Maneesikatu 7 sekä Liisankatu 8
A ja G. Kaavan tavoitteena on turvata korttelin kaupunkirakenteen
säilyminen, liike- ja toimitilojen riittävä määrä ja tarkoituksenmukainen sijoittuminen sekä rakennusten ja niiden lähiympäristön
suojeluarvojen säilyminen ja palauttaminen.
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Kaavalla mahdollistetaan rakennusten käyttötarkoituksen muutokset sekä käyttöä palvelevien toimintojen kuten pysäköinnin, liiketoiminnan ja huollon vaatimien piharakenteiden rakentaminen.
Kaavalla varmistetaan kiinteistön huollon toimivuus.
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että se toteutuessaan lisää kaupunginosan elävyyttä tuomalla sinne lisää asukkaita, uusia palveluita sekä uusien
palveluiden, kuten hotellin asiakkaita. Toteutuessaan hotelli avaa
kaupunginosaa ulospäin ja tuo muun muassa lisää matkailijoita
alueelle.
Kaava turvaa kaupunginosan omaleimaisuudelle tärkeiden historiallisten rakennusten suojeluarvot ja mahdollistaa muutokset rakennusten arvoihin soveltuvalla tavalla. Kaava edistää rakennetun
ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista mahdollistamalla kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden kunnostamisen uuteen käyttöön sekä edellyttämällä arvojen säilyttämistä ja
palauttamista kunnostuksen yhteydessä.
Kaava mahdollistaa monipuoliset sijaintipaikat yrityksille ja monipuolistaa kaupunginosan toimitilamahdollisuuksia erityisesti hotellitoiminnan osalta. Mariankatu 23 on toteutuessaan Kruununhaan
ensimmäinen hotelli. Kaava mahdollistaa alueen palveluiden monipuolistumisen, lisää palveluiden saatavuutta ja lähistön palveluiden kysynnän kasvua.
Mitoitus
Muutosalueen pinta-ala on 4 916 m2.
Voimassa olevassa kaavassa rakennusoikeutta on 9 150 k-m2.
Muutoksessa osoitetaan rakennusoikeutta 12 604 k-m2. Tontin tehokkuudeksi muodostuu 2,56. Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 3 454 k-m2.
Pääosa rakennusoikeudesta määräytyy neljän olemassa olevan
suojellun rakennuksen kerrosalojen mukaan. Rakentamattomat
ullakot otetaan pääosin käyttöön. Suojeltujen rakennusten ulkopuolisille rakennusaloille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä
119 k-m2. Maan alle saa tontilla rakentaa autopaikkoja, asumista
palvelevia aputiloja sekä varasto-, huolto- ja teknisiä tiloja asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Korttelin suuri virastotalokokonaisuus on alun perin rakennettu
apataljoonan päällystön
asunnoiksi sekä juhla- ja aputiloiksi arkkitehti Evert Lagerspetzin
suunnitelmien mukaan. Mariankatu 23:n rakennus (ns. Upseerikasarmi) suunniteltiin sommitelman päärakennukseksi ja Liisankadun ja Maneesikadun rakennukset sen sivuflyygeleiksi.
Päärakennuksessa oli alun perin upseerien asuntoja, Liisankadulla upseerikerho ja kanslia, Maneesikadulla aliupseerien asuntoja ja verstastiloja.
1920-luvulta lähtien rakennukset ovat toimineet pääasiassa valtion virastojen toimistokäytössä. Rakennuksiin on tehty vuosikymmenten aikana kunkin aikakauden ja käyttötarpeen mukaisia
muutoksia. Liisankadun rakennusta pidennettiin kiinni naapurirakennukseen 1930 (arkkitehti Armas Siitonen) ja rakennusta korotettiin 1945 neljällä kerroksella (arkkitehti Antero Pernaja). Piharakennus Liisankatu 8 G rakennettiin kasarmien tallien paikalle valtion laboratoriorakennukseksi 1931 (arkkitehti Armas Siitonen).
Viimeisin virastokäyttö rakennuksilla on ollut niiden toimiminen
maa- ja metsätalousministeriönä. Nykyisin rakennukset ovat osittain tyhjillään ja osittain yritysten toimitilakäytössä.
Rakennusten arkkitehtuuri, julkisivut ja porraskäytävät sekä monet yksityiskohdat ovat säilyneet suhteellisen hyvin tilojen ja käyttötarkoitusten muutoksissa. Kohteesta on laadittu kattava rakennushistoriallinen selvitys (Arkkitehtitoimisto Schulman Oy 2016).
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue,
joka on kulttuurihistoriallisesti arvokas. (AL/s)
Voimassa olevan kaavan mukaan kaavamuutoksen kohteena
oleva tontti on hallinto- ja virastorakennusten korttelialuetta. Kaavamuutoksessa tontti muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Kaavassa edellytetään, että vähintään 50 %
kerrosalasta tulee osoittaa liike-, hotelli- tai toimitilaksi.
Mariankatu 23:een (3 225 k-m2), sen kellariin (1 095 k-m2) ja ullakolle (1 075 k-m2) sekä Maneesikatu 7:ään (1 000 k-m2), sen kellariin (250 k-m2) ja ullakolle (255 k-m2) tulee sijoittaa toimi-, hotellitai liiketilaa. Rakennusten ulkopuolelle saa rakentaa Mariankatu
23:n aulaan liittyvän, hotellitoimintaa tukevan lasiterassin (70 km2), huoltohissin sisäänkäynnin (4 k-m2) sekä rakennukset yhdistävän yhteyssillan (15 k-m2). Kaava mahdollistaa pääkäyttötarkoituksenmukaisen tilan sijoittamisen Liisankatu 8 A:han (2 970 k-
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m2) ja sen ullakolle (350 k-m2) sekä Liisankatu 8 G:hen (1 895 km2) ja sen ullakolle (275 k-m2).
Liisankatu 8 G:n rakennuksessa on pieni sisäpiha, jonka maanpinta on rakennuksen kellarin tasolla. Kaava mahdollistaa pihan
kattamisen kellarikerrokseen liittyvällä viher- ja lasikatteella ja siten pihan muuttamisen uudeksi rakennusalaksi. Katteen alle saa
sijoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevia tiloja 90 k-m2.
Kaava mahdollistaa maanalaisen, tontille sijoittuvan pysäköintiratkaisun. Pihalle saa rakentaa pysäköintiratkaisun sisäänkäyntirakennuksen (35 k-m2).
Tontille saa rakentaa maanalaisia autonsäilytystiloja sekä varasto- ja huoltotiloja, joita ei tarvitse laskea asemakaavassa merkittyyn kerrosalaan.
Uudet rakennelmat on suunniteltava ja toteutettava kaupunkikuvallisesti korkeatasoisina ja ympäristöön soveltuvina. Jäteastiat
tulee sijoittaa rakennusrungon sisään. Piha tulee säilyttää yhtenäisenä eikä tonttien välistä rajaa saa aidata.
Kaava-alueelle tulee laatia erillinen tonttijako ja kaavassa esitetään tontin ohjeellinen jako kahteen uuteen tonttiin.
Liikenne
Lähtökohdat
Liisankatu on katuluokaltaan paikallinen kokoojakatu ja Mariankatu sekä Maneesikatu ovat asuinkatuja. Liisankadun liikennemäärä on länteen noin 5 100 ajoneuvoa vuorokaudessa ja itään
noin 4 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Mariankadun liikennemäärä on noin 2 500 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Maneesikadun
liikennemäärä noin 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Mariankatu 23
edessä on taksiasema ja linja-autopysäkki.
Tontin pysäköinti on järjestetty pihalle maantasopysäköintinä.
Huoltoliikenne hoidetaan nykyisin Liisankadun puoleiselta kadulta.
Jäteautot pysähtyvät Liisankadulle astioiden tyhjennystä varten.
Tontille ajon kohdalla on kadulla pysäköintikieltoalue, joka palvelee niin pelastuslaitoksen nostopaikkana kuin jäteauton pysähtymistilana.
Kaavaratkaisu
Kaavan autopaikkavaatimus on yksi autopaikka 150 asuinkerrosneliömetriä kohden. Mahdolliset vähennykset autopaikkamääristä
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lasketaan kaupungin voimassa olevien autopaikkojen laskentaohjeiden mukaan. Muiden toimintojen kuin asumisen osalta autopaikkoja ei ole edellytetty vaan on esitetty sallittuina enimmäismäärinä. Pihalle maan päälle ei saa sijoittaa autopaikkoja.
Pysäköinnille varataan kaavassa tila pihakannen alle rakennettavaan pysäköintihalliin. Tilavaraukset perustuvat parkkirobottijärjestelmään, joka voidaan sijoittaa Liisankatu 8 A:n ja G:n (vaihtoehto 1) tai Maneesikatu 7:n ja Liisankatu 8 G:n (vaihtoehto 2) rakennusten väliin. Vaihtoehdoista on laadittu GEO-tekninen selvitys (Insinööritoimisto Pohja-tekniikka Oy, 2018) sekä pysäköintiselvitys (Avarc Oy, 2019). Kaava mahdollistaa molemmat ratkaisut. Asukkaiden ajoreittinä toimii joko Liisankadun tai Maneesikadun puoleinen portti toteutettavasta vaihtoehdosta riippuen. Pysäköintilaitoksen parkkihissin sisäänajorakennuksen saa rakentaa
pihalle ja sen tulee sijoittua mahdollisimman lähelle tonttiliittymää.
Kaavassa annetaan määräykset pyöräpysäköinnin määrälle ja toteutukselle.
Palvelut
Lähtökohdat
Kruununhaassa on monipuoliset julkiset ja kaupalliset lähipalvelut,
joista useat sijoittuvat kaava-alueen välittömään läheisyyteen. Lisäksi kantakaupungin liikekeskustan palvelut ovat noin kilometrin
päässä kaava-alueesta. Matkaa Helsingin yliopiston metroasemalle on noin 750 metriä. Liisankadun ja Mariankadun varrella on
kaupallisia palveluita, joista suuri osa sijoittuu rakennusten kivijalkoihin.
Kaava-alueen rakennukset toimivat osittain pienyritysten väliaikaisina toimitiloina. Mariankatu 23 rakennuksessa toimii myös ravintola.
Kantakaupungin alueella pyritään yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti rajoittamaan kadunvarsien ja rakennusten ensimmäisten
kerrosten liike-, myymälä- ja toimitilojen muuttumisesta asunnoiksi.
Kaavaratkaisu
Kaava mahdollistaa palveluiden kuten ravintola- ja hotellitoiminnan sekä liike- ja toimitilojen sijoittumisen kaava-alueelle. Kaavassa edellytetään, että vähintään puolet pääkäyttötarkoituksen
mukaisesta rakennusoikeudesta tulee osoittaa liike-, hotelli- tai
toimitilakäyttöön.
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Kaava velvoittaa sijoittamaan liike-, hotelli- tai toimitilaa Mariankatu 23:n ja Maneesikatu 7:n rakennuksiin, mutta ei velvoita liiketilan sijoittamista Liisankatu 8 A:n ja G:n rakennuksiin. Kaavaratkaisuun päädyttiin rakennusten suojelu- ja kulttuurihistoriallisten
arvojen turvaamisen sekä hankkeen toteutettavuuden perusteella.
Esteettömyys
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
Luonnonympäristö
Lähtökohdat
Suunnittelualue on rakennettua ympäristöä. Mariankatu 23:n rakennuksen etelä- ja pohjoispäädyissä on pienet puistikot, joissa
on joitakin kookkaita lehtipuita.
Kaavaratkaisu
Mariankatu 23:n etelä- ja pohjoispään puistikoiden puut merkitään
kaavassa säilytettäviksi. Tontin avoimet kulmat tulee säilyttää osin
istutettuina alueina.
Suojelukohteet
Lähtökohdat
Kaava-alueella on neljä asemakaavassa suojeltua rakennusta.
Liisankatu 8 A ja 8 G ovat voimassa olevassa asemakaavassa
suojeltu kaupunkikuvallisesti arvokkaina (so), Mariankatu 23 ja
Maneesikatu 7 rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaina rakennuksina (ark).

Kuva: Ote voimassa olevan asemakaavan määräyksistä.

Mariankatu 23 on suojeltu valtioneuvoston 18.9.1980 tekemällä
päätöksellä valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun
asetuksen (278/65) nojalla. Kun asetuksella suojeltu rakennus
luovutetaan valtiolta, on siitä käynnistettävä rakennusperintölain
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(laki rakennusperinnön suojelemisesta 498/2010) mukainen suojeluharkinta. Myyntiä valmistelevan Senaatti-kiinteistöjen pyynnöstä Uudenmaan ELY-keskus on laittanut vireille (ilmoitus vireille
tulosta 12.6.2018) harkinnan Mariankatu 23:n sekä lisäksi tonttikokonaisuuteen kuuluvien kolmen muun rakennuksen suojelemiseksi rakennusperintölain säädösten nojalla.
Museovirasto on esittänyt kaavan suojelutavoitteiksi lausunnossaan ELY-keskukselle 2.1.2019:
1. Rakennuksia lähiympäristöineen hoidetaan ja käytetään
niin, että niiden kulttuurihistoriallinen arvo ei heikenny. Korjaus- ja muutostyöt perustuvat kohteen historian, alkuperäistoteutuksen, muutosvaiheiden ja säilyneisyyden hyvään
tuntemukseen.
2. Rakennusten ulkoasu ja rakennusrunko säilytetään.
3. Keskeiset sisätilat ja kiinteä sisustus säilytetään.
4. Lähtökohtana on suojeltujen rakenteiden, rakennusosien,
materiaalien ja pintojen säilyminen. Elinkaarensa päässä
olevia rakennusosia voidaan kuitenkin uusia siten, että rakenteet, materiaalit ja työtavat vastaavat alkuperäistä toteutusta.
5. Rakennuksissa voidaan tehdä välttämättömiä rakennus- ja
taloteknisiä sekä käyttötarkoituksen edellyttämiä kohtuullisia muutoksia, kun ne soveltuvat arkkitehtuuriin ja ovat restaurointiperiaatteiden kannalta mahdollisia.
Museovirasto on ollut mukana kaavan valmistelussa ja kaavamääräyksien sisältöä on laadittu yhdessä Museoviraston kanssa.
Kaavaratkaisu
Rakennuksille on laadittu uudet suojelumääräykset, jotta rakennusten rakennustaiteelliset, kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot voidaan turvata käyttötarkoituksenmuutoksen ja kiinteistön yksityisomistukseen siirtymisen myötä. Suojelumääräykset
koskevat rakennusten rakennusrunkoa, ulkoasua, keskeisiä sisätiloja sekä alkuperäistä kiinteää sisutusta. Lisäksi kaavassa annetaan tontin muodostamaa lähiympäristöä koskevia määräyksiä.
Kokonaisuuden arvokkaimpien rakennusten Mariankatu 23:n ja
Maneesikatu 7:n arvojen on katsottu säilyvän parhaiten niiden ollessa liike-, toimitila- tai hotellikäytössä. Asetukseen perustuva
suojelupäätös on voimassa siihen asti, kunnes rakennusperintölain mukaisessa suojeluasiassa on tehty lainvoimainen päätös.
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Liisankatu 8 A ja G on mahdollista muuttaa asumiseen ja niissä
sallitaan enemmän muutoksia.
Rakennusten alkuperäisten rakenteiden ja rakennusosien, keskeisten sisätilojen kuten tilasarjojen sekä alkuperäisen kiinteän sisustuksen säilyminen on asemakaavan suojelumääräysten lähtökohta. Suojelumääräyksissä edellytetään, että rakennusten korjaus- ja muutostöiden lähtökohtana tulee olla arvojen säilyttäminen ja palauttaminen. Rakennusosien uusimisen sekä rakennusja taloteknisten muutosten tulee kuitenkin olla mahdollisia, jotta
käytölle asetetut muut tavoitteet esimerkiksi terveellisyyden ja turvallisuuden osalta voivat täyttyä.
Mariankatu 23:ssa ja Maneesikatu 7:ssä vesikaton rakennusosat,
yksityiskohdat, materiaalit ja väritys on esitetty suojeltavaksi. Liisankatu 8 A:ssa ja G:ssä vesikattoon sallitaan aukkojen avaaminen kattoterassien upottamiseksi, mikäli katon kokonaishahmo ja
siluetti edelleen säilyvät. Pihanpuoleiseen vesikattoon sallitaan
kaikissa rakennuksissa tarvittavien läpivientien tekeminen siten,
että rakennuksen ominaispiirteet ja vesikaton eheä ilme säilyvät.
Kadunpuolen vesikattoon sallitaan läpivientien tekeminen olemassa olevien hormiryhmien kohdalle.
Parvekkeet sallitaan Liisankatu 8 A:ssa ja G:ssä pihan puolelle.
Katujulkisivuihin ei saa sijoittaa parvekkeita. Mariankatu 23:ssa ja
Maneesikatu 7:ssä ei sallita parvekkeita lainkaan. Parvekkeiden
sijoittumisesta on laadittu tarkempi tutkielma osaksi kaavaehdotusmateriaalia.
Kaavassa edellytetään, että maanalaiset tilat on sijoitettava, Iouhittava ja lujitettava siten, ettei niistä tai niiden rakentamisesta aiheudu vahinkoa tai haittaa ympäröiville rakennuksille ja niiden
kulttuurihistoriallisille arvoille. Pihakannen alaisen pysäköinnin toteutusta ja vaikutuksia on selvitetty kaavaehdotuksen laatimisen
yhteydessä.
Pihaa tulee kehittää perusratkaisultaan kivipihana. Tontin kulmissa olevat puistikot puineen tulee säilyttää. Liisankadun puoleiseen puistikkoon saa rakentaa kevytrakenteisen terassin. Puistikoita rajaavat, kivimuurilla seisovat rauta-aidat sekä niihin liittyvät
portit suojellaan.
Yhdyskuntatekninen huolto
Lähtökohdat
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Liisankatu 8 A:n rakennuksessa sijaitsee Helen Sähköverkon jakelumuuntamo. Muuntamo palvelee kaava-alueen ohella myös ulko-
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puolista sähkönjakelua. Mariankadun ja Liisankadun kulmassa jalkakäytävällä on katuvalokaappi ja muita teknisen huollon verkoston kaappeja.
Kaavaratkaisu
Kaavoitettava alue liitetään olemassa olevan yhdyskuntateknisen
huollon verkostoon.
On annettu kaavamääräys, että Liisankatu 8 A rakennuksessa tulee sijaita verkonhaltijan ohjeen mukainen pysyvä muuntamotila.
Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon Mariankadun ja Liisankadun kulman kaapit.
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen
Lähtökohdat

kitkamaata pinnassa olevien täyttökerrosten alapuolella. Tontin
eteläosassa kallion pinta on lähellä maanpintaa ja maakerros on
pääosin täyttömaata. Maanpeite paksunee pohjoiseen päin ja
Täyttökerroksen alapuolella on tiivistä moreenia kallion pintaan.
Rakennuksen kellarissa tehdyn tutkimuspisteen yläosassa on
kaksi metriä löyhää silttistä hiekkaa, joka todennäköisesti on tiivistämättä jäänyttä lattian alustäyttöä.
Vesipinta on havaittu 0,8 metrin syvyydestä lattiatason alapuolella
noin tasolla +8,6 (N2000).
Rakennusten perustukset on tehty kiviladoksina korttelin eteläosassa kallion varaisesti ja pohjoisosassa tiiviin moreenin varaan.
Kaikissa rakennuksissa on yksi kellarikerros. Kellarit eivät ulotu
rakennusten koko alalle. Kellareita on syvennetty ja laajennettu
käytön aikana.
Alueen käyttöhistorian perustella ei ole tiedossa toimintaa, josta
olisi syytä epäillä aiheutuneen laajamittaista maaperän pilaantumista. Koska alue on ollut käytössä pitkään, on kuitenkin mahdollista, että alueen maaperässä voi esiintyä pilaantuneisuutta tai
täyttömaata, jossa on jätteeksi luokiteltavia jakeita.
Kaavaratkaisu
Rakennuksen sisäpihalle on suunniteltu robottipysäköintiä. Pihaalueelle suunnitellun robottipysäköinnin sijainnille on esitetty kaksi
vaihtoehtoa: Vaihtoehto 1 sijaitsee pohjoisen sisäpihan alueella ja
vaihtoehto 2 eteläisen pihan alueella.
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Uudet rakenteet ulottuvat pohjavesipinnan alapuolelle ja rakenteen tulee olla vesitiivis. Laitoksen alapohja tehdään maanvaraisena ja alustatila kuivatetaan salaojilla.
Kaavamateriaalin liitteenä on aiheesta laadittu pohjarakennussuunnitelma luonnos (Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy, 2018).
Alueelta ei ole tiedossa maaperää pilaavaa toimintaa. Pilaantuneisuuden esiintymismahdollisuuteen on kuitenkin syytä varautua.
Mikäli alueelta todetaan rakentamisen yhteydessä pilaantuneisuuteen tai jätteen esiintymiseen viittaavaa, on viipymättä otettava
yhteyttä Helsingin kaupungin ympäristöpalveluun maaperän pilaantuneisuudesta vastaavaan yksikköön.
Ympäristöhäiriöt
Lähtökohdat
Liisankadun ja Mariankadun liikenteestä aiheutuu kaavamuutosalueelle melua. Nykytilanteessa ulkomelun ohjearvot ylittyvät katujen lähiympäristössä.
Kaavaratkaisu
Kaavan viitesuunnitelman perusteella alueelta on laadittu liikennemeluselvitys (Ramboll, 2018). Liikennemäärien ei arvioida kasvavan nykyisestä, joten melutilanne ei tule muuttumaan.
Meluselvityksen mukaan Liisankadun varrella julkisivuun kohdistuu suurimmillaan 67 dB päiväajan keskiäänitaso, mikä edellyttää
32 dB äänitasovaatimusta sisämelun ohjearvojen saavuttamiseksi. Tästä on kaavassa annettu määräys.
Selvityksen perusteella leikki- ja oleskelualueet voidaan sijoittaa
rakennusten suojaan siten, että niillä saavutetaan melutason ohjearvot ilman meluntorjuntatoimenpiteitä. Oleskeluparvekkeita sijoitetaan vain sisäpihan suuntaan, eikä niihin kohdistu meluntorjuntatarvetta.
Palo- ja pelastusturvallisuus
Kaavamateriaalin liitteenä on palo- ja pelastustekninen suunnitelma (Paloässät Oy, 2019), joka on laadittu oletuksella, että Mariankatu 23:n ja Maneesikatu 7:n rakennuksiin sijoittuu hotelli sekä
Liisankatu 8 A ja G rakennuksiin asuntoja. Suunnitelma on käytetty pelastuslaitoksella kommentoitavana. Suunnitelmassa on käsitelty myös robottipysäköinti.
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Liisankadun puolella on pelastuslaitoksen nostopaikka. Pelastuskaluston nostopaikan saa tulevaisuudessakin järjestää Liisankadun puolelle. Nostopaikka tulee sijoittaa siten, että tilavarauksessa huomioidaan kadunvarsipaikoitus. Ratkaisu ei saa edellyttää kadunvarsipysäköinnin uudelleenjärjestelyä tai autopaikkojen
poistamista. Maneesikadulle tai Mariankadulle ei saa osoittaa pelastuskaluston nostopaikkoja.
Rakennusten varatiejärjestelyt tulee sisäpihan puolella suunnitella
siten, että palokunnan toimenpiteet eivät edellytä pelastusauton
käyttöä. Kaikista tiloista, joissa oleskelee muutoin kuin tilapäisesti
ihmisiä, on mahdollista järjestää poistuminen kahdesta suunnasta. Hotellissa on kaksi uloskäytävää ja asunnoissa on yksi
uloskäytävä ja varatie. Asuntojen varatiet on hoidettavissa ikkunoista ja parvekkeilta Pelastuslaitoksen toimenpitein. Liisankatu 8
G:n varateinä on suunniteltu toimivan parvekkeet, joiden kaiteen
yläreuna on korkeintaan 10 m korkeudessa ja joihin Pelastuslaitos
yltää vetotikkailla.
Rakennukset ovat alle 8 metrin päässä toisistaan. Tilanne on olemassa oleva, eikä rakennuksia tai niiden ikkunoita ole osastoitu.
Osastointitarve on neuvoteltava viranomaisten kanssa käyttötarkoituksen mukaan.
Kaava mahdollistaa tontin jakamisen kahdeksi tontiksi. Maanalaiset tilat voivat ulottua molemmille tonteille. Tonttien väliselle rajalle ei tarvitse rakentaa rajaseinää. Alueet on suunniteltava ja rakennettava siten, että rajaseiniä vastaava pelastusturvallisuustaso
on saavutettavissa vaihtoehtoisin keinoin.
Vaikutukset
Yhteenveto laadituista selvityksistä
Kaavan vaikutusten arvioimiseksi on laadittu seuraavat selvitykset:
GEO-tekninen selvitys/Pohjarakenneluonnos (Insinööritoimisto
Pohjatekniikka Oy, 18.10.2018) laadittiin, jotta voitiin arvioida pysäköintiratkaisun toteutettavuutta ja vaikutusta ympäröivien rakennusten rakenteisiin. Selvityksen myötä päädyttiin kaavassa mahdollistamaan molemmat tutkitut sijainnit pysäköintiratkaisulle.
Mariankatu 23:n liikennemeluselvitys (Ramboll, 25.10.2018) laadittiin, jotta saatiin selvitettyä liikennemelun vaikutukset kaavaratkaisun toteutettavuuteen. Selvityksen myötä Liisankatu 8A rakennukseen lisättiin kaavaan lisävaatimus julkisivun ääneneristävyydestä, jotta rakennus täyttää asumiselle asetetut raja-arvot.
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Selvitys liikenteestä, huollosta ja aputiloista (Avarc Arkkitehdit Oy,
11.1.2019) laadittiin asukas-, pelastus- ja huoltoliikenteen toimivuuden, suunnitteluratkaisuiden ja vaikutusten arvioimiseksi.
Selvitys pysäköinnistä (Avarc Arkkitehdit Oy, 11.1.2019) laadittiin
robottiparkin eri vaihtoehtojen arvioimiseksi. Kaavan maanpäälliset ja -alaiset tilavaraukset pysäköintiratkaisulle perustuvat selvitykseen.
Selvitys uusista rakennelmista (Avarc Arkkitehdit Oy, 11.1.2019)
laadittiin, jotta voidaan arvioida uusien rakennelmien kuten kattoterassien, parvekkeiden ja pysäköintijärjestelmän sisäänajorakennelman vaikutuksia miljööseen ja rakennuksiin sekä antaa uusia
rakennelmia koskevat määräykset.
Palo- ja pelastusteknisellä suunnitelmalla (Paloässät Oy, 2019)
voidaan arvioida suunnitelman toteutettavuutta ja toimivuutta paloturvallisuusnäkökulmasta sekä arvioida vaikutuksia mm. turvallisuuteen.
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu
yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa
käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön
Kaavaratkaisun toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön tai lähialueen
asukkaiden asumisoloihin.
Mariankatu 23 ja Maneesikatu 7 soveltuvat rakennuksina hyvin
liike-, hotelli- tai toimitilakäyttöön. Liisankatu 8 A ja G rakennusten
tilat soveltuvat muutettavaksi myös asumiseen. Kulttuurisesti rakennukset palautuvat lähemmäksi alkuperäisiä käyttötarkoituksiaan majoitustiloina, mikäli rakennukset muutetaan hotelli- ja
asuinkäyttöön.
Kruununhaka on kantakaupungin toiminnallisesti sekoittunutta
kaupunkirakennetta ja kaavaratkaisu sopii hyvin olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen salliessaan erilaiset toiminnot.
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Mariankatu 23:n ja Maneesikatu 7:n rakennuksiin sijoittuva hotelli
on toteutuessaan Kruununhaan ensimmäinen hotelli. Hotellin sijoittuminen monipuolistaa alueen palveluita ja yhdyskuntarakennetta.
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Kaavamuutos ei vaikuta ympäröivien katualueiden liikennejärjestelyihin. Liisankatu 8 A:n pelastustoiminnan edellyttämät nostopaikat Liisankadulle on toteutettavissa niin, että kadunvarsipysäköinti
voidaan säilyttää ennallaan.
Hotelli- ja asumistoimintojen huoltoliikenne on suunniteltu järjestettäväksi ensisijaisesti tontin sisällä tai, mikäli huoltoajoneuvo ei
mahdu portista, Liisankadun puolelta kadulta nykytilanteen mukaisesti eikä vaikutusta nykytilaan verrattuna ole. Jäte- ja pelastusajoneuvojen tontille ajo edellyttäisi suojeltujen rautaporttien leventämistä.
Tulevan hotellin pääsisäänkäynnin edustalla on nykyisellään taksiasema ja linja-autopysäkki. Hotellille saapuva taksiliikenne pystynee pysähtymään Mariankadun varressa aiheuttamatta oleellista häiriötä muulle liikenteelle.
Kaava mahdollistaa autopaikkojen rakentamisen tontille. Asukaspysäköinti velvoitetaan hoitamaan tontilla maanalaisena ratkaisuna eikä se kuormita alueen kadunvarsipysäköintiä.
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Valtion rakennusperinnön ja sotilasarkkitehtuurin kannalta rakennukset muodostavat merkittävän kohteen. Viime vuodet rakennukset ovat kuitenkin toimineet valtion virastokäytössä ja ovat nyt
osin tyhjillään. Käyttötarkoituksenmuutos asumiseen ja hotellitoimintaan ei heikennä kohteen kulttuurihistoriallisia arvoja, vaan
itse asiassa toiminta on muutoksen jälkeen lähempänä kohteen
alkuperäistä käyttöä.
Muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia kaupunkikuvaan, koska
kaavamuutos kohdistuu käyttötarkoituksen muuttamiseen sekä
vähäiseltä osin pihan järjestelyihin. Kaavalliset muutokset eivät
kohdistu rakennusten katujulkisivuihin eikä korttelirakenteeseen.
Kaava edellyttää suojeltujen rakennusten kunnostamisen ja muutostöiden toteuttamisen niiden arvoja vastaavalla tavalla sekä aikaisemmissa muutostöissä menetettyjen arvojen palauttamista.
Liisankatu 8 A:ssa on Museoviraston keskeiseksi luokittelemia sisätiloja, joiden suojelun ei katsota kaavalla olevan mahdollista,
koska näiden tilojen muuttaminen asuintiloiksi mahdollistetaan
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kaavassa. Nämä Museoviraston keskeiseksi luokittelemat sisätilat
ovat Liisankatu 8 A:n ensimmäisen kerroksen viisi entisöityä huonetta kadun puolella sekä toisen kerroksen keskeisesti sijaitseva
kokoustila katujulkisivun puolella.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, turvallisuuteen
ja eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä
Käyttötarkoituksen muutos mahdollistaa yritystoiminnan ja palveluiden kehittämisen alueella ja siten lisää alueen elävyyttä aikaisempaan virastokäyttöön verrattuna. Liisankatu ja Mariankatu
ovat jo nyt kivijalkapalveluidensa ansiosta Kruununhaan aktiivista
asiointiympäristöä. Liike- ja hotellitoiminta täydentäisi erityisen hyvin alueen palvelutarjontaa sekä toisi lisää asiakkaita myös laajemmin alueiden liikkeisiin ja ravintoloihin. Asemakaavamuutos ei
tuo muutoksia naapuritonttien asumisolosuhteisiin.
Käyttötarkoituksen muutos avaa hotellin ja erityisesti siihen liittyvän ravintolan ja terassialueiden osalta korttelia ja rakennuksia
alueen asukkaille. Piha muuttuu pysäköintialueesta pääasiassa
oleskelukäyttöön ja näin lisää tontin viihtyisyyttä.
Asemakaava luo edellytykset palo- ja pelastusturvallisuuden
määräysten mukaiselle jatkosuunnittelulle ja toteutukselle.
Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset
Nykyiset vajaakäytöllä olevat tilat tai nykyisen kaavan mukainen
hallintorakennus ei käyttötarkoituksena juuri elävöitä ympäristöään. Tontin kehittäminen liike-, hotelli- ja toimitilaksi sekä uudet
asukkaat kasvattavat asiakaspohjaa myös muille alueen yrityksille
ja näin parantaa alueen elinvoimaisuutta.
Väliaikaistoimijoina olevat pienyritykset joutuvat siirtymään pois
rakennuksista muutoksen myötä. Toisaalta kaavamuutos luo
edellytyksiä uusille yrityksille tontilla, mutta myös muiden palveluiden kysynnän kasvun kautta lähiympäristössään. Näin kaavamuutos parantaa alueen yritysten toimintaedellytyksiä.
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvoston päätös 14.12.2017). Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
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Maakuntakaava
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta.
Aluevarausmerkinnällä osoitetaan Helsingin pääkeskuksessa sijaitseva valtakunnankeskus ja valtakunnallisten palvelu-, hallintoja muiden toimintojen alue niihin liittyvine liikennealueineen ja
puistoineen. Alue voi sisältää myös asumista.
Keskustatoimintojen alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen ympäristökuvaan, viihtyisyyteen, omaleimaisuuteen sekä toimivuuteen kuten jalankulku-,
pysäköinti-, huolto- ja julkisen liikenteen järjestelyjen tarkoituksenmukaisuuteen ja häiriöttömyyteen. Aluetta suunniteltaessa on varauduttava riittävään palvelutilatarjontaan.
Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen
ja valtakunnan keskus -aluetta. Lisäksi suunnittelualue kuuluu
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään
alueeseen.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriarvot.
Kaavaratkaisu on voimassa olevan maakuntakaavan mukainen.
Yleiskaava
Helsingin yleiskaava 2016:n (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on Kantakaupunki (C2) -aluetta:
Keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen hallinnon, 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 kantakaupungille ominaisen, toiminnallisesti monipuolisen ja sekoittuneen rakenteen säilyminen sekä liike- ja toimitilojen riittävä määrä. Käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä
tulee tehdä alueellinen tarkastelu. Aluetta kehitetään kestävien
kulkumuotojen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, ehdoilla Kaupunki-
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bulevardeihin rajautuvilla alueilla korttelitehokkuus tulee olla pääsääntöisesti yli 1,8 ja keskeisten katujen varsilla kadulle avautuvat
tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi.
Helsingin yleiskaavan (2016) Kulttuuriympäristöt-teemakartalla
alue on merkitty Maakuntainventoinnin kohteeksi (Uudenmaan
kulttuuriympäristöt -selvitys 2012) sekä Helsingin kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Yleiskaavan mukaan suunnittelussa tulee ottaa
huomioon maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät maisemaalueet ja kulttuuriympäristöt ja niiden ominaispiirteet sekä muinaismuistolain nojalla suojellut kohteet. Suunnittelualue kuuluu
yleiskaavan 2016

Kuva: Ote voimassa olevasta Helsingin yleiskaavasta (2016)

Kaava mahdollistaa kahdessa asumiseen muutettavassa rakennuksessa myös kahden ensimmäisen kerroksen tilat muutettavaksi asumiseen. Toinen näistä rakennuksista sijaitsee kadun
varressa eikä siinä ole kadulle avautuvia tiloja. Toinen rakennus
sijaitsee sisäpihalla. Kaava-alueen kaksi muuta rakennusta on
osoitettu liike- tai muuksi toimitilaksi. Kahden rakennuksen ensimmäisten kerrosten muuttaminen asuinkäyttöön on katsottu tapauskohtaisen harkinnan perusteella mahdolliseksi, koska suojeltavat
rakennukset eivät rakenteeltaan suosi kadulle avautuvan liiketilan
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sijoittamista kivijalkaan ja koska kaava edellyttää, että puolet
kaava-alueen kerrosalasta on oltava liike-, hotelli- tai toimistotilaa,
jolloin voidaan katsoa, että alueelle ominainen sekoittunut rakenne säilyy. Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan (2016) mukainen.
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan kokonaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on kantakaupungin
pintakallioaluetta. Kallion pinta on syvyydellä 0 10 m. Pintakallion
arvioitu esiintyminen on 0 10 m maanpinnasta. Kallioalueen soveltuvuus manalaiseen rakentamiseen ja käyttötarkoitus tutkitaan
tarkemmin asemakaavoituksen yhteydessä. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Kuva: Ote voimassa olevasta maanalaisesta yleiskaavasta

Asemakaavat
Alueella on voimassa asemakaava nro 7949 (vahvistettu
26.3.1980). Kaavan mukaan kaavamuutoksen kohteena oleva
tontti on hallinto- ja virastorakennusten korttelialuetta. Kaikki tontin rakennukset on kaavassa suojeltuja. Mariankatu 23:a ja Maneesikatu 7:ää koskee merkintä ark rakennustaiteellisesti ja
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala. Lii-
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sankatu 8 A ja G on merkinnällä so kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala. Kaavaan on merkitty kaupunkikuvallisesti arvokas puusto, joka on säilytettävä. Kaavassa osoitettu tontin rakennusoikeus on pienempi kuin olemassa olevien
rakennusten yhteenlaskettu todellinen kerrosala.

Kuva: Ote voimassa olevasta asemakaavasta.

Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Rakennuskiellot
Alueella on voimassa rajattu rakennuskielto asemakaavan laatimista ja muuttamista varten (voimassa 11.12.2020 saakka).
Muut suunnitelmat ja päätökset
Hakija on teettänyt tontille viitesuunnitelman ja siihen liittyviä selvityksiä ja suunnitelmia asemakaavoituksen pohjaksi.
Pohjakartta
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohjakartan.
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Maanomistus
Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa.
Muut lähtökohdat
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristöominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asemakaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET
Vireilletulo
Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 tontin omistajan hakemuksesta.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa:
Museovirasto
Uudenmaan ELY-keskus
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)
Viranomaisneuvottelu
Viranomaisneuvottelu Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa järjestettiin 23.5.2017 ennen kaavan vireille tuloa. Neuvotteluissa käsiteltiin kohteen suojelukysymyksiä
ja hakijan alustavia tutkielmia mahdollisten käyttötarkoitusten
osalta. Erityisesti esillä oli sisäpihan rakennuksen suojelukysymykset. Neuvotteluissa todettiin, että oikeudellisia edellytyksiä kyseisen rakennuksen purkamiselle ei ole. Sisäpihan rakennuksen
suojeluarvojen osalta neuvotteluissa todettiin asumisen olevan
hotellikäyttöä säilyttävämpi vaihtoehto. Koska piharakennuksessa
sisäpinnat eivät vastaa alkuperäisiä, tärkeimpiä säilytettäviä asioiksi todettiin tilaratkaisut, sivukäytävä ja porrashuone.
Neuvotteluissa käsiteltiin myös pihaa koskevia suojelutavoitteita.
Pihaa voidaan kehittää viihtyisämmäksi, mutta perusratkaisua ja
julkisluonteisuutta ei tule muuttaa. Tontin kulmat on jätetty rakentamiselta vapaaksi, eikä tätä perusratkaisua tule muuttaa.
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Lisäksi keskusteltiin alueen pysäköintipaikkatarpeesta ja mahdollisuudesta poiketa laskentaohjeen mukaisista autopaikoista suojellussa kohteessa.
Viitesuunnittelun ohjaamista jatkettiin viranomaisneuvotteluiden
tulosten mukaisesti. Museovirasto osallistui viitesuunnittelun ohjaamiseen.
Lisäksi 12.6.2017 järjestettiin tapaaminen ELY-keskuksen ja Museoviraston kanssa koskien Mariankatu 23:n muuttamista hotellikäyttöön ja suojeluvaatimuksia.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.
Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Meri Helsinki lehdessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 4.6. 29.6.2018 seuraavissa paikoissa:
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Asukastilaisuus (kaavapäivystys) pidettiin 13.6.2018 kaupungin
museon aulassa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty 19.2.2019 lisäämällä kuvaus rakennussuojeluprosessin kulusta sekä yleiskaava-, rakennuskielto- ja aikataulutietojen osalta.
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Viranomaisten kannanotoissa ei ollut lausuttavaa osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta lukuun ottamatta Museoviraston ja kaupunginmuseon lausuntoja.
Museovirasto otti lausunnossaan esiin Uudenmaan ELY-keskuksen Senaatin pyynnöstä vireille laittaman rakennusperintölain mukaisen suojeluharkinnan. Asetukseen perustuva suojelupäätös on
voimassa siihen asti, kunnes rakennusperintölain mukaisessa
suojeluasiassa on tehty lainvoimainen päätös. Museovirasto kehotti lausunnossaan selostamaan suojeluprosessin kulun osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Riippuen uuden rakennussuojelupäätöksen aikataulusta ja sisällöstä, voi Museoviraston mukaan
olla tarpeen ottaa asia huomioon myös kaavamääräyksissä. Lausunnossa todettiin, että kaavassa toteutuvan suojelun riittävyyttä
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tullaan arvioimaan rakennusperintölain nojalla tehtävän rakennussuojelupäätöksen valmistelussa ja näiden prosessien on tarkoituksenmukaista kulkea rinnakkain.
Museovirasto lausui nähtävillä olleesta viitesuunnitelmasta, että
käyttötarkoituksen muutos toimitiloista asumiseen, hotelliin ja ravintolaan on hyväksyttävissä, mikäli samalla pystytään turvaamaan rakennusperinnön kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ominaispiirteiden säilyminen. Ja viittasi aiempaan kommentointiin viitesuunnitelman valmistelun aikana. Museovirasto on esittänyt
huomioon otettavia suojelutavoitteita viranomaisneuvotteluiden
yhteydessä sekä sähköpostitse aikaisemmissa vaiheissa. Lausunnossa viitatussa sähköpostissa otettiin yksityiskohtaisesti kantaa viitesuunnitelman sisältöön.
Kaupunginmuseo käsitteli lausunnossaan vain arkeologisia arvoja. Alueella ei lausunnon mukaan todennäköisesti ole sellaisia
arkeologisia arvoja, jotka vaatisivat lisäselvittämistä.
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä
siten, että kuvaus suojeluprosessista lisätään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Kaavaan merkitään kohteen suojeluarvojen
turvaamiseksi vaadittavat kaavalliset suojelumääräykset käyttötarkoituksenmuutos huomioon ottaen.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteistä
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä viitesuunnitelmasta kohdistuivat käyttötarkoituksen muutokseen, rakennusja kulttuurihistoriallisiin arvoihin, alueen asukkaille aiheutuviin haittoihin (mm. meluun ja liikenteeseen), Kruununhaan alueen ominaispiirteisiin, kohteen myynti- ja kehittämisprosessiin sekä vaikutusten arviointiin. Mielipiteet jakautuivat tasaisesti hanketta kannattaviin ja vastustaviin. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakennuksen suojeluarvot turvataan kaavassa
käyttötarkoituksen muutos huomioon ottaen ja kaavaehdotuksen
selostuksessa esitetään kaavan vaikutusten arviointi. Kirjallisia
mielipiteitä saapui 5 kpl.
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 3.4.-2.5.2019
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.
Muistutukset
Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.
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Viranomaisten lausunnot
Kaavaehdotuksesta saatiin lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Museoviraston lausunnossa esitettiin huomautus koskien Liisankatu 8A:n ensimmäisen kerroksen entisöityjä huoneiden jäämistä suojelun ulkopuolelle, mutta todetaan myös, että ratkaisu on
ymmärrettävä käyttötarkoitus huomion ottaen. Museoviraston mukaan asemakaavaratkaisu turvaa riittävästi kohteen rakennusperinnön keskeisten arvojen säilymisen. HSY halusi tuoda esiin lausunnossaan, ettei asemakaavan muutosehdotus ei edellytä vesijohtojen tai viemäreiden siirtämistä. Muissa lausunnoissa ei ollut
huomautettavaa kaavaehdotuksesta.
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Museovirasto
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELYkeskus)
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo
Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen
Sähköverkko Oy ja Helen Oy.
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä
esitettyihin huomautuksiin.
Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen huomautusten johdosta.
Aineistoon tehdyt täydennykset:
kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta ja tarkennettu yleiskaavan osalta.
Asemakaavan muutoksen hyväksyminen
Kaupunkiympäristölautakunta päätti 12.11.2019 hyväksyä Mariankatu 23 asemakaavan muutoksen 12.11.2019 päivätyn piirustuksen numero 12559 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Helsingissä 12.11.2019
Marja Piimies

Oas 1369-01/19
Hankenro 5318_2
HEL 2018-002966
19.2.2019
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

MARIANKATU 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemmin 21.5.2018 päivätyn suunnitelman.
Suunnitelmaa on päivitetty lisäämällä kuvaus rakennussuojeluprosessin kulusta sekä päivittämällä
yleiskaava- ja rakennuskieltotilanne. Myös arviota kaavan hyväksymisaikataulusta on päivitetty.
Kruununhaan kaupunginosaan, kortteliin 18, tontille 3 laaditaan
asemakaavan muutosta. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on
tontin rakennusten käyttötarkoituksen muuttaminen. Kaavan valmisteluaineistoksi on laadittu viitesuunnitelma, joka on nähtävillä
samaan aikaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa. Kaavan nähtävilläoloaikana järjestetään kaavapäivystys kaupunginmuseon aulassa 13.6.2018.
Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee tonttia, jolla sijaitsee neljä rakennusta
osoitteissa Mariankatu 23, Maneesikatu 7 sekä Liisankatu 8A ja 8G. Tavoitteena on mahdollistaa rakennusten käyttötarkoituksen muutokset
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sekä käyttöä palvelevien toimintojen kuten pysäköinnin, liiketoiminnan
ja huollon vaatimat piharakenteet.
Mariankatu 23 ja Maneesikatu 7 käyttötarkoitus on tarkoitus muuttaa
hotelliksi sekä Liisankatu 8A ja Liisankatu 8G asumiseen.
Kaavan tavoitteena on turvata korttelin kaupunkirakenteen säilyminen,
liike- ja toimitilojen riittävä määrä ja tarkoituksenmukainen sijoittuminen
sekä rakennussuojeluarvojen säilyminen.
Osallistuminen ja aineistot
Kaavan nähtävilläoloaikana järjestetään kaavapäivystys 13.6. Kaavoittaja on tällöin tavattavissa klo 15 19 välisenä aikana kaupunginmuseon
aulassa, osoitteessa Aleksanterinkatu 16.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (viitesuunnitelma) on esillä 4. 29.6.2018 seuraavissa paikoissa:
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Aineistoon voi käydä tutustumassa info- ja näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 29.6.2018. Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.
Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.
Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu viimeisellä sivulla.
Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
seurat ja yhdistykset
Kruununhaan Asukasyhdistys r.y.
Helsingin Yrittäjät
asiantuntijaviranomaiset
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
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Museovirasto
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELYkeskus)
Senaatti-kiinteistöt
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten
arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.
Suunnittelun taustatietoa
Tontti on valtion omistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tontin omistajan edustajan Senaatti-kiinteistöjen hakemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Voimassa olevassa asemakaavassa (1980) alue on merkitty hallinto- ja
virastorakennusten korttelialueeksi.
Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty
Kantakaupunki (C2) alueeksi.
Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia, selvityksiä ja rakennuskielto:
Rakennushistoriaselvitys, (Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, 2016)
Viitesuunnitelma, (Avarc Arkkitehdit Oy, 2018)
Alueella on voimassa rajattu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi ja muuttamiseksi (piirustus numero 12561, voimassa
11.12.2020 saakka).
Tontilla sijaitsee nykyisin neljä toimitilakäytössä olevaa, rakennushistoriallisesti arvokasta rakennusta. Kaikki rakennukset ovat asemakaavassa
suojeltuja ja Mariankatu 23 lisäksi asetuksella suojeltu.
Kun asetuksella suojeltu rakennus luovutetaan valtiolta, on siitä käynnistettävä rakennusperintölain (laki rakennusperinnön suojelemisesta
498/2010) mukainen suojeluharkinta. Kohteen myyntiä valmistelevan
Senaatti-kiinteistöjen pyynnöstä on Uudenmaan ELY-keskus laittanut
vireille harkinnan Mariankatu 23:n sekä lisäksi tonttikokonaisuuteen
kuuluvien kolmen muun rakennuksen suojelemiseksi rakennusperintölain säädösten nojalla. Asetukseen perustuva suojelupäätös on voimassa siihen asti, kunnes rakennusperintölain mukaisessa suojeluasiassa on tehty lainvoimainen päätös.
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Lisätiedot suunnittelijoilta
Maankäyttö
Eveliina Harsia, arkkitehti, p. (09) 310 20534, eveliina.harsia@hel.fi
Liikenne
Juuso Helander, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37134,
juuso.helander@hel.fi
Teknistaloudelliset asiat
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37347,
karri.kyllastinen@hel.fi
Julkiset ulkotilat, maisema
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, p. (09) 310 39857, jere.saarikko@hel.fi
Rakennussuojelu
Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, sakari.mentu @hel.fi
Vuorovaikutus
Anu Hämäläinen, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310 37396,
anu.hamalainen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa (facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata osoitteesta
www.hel.fi/suunnitelmavahti.
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1. YLEISTÄ
Tässä työssä laaditaan kaavamuutoksen meluselvitys Helsingin Kruunuhaassa sijaitsevalle korttelille 18. Meluselvitys käsittelee tontin länsiosassa sijaitsevia neljää rakennusta. Mariankatu 23:n
ja Maneesikatu 7:n kiinteistöt muutetaan hotelliksi ja muut rakennukset tulevat asuntokäyttöön.
Meluselvitystä tullaan käyttämään kohteen hankesuunnittelussa, päätöksenteossa ja kaavaehdotuksen laatimisessa.
Työ on tehty ICON Kiinteistörahastot Oy:n toimeksiannosta, josta yhteyshenkilönä on toiminut
Susanna Vatanen. Ramboll Finland Oy:ssä työstä on vastannut projektipäällikkö DI Veli-Matti YliKätkä. Meluselvityksen on tehnyt DI Laura Pilvinen.
Työssä selvitettiin laskennallisesti mallintamalla suunnittelukohteen ulkopihalle sekä rakennusten
julkisivuille kohdistuva katuliikenteen melu. Melutarkastelujen lähtökohtana olivat Valtioneuvoston
päätöksen 993/92 mukaiset meluohjearvot.

Kuva 1.1 Suunnittelualueen sijainti (Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 10/2018 aineistoa)
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2. MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT
2.1

Laskentaohjelma
Katuliikenteen meluselvitys on tehty SoundPLAN 8.0 – ohjelmistolla käyttäen ohjelmaan sisältyvää
pohjoismaista tieliikennemelun laskentamallia /1/. Laskentaohjelma laskee melun leviämisen 3Dmaastomallissa huomioiden mm. etäisyysvaimentumisen, maastonmuodot, rakennukset, meluesteet ja heijastukset. Lisätietoa ohjelmistosta on saatavilla osoitteessa www.soundplan.eu.

2.2

Maastomallin lähtötiedot
Laskennoissa käytetty maastomalli on tehty Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvelun kartta-aineiston pohjalta. Katujen reunaviivat ja nykyiset rakennukset ovat saatu kantakartta-aineistosta. Lisäksi akustisesti kovat pinnat, kuten asfaltoidut kadut ja pihat, on otettu mallinnuksessa huomioon. Lisäksi Liisankadulle on käytetty tieliikennemelumallin käsikirjan mukaista
kivetyksen (paving stones) korjausta + 3 dB

2.3

Liikennelähtötiedot
Laskennassa on huomioitu katuliikenteen aiheuttamat melutasot vuoden 2040 ennusteliikennemäärillä, jotka esitetty taulukossa 2.3.1.
Katuliikennemäärätiedot saatiin Helsingin kaupungin liikenneinsinööriltä Kaisa Reunanen-Krauselta
(8.10.2018). Katuliikennemäärät nykytilanteessa 2018 ja ennustetilanteessa 2040 on ennustettu
pysyvän samoina.
Pohjoismainen liikennemelumalli ei huomioi alle 40 km/h nopeuksia ja tästä syystä kadut on mallinnettu 40 km/h nopeudella.
Taulukko 2.3.1. Liikennetiedot

Katuliikenne

KAVL
(ajoneuvoa/vrk)

Raskas
liikenne

Nopeus

(%)

(km/h)

Liisankatu

5 190

4,5

30

Meritullinkatu

1 420

2,3

30

Maneesikatu

771

3,4

30

2 500

8,4

30

Mariankatu

Päiväajan liikenteen osuudeksi on määritetty 90% KVL:stä.
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3. MELUN OHJEARVOT JA TOIMENPIDERAJAT
Valtioneuvosto on antanut päätöksen yleisistä melutason ohjearvoista (VNp 993/92). Päätöksen
mukaan melutaso ei saa ylittää taulukossa 3.1 esitettyjä arvoja.
Taulukko 3.1. VNp 993/92 mukaiset yleiset melutason ohjearvot.

Melun A-painotettu keskiäänitaso
(ekvivalenttitaso), LAeq, enintään
Päivällä
Yöllä
klo 7-22
klo 22-7
ULKONA
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja
niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet
Loma-asumiseen käytettävät alueet 4), leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet
SISÄLLÄ
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet
Opetus- ja kokoontumistilat
Liike- ja toimistohuoneet

55 dB

50/45 dB1) 2)

45 dB

40 dB3)

35 dB

30 dB

35 dB
45 dB

-

1)

Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.

2)

Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.

3)

Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnoin-

tiin yöllä.
4)

Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja

Ohjearvon määrittely tarkoittaa keskiäänitasoa eli ekvivalenttiäänitasoa koko ohjearvon aikavälillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon ylitykset eivät välttämättä aiheuta päätöksessä tarkoitetun ohjearvon ylittymistä, mikäli aikaväli sisältää vastaavasti myös hiljaisempia ajanjaksoja.
Samat sisämeluvaatimukset löytyvät myös sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksesta (545/2015), jossa on annettu toimenpiderajat asuin-, potilas- ja majoitus huoneille, sekä
opetustiloille tai muun kokoontumistilan terveydellisten olosuhteiden todentamiseen sisämelun
päivä- ja yöajan keskiäänitasojen osalta. Melun A-painotetun keskiäänitason (LAeq) päiväajan (klo
7-22) toimenpideraja on 35 dB.

4. MELULASKENNAT
Melulaskennat on tehty liikennemäärien mukaan siten, että tuloksia voidaan verrata suoraan valtioneuvoston päätöksen mukaisiin päivä- (07-22) ja yöajan (22–07) ohjearvoihin.
Meluvyöhykelaskentojen äänitasot on esitetty 5 dB välein vaihtuvin värialuein. Meluvyöhykelaskennat on tehty 3 x 3 m laskentaruudukkoon ja laskenta on tehty + 2 m korkeudelle maanpinnasta. Lisäksi suunniteltujen asuinrakennuksen julkisivujen ja parvekkeiden melutilanteen arvioimista varten on tehty melulaskennat julkisivuihin kohdistuvista keskiäänitasoista.
Koska Liisankadulla, Mariankadulla, Meritullinkadulla ja Maneesikadulla liikennemäärä ei ennusteissa kasva nykyisestä, on laskennat esitetty vain vuoden 2040 ennustetilanteessa.
Melulaskennan tulokset on esitetty liitteenä olevissa kuvissa 1-6.
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Pohjoismaisten tie- ja raideliikennelaskentamallien laskentaepävarmuutena voidaan pitää alle
500 m laskentaetäisyyksillä noin ± 2 dB.

5. TULOKSET JA SUOSITUKSET
5.1

Ulko-oleskelualueet
Kuvissa 1 ja 2 on esitetty alueen päivä- ja yöajan melualueet vuoden 2040 ennusteliikennemäärillä.
Katuliikenteen aiheuttaa suunnittelualueelleen piha-alueelle päivätilanteessa 45-50 dB melutasot
ja yötilanteessa alueelle kohdistuu 45 dB. Helsingissä keskusta-alueella asumiseen käytettävillä
alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla ohjearvon rajana käytetään päivätilanteessa 55 dB ja yötilanteessa 50 dB.
Päivätilanteessa ohjearvon 50 dB ylitys on hyvin pieni suunnittelualueen luoteiskulmassa, eikä meluntorjuntaa tarvita.

5.2

Julkisivuihin kohdistuva melu
Rakennuksen ulkovaipalta vaadittu kaavamääräyksiin liitettävä kokonaiseristävyys eli äänitasoero
määräytyy näihin kohdistuvan päiväajan keskiäänitason ja vastaavan ohjearvon erotuksena.
Taulukon
3.1
mukaisesti
tulee
sisällä
asuin-,
potilasja
majoitushuoneissa alittaa päiväaikaan 35 dB keskiäänitaso. Sisämelun ohjearvot ovat samat sekä uusilla
että vanhoilla alueilla. Mikäli vaadittu äänitasoero on alle 30 dB, ei erityisiä ääneneristävyysvaatimuksia yleensä ole tarpeen asettaa kaavamääräyksiin.
Kuvien 3-6 mukaan julkisivuihin kohdistuu ennustetilanteessa Liisankadun puolella enintään 67 dB
päiväaikainen melutaso ja Mariankadulta enintään 62-64 dB. Äänitasoerovaatimukseksi Liisankadulle muodostuu 67-35 dB = 32 dB. Mariankadulle äänitasovaatimukseksi muodostuu 64-35 dB =
29 dB, mikä täytyy normaalilla seinärakenteella ilman erillistä asemakaavamääräystä.

5.3

Melun vaikutus asuntojen suuntautumiseen
ELY: n oppaassa, jota kaavoituksessa sovelletaan pääkaupunkiseudulla, on todettu: ”Jos asuinrakennuksen julkisivulla ylittyy päivällä keskiäänitaso 65 dB, tulee kaavassa määrätä asunnot aukeamaan myös suuntaan, jossa ohjearvot täyttyvät (ns. läpitalon huoneisto). Takaamalla asunnon avautuminen hiljaisemman julkisivun puolelle mahdollistetaan asunnon tuulettaminen ilman
melusta aiheutuvaa haittaa…” /3/. Tämän ohjeen mukaan suositeltavaa olisi, että Liisankadun
puolella asunnot (jotka sijaitsevat julkisivun 1-4 kerroksessa) eivät avautuisi yksinomaan Liisankadun puolelle, joille kohdistuvan melun taso ylittää 65 dBA päiväajan keskiäänitasona laskettuna. Vähintään yhden asunnon julkisivun tulisi suuntautua puolelle, jossa piha-alueiden ohjearvot alittuvat.

5.4

Runkoäänten eristäminen
Kohteeseen on suunnitteilla maanalainen robottipysäköintilaitos. Laitteisto on tärinäeristettävä
rakennusten rungosta ja perustuksista runkoäänten estämiseksi. Eristys voidaan toteuttaa käyttämällä joustavia tärinäeristimiä sekä katkaisemalla lattia ympäröivistä rakenteista. Laitetoimittaja varmistaa soveltuvan eristyksen laitteiston tyypin mukaisesti.
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Merkinnät
Suunniteltava rakennus
Nykyinen rakennus
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KVL 2500
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40 km/h

Mittakaava 1:600
0
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MELULASKENNAN TIEDOT
Ohjelma: SoundPLAN 8.0
Menetelmä: RTN - Nordic 1996
Äänen heijastuksia: 2, heijastavan
kohteen max. etäisyys
- laskentapisteeseen 200m
- äänilähteeseen 50m
Laskentasäde: 1500m
Laskentaruudukko: 3 m x 3 m
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Julkisivuihin aiheutuvat melutasot
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Katuliikenteen yöajan klo 22-7 keskiäänitaso (LAeq)
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Julkisivuihin aiheutuvat melutasot
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MELULASKENNAN TIEDOT
Ohjelma: SoundPLAN 8.0
Menetelmä: RTN - Nordic 1996
Äänen heijastuksia: 2, heijastavan
kohteen max. etäisyys
- laskentapisteeseen 200m
- äänilähteeseen 50m
Laskentasäde: 1500m
Laskentaruudukko: 3 m x 3 m

