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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Pakilassa, Rappa-
rintie 6:ssa sijaitsevaa toimistorakennusten korttelialuetta, tonttia
34092/6. Kaavaratkaisu mahdollistaa toimistorakennusten kortteli-
alueen käyttötarkoituksen muuttamisen erillispientalojen kortteli-
alueeksi ja asuin-, liike- ja toimistorakennuksien korttelialueeksi.
Erillispientalojen korttelialueella mahdollistetaan kaksiasuntoisen
erillistalon rakentaminen. Kerrosalaa erillispientalotontille on osoi-
tettu 200 k-m2. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen
tehokkuus on e=0,4 ja tontilla monipuolistetaan tontin käyttötarkoi-
tusta.

Uutta kerrosalaa muodostuu yhteensä 619 k-m2. Asemakaava-
muutoksen yhteydessä poistuu toimistorakennusten korttelialu-
etta, jolle on osoitettu kerrosalaa 665 k-m2.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että tont-
tia kehitetään tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

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

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa vajaakäyttöisen toi-
mistorakennusten tontin tehostaminen ja uusien asuntojen raken-
taminen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että asuntotuotantoa edistetään.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 1 663 m2.

Kaavaratkaisun myötä uutta kerrosalaa muodostuu 619 k-m2. Eril-
lisientalotontin asuinkerrosala on 200 k-m2. Toteutunut toimisto-
kerrosala on 419 k-m2, jota ei muuteta kaavamuutoksessa. Muu-
toksessa kokonaiskerrosala laskee 46 k-m2.
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on pientalovaltaista aluetta, jonka tehokkuus omakotitalojen,
rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen korttelialueilla on
e=0,25. Toimistorakennuksen tontin tehokkuus e=0,4. Alueella
mahdollistetaan kaksikerroksinen rakentaminen.

Suunnittelualue on toimistorakennusten korttelialuetta, jossa sijait-
see toimistorakennus tontin eteläosassa ja huoltorakennus poh-
joisosassa. Tonttia ei ole rakennettu asemakaavan mahdollista-
malla tehokkuudella, vaan tontilla on jäljellä käyttämätöntä raken-
nusoikeutta noin 166 k-m2. Huoltorakennus on tarkoitus purkaa
tarpeettomana.

Kaavaratkaisu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä esitetyssä viite-
suunnitelmassa erillispientalotontille on esitetty tehokkuusluku
e=0,25. Asemakaavassa käytetään kerrosalamerkintää. Tontille
osoitettu 200 kerrosneliömetriä on mahdollista toteuttaa viitesuun-
nitelman mukaisesti niin, että pientalon toinen kerros rakennetaan
kokonaisena. Rakennuksen koko ja kerrosluku pysyvät samana,
vaikka laskennallinen rakennusoikeus lisääntyy 46 kerrosneliö-
metrillä.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL)

Korttelialue muodostuu toimistorakennusten korttelialueesta.
Tontti on 1 048 m2. Olemassa olevan rakennuksen kerrosala to-
teuttaa tonttitehokkuutta e=0,4. Tontin kerrosalasta saa käyttää
enintään 35 % asuntoja varten. Asuntoja saa olla enintään kaksi.
suurin sallittu kerrosluku on kaksi.

Erillispientalojen korttelialue (AO )

Korttelialue muodostuu toimistorakennuksien korttelialueesta.
Tontti on 615 m2. Tontin keskivaiheille on osoitettu rakennusala,
jolle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen. Rakennuksessa voi
olla kaksi asuntoa. Kerrosalaa osoitetaan 200 m2. Tontille saa
kerrosalan lisäksi rakentaa autonsuojatiloja enintään
20 m2/asunto sekä varastotilaa enintään 5 m2/asunto. Suurin sal-
littu kerrosluku on kaksi.
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Liikenne

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisussa ei ole katualuetta, eikä kaavaratkaisulla ole vai-
kutusta liikenteeseen.

Palvelut

Lähtökohdat

Toimistorakennusten tontilla olevassa liikerakennuksessa sijait-
see tällä hetkellä mm. ompelimo.

Kaavaratkaisu

Asemakaavamuutos mahdollistaa liiketilojen ja toimistotilojen si-
joittumisen tontille nykyisellä laajuudellaan. Kaavamuutos mah-
dollistaa myös rakennuksen liiketilat.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Vaikutukset

Asemakaavamuutoksen vaikutukset liikenteeseen sekä kaupunki-
kuvaan ovat vähäisiä.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017).

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on asuntovaltaista aluetta (A4), jossa aluetta kehitetään pää-
asiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä
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lähipalvelujen käyttöön. Korttelitehokkuus on pääasiassa alle 0,4.
Alueen pinta-alasta keskimäärin 70 % tai enemmän on kortteli-
maata. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan (2016)
mukainen.

Ote 5.12.2018 voimaan tulleesta yleiskaavasta 2016

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupunkialuei-
den pintakallioaluetta.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 9864 (vahvistettu
27.2.1991). Asemakaavan mukaan korttelialueen käyttötarkoitus
on toimistorakennusten korttelialuetta. Tontin tehokkuusluku on
e=0,4 ja korkein sallittu kerrosluku on kaksi.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Rakennuskiellot

Asemakaavamuutoksessa alueelle osoitetaan uusia tontteja, joita
ei ole merkitty kiinteistörekisteriin, joten alueella on voimassa ra-
kennuskielto maankäyttö- ja rakennuslain 81 §:n nojalla.
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Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa.

Muut lähtökohdat

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

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 (päivitetty hakemus 2018)
tontin omistajan hakemuksesta.

Viranomaisyhteistyö

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

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

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 Helsingin uutiset lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 8.10. 2.11.2018 seuraavissa paikoissa:
 Maunulan kirjastossa, Metsäpurontie 4
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

info- ja näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa (käyntiosoite Na-
rinkka 2)

http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotoissa osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta ei ollut huomauttamista tai lausuttavaa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuvat tontin rakennusalan sijaintiin ja tontin hy-
väksyttävään käyttötarkoitukseen. Mielipiteet on otettu huomioon
kaavoitustyössä siten, että rakennusala sijoittuu erillispientalojen
korttelialueella neljän metrin etäisyydelle naapurirajoista.
Kirjallisia mielipiteitä saapui 2 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet

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

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Helsingissä, 3.1.2019
Marja Piimies
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

PAKILA, RAPPARITIE 6:N ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Rapparintie 6:ssa sijaitsevasta toimistorakennusten kortteli-
alueesta osa muutetaan erillispientalotontiksi. Uudelle ton-
tille suunnitellaan kaksikerroksista pientaloa, jossa voi olla
enintään kaksi asuntoa.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Rapparintie 6:ssa sijaitsevaa toi-
mistorakennusten korttelialuetta, tonttia 34092/6. Asemakaavan
muutos mahdollistaa erillispientalotontin erottamisen olemassa
olevan tontin pohjoisosasta. Uuden muodostuvan tontin käyttötar-
koitus mahdollistaa alueellista tehokkuutta noudattelevan kaksi-
kerroksisen, enintään kaksiasuntoisen pientalon rakentamisen.
Nykyiset tontilla olevat toimitilat sekä asuminen tullaan mahdollis-
tamaan jatkossa. Tontin pohjoisosassa on tarkoitus purkaa ole-
massa oleva huoltorakennus.
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Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa
(viitesuunnitelma) on esillä 8.10. 2.11.2018 seuraavissa pai-
koissa:
 Maunulan kirjastossa, Metsäpurontie 4
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

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

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta pyydetään esittämään viimeistään 2.11.2018 Kirjalli-
set mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kau-
pungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13) tai sähköpostilla helsinki.kir-
jaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika
tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille jär-
jestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lau-
sunnot.

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

Osalliset

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

 Pakila-seura
 Pakilan Omakotiyhdistys ry
 Pakilan kiinteistönomistajain Yhdistys ry
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Vaikutusten arviointi

http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet
mailto:helsinki.kir-jaamo@hel.fi
mailto:helsinki.kir-jaamo@hel.fi
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Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen
vaikutuksia muun muassa kaupunkikuvaan ja liikenteeseen ja laa-
ditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutus-
ten arvioimiseksi. Kaavamuutos on toteutuessaan vaikutuksiltaan
vähäinen.

Suunnittelun taustatietoa

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vi-
reille tontin omistajan hakemuksesta.

Voimassa olevassa asemakaavassa nro. 9864 (vuodelta 1991)
tontti on merkitty toimistorakennusten korttelialueeksi. Tontin te-
hokkuus on e = 0,4 ja sallittu korkein kerrosluku kaksi.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty pienta-
lovaltaiseksi alueeksi.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on merkitty A4 asuntovaltaiseksi alueeksi.

Tontilla sijaitsee nykyisin kaksikerroksinen toimistorakennus,
jonka ylimmässä kerroksessa sijaitsee kaksi asuntoa. Tontin poh-
joisosassa sijaitsee huoltorakennus, joka on tarkoitus purkaa.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Ann Charlotte Roberts, arkkitehti, p. (09) 310 37033,
anncharlotte.roberts@hel.fi

Liikenne
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37132,
kari.tenkanen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa
(facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinki-
kymp) sekä Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata
osoitteesta www.hel.fi/suunnitelmavahti.

mailto:anncharlotte.roberts@hel.fi
mailto:kari.tenkanen@hel.fi
http://facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://twitter.com/helsinki-kymp
http://twitter.com/helsinki-kymp
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
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Kaavoituksen eteneminen
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PARITALON JULKISIVULUONNOKSET 1:400

RAPPARINTIE 6, 00660 HELSINKI

KAUPUNGINOSA 34
KORTTELI 34092
TONTTI 6

TOIMISTORAKENNUS 419 kem2
AUTOTALLIRAKENNUS 80 kem2

UUSI TONTTIJAKO 1048 m2 ja 615 m2

MUUTOS ASUIN- LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUEEKSI (AL):

TEHOKKUUSLUKU 0,4

1048 m2 x 0,4 = 419 kem2

OLEMASSA OLEVASSA TOIMISTORAKENNUKSESSA 2 ASUNTOA
ASUNTO 1: 73,0 kem2 (pinta-ala laskettu vanhojen piirustusten perusteella)
ASUNTO 2: 73,0 kem2 (pinta-ala laskettu vanhojen piirustusten perusteella)

TOIMISTOTILAT: 1AP/60kem2 -> 419-(2x73)=273 kem2 -> 5AP

RAKENNUSOIKEUS POHJOISEN PUOLEISELLE TONTILLE,
MUUTOS ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUEEKSI (AO):

TEHOKKUUSLUKU 0,25

615 m2 x 0,25 = 154 kem2

AUTOTALLIRAKENNUS 80 kem2 PURETAAN

RAKENNETAAN 2-KERROKSINEN PARITALO

AUTOSUOJA 20 kem2/AS
VARASTOTILA 5 kem2/AS

PARITALON
POHJAPIIRUSTUKSET 1:400

ASEMAPIIRUSTUS 1:500
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