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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksen sisältö  

 
Asemakaavan muutoksella teollisuus- ja varastorakennusten tontti 
31134/2 (T) muutetaan asuinkerrostalojen tontiksi (AK), jolle saadaan 
rakentaa kaksi asuinrakennusta, kahdeksan- ja viisi–kuusikerroksisen. 
Teollisuusrakennus tontilla puretaan. Rakennusoikeus on 5 900 ker-
rosneliömetriä ja tonttitehokkuusluku e = 1,7, mikä on nykyistä asema-
kaavan tehokkuuslukua e = 2,0 alempi. Asuntojen keskipinta-alan tulee 
olla vähintään 75 huoneistoneliömetriä. Määräys ei koske vuokra-
asuntotuotantoa. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tu-
lee käyttää paikalla muurattua punatiiltä ja kolmikerrosrappausta. Auto-
paikat tulee sijoittaa maanalaisiin tiloihin tontilla.  
 

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet 
 
Kaavoitustyö on käynnistetty maanomistajan aloitteesta. Kaavamuutos 
on laadittu hakijan konsultin tekemän viitesuunnitelman pohjalta.  
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta ei ole esitetty mielipiteitä. 
 
Asemakaavan muutosluonnos on pidetty nähtävänä kaupunkisuunnitte-
luvirastossa, Lauttasaaren kirjastossa ja viraston internetsivuilla. Muu-
tosluonnoksesta on jätetty kolme mielipidettä, jotka on otettu kaavoitus-
työssä huomioon.  
 
Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 21.1.–21.2.2011.  
Siitä on jätetty kaksi muistutusta, jotka on otettu kaavoitustyössä huo-
mioon.  
 

2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  
 

Asemakaavan muutosta koskee kaksi erityistavoitetta:  
 
– riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäy-

tössä varmistettava tonttimaan riittävyys 
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– pilaantuneen maa-alueen puhdistustarpeen selvittäminen 
ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin. 

 
Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa. Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamista 
käsitellään selostuksen kohdassa Maaperän rakennettavuus ja puhta-
us. 
 
Lisäksi kaavaa muutetaan alueella, jolla asuntotuotannolla on hyvät 
edellytykset toteutua sekä valmiiksi rakennetun yhdyskuntateknisen 
huollon ja palveluverkon että rakentamisvalmiuden osalta.  
 

Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta, jota suunni-
tellaan asumiseen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen se-
kä näihin liittyvien palveluiden ja toimintojen alueena.  

 
Yleiskaava  

 
Helsingin yleiskaava 2002:ssa kaava-alue kuuluu kerrostalovaltaiseen 
alueeseen (asuminen/toimitila), jota kehitetään asumisen, kaupan, jul-
kisten palvelujen ja virkistyksen sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamatto-
maan toimitilakäyttöön ja alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen 
huollon ja liikenteen käyttöön. Nyt laadittu asemakaavan muutos on 
yleiskaavan mukainen.  

 
Asemakaava 

 
Tontilla on voimassa asemakaava nro 8880 (vahvistettu 7.11.1985), 
jossa tontti on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T). Ton-
tille saa rakentaa rakennuksen, jonka räystäskorkeus on enintään 24,8 
metriä merenpinnan tasosta laskettuna. Tonttitehokkuus on e = 2,0 ja 
tontin rakennusoikeus 6 956 kerrosalan neliömetriä. Autopaikkoja on 
oltava vähintään yksi teollisuusrakennusten 100 ja varastorakennusten 
250 kerrosalan neliömetriä kohden.  
 

Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
 

Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin.  
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Muut suunnitelmat ja päätökset 

 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan 23.3.2006 hyväksymien Vattuniemen 
keskeisten toimitilatonttien maankäytön periaatteiden mukaan korttelin 
31134 toimitilatontit saadaan muuttaa asuinkäyttöön.  
 

Pohjakartta  
 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 28.5.2010. 
 

Maanomistus 
 
Tontti on yksityisomistuksessa.  
 

Rakennettu ympäristö   
 

Tontilla 31134/2 on vuonna 1965 valmistunut kolmikerroksinen teolli-
suus- ja varastorakennus. Rakennuksen kerrosala on 4 400 kerrosne-
liömetriä.  
 
Tontti sijaitsee toiminnoiltaan monipuolisen Vattuniemen työpaikka- ja 
asuntoalueella, jolla palvelut keskittyvät lähellä sijaitsevan Heikkilän-
aukion alueelle. Korttelin 31134 pääosin 1970-luvulla rakennetut asuin-
kerrostalot ovat viisi–yhdeksänkerroksisia. Nahkahousuntien puolella 
korttelia on kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo ja kolme–viisiker-
roksisia punatiilisiä toimitilarakennuksia.  
 

Suojelukohteet 
 
Kaupunginmuseo esitti 20.8.1999 eräitä Vattuniemen kohteita suojelta-
vaksi ja että alueen 1960- ja 1970-luvun rakennuskantaa tulisi myös 
pyrkiä säilyttämään ja ottaa purkamisen sijasta suunnittelun lähtökoh-
daksi vanhan rakennuksen hyödyntäminen. Asemakaavan muutosalu-
eella ei ole kaupunginmuseon suojeltavaksi esittämiä rakennuksia. 
Kaupunkisuunnitteluvirastossa tehdyssä Vattuniemen toimitilaraken-
nusten selvityksessä tontilla sijaitseva rakennuksen on arvioitu olevan 
vailla erityisiä arkkitehtonisia arvoja ja historialliselta arvoltaan vähäi-
seksi. Kaupunkikuvassa rakennus liittyy huonosti ympäristöönsä. 
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Katuliikenne aiheuttaa meluhäiriötä. Kiinteistössä toimivien yritysten 
käyttöhistoriasta ja maaperän pilaantuneisuudesta ja kunnostustar-
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peesta on tehty ympäristötekninen perusselvitys. Sen mukaan maape-
rässä on arseenilla ja lyijyllä nuhraantuneita maa-aineksia.  
 

3 
TAVOITTEET 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on asuntorakentaminen, joka 
täydentää luontevasti korttelia ja katukuvaa. Tavoitteena on myös teh-
dä mahdolliseksi pienten lähipalveluiden sijoittuminen tontille. 
 

4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Asemakaavan muutoksessa tontista 31134/2 muodostetaan arkkitehti-
toimisto Pet Michael Oy:n laatiman viitesuunnitelman mukaisesti asuin-
kerrostalojen korttelialue (AK). Kahdeksankerroksinen asuinrakennus 
sijoitetaan Melkonkadun varrelle ja viisi–kuusikerroksinen asuinraken-
nus tontin takaosaan. Asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 75 
huoneistoneliömetriä; määräys ei koske vuokra-asuntotuotantoa. Ton-
tille tulee sijoittaa vähintään 200 m2 myymälä- tai muuta asiakaspalve-
lutilaa. Tontille saadaan myös sijoittaa lasten päiväkotitiloja. Rakennus-
ten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää paikalla muurattua 
punaista tiiltä ja peittävää rappausta.  
 
Asemakaavan muutoksen rakennusoikeus on 5 900 kerrosneliömetriä 
ja tonttitehokkuus on e = 1,7. Autopaikkoja tulee toteuttaa vähintään 
yksi autopaikka 100 asuinkerrosneliötä kohden. Kaikki autopaikat tulee 
sijoittaa tontille maanalaisiin tiloihin.  
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Alueella on olemassa tarvittavat yhdyskuntatekniset verkostot. 
 

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 
 
Maaperän pilaantumista tulee edelleen selvittää rakennuksen purkami-
sen aikana, ennen rakennusluvan myöntämistä ja pilaantunut maaperä 
puhdistaa ennen rakentamiseen ryhtymistä. 
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Melkonkadun liikennemäärä on noin 2 100 ajoneuvoa/vrk. Kadun puo-
leisten asuinhuoneistojen ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakentei-
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den ääneneristävyys liikenteen melua vastaan tulee olla vähintään 34 
dB(LAeq). Naapuritontin 9 toimistorakennuksen ilmanvaihtolaitteiden 
mahdollisesti häiritsevä melu on huomioitava rakennuslupavaiheessa. 
 

5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Asemakaavan muutos teollisuus- ja varastorakennustontista asuinton-
tiksi täydentää korttelia 31134, joka tekeillä olevilla kaavamuutoksilla 
on muuttumassa kokonaan asuinkortteliksi. Rakentaminen lisää Laut-
tasaaren asuntotarjontaa hyvien palvelujen, liikenneyhteyksien ja puis-
tojen tuntumassa. Naapuritalojen asuntojen näkymät muuttuvat niin, et-
tä näkymiä joiltain osin supistuu; toisaalta teollisuusrakennuksen pur-
kaminen avartaa naapuritalojen näkymiä eräiltä osin merkittävästi.  
 

6 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaavoitustyö on tullut vireille tontin omistajan RMS INVEST Oy:n ha-
kemuksen johdosta (saapunut 18.2.2009).  
 
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 14.10.2010).   
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.  
 
Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävä-
nä kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Lauttasaaren kirjastossa 28.10.–
19.11.2010 sekä viraston internetsivuilla.  
 

Viranomaisyhteistyö  
 
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaistyötä 
Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston, ympäristökeskuksen ja 
kaupunginmuseon kanssa. Ympäristökeskus on ilmoittanut, että suun-
nitellut maaperän pilaantuneisuustutkimukset ovat tarpeen ja että tontin 
tarkempi käyttöhistoria tulee selvittää suunnittelun lähtötiedoiksi. Asuin-
rakennusten suunnittelussa tulee huomioida naapuritontilla 31134/9 
Nahkahousuntie 5) säilyvän rakennuksen ilmanvaihtolaitteiden  
mahdollinen melu.  
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Ympäristökeskuksen ilmoittamat asiat on otettu huomioon kaavaehdo-
tusta laadittaessa siten, että maaperän jatkotutkimuksesta ja puhdista-
misesta on kaavassa määräys. Naapuritontin 9 toimistorakennuksen 
ilmanvaihtolaitteiden mahdollisesti häiritsevä melu on huomioitava ra-
kennuslupavaiheessa. 
 

Esitetyt mielipiteet 
 
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse kolme mielipidettä, jotka koskivat asemakaavan muutos-
luonnosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty puhelimitse.  
 
Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet kohdistuivat uuden rakennuksen 
korkeuteen ja alueen liian tiiviiseen rakentamiseen, autopaikkavaati-
muksen ja palvelujen riittämättömyyteen ja kokonaissuunnitelman puut-
tumiseen. Myönteisenä pidettiin muutosta asuntoalueeksi, asuntojen 
hallintamuotoa ja 75m2 keskikokovaatimuksen säilyttämistä.  
 
Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että keskikoko-
vaatimus on kaavamääräyksissä. Kaavaehdotuksen rakentamisen te-
hokkuus noudattaa tasapuolisesti alueen kaavamuutoksissa käytettyä 
tehokkuutta. 
 

Muistutukset ja lausunnot sekä nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset 
 
Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 21.1.–21.2.2011. 
 
Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin kiinteistölautakunnan ja ra-
kennusviraston sekä ympäristökeskuksen lausunnot. Ehdotuksesta 
tehtiin kaksi muistutusta.  
 
Muistutusten ja lausuntojen johdosta asemakaavan muutosehdotuk-
seen tehty seuraavat muutokset:  
 
– Tontin pihan puolelle suunnitellun rakennuksen rakennus-

alaa on siirretty 3,5 metriä kauemmas naapuritontin 
31134/6 rajasta ja rakennuksen ylin kerros on porrastettu 
itäsivulla kerrosta matalammaksi.  

 
– Tontille tulee sijoittaa vähintään 200 m2 myymälä-, ravinto-

la- tai muuta asiakaspalvelutilaa. 
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Muut muutokset 
 
– Pihalle on osoitettu ulkoiluvälinevaraston rakennusala ja 

maanalaista tilaa (ma) on laajennettu asukkaiden yhteisti-
lojen tarkistetun mitoituksen mukaisesti.  
 

– Kadunvarsirakennuksen ylimmän kerroksen porrastusta on 
vähäisessä määrin muutettu ja kerrosluku tarkistettu maas-
ton korkeusaseman mukaisesti kahdeksaksi kerrokseksi.  

 
7 
KÄSITTELYVAIHEET 

 
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 9.12.2010, ja se päätti puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä. 
 
Merkittiin, että puheenjohtaja Rauhamäki jäsen Palmroth-Leinon kan-
nattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: Asemakaavamääräyk-
sistä tulee poista kohta "Asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 
75 m2 huoneistoalaa". 
 

Merkittiin, että suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdo-
tus voitti äänin 5 (Holopainen, Villanen, Niemi, Puura, Soi-
ninvaara) – 3 (Männistö, Palmroth-Leino, Rauhamäki). Jä-
sen Johansson äänesti tyhjää. 

 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 29.11.2011 muuttaa asemakaa-
van muutosehdotusta muistutusten ja lausuntojen johdosta. 
 
Käsittely 
 
Vastaehdotus: 
Lasse Männistö: Esitän, että asemakaavamääräyksistä ja -merkinnöis-
tä poistetaan vaatimus asuntojen 75 neliön keskipinta-alasta. 
Kannattajat: Stefan Johansson 
 
1. Äänestys 
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Esitän, että asemakaavamääräyksistä ja -merkinnöistä 
poistetaan vaatimus asuntojen 75 neliön keskipinta-alasta. 
 
Jaa-äänet: 5: Mari Holopainen, Matti Niemi, Heli Puura, Osmo Soinin-
vaara, Sampo Villanen 
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Ei-äänet: 4: Stefan Johansson, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Elina 
Palmroth-Leino 
 
 
Helsingissä 29.11.2011 
 
 
 
 
Olavi Veltheim 
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VATTUNIEMI, MELKONKATU 15 JA
NAHKAHOUSUNTIE 1, 3 ja 5
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee korttelin
31134 tontteja 2, 7 ja 8 Lauttasaaren Vattu-
niemessä, osoitteissa Melkonkatu 15 ja
Nahkahousuntie 1-3.

Nykytilanne

Tonteilla on pienteollisuus- ja toimistoraken-
nuksia sekä liikunta- ja liiketiloja.

Mitä alueelle suunnitellaan

Tonteille suunnitellaan uusia asuinraken-
nuksia ja nykyiset rakennukset puretaan.
Autopaikat sijoitetaan pihanalaisiin pysä-
köintikellareihin, joihin ajo on kadulta.

Aloite

Asemakaavan muuttaminen on tullut vireille
tontinomistajien hakemuksesta.

Maanomistus

Tontit ovat yksityisomistuksessa.

Kaavatilanne

Nykyisessä asemakaavassa Nahkahousun-
tie 1 (tontti 7) on liikerakennusten kortteli-
aluetta (AL) ja tontin rakennusoikeus on
1 659 kerrosalaneliömetriä. Tontilla olevan
rakennuksen kerrosala on 1 656 kerrosala-
neliömetriä.

Nahkahousuntie 3 (tontti 8) on asemakaa-
vassa liike- ja toimistorakennusten kortteli-
aluetta (K), jolla vähintään 25 % kerrosalas-
ta on oltava urheilutiloja. Tontin rakennusoi-
keus on 3 272 kerrosalaneliömetriä. Tontilla
olevan rakennuksen kerrosala on 3 396 ker-
rosalaneliömetriä.

Melkonkatu 15 (tontti 2) on asemakaavassa
teollisuusrakennusten korttelialuetta (T).
Tontin 2 rakennusoikeus on 6 956 kerros-
alaneliömetriä. Tontilla olevan rakennuksen
kerrosala on 4 400 kerrosneliömetriä.

Yleiskaava 2002:ssa tontit kuuluvat asumi-
seen tai toimitiloina käytettävään kerrostalo-
valtaiseen alueeseen.

Muut suunnitelmat ja päätökset

 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi
23.3.2006 Vattuniemen keskeisten toimi-
tilatonttien maankäytön periaatteet. Ton-
tit 31134/2, 7 ja 8 kuuluvat alueeseen,
jolla toimitilatontteja saadaan omistajan
hakemuksesta muuttaa asumiskäyttöön.

Maankäyttösopimus

Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan
muutoksen perusteella mahdollisesti kysee-
seen tulevan maankäyttösopimuksen haki-
jan kanssa käytävissä neuvotteluissa.
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Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja muut asian-
tuntijat arvioivat kaavaa valmisteltaessa
kaavan toteuttamisen vaikutuksia kaupunki-
kuvaan, Vattuniemen kaupunkirakenteeseen
ja naapuritonttien olosuhteisiin. Maaperän
mahdollisista haitta-aineista tehdään selvitys
ennen asemakaavanmuutoksen käsittelyä.
Maaperäselvityksen tekemisestä sekä maa-
perän mahdollisesta puhdistamisesta vastaa
tontin omistaja.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lä-
hetetty osallisille. Kaavaluonnos ja muu
valmisteluaineisto on esillä 28.10.–19.11:
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansa-

koulukatu 3, 1. krs
 Lauttasaaren kirjastossa
 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä

nyt").

Kaavan valmistelija arkkitehti Martin Bun-
ders on tavattavissa kaupunkisuunnitteluvi-
rastossa sopimuksen mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja
kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteen
viimeistään 19.11.2010 suullisesti kaavan
valmistelijalle tai kirjallisesti osoitteeseen:

Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3)
faksi: 310 37 378
sähköposti: kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö jär-
jestetään erillisin neuvotteluin.

Saadun palautteen pohjalta valmistellaan
kaavaehdotus. Tavoitteena on että kaava-
ehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulau-

takunnalle vuoden 2010 lopulla. Lautakun-
nan puoltama ehdotus asetetaan julkisesti
nähtäville ja siitä pyydetään viranomaisten
lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi tehdä
muistutuksen nähtävilläoloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
käsiteltävänä vuoden 2011 keväällä.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

Alueen ja lähialueiden maanomistajat, asuk-
kaat ja yritykset
 Lauttasaari-Seura – Drumsö-Sällskapet

r.y.
 Lauttasaaren Yrittäjät ry.
 Helsingin Yrittäjät
 Kaupungin asiantuntijaviranomaiset:
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusviraston katu- ja puisto-osasto
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 Helsingin ympäristökeskus

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata interne-
tin Suunnitelmat kartalla -palvelusta:
www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat kar-
talla.

Suunnittelusta tiedotetaan
 kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöiden

kirjeet lähetetään isännöitsijöille, joiden
toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja
asukkaille)

 Lehti-ilmoituksella Lauttasaari-lehdessä
 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä

nyt")

http://www.hel.fi/ksv
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Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävil-
läolosta tiedotetaan kuulutuksella Helsingin
kaupunginvaltuuston päättämissä päiväleh-
dissä sekä viraston internet-sivuilla
(www.hel.fi/ksv).

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Martin Bunders
puhelin 310 37203
sähköposti martin.bunders(a)hel.fi





Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
091 

Helsinki
Täyttämispvm 17.11.2011

Kaavan nimi 31. Lauttasaari, k 31134 tontti 2

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm 09.12.2010

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 07.10.2010

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus 09112021

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,3478 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
0,2675

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
0,3478

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset   

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,3478 100,0 5900 1,70 0,0000 -1056

A yhteensä 0,3478 100,0 5900 1,70 0,3478 5900

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä         -0,3478 -6956

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä            

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,2615 75,2   0,2615  

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä        



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,3478 100,0 5900 1,70 0,0000 -1056

A yhteensä 0,3478 100,0 5900 1,70 0,3478 5900

AK 0,3478 100,0 5900 1,70 0,3478 5900

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä         -0,3478 -6956

T         -0,3478 -6956

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä            

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,2615 75,2   0,2615  

ma 0,2615 100,0   0,2615  
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