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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksen sisältö  

 
Asemakaavan muutoksella liikerakennusten korttelialueen (AL) tontista 
7 ja toimistorakennusten korttelialueen (K) tontista 8 muodostetaan 
asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) tontti 19, jolle saadaan rakentaa 
kaksi osittain kuusi-, osittain seitsemän- ja osittain kahdeksankerroksis-
ta asuinrakennusta. Nykyiset toimisto- ja liikerakennukset puretaan. 
Tontin rakennusoikeus on 5 600 kerrosneliömetriä ja tonttitehokkuuslu-
ku e = 1,7. Tontin asemakaavan mukaisesta asuinkerrosalasta vähin-
tään 50 % tulee toteuttaa sellaisina asuntoina, joissa on kaksi makuu-
huonetta tai enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vä-
hintään 80 huoneistoneliömetriä. Määräys ei koske vuokratuotantoa. 
Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää paikalla 
muurattua punatiiltä ja kolmikerrosrappausta. Pihan puolen julkisivuissa 
tulee käyttää vaaleita rakennusmateriaaleja. Autopaikat 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 nettisivuilla. Muutos-
luonnoksesta on jätetty kolme mielipidettä, joka on otettu kaavoitus-
työssä huomioon. 
 
Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 4.2.–7.3.2011. Siitä 
on jätetty kaksi muistutusta, jotka on otettu kaavoitustyössä huomioon. 
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2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

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

tössä varmistettava tonttimaan riittävyys 
 
– 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.  

 
Asemakaavat 

 
Tontilla 7 on voimassa asemakaava nro 5840 (vahvistettu 10.11.1966). 
Kaavan mukaan tontti on liikerakennusten korttelialuetta (AL), jolle saa 
rakentaa kolmikerroksisen rakennuksen. Tonttitehokkuus on e = 1,0 ja 
tontin rakennusoikeus on 1 659 kerrosneliömetriä. Autopaikkoja on ol-
tava vähintään yksi paikka asuntoa kohden ja yksi paikka toimisto- ja 
liiketilan 100 kerrosalan neliömetriä kohden.  
 



    3 
 
 
 
 
 
 

Tontilla 8 on voimassa asemakaava nro 10129 (kaupunginvaltuuston 
hyväksymä 6.10.1993). Kaavan mukaan tontti on liike- ja toimistora-
kennusten korttelialuetta (K), jolle saa rakentaa enintään 16 metriä kor-
kean rakennuksen. Tonttitehokkuus on e = 2,0 ja rakennusoikeus 
3 272 kerrosalan neliömetriä. Kerrosalasta vähintään 25 % on oltava 
urheilutiloja. Katuun rajoittuvissa tiloissa tulee olla myymälöitä tai muu-
ta liiketilaa. Tontille on rakennettava 26 autopaikkaa.  
 

Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
 

Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin.  
  

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 
 
Tontit ovat yksityisomistuksessa.  
 

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö  
 

Tontilla 31134/7 on vuonna 1970 valmistunut kolmekerroksinen liike- ja 
toimistorakennus. Rakennuksen kerrosala on 1 656 kerrosneliömetriä.  
 
Tontilla 31134/8 on vuonna 1975 valmistunut viisikerroksinen toimisto-
rakennus, jossa on myös liikuntatiloja, ja jonka kerrosala on 3 396 ker-
rosneliömetriä.  
 
Tontit sijaitsevat toiminnoiltaan monipuolisen Vattuniemen työpaikka- ja 
asuntoalueella, jolla palvelut keskittyvät lähellä sijaitsevan Heikkilän-
aukion alueelle. Kortteli 31134 on pääosin asuinkäytössä. Vattunie-
menkadun itäpuoli on yritysaluetta. Nahkahousuntien eteläpuolella on 
asuntokortteli. 
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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 tonteilla 7 ja 8 sijaitsevat rakennukset on arvioitu 
arkkitehtuuriltaan tavanomaisiksi ja historialliselta arvoltaan vähäisiksi. 
Kaupunkikuvassa ne ovat näkyvä ja positiivinen elementti. 
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Katuliikenne aiheuttaa meluhäiriötä. Alueella toimivien yritysten käyttö-
historiasta ja maaperän pilaantuneisuudesta ja kunnostustarpeesta on 
tehty ympäristötekninen perusselvitys. Kohteessa on todettu olevan pi-
laantunutta maata.  
 

3 
TAVOITTEET 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on asuntorakentaminen, joka 
täydentää luontevasti korttelia ja katukuvaa ja sopii tonttien 31134/2 ja 
9 vireillä oleviin muutossuunnitelmiin. Tavoitteena on myös tehdä mah-
dolliseksi pienten lähipalveluiden sijoittuminen tontille. 
 

4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Asemakaavan muutoksessa tonteista 31134/7 ja 8 muodostetaan ark-
kitehtitoimisto Arkkitehtiryhmä A6:n laatiman viitesuunnitelman mukai-
sesti asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) tontti 19. Kaksi osittain kuu-
si-, osittain seitsemän- ja osittain kahdeksankerroksista asuinrakennus-
ta sijoitetaan kadun varrelle niin, että rakennusten välistä avautuu nä-
kymiä. Keskipinta-alatyöryhmän esityksen mukaisesti tontin asema-
kaavan mukaisesta asuinkerrosalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa 
sellaisina asuntoina, joissa on kaksi makuuhuonetta tai enemmän. Näi-
den asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 80 huoneistoneliö-
metriä. Määräys ei koske vuokratuotantoa. Tontille tulee sijoittaa vähin-
tään 100 m2 myymälä- tai muuta asiakaspalvelutilaa. Tontille saadaan 
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myös sijoittaa lasten päiväkotitiloja. Rakennusten pääasiallisena jul-
kisivumateriaalina tulee käyttää paikalla muurattua tiiltä ja hyvin peittä-
vää rappausta. Pihan puolen julkisivuissa tulee käyttää vaaleita raken-
nusmateriaaleja. 
 
Asemakaavan muutoksen rakennusoikeus on 5 600 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 
 
Nahkahousuntiellä liikennemäärä on noin 2 200 ajoneuvoa/vrk ja Vat-
tuniemenkadulla noin 3 400 ajoneuvoa/vrk. Kadunpuoleisten asuinhuo-
neistojen ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristä-
vyys liikenteen melua vastaan tulee olla vähintään 34 dB(LAeq). Naa-
puritontin 9 toimistorakennuksen ilmanvaihtolaitteiden mahdollisesti 
häiritsevä melu on huomioitava.  
 

5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Asemakaavan muutos liike- ja toimistotonteista asuintontiksi täydentää 
korttelia 31134, joka tekeillä olevilla kaavamuutoksilla on muuttumassa 
kokonaan asuinkortteliksi. Rakentaminen lisää Lauttasaaren asuntotar-
jontaa hyvien palvelujen, liikenneyhteyksien ja puistojen tuntumassa. 
Naapuritalojen asuntojen näkymät muuttuvat niin, että näkymiä joiltain 
osin supistuu. Naapurin puolelle tontteja sijoittuva piha-alue laajenee 
nykyisestä. Nykyisissä rakennuksissa toimivia liikunta- ja liikepalveluja 
poistuu. Asemakaavan muutoksessa tontille on määrätty tilanvaraus 
palveluille.  
 



    6 
 
 
 
 
 
 
6 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaavoitustyö on tullut vireille tonttien omistajan, NCC Rakennus Oy:n 
hakemuksen johdosta (saapunut 28.2.2007). Tontin 31134/7 edellinen 
omistaja Kiinteistö Oy Vattuniemenkatu 12 c/o Oy Kreuto Ab on hake-
nut asemakaavan muutosta 22.1.2004. Asemakaavan muutos on val-
misteltu kaupunkisuunnittelulautakunnan v. 2006 hyväksymien periaat-
teitten pohjalta.  
 
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, Lauttasaaren kirjastossa 28.10.–
19.11.2010 sekä viraston internetsivuilla.   
 

Viranomaisyhteistyö  
 
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaistyötä 
Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston, ympäristökeskuksen ja 
kaupunginmuseon kanssa.  
 
Ympäristökeskuksen maaperäntilan tietojärjestelmän mukaan tontilla 
31124/7 on aiemmin toiminut valimo. Suunnitellut maaperän pilaantu-
neisuustutkimukset tonteilla ovat tarpeen. Tonttien tarkempi käyttöhis-
toria tulee selvittää tutkimusten suunnittelun lähtötiedoiksi. Asuinraken-
nusten suunnittelussa tulee huomioida tontilla 31134/9 (Nahkahousun-
tie 5) säilyvän rakennuksen ilmanvaihtolaitteiden mahdollinen melu.  
 
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.  
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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 75 m2 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 oli julkisesti nähtävillä 4.2.–7.3.2011.  
 
Kaavamuutosehdotuksesta on tehty kaksi muistutusta. Lisäksi suullisia 
mielipiteitä on esitetty puhelimitse. Ehdotuksesta ovat antaneet lausun-
tonsa Helsingin Energia -liikelaitos ja Helen Sähköverkko Oy, Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut (HSY) Vesihuolto, kiinteistölautakunta, ra-
kennusvirasto ja ympäristökeskus. 
 
Muistutusten ja lausuntojen johdosta asemakaavan muutosehdotuk-
seen on tehty seuraavat muutokset: 
 
- Tonteille suunniteltujen rakennusten korkeus on madallettu 

pihan puolella kahdeksasta kerroksesta osittain seitse-
mään, osittain kuuteen kerrokseen.  

 
– Naapuripihalle avautuvaa piha-aluetta on laajennettu. 
 
– On lisätty määräys käyttää pihan puolen julkisivuissa vaa-

leita rakennusmateriaaleja. 
 
Muut muutokset: 
 
- Asuntojen kokojakaumaa koskeva määräys on muutettu 

keskipinta-alatyöryhmän esityksen mukaisesti muotoon: 
"Tontin asemakaavan mukaisesta asuinkerrosalasta vähin-
tään 50 % tulee toteuttaa sellaisina asuntoina, joissa on 
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kaksi makuuhuonetta tai enemmän. Näiden asuntojen kes-
kipinta-alan tulee olla vähintään 80 huoneistoneliömetriä. 
Määräys ei koske vuokratuotantoa." 

 
- Asemakaavaselostukseen on lisätty varjotarkastelu. 
 

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 poistaa 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 24.4.2012 muuttaa asemakaavan 
muutosehdotusta lausuntojen ja muistutusten johdosta. 
 
 
Helsingissä 24.4.2012 
 
 
 
 
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


1905 Hankenrot 0790_3
0790_8 ja 0790_10
Kslk 2004-125 ja 2009-297

14.10.2010 Oas 952-00/10 3(3)

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 16.11.2010

Kaavan nimi 31. Lauttasaari k 31134 tontit 7 ja 8

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm  

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 07.10.2010

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus  

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha]   Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
0,2428

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
0,3303

 

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 0,3303   5600 1,70 0,0000 670

A yhteensä 0,3303 100,0 5600 1,70 0,1659 3941

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä         -0,1659 -3271

T yhteensä            

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 0,2428     0,2428  

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 0,3303   5600 1,70 0,0000 670

A yhteensä 0,3303 100,0 5600 1,70 0,1659 3941

AK 0,3303 100,0 5600 1,70 0,3318 5600

AL         -0,1659 -1659

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä         -0,1659 -3271

K         -0,1659 -3271

T yhteensä            

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 0,2428     0,2428  

ma 0,2428 100,0   0,2428  







 

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon 

rakennus on rakennettava kiinni.

Istutettava puurivi.

ASEMAKAAVAMERKINN˜T JA 

-M˜˜R˜YKSET

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella 

oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän 

poistamista.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennus-

ten, rakennuksen tai sen osan suurimman 

sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan 

korkeusasema. Ilmastointi- tai muita tekni-

siä laitteita ei saa sijoittaa tätä korkeus-

asemaa ylemmäksi. Vesikaton näkyvien 

osien, teknisten laitteiden ja rakennelmien 

Rakennusala.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu

alueen osa.

 

 

 

 

 

 

Maanalainen tila, johon saa rakentaa auto-

 Korttelialueelle tulee sijoittaa vähintään

100 m2 myymälä-,ravintola- ja muita asiakas-

 kahteen kellariin.

palvelutiloja rakennuksen ensimmäiseen

 kerrokseen. Korttelialueelle saa sijoittaa 

 myös lasten päiväkotitiloja.

paikkoja ja teknisiä tiloja enintään

suunnitteluun ja kaupunkikuvalliseen ilmee-

seen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Asuinkerrostalojen korttelialue. Tontin 

perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai

enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-

alan tulee olla vähintään 80 h-m2. Mää-

räys ei koske vuokra-asuntotuotantoa.

asemakaavan mukaisesta asuinkerros-

alasta vähintään 50 % tulee toteuttaa

Asuinhuoneistojen ulkoseinien, ikkunoiden 

ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden 

Kaikki autopaikat on sijoitettava maanalai-

Maanalaisten pysäköintitilojen poistoilma-

hormi on sijoitettava rakennuksen yhtey-

teen ja johdettava rakennusten korkeim-

Ilmastoinnin laitetilat tulee sijoittaa kerrok-

siin. Nämä tilat saadaan rakentaa asema-

Asukkaiden käyttöön on rakennettava riit-

 

 

Autopaikkojen vähimmäismäärä tontilla:

kaavakartassa osoitetun kerrosalan lisäksi.

man kohdan yläpuolelle. Hormi on tehtävä

niin, että se on rakennuksen kiinteä osa.

liikennemelua vastaan tulee olla  kadun

- Asunnot 1 ap / 100 k-m2 

- Myymälät 1 ap / 50 k-m2

- Toimistot 1 ap / 60 k-m2

- Lasten päiväkotitilat 1 ap / 250 k-m2

 

Rakennusten pääasiallisena julkisivumate-

riaalina on käytettävä paikalla muurattua 

 

siin tiloihin tontilla. Mikäli korttelialue

saadaan autopaikat rakentaa yhteisinä niin,

 että autopaikat sijoitetaan osittain tai koko-

naan toiselle tontille.Pysäköintitiloissa tont-

tien välisille rajoille ei tarvitse  rakentaa

rajaseinää.

- Ravintolatilat 1 ap / 100 k-m2

Rakennusten porrashuoneeseen tulee jär-

jestää sisäänkäynti rakennuksen molem-

milta puolilta.

tävät varastotilat sekä vähintään: 

 

asuntoa kohti.

 

harraste-, kokoontumis- tai vastaavia tiloja.

- 1,5 % tontin asemakaavaan merkitystä

kerrosalasta, kuitenkin vähintään 20 m2, 

- tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn

kerrosalan lisäksi.

- kuivaustiloja, vähintään 10 m2

puolella vähintään 34 dB (LAeq)

- talopesula, vähintään 20 m2 

jaetaan kahdeksi tai useammaksi tontiksi 

 kadunpuoleiseen osaan.

Ajoluiska tulee sijoittaa rakennuksen 

- talosauna alkavaa 20 saunatonta

tulee olla vaaleita.

punatiiltä ja perinteistä kolmikerrosrap- 

pausta. Pihan puolen julkisivumateriaalien

X X

+39.5

19

5600

m

a

le

AK

 @### 

+12.8



Parvekkeita ja kylmän portaikon saa ulot-

taa tontin sisäisen rakennusrajan ulkopuo-

lelle.

 

 Piha-alue on järjestettävä viihtyisäksi istu-

tuksin, kalustein ja korkeatasoisin pinta-

materiaalein. Ma-merkityllä piha-alueella 

tulee pintamateriaalina käyttää myös 

luonnonkiveä.

 Autopaikkoja tai jätehuollon tiloja ei saa 

sijoittaa pihamaalle.

 
Rakentamattomat tontinosat, joita ei käy-

tetä kulkuteinä, leikki- ja oleskelualueina, 

on istutettava.

 

Ellei korkeuseroista johtuva turvallisuus-

tarve muuta edellytä, tonttien välisiä rajoja 

Korttelialueen maaperä on tutkittava en-

nen rakennusluvan myöntämistä ja pilaan-

tunut maaperä on kunnostettava ennen 

rakentamiseen ryhtymistä.

 

Tällä kaava-alueella korttelialueelle on 

laadittava erillinen tonttijako.  

ja katualueita ja yleiselle jalankululle ja

 pyöräilylle varatun alueen osaa vastaan

 olevat rajat saa rajata vain istutuksin.  

Maahan ulottuvia parvekkeiden kannattimia

ei sallita.

                                      

rakennusoikeuden ylitys ei kuitenkaan saa olla 

yhteensä enempää kuin 5 % asemakaavaan 

merkitystä kerrosalasta. Ylitys voi olla tätä 

suurempi, mikäli sillä saavutetaan erityistä 

hyötyä rakennus- tai asuntotyyppien 

kehittämisessä.

Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vä-

himmäismäärä on 1 pp/30 m2 asuntoker-

rosalaa.
 
 

Korttelialueella saa kaikissa kerroksissa porras-  

huoneen 20 m2 ylittävää tilaa rakentaa asema- 

kaavaan merkityn kerrosalan lisäksi, mikäli se 

 lisää viihtyisyyttä ja parantaa tilasuunnittelua ja 

ja mikäli kukin kerrostasanne saa riittävästi 

luonnonvaloa. Sisääntulokerroksien ylä-

puolella olevissa kerroksissa tästä johtuva 











































 

 

 
 
 
 
 

VATTUNIEMENKATU 12- NAHKAHOUSUNTIE  1 
LAUTTASAARI  HELSINKI 
 
 
RAKENNUS- JA UUSIOKÄYTTÖSELVITYS  
 
 
 
 
 
Arkkitehtiryhmä A6 Oy    Helsinki 05.11.2010 
Pursimiehenkatu 29 A 
00150 Helsinki 
www.a6oy.fi 



 

 
kuva 1 
 
 
VATTUNIEMENKATU 12-NAHKAHOUSUNTIE 1 
 
RAKENNUSSELVITYS 
 
 
Ennen nykyistä rakennusta totille oli pystytetty Pohjoismaiden Yhdyspankin väliaikainen 
parakkikonttori. 
Nykyisen kolmekerroksisen liike- ja toimistorakennuksen rakennuslupa on vuodelta 1969.  
Perustaja-urakoitsijana toimi rakennusliike KreuTo Ab ja arkkitehtisuunnittelijana 
arkkitehtitoimisto Kalevi Ruokosuo Co. 
 
Nykyisessä asemakaavassa Nahkahousuntie 1 (tontti 7) on liikerakennusten 
korttelialuetta (AL). Tontin rakennusoikeus on 1 659 k-m2, josta on käytetty 1 656 k-m2

 
. 



 
 
 
Rakennuksen kantavana rakenteena on teräsbetoninen pilarilaattajärjestelmä. 
Julkisivut ovat tiililaattapintaisia ei-kantavia nauhamaisia sandwich-elementtejä 2. ja 3. kerroksissa. 
Ensimmäisen kerroksen julkisivu on paikalla muurattu. Rakennuksen vesikattona on 
huopapintainen tasakatto.  
Rakennuksen muodossa ja julkisivuratkaisussa kuvastuu käyttötarkoitus johdonmukaisesti.  
Julkisivujen alkuperäinen luonne on hyvin säilynyt. 
 
Pilarilaattajärjestelmä ja nauhaikkunat mahdollistavat toimistokerrosten vapaan järjestelyn. 
Rakennuksen 1. kerroksessa on kolme liikehuoneistoa, joista Nahkahousuntien puoleisessa 
päädyssä oli alun perin Pohjoismaiden Yhdyspankin konttori. Rakennuksen 2. ja 3. kerrokset ovat 
toimistotilakäytössä. Kellarikerros oli alun perin varastokäytössä ja myöhemmin se on muutettu 
osittain pysäköintitiloiksi, joihin ajoyhteys on Vattuniemenkadulta tontin pohjoiskulmasta.  
 
Rakennuksen piha-alueella, jonne ajoyhteys on Nahkahousuntieltä,  sijaitsevat 17 autopaikkaa sekä 
jätekatos. 
Rakennuksen kunto on yleensä ottaen tyydyttävä. 
Perustusten ja kellarikerroksen veden- ja lämmöneristykset ovat puutteellisia. Kellarikerroksen 
rakenteet ovat myös vesivuotojen vaurioittamia. 
Rakennuksen teräsbetonirunko on hyvässä kunnossa.  
 
Rakennuksen energiatalous on erittäin huono johtuen julkisivujen ja yläpohjan rakenteellisista 
puutteista; tiilijulkisivun tuuletus puuttuu ja julkisivun sekä yläpohjan lämmöneristys on 
puutteellinen. Ulkoseinien mineraalivillaeristeen paksuus on 75mm ja yläpohjan 125 mm. 
 



 
Rakennuksen 2. ja 3. kerroksen pohja 

 
Rakennuksen poikkileikkaus 
 
 



 

 
1. kerros 

 
Kellarikerros 
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UUSIOKÄYTTÖSELVITYS 
 
Uudisrakennussuunnitelmien ohella kaavamuutosta varten selvitettiin rakennuksen mahdollinen 
uusiokäyttö. Ympäristön teollisuus- ja konttoritalojen tontteja on muutettu runsaasti 
asumiskäyttöön, mikä tässä myös tuntui hyvältä lähtökohdalta. 
Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 1659 ke-m2, mikä on lähes kokonaan 
käytetty. Ympäristön uusien asemakaavojen rakennustehokkuuden mukaiseksi täydentäminen 
edellyttäisi lisärakentamista n. 1161 ke-m2

Laajennuksen sijoittaminen olemassa olevan rakennuksen päälle ei ole mahdollista ilman 
lisärakenteita teräsbetonirungon suurien jännevälien ja pienien pilarien takia. 

. 

Vanha rakennus on syvärunkoinen (mitat n.17 m x 33 m), joten asuntojen suunnittelu ei 
luonnonvalon saannin osalta ole helppo tehtävä, jos uuden asemakaavan mahdollistama 
rakennusoikeus olisi sijoitettava tontille vanhan rakennuksen viereen. 
Laajennettuna rakennus täyttäisi lähes koko tontin, joten kelvollista piha-aluetta ei jää asukkaiden 
käyttöön lainkaan, kun pihaan olisi sijoitettava ne tontin edellyttämät autopaikat, jotka eivät 
pysäköintikellariin mahdu. 
Käyttötarkoituksen muutos tarkoittaisi myös, että rakennuksen vaipan tulisi täyttää nykyiset 
lämmöneristysmääräykset. Tämä edellyttäisi julkisivujen sekä vesikaton purkamista ja uudelleen 
rakentamista. Lisäksi asuntoihin todennäköisesti rakennettavat parvekkeet muuttaisivat rakennuksen 
ilmeen.  
 
Ääneneristyksen takia välipohjien päälle tulisi rakentaa uivat lattiat. 2. ja 3. kerroksen vapaa 
huonekorkeus on tällä hetkellä 2550 mm.  
Lattiarakennetta korottamalla eivät nämä kerrokset enää sovellu asuinkäyttöön 
 
Yhteenvetona ja johtopäätöksenä voi todeta, että olemassaolevaa rakennusta ei ole taloudellisesti 
järkevää muuntaa asumiskäyttöön. 
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NAHKAHOUSUNTIE 3 
 
RAKENNUSSELVITYS 
 
 
Nykyisen viisikerroksisen HVK:n  liike-, urheilu- ja toimistorakennuksen rakennuslupa on vuodelta 
1972.  
Pääurakoitsijana toimi rakennusliike A. W. Liljeberg Oy ja arkkitehtisuunnittelijana Folke Lindfors. 
Nahkahousuntie 3 (tontti 8) on asemakaavassa liike- ja toimistorakennusten 
korttelialuetta (K), jolla vähintään 25% kerrosalasta on oltava urheilutiloja. Tontin 
rakennusoikeus on 3 272 k-m2. Tontilla nyt olevan rakennuksen kerrosala on 3 396 k.m2

 
. 

 



 
 
Rakennuksen ensimmäinen kerros on suunniteltu pienteollisuuskäyttöön tehdassaliksi. Kaksi 
seuraavaa kerrosta on tehty toimistokäyttöön. Neljännessä kerroksessa sijaitsevat kaksikerroksiset 
peli- ja liikuntasalit sekä sauna- että kahviotilat. Viidennessä kerroksessa on pukuhuonetiloja sekä 
pelikenttien yläpuolella oleva parvi, josta voi seurata kenttätapahtumia.  
Rakennuksen pääasiallisena kantavana rakenteena on teräsbetoninen sienipilarilaattajärjestelmä. 
Kahden ylimmän kerroksen kantavana rakenteena toimivat pelikenttien väliset teräsbetoniseinät 
sekä rakennuksen ulkoseinien betoniset sisäkuoret. 
Julkisivupintana on paikalla muurattu punainen poltettu savitiili. Rakennuksen vesikattona on 
huopapintainen tasakatto.  
Rakennuksen muodossa ja julkisivuratkaisussa kuvastuu sen käyttötarkoitus johdonmukaisesti. 
Umpinaisten yläkerrosten muhkea umpinainen tiiliverhous muodostaa mehukkaan kontrastin 
alakerrosten ikkunanauhoille. Julkisivujen alkuperäinen luonne on hyvin säilynyt. 
Pilarilaattajärjestelmä ja nauhaikkunat mahdollistavat toimistokerrosten vapaan järjestelyn. 
Rakennuksen kolme alinta kerrosta ovat tällä hetkellä toimistotilakäytössä. Kellarikerroksessa on 
varastoja. Rakennuksen piha-alueilla, jonne ajoyhteys on Nahkahousuntieltä,  sijaitsevat 24 
autopaikkaa sekä jätekatos. 
Rakennuksen kunto on yleensä ottaen tyydyttävä. 
Perustusten ja kellarikerroksen veden- ja lämmöneristykset ovat puutteellisia. Kellarikerroksen 
rakenteet ovat myös vesivuotojen vaurioittamia. 
Rakennuksen teräsbetonirunko on hyvässä kunnossa.  
Rakennuksen energiatalous on erittäin huono johtuen julkisivujen ja yläpohjan rakenteellisista 
puutteista; tiilijulkisivun tuuletus puuttuu ja julkisivun sekä yläpohjan lämmöneristys on erittäin 
puutteellinen. Ulkoseinien mineraalivillaeristeen paksuus on 75mm. Yläpohjan lämmöneristeenä ja 
kantavana rakenteena toimivat n.300 mm korkeat kevytbetonilankut. 
 



 
Rakennuksen 2. ja 3. kerroksen pohja 

 
Rakennuksen poikkileikkaus 



 
1. kerros 

 kellari  



 
4. kerros 

 
 
 
5. kerros 
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UUSIOKÄYTTÖSELVITYS 
 
Uudisrakennussuunnitelmien ohella kaavamuutosta varten selvitettiin rakennuksen mahdollinen 
uusiokäyttö. Ympäristön teollisuus- ja konttoritalojen tontteja on muutettu runsaasti 
asumiskäyttöön, mikä myös tässä tuntui mahdolliselta lähtökohdalta. 
Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 3 272 ke-m2.  Ympäristön uusien 
asemakaavojen rakennustehokkuuden mukaan rakennusoikeus tulisi olemaan pienempi, n. 2 795 k-
m2

Vanha rakennus on syvärunkoinen (mitat n.23 m x 33,7 m), joten asuntojen suunnittelu ei 
luonnonvalon saannin osalta ole helppo tehtävä. Eräs mahdollisuus olisi purkaa rakennuksen 
keskeltä pala (n. 8m x 23 m) jokaisesta kerroksesta. Valitettavasti pilarirungon mitoitus ei suosi 
tällaista ajatusta.  

. 

Puolet rakennuksen autopaikoista (yht. 28 kpl) olisi ehkä mahdollista sijoittaa kellaritiloihin, mutta 
se edellyttäisi vähintään 25 m pituisen ajoluiskan rakentamista piha-alueelle. Jos loput autopaikat 
sijoitetaan piha-alueelle, jää leikki- ja oleskelualuetta kovin vähän jäljelle. 
 
Käyttötarkoituksen muutos tarkoittaisi myös, että rakennuksen vaipan tulisi täyttää nykyiset 
lämmöneristysmääräykset. Tämä edellyttäisi julkisivujen sekä vesikaton purkamista ja uudelleen 
rakentamista. Lisäksi asuntoihin todennäköisesti rakennettavat parvekkeet sekä kahteen ylimpään 
kerrokseen puhkottavat ikkunat muuttaisivat rakennuksen ilmeen.  
Äänieristyksen takia välipohjiin tarvittaisiin uiva lattiarakenne. Nahkahousuntie 3:ssa kahden 
ylimmän kerroksen kerroskorkeus on vain n. 2,8 m. Lattiarakennetta korottamalla eivät nämä 
kerrokset enää sovellu asuinkäyttöön. 
 
Yhteenvetona ja johtopäätöksenä voi todeta, että olemassaolevaa rakennusta ei ole taloudellisesti 
järkevää muuntaa asumiskäyttöön. 
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