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1
TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutos mahdollistaa tonttien 31119/1 ja 12 täydennys-
rakentamisen kahdella asuntokerrostalolla asuinkerrostalojen kortteli-
alueella (AK) sekä lasten päiväkodin sijoittamisen. Tontilla 12 sijaitseva
toimistorakennus puretaan. Asemakaavan muutoksen kerrosala on
14 700 k-m2, jossa on lisäystä nykyiseen asemakaavaan verrattuna
2 542 k-m². Tonttitehokkuusluku on e = 1,53. Autopaikat sijoitetaan ton-
tin maanalaisiin tiloihin, joihin ajo ohjataan Itälahdenkadulta.

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet

Kaavoitustyö on käynnistetty yksityisestä aloitteesta. Osallistuminen ja
vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan muutosluonnos
on pidetty nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla (Pohjoisesplanadi 11–
13), kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Lauttasaaren kirjastossa 14.8.–
5.9.2014 ja viraston internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta ja kaavaluonnoksesta on esitetty neljä mielipidettä, jotka on otet-
tu kaavoitustyössä huomioon.

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin
lausunnot. Lausunnoissa esitetyt huomautukset liittyivät kaava-alueen
itäpuolella sijaitsevan puiston liittämiseen kaava-alueeseen, tontille
31119/12 johtavaan pelastustiehen, rakentamiseen kiinni puiston ra-
jaan ja esteettömyyden tason määrittelyyn. Asemakaavan muutoseh-
dotukseen tehtiin muutoksia, jotka on selostettu kohdassa Suunnittelun
vaiheet.

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. Kaavaa muutetaan alueella, jolla asuntotuo-
tannolla on hyvät edellytykset toteutua sekä valmiiksi rakennetun katu-
ympäristön, palveluverkon että rakentamisvalmiuden osalta.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vai-
hemaakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.
Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa maakuntakaavan tai 2. vai-
hemaakuntakaavan kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003) kaava-
alue kuuluu kerrostalovaltaiseen alueeseen (asuminen/toimitila), jota
kehitetään asumisen, kaupan, julkisten palvelujen ja virkistyksen sekä
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomaan toimitilakäyttöön ja alueelle tar-
peellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. Nyt laadit-
tu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. Helsingin uudessa
yleiskaavaehdotuksessa (kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys
10.11.2015) alue on kantakaupunkialuetta C2 ja asuntovaltaista aluetta
A2. Nyt laadittu asemakaavan muutos on uuden yleiskaavaehdotuksen
mukainen.

Asemakaava

Alueella on voimassa asemakaava nro 10217 (hyväksytty 30.11.1994).
Kaavan mukaan tontit 31119/1 ja 12 ovat asuinkerrostalojen kortteli-
aluetta (AK), jolle määrätty enimmäiskerrosala on 12 158 k-m2. Siitä
590 k-m2 on toimistotilojen (to) kerrosalaa. Asemakaavan tonttitehok-
kuus e = 1,26.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
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Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 27.6.2014.

Maanomistus

Tontti on yksityisomistuksessa.

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö

Tonteilla on kolme 1980-luvulla rakennettua seitsemänkerroksista tiili-
verhoiltua asuinkerrostaloa ja kaksikerroksinen toimistotalo. Autopaikat
ovat maanalaisissa tiloissa. Tontit sijaitsevat Vattuniemen eteläosassa,
joka on pääosin 1980-luvulla rakennettua asuntokerrostaloaluetta. Itä-
lahdenkadun puolella on myös toimitilakiinteistöjä. Rantapuistot sijait-
sevat lähellä. Palvelut ovat keskittyneet Vattuniemen keskukseen Heik-
kilänaukiolle.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Liikenne

Itälahdenkadun liikennemäärä on 4 300 ajon./vrk ja ennuste vuodelle
2035 on 4 700/ajon./vrk. Kadulla on myös bussiliikennettä. Nahkahou-
suntie 13–15 kohdalla liikennemäärä on arviolta 300 ajon./vrk ja sen lii-
kennemäärä pysyy nykyisellään. Särkiniementiellä liikennemäärä on
noin 4 300 ajon./vrk ja ennuste vuodelle 2035 on 4 700/ajon./vrk.

Maaperä

Maaperä on suurimmaksi osaksi kitkamaata, moreenia ja hiekkaa.
Rakennuspohja on geotekniseltä rakennettavuudeltaan hyvää.

Ympäristöhäiriöt ja maaperän pilaantuminen

Itälahdenkadun liikenne aiheuttaa alueella meluhäiriötä. Alueen tontilla
12 on aiemmin, ennen nykyistä asuin- ja toimistokäyttöä, ollut pieni-



4

muotoista varastointi- tai tuotantotoimintaa. Alueen maaperän pilaantu-
neisuudesta ei ole tutkimuksiin perustuvaa tietoa.

3
TAVOITTEET

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on asuinkorttelin täydennysra-
kentaminen rakentamalla luontevasti korttelia ja katukuvaa täydentäviä
asuinkerrostaloja noin 80 asukkaalle ja lasten päiväkotipalveluja sekä
autopaikkojen sijoittaminen tontille maanalaisiin tiloihin.

4
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Yleisperustelu ja -kuvaus

Asemakaavan muutoksessa asuin- ja toimistokäytössä olevan asuin-
kerrostalojen korttelialueen (AK) tontit 31119/1 ja 12 osoitetaan asuin-
kerrostalojen korttelialueeksi (AK), jolle kolmen nykyisen asuinkerrosta-
lon lisäksi saadaan rakentaa kolme- ja viisikerroksinen asuinkerrostalo
ja sijoittaa lasten päiväkoti. Tontilla 12 sijaitseva toimistorakennus pure-
taan. Asemakaavan muutos pohjautuu hakijan viitesuunnitelmaan
(Arkkitehtitoimisto FCG Oy).

Mitoitus

Asemakaavan muutoksessa asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) ker-
rosala on 14 700 k-m², jossa on lisäystä nykyiseen asemakaavaan
2 542 k-m². Toteutuksesta riippuen 2 542 k-m2 on joko kokonaan asun-
tokerrosalan lisäystä tai osa lisäyksestä voi olla lasten päiväkodin ker-
rosalaa. Asemakaavan muutoksella poistetaan tontin 12 toimistoraken-
nuksen kerrosala 590 k-m2. Asemakaavan muutoksen pinta-ala on
9 638 m2 ja tonttitehokkuus e = 1,53. Autopaikkoja tulee toteuttaa vä-
hintään 1 ap/100 asuntojen ja 1 ap/250 päiväkotien kerrosalaneliömet-
riä kohden. Yhtään autopaikkaa ei saa sijoittaa pihalle. Kaikki autopai-
kat tulee sijoittaa tontille maanalaisiin tiloihin.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden perustason aluetta.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue liitetään olemassa oleviin yhdyskuntateknisen huollon ver-
kostoihin.
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Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Asemakaavan muutoksessa tontilta puretaan toimistorakennus ja laa-
jennetaan maanalaista pysäköintilaitosta. Alue muutetaan herkkään
käyttömuotoon, asumiseen ja päiväkotitoimintaan. Alueen maaperän
soveltuvuus uuteen käyttöön tulee siksi varmistaa, vaikka tiedossa ole-
va, mahdollisesti maaperää pilannut toiminta, onkin arvioitu pienimuo-
toiseksi. Koska tontilta puretaan rakennuksia, on maaperän pilaantu-
neisuustutkimukset perusteltua tehdä purkuvaiheessa, jolloin tutkimus-
tarvetta voidaan arvioida ja tutkimuksia tarvittaessa kohdistaa myös ra-
kennusten alapuoliseen maahan.

Asemakaavassa on annettu määräys maaperän pilaantuneisuuden tut-
kimisesta rakennusluvan myöntämistä ja pilaantuneen maaperän kun-
nostamisesta ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Ympäristöhäiriöt

Itälahdenkadun puoleisten asuinhuoneistojen ulkoseinien, ikkunoiden
ja muiden rakenteiden ääneneristävyys liikenteen melua vastaan tulee
olla vähintään 32 dB(LAeq). Kadunpuoleiset parvekkeet tulee lasittaa.

5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön

Vattuniemen kaupunkirakenne tiivistyy ja muuttuu asuntovaltaisem-
maksi. Lasten päiväkotipalvelun sijoittumiselle annetaan edellytykset.
Rakentaminen ei vaikuta merkittävästi naapuritalojen asukkaiden olo-
suhteisiin.

Ympäristöhäiriöt ja maaperän pilaantuneisuus

Asemakaavamääräyksillä varmistetaan, että alueen maaperän pilaan-
tuneisuus tutkitaan ja mahdollinen pilaantunut maa kunnostetaan en-
nen rakentamiseen ryhtymistä. Asemakaavamääräyksillä varmistetaan,
että asuntoja suojataan liikenteen melulta. Asemakaava luo hyvät edel-
lytykset terveelliselle ja turvalliselle asuin- ja toimintaympäristölle.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta kaupungille kustannuksia.
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6
SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille Keskinäinen työeläkevakuutus Varman
hakemuksesta (saapunut 18.4.2012).

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä 5.8.2014, jonka mukana lähetettiin osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma. Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden
2014 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä kaupungin ilmoitus-
taululla (Pohjoisesplanadi 11–13), kaupunkisuunnitteluvirastossa ja
Lauttasaaren kirjastossa 14.8.–5.9.2014 ja viraston internetsivuilla.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä Helsingin
kaupungin rakennusvalvontaviraston, kaupunginmuseon, ympäristö-
keskuksen, rakennusviraston, Helen Oy:n (entinen Helsingin Energia
-liikelaitos) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY)
kanssa.

Saadut kannanotot kohdistuivat naapurikiinteistön mahdollisen melu-
häiriön huomioonottamiseen, kaava-alueen viereisten katu- ja puisto-
alueiden käyttöön ja tarpeeseen liittää ne kaavamuutoksen alueeseen,
päiväkodin pysäköinnin ja saattoliikenteen järjestämiseen sekä jalanku-
lun ja pyöräilyn toimivuuteen.

Ympäristökeskuksen ilmoittamat asiat on otettu huomioon siten, että
hakija käy tarvittavat neuvottelut naapurikiinteistön mahdollisen häirit-
sevän melun selvittämiseksi ja tekee määräysten mukaiset suunnittelu-
ratkaisut. Muilta osin kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon
kaavaehdotusta valmisteltaessa.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse 4 mielipidettä, jotka koskivat osallistumis- ja arviointisuunni-
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telmaa ja asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä
on esitetty puhelimitse.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta saadut
mielipiteet kohdistuivat mm. ympäristön liialliseen tiivistymiseen, palve-
lujen tarpeeseen, bussiliikenneyhteyksiin, lisääntyvän liikenteen haittoi-
hin, pihan perhepäiväkotikäytön vaikeutumiseen, päiväkodin suunnitte-
luun, asunto-työpaja -konseptin käyttämiseen, liikenne- ja valaistusjär-
jestelyihin viereisillä katu- ja puistoalueilla sekä täydennysrakentami-
sen.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että asemakaa-
van muutoksella tonteille muodostetaan kaksi myös leikkiin ja oleske-
luun soveltuvaa pihaa.

Lausunnot ja nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 24.4.–25.5.2015.

Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n,
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n, ympäristö-
keskuksen, pelastuslautakunnan, kiinteistölautakunnan ja yleisten töi-
den lautakunnan lausunnot.

Pelastuslautakunta kiinnitti huomiota jatkosuunnittelussa uusien ja
olemassa olevien rakennusten poistumis- ja varatiejärjestelyihin ja ti-
lanvarauksiin yleisillä katualueilla ja tonteilla niin, etteivät muutokset es-
tä tai huononna nykyisten rakennusten poistumisturvallisuutta.

Kiinteistölautakunta totesi, että asemakaavan muutosehdotus korottaa
tonttien arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 teke-
mänmaapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tontin-
omistajan kanssa. Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuu-
tosehdotuksen johdosta.

Yleisten töiden lautakunta esitti kaava-alueen itäpuolella sijaitsevan
puiston liittämistä kaava-alueeseen ja kiinnitti huomiota tontille
31119/12 johtavan katuosuuteen tontin pelastustienä ja ylläpitovastuu-
seen, tontin 31119/12 rakentamiseen kiinni puiston rajaan ja selostuk-
sen esteettömyyden tason määrittelyyn.

Yleisten töiden lautakunnan lausunto on otettu huomioon siten, että
kaavasta on poistettu tontin rajaan kiinni rakentamista tarkoittava mää-
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räys, kaavaselostuksen esteettömyyden taso on tarkistettu perustasok-
si ja selostukseen on vaihdettu asemakaavan muutosehdotuksen mu-
kainen liitekuva, jossa Itälahdenkadun varren puistossa ei ole tonttien
31119/1 ja 12 autopaikkoja.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

7
KÄSITTELYVAIHEET

Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 31.3.2015 ja se päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaa-
van muutosehdotuksen hyväksymistä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 17.12.2015 muuttanut asemakaavan
muutosehdotusta.

Helsingissä 17.12.2015

Olavi Veltheim
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VATTUNIEMI, NAHKAHOUSUNTIE 13–15 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
Suunnittelualue 
 

 
 
 
 

 

Asemakaavan muutos koskee 
kahta asuinkerrostalotonttia 
Lauttasaaren Vattuniemessä, 
osoitteessa Nahkahousuntie 
13–15, korttelin 31119 tonteilla 
1 ja 12.  
 
Nykytilanne 

 
Tonteilla on kolme seitsemän-
kerroksista asuinrakennusta ja 
kaksikerroksinen toimistora-
kennus. Tontin autopaikat ovat 
maanalaisissa tiloissa, jonne 
ajo on Nahkahousuntieltä.  
 

Mitä alueelle suunnitellaan 

 
Alueelle suunnitellaan kahta uutta asuinkerrostaloa ja varausta lasten päiväkodille. Tontilla 
sijaitseva toimistotalo puretaan. Autopaikat suunnitellaan tontin maanalaisiin tiloihin, joita laa-
jennetaan ja jonne ajo ohjataan uudelta paikalta Itälahdenkadun puolelta. Tavoitteena on, että 
alueelle rakennetaan asuntoja noin 100 asukkaalle.  
 

Aloite  
 
Alue on yksityisessä omistuksessa. Kaa-
vamuutos on tullut vireille Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö Varman aloittees-
ta.  
 
Kaavatilanne  

 
Voimassa olevassa asemakaavassa vuo-
delta 2004 alue on toimisto- ja liikekortteli.  
 
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty 
asumiseen tai toimitiloina käytettäväksi 
kerrostalovaltaiseksi alueeksi.  

 
Tehdyt selvitykset 
 
Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä: 

 Vattuniemen teollisuus-, varasto- ja 
toimistorakennusten kulttuurihistorial-
liset ja kaupunkikuvalliset arvot (Ksv, 
2010)  

 
Maankäyttösopimus 

 
Kiinteistövirasto valmistelee asemakaa-
van muutoksen perusteella mahdollisesti 
kyseeseen tulevan maankäyttösopimuk-
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sen hakijan kanssa käytävissä neuvotte-
luissa.  
 
Vaikutusten arviointi 

 
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa 
muut asiantuntijat arvioivat kaavaa val-
misteltaessa kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia kaupunkikuvaan, Vattuniemen 
kaupunkirakenteeseen ja naapuritonttien 
olosuhteisiin. Maaperän haitta-aineista on 
tehtävä tutkimus.  
 
Kaavan valmisteluun osallistuminen 
 
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
on lähetetty osallisille. Kaavaluonnos ja 
muu valmisteluaineisto on esillä 14.8–
5.9.2014:  

 kaupunkisuunnitteluvirastossa,  
Kansakoulukatu 3, 1. krs  

 kaupungin ilmoitustaululla,  
Kaupungintalo,  
Pohjoisesplanadi 11–13  

 www.hel.fi/ksv (kohdassa  
"Nähtävänä nyt")  

 Lauttasaaren kirjastossa,  
Pajalahdentie 10 a  

 
Kaavan valmistelija on tavattavissa kau-
punkisuunnitteluvirastossa sopimuksen 
mukaan.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
sekä kaavaluonnoksesta voi esittää mie-
lipiteen viimeistään 5.9.2014 kirjallisesti 

osoitteeseen: 
 
Helsingin kaupunki, Kirjaamo,  
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoises-
planadi 11–13) 
 
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi 
tai faksilla (09) 655 783 

 
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti 
kaavan valmistelijalle. 
 
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö 
järjestetään erillisin neuvotteluin. 
 
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen 
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle syksyllä 
2014.  
 
Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään 
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuk-
sesta voi tehdä muistutuksen nähtävillä-
oloaikana.  
 
Tavoitteena on, että kaavaehdotus on 
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston käsiteltävänä 2014–2015. 
 
Ketkä ovat osallisia 

 
Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, 
asukkaat ja yritykset  

 Lauttasaari-Seura ry. - Drumsö-
Sällskapet rf  

 Lauttasaaren Yrittäjät ry  

 Helsingin Yrittäjät  

 rakennusvalvontavirasto, kaupungin-
museo, rakennusviraston katu- ja 
puisto-osasto, kiinteistöviraston tontti-
osasto, Helsingin ympäristökeskus, 
Helsingin Energia, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut/Vesihuolto  
 

Mistä saa tietoa  
 
Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston verkkopalvelus-
ta: www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat 
kartalla. 
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Suunnittelusta tiedotetaan 

 kirjeillä osallisille (asunto-
osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään 
isännöitsijöille, joiden toivotaan toimit-
tavan tiedon osakkaille ja asukkaille)  

 Lauttasaari-lehdessä  

 www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä 
nyt!)  

 
Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka 
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston 
verkkosivuilla (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 20.02.2015
Kaavan nimi Lauttasaari Nahkahousuntie 13-15 asemakaaavan muutos
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm  
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus  
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha]  Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]  
 

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 0,9638  14700 1,53 0,0000 2542
A yhteensä 0,9638 100,0 14700 1,53 0,0000 2542
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
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 0,4458  0 0,2600 0

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä 0  0  



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 0,9638  14700 1,53 0,0000 2542
A yhteensä 0,9638 100,0 14700 1,53 0,0000 2542
AK 0,9638 100,0 14700 1,53 0,0000 2542
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
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 0,4458  0 0,2600 0
ma 0,4458 100,0 0 0,2600 0

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä 0  0  
Asemakaava 0  0  
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