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Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 16.1.2017
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Ksv 0790_18, karttaruutu 670493, 671493

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 31.5.2016 päivätyn 31. kau-
punginosan (Lauttasaari) korttelin 31134 tontin 9 asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12398. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei kaavaehdotukseen ole tehty 
muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tonttia 31134/9 Lautta-
saaren Vattuniemessä. Kaavaratkaisu mahdollistaa 5–8-kerroksisen 
asuntokerrostalon rakentamisen tontille, jolta puretaan vuonna 1970 
valmistunut teollisuus- ja varastorakennus. 

Tavoitteena on täydentää vaiheittain asumiskäyttöön muuttunutta asun-
tokorttelia rakennettuun ympäristöön sopivalla asuntokerrostalolla. Ase-
makaavan muutoksessa on 2 900 m² uutta asuntokerrosalaa. Asukas-
määrän lisäys on noin 70 henkeä. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti asuntotuotantotavoi-
tetta ja täydennysrakentamista edistävästi. 

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. 

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 31.5.2016 ja 
se päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaavan muutosehdotuk-
sen hyväksymistä. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Esitetyt 
huomautukset kohdistuivat jatkosuunnittelussa asuntojen varatiejärjes-
telyihin, tontin pelastusteihin ja viherkaton paloturvallisuusvaatimuksiin 
sekä tontin arvon merkittävään nousuun, joten kaupunginhallituksen 
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9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee 
käydä tontinomistajan kanssa. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia. 

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu muutos on Helsingin uuden yleiskaavan ta-
voitteiden mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontilla on 1970 rakennettu 4 120 k-m² teollisuus- ja varastorakennus. 

Voimassa olevassa asemakaavassa (1985) alue on merkitty teollisuus- 
ja varastorakennusten korttelialueeksi (T).

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista mielipiteistä ja lausunnoista sekä vasti-
neet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
31.5.2016 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 12.8. - 
12.9.2016.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)
 kiinteistölautakunta
 pelastuslautakunta
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristökeskus

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) totesi, että yleiset vesijohdot 
ja viemärit on rakennettu valmiiksi eikä muutosehdotus edellytä niiden 
siirtämistä. Pelastuslautakunnan lausunto kohdistui jatkosuunnittelussa 
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asuntojen varatiejärjestelyihin, tontin pelastusteihin ja viherkaton palo-
turvallisuusvaatimuksiin. Kiinteistölautakunnan lausunto kohdistui tontin 
arvon merkittävään nousuun, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 teke-
män maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tonti-
nomistajan kanssa. Yleisten töiden lautakunnan lausunnon mukaan 
muutos ei vaikuta yleisiin alueisiin eikä aiheuta kustannuksia kaupungil-
le. 

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa lausuntojen joh-
dosta, kaavan tavoitteet huomioon ottaen. 

Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osal-
ta. 

Vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen liittyy maankäyttösopimusmenettely, joka tulee saat-
taa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä

Lisätiedot
Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 06.09.2016 § 89

HEL 2013-005474 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Nahkahousuntie 5 ase-
makaavan muutoksesta (nro 12398):
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Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti asuntojen vara-
tiejärjestelyihin sekä tontin pelastusteihin. Rakennuksen 4-8 kerrok-
seen porrastettu rakenne sekä maanalainen autopaikoitus tekevät va-
ratiejärjestelyistä tavallista haastavampia. Lisäksi tulee kiinnittää huo-
miota kaavan vaatimaan viherkattoon ja sen mukanaan tuomiin palotur-
vallisuusvaatimuksiin.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 25.08.2016 § 350

HEL 2013-005474 T 10 03 03

Kiinteistökartta 49/670 493, Nahkahousuntie 5

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin 
kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31134 tonttia 9 
koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12398 seuraavan 
lausunnon:

Lautakunta toteaa, että tontti on yksityisomistuksessa.

Asemakaavan muutosehdotuksessa nykyiseltä teollisuus- ja varastora-
kennusten korttelialueen tontilta (T) puretaan vanha teollisuusrakennus 
ja tontti muutetaan kuulumaan asuinkerrostalojen korttelialueeseen 
(AK). Tontille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 2 900 k-m². 

Muutosehdotus korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten kaupunginhal-
lituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvot-
telut tulee käydä tontinomistajan kanssa.

Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontinomistajan 
kanssa on tehty sopimus. 

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen joh-
dosta.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Peter Haaparinne

Lisätiedot
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Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451
kirsi.federley(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 16.08.2016 § 318

HEL 2013-005474 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Muutos koskee tonttia. Se ei vaikuta yleisiin alueisiin eikä aiheuta kus-
tannuksia niille.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 09.08.2016 § 257

HEL 2013-005474 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.05.2016 § 198

HEL 2013-005474 T 10 03 03

Ksv 0790_18, karttaruutu 670493, 671493

Esitys
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Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 31.5.2016 päivätyn 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31134 
tontin 9 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12398 hyväksymistä.

Samalla lautakunta päätti

 asettaa ehdotuksen nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen 27 §:n mukaisesti

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipi-
teisiin

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijalta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

taina.toivanen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Rakennusvirasto 27.8.2015

HEL 2013-005474 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston lausuntoa osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta 1218-00/15, asemakaavan muutosha-
kemuksesta Lauttasaaren korttelin 31134 tontille 9,) Nahkahousuntie 5) 
28.8.2015 mennessä.

Muutos koskee tonttialuetta. Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa 
suunnitelmaan.

Yhteyshenkilöinä kaavaprosessissa rakennusvirastossa toimivat alue-
suunnittelija Anu Kiiskinen ja suunnitteluinsinööri Olli Haanperä.
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Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi


