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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksella asumista palvelevien huoltorakennusten 
korttelialueen (AH) tontti muutetaan asuinkerrostalojen tontiksi (AK), 
jolle saadaan rakentaa viisi–seitsenkerroksiset asuinrakennukset Vat-
tuniemenkujan varrelle sekä yksikerroksisen pysäköintihallin sisään-
käyntirakennuksen. Tontin omat autopaikat sekä naapuritonttien 
31134/11, 14 ja 15 asemakaavassa tälle tontille määrätyt autopaikat tu-
lee rakentaa tontille enintään kolmeen kellaritasoon.  
 
Rakentaminen on suunniteltu tapahtuvaksi vaiheittain niin, että ensim-
mäisessä rakentamisvaiheessa rakennetaan toinen kahdesta asuinker-
rostalosta ja sen tarvitsemat autopaikat maanalaisiin tiloihin, sekä li-
säksi tontin nykyisille, maanpäällisille autopaikoille tilapäinen yksiker-
roksinen pysäköintirakennus purettavan liikerakennuksen paikalle. Toi-
sen asuinrakennuksen valmistuessa kaikki autopaikat, tontin omat au-
topaikat sekä naapuritonttien 31134/11, 14 ja 15 asemakaavassa tälle 
tontille määrätyt autopaikat, sijoitetaan tontille enintään kolmeen kellari-
tasoon.  
 
Tontilla sijaitseva matala liikerakennus puretaan ensimmäisessä ra-
kennusvaiheessa. Muutetun asemakaavan muutoksen rakennusoikeus 
on 5 700 km2 ja tonttitehokkuusluku e = 1,54. Asuntojen keskipinta-alan 
tulee olla vähintään 75 huoneistoneliömetriä. Määräys ei koske vuokra-
asuntotuotantoa. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tu-
lee käyttää paikalla muurattua punatiiltä, vaaleaa rappausta ja myös 
puuta.  
 
Tontin omistaja on hakenut asemakaavan muutosta. Kaavamuutos on 
laadittu hakijan konsultin tekemän viitesuunnitelman pohjalta. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Asemakaavan muutosluon-
nos on pidetty nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa, Lauttasaaren 
kirjastossa ja viraston Internetsivuilla.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja asemakaavaluonnoksesta on 
saatu ympäristökeskuksen ja kaupunginmuseon lausunto ja jätetty viisi 
mielipidettä, jotka on otettu huomioon kaavoitustyössä.  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan 19.11.2009 puoltama asemakaava-
ehdotus on ollut nähtävillä 31.12.2009–1.2.2010. Siitä ei ole esitetty 
muistutuksia. Naapurikiinteistö, As oy Vattuniemenkatu 18 (korttelin 



    2  
 
 
 
 
 
 

31134 tontti14) on antanut kirjallisen puoltonsa muutetun asemakaavan 
pohjana olleesta viitesuunnitelmasta.  
 
Lausunnoissa esitettiin paloturvallisuuteen, pelastustiejärjestelyihin, 
kiinteistöjen keskinäisiin vesijohtojen rasitesopimuksiin ja Vattuniemen 
rakennuskannan inventointityöhön liittyviä huomautuksia.  
 
Asemakaavan muutoksen toteuttaminen edellyttää, että tontin omistaja 
sopii tontilla sijaitsevien rasiteautopaikkojen järjestelyistä naapurikiin-
teistöjen kanssa.  
 

2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Asemakaavan muutosta koskee erityisesti Helsingin seutua koskevat ja 
1.3.2009 voimaan tullut seuraava erityistavoite:  
 
– Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäy-

tössä varmistettava tonttimaan riittävyys. 
 
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, jota suunni-
tellaan asumiseen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen se-
kä näihin liittyvien palveluiden ja toimintojen alueena  
 

Yleiskaava  
 
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) kaava-alue kuuluu kerrostaloval-
taiseen alueeseen (asuminen/toimitila), jota kehitetään asumisen, kau-
pan, julkisten palvelujen ja virkistyksen sekä ympäristöhäiriöitä aiheut-
tamattomaan toimitilakäyttöön ja alueelle tarpeellisen yhdyskuntatekni-
sen huollon ja liikenteen käyttöön. Nyt laadittu asemakaavan muutos 
on yleiskaavan mukainen.  
 



    3  
 
 
 
 
 
 

Asemakaava 
 
Tontti on 30.11.1994 vahvistetussa asemakaavassa nro 10217 asumis-
ta palvelevien huoltorakennusten korttelialuetta (AH), jolle saa sijoittaa 
myös 2 000 kerrosneliömetriä myymälätiloja. Tonttitehokkuus e = 0,45.  
 

Rakennusjärjestys 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
 

Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin. 
 

Muut suunnitelmat ja selvitykset  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan 23.3.2006 hyväksymien Vattuniemen 
keskeisten toimitilatonttien maankäytön periaatteiden mukaan korttelin 
nro 31134 toimitilatontit saadaan muuttaa asuinkäyttöön. Arkkitehtitoi-
misto Jukka Turtiainen Oy on laatinut tontille viitesuunnitelman. 
 

Pohjakartta  
 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 27.4.2009. 
 

Maanomistus 
 
Tontti on yksityisomistuksessa. 
 

Alueen yleiskuvaus 
 
Tontti sijaitsee toiminnoiltaan monipuolisen Vattuniemen työpaikka- ja 
asuntoalueella, jolla palvelut keskittyvät Heikkilänaukion alueelle. Kort-
telissa on viisi- ja yhdeksänkerroksisia asuinrakennuksia ja myös toimi-
tilarakennuksia, jotka lautakunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan 
saadaan muuttaa asuinkäyttöön. Vastapäätä tonttia Vattuniemenkujalla 
on Villakehräämönä tunnettu teollisuustalo, jonka pohjakerroksessa 
toimii mm. suuri päivittäistavaramyymälä ja Itellan yritysposti. 
 
Tontilla 31134/13 on kahdessa kerroksessa naapuritonttien rasiteauto-
paikkoja sekä yksikerroksinen liikerakennus, jonka kerrosala on 1 673 
kerrosneliömetriä. 
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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 inventointi- ja arvottamistyössä tontilla sijaitsevaa liikerakennus-
ta ei esitetä suojeltavaksi.  
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.  
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Katuliikenne aiheuttaa meluhäiriötä. Kiinteistössä toimivien yritysten 
käyttöhistorian ja maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen 
alustava selvitys on vireillä. 
 

3 
TAVOITTEET 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on korttelia ja katukuvaa täyden-
tävä asuntorakentaminen, joka sopii naapuritontin 31134/12 vireillä 
olevaan asuinrakennussuunnitelmaan. Tavoitteena on sijoittaa raken-
nukset tontille niin, että rakennusten välistä avautuu näkymiä. Tavoit-
teena on myös tehdä mahdolliseksi pienten lähipalveluiden sijoittumi-
nen tontille. 
 

4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Asemakaavan muutoksella tontti muutetaan asuinkerrostalojen tontiksi 
(AK), jolle saadaan rakentaa viisi–seitsenkerroksiset asuinrakennukset 
Vattuniemenkujan varrelle sekä pysäköintihallin yksikerroksisen si-
säänkäyntirakennuksen. Tontille saadaan sijoittaa myös myymälä-, ra-
vintola- ja muita asiakaspalvelutiloja rakennuksen ensimmäiseen ker-
rokseen. Tontille saadaan myös sijoittaa lasten päiväkotitiloja. 
 
 Autopaikkoja tulee toteuttaa vähintään yksi autopaikka 100 asuinker-
rosneliötä kohden. Tontin omat autopaikat sekä naapuritonttien 
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31134/11, 14 ja 15 asemakaavassa tälle tontille määrätyt autopaikat 
saadaan rakentaa kolmeen kellaritasoon.  
 
Nykyinen liikerakennus puretaan. Muutetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen rakennusoikeus on 5 700 k-m2 ja tonttitehokkuusluku e = 1,54 
Asemakaavassa on lisäystä 3 700 kerrosneliömetriä nykyiseen asema-
kaavaan verrattuna.  
 
Asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 75 huoneistoneliömetriä. 
Määräys ei koske vuokra-asuntotuotantoa. Rakennusten pääasiallisena 
julkisivumateriaalina tulee käyttää paikalla muurattua punatiiltä, vaale-
aa rappausta ja myös puuta. Kaikki autopaikat tulee sijoittaa maanalai-
siin tiloihin tontilla.   
 

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 
 
Kadun puoleisten asuinhuoneistojen ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden 
rakenteiden ääneneristävyys liikenteen melua vastaan tulee olla vähin-
tään 34 dB(A). 
 

5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 
 

Asemakaavan muutos asuintontiksi täydentää korttelia 31134, joka te-
keillä olevilla kaavamuutoksilla on muuttumassa kokonaan asuinkortte-
liksi. Rakentaminen lisää Lauttasaaren asuntotarjontaa hyvien palvelu-
jen, liikenneyhteyksien ja puistojen tuntumassa. Naapuritalojen asunto-
jen näkymät muuttuvat. Nykyiset pysäköintipaikat tontilla sijoitetaan 
maanalaisiin tiloihin.   
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6 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä (päivätty 15.5.2009), jonka mukana lähetet-
tiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnos.   
 
Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2009 kaavoituskatsauksessa. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.  
 
Asemakaavan muutosluonnos ja muu suunnitteluaineisto ovat olleet 
nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa, Lauttasaaren kirjastossa ja 
viraston internetsivuilla 25.5.–4.6.2009.  
 

Viranomaisyhteistyö  
 
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyö-
tä kaupunginmuseon, ympäristökeskuksen ja rakennusvalvontaviraston 
kanssa.  
 

Esitetyt mielipiteet 
 
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse viisi mielipidettä, jotka koskivat asemakaavan muutosluon-
nosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty puhelimitse.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta saadut 
mielipiteet kohdistuivat naapuritonttien rasiteautopaikkojen ja pelastus-
tien säilymiseen, rakentamistapaan ja korttelin ilmeen muuttumiseen, 
yhtenäisen suunnittelun tarpeeseen tontteja kaavoitettaessa, Lautta-
saaren puistojen kestokykyyn asukasluvun kasvaessa ja bussilinjojen 
säilymiseen metron tulon jälkeen.  
 
Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että rasiteauto-
paikat on merkitty asemakaavaan ja pelastustien säilyminen on turvat-
tu. Tontin viitesuunnitelma on laadittu yhteistyössä naapuritontin 
31134/12 kaavasuunnittelun kanssa.  
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Lausunnot sekä nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset 
 
Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 31.12.2009–1.2.2010. 
Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. 
 
Lausunnoissa esitettiin paloturvallisuuteen, pelastustiejärjestelyihin, 
kiinteistöjen keskinäisiin vesijohtojen rasitesopimuksiin ja Vattuniemen 
rakennuskannan inventointityöhön liittyviä huomautuksia.  
 
Lausunnot on otettu kaavoitustyössä huomioon.  
 
Jatkosuunnittelun johdosta asemakaavan muutosehdotusta on muutet-
tu hakijan esittämän tarkistetun viitesuunnitelman mukaan niin, että 
tontin rakennusoikeutta on vähennetty 600 k-m2 ja rakennusaloja ja au-
topaikkamääräystä on vähäisessä määrin tarkistettu. Asemakaavamää-
räyksiin on lisätty polkupyöräpaikkojen mitoitusvaatimus.  
 
Hakija on kuullut naapuria, joka on ilmoittanut hyväksyvänsä esitetyt 
muutokset.  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 29.11.2011 muuttaa asemakaa-
van muutosehdotusta seuraavasti: 
 
– tontin rakennusoikeutta on tarkistetun viitesuunnitelman 

mukaan vaiheittain toteuttamisen mahdollistamiseksi vä-
hennetty 600 k-m2 ja rakennusaloja ja autopaikkamääräys-
tä on vähäisessä määrin tarkistettu. Asemakaavamääräyk-
siin on lisätty polkupyöräpaikkojen mitoitusvaatimus. 

 
Lautakuntakäsittelyn 29.11.2011 jälkeen tehdyt tarkistukset ja  
asianosaisten kuuleminen 

 
Lautakuntakäsittelyn jälkeen on ilmennyt tarve tarkistaa kaavakarttaa. 
 
Asemakaavakarttaan on 10.5.2012 tehty muutos, jolla tontille suunnitel-
lun ensimmäisen rakennusvaiheen rakennuksen pihanpuoleisen ra-
kennusosan kerrosluku on muutettu viidestä kuuteen ja korkeusasema 
luvusta +26.50 luvuksi +29.50. Muutos on 31.12.2009–1.2.2010 julki-
sesti nähtävillä ja lausunnoilla olleen asemakaavan muutosehdotuksen 
viitesuunnitelman ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle 29.11.2011 esi-
tetyn viitesuunnitelman mukainen.  
 
Asianosaisia on kuultu ja heiltä on saatu suostumukset.  
 



    8  
 
 
 
 
 
 
7 
KÄSITTELYVAIHEET 

 
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 19.11.2009, ja se päätti puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä.  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 29.11.2011 muuttaa asemakaa-
van muutosehdotusta. 
 
Käsittely 

Vastaehdotus: 
Lasse Männistö: Esitän, että asemakaavamääräyksistä ja -
merkinnöistä poistetaan vaatimus asuntojen 75 neliön kes-
kipinta-alasta. 
Kannattajat: Stefan Johansson 
 
1. Äänestys 
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Esitän, että asemakaavamääräyksistä ja -
merkinnöistä poistetaan vaatimus asuntojen 75 neliön kes-
kipinta-alasta. 
 
Jaa-äänet: 5: Mari Holopainen, Matti Niemi, Heli Puura, 
Osmo Soininvaara, Sampo Villanen 
Ei-äänet: 4: Stefan Johansson, Arja Karhuvaara, Lasse 
Männistö, Elina Palmroth-Leino 

 
Kaupunkisuunnitteluvirasto on 10.5.2012 muuttanut asemakaavan 
muutosehdotusta. 
 
 
Helsingissä 10.5.2012 
 
 
 
 
Olavi Veltheim 
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VATTUNIEMI, VATTUNIEMENKUJA 6
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee korttelin
31134 tonttia 13 Lauttasaaren Vattuniemes-
sä osoitteessa Vattuniemenkuja 6.

Nykytilanne

Tontilla on viereisten asuinrakennusten py-
säköintilaitos ja liikerakennus, jonka ker-
rosala on 1 673 kerrosalaneliömetriä.

Mitä alueelle suunnitellaan

Tontille on suunnitteilla viisi-, kuusi- ja seit-
semänkerroksisia asuinrakennuksia. Nykyi-
nen liikerakennus puretaan. Nykyiset ja tar-
vittavat uudet autopaikat sijoitetaan tontille
pihanalaiseen pysäköintikellariin, jonne aje-
taan Vattuniemenkujalta.

Aloite

Asemakaavan muuttaminen on tullut vireille
tontinomistajan hakemuksesta.

Maanomistus

Tontti on yksityisomistuksessa.

Kaavatilanne

Nykyisessä asemakaavassa tontti on asu-
mista palvelevien huoltorakennusten kortte-
lialuetta (AH), jolle saa sijoittaa myös 2 000
kerrosalaneliömetriä myymälätiloja.

Yleiskaava 2002:ssa tontti kuuluu asumi-
seen tai toimitiloina käytettävään kerrostalo-
valtaiseen alueeseen.

Maankäyttösopimus

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

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa
muut asiantuntijat arvioivat kaavaa valmis-
teltaessa kaavan toteuttamisen vaikutuksia
kaupunkikuvaan, Vattuniemen kaupunkira-
kenteeseen ja naapuritonttien olosuhteisiin.
Maaperän mahdollisista haitta-aineista teh-
dään selvitys ennen asemakaavanmuutok-
sen käsittelyä.

Selvityksen tekemisestä sekä maaperän
mahdollisesta puhdistamisesta vastaa tontin
omistaja.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaa-
valuonnos on lähetetty osallisille. Se ja muu
valmisteluaineisto on esillä 25.5.–4.6.2009:
 Lauttasaaren kirjastossa
 Kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansa-

koulukatu 3
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 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 18.6.2009 suullisesti kaavan
valmistelijalle tai kirjallisesti osoitteeseen:

Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3)
faksi: 310 37378
sähköposti: kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö jär-
jestetään erillisin neuvotteluin.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoit-
teena on, että ehdotus esitellään kaupunki-
suunnittelulautakunnalle alkusyksyllä 2009.

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvit-
taessa viranomaisten lausunnot. Kaavaeh-
dotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävil-
läoloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
käsiteltävänä vuonna 2009.

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: ra-
kennusvalvontavirasto, rakennusviraston
katu- ja puisto-osasto, kiinteistöviraston
tonttiosasto, ympäristökeskus ja kau-
punginmuseo

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)

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

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa 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 15.11.2011

Kaavan nimi 31.kaupunginosa korttelin 31134 tontti 13

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm 19.11.2009

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 15.05.2009

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus 09111933

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,3690 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
 

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
0,3690

 

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 0,3690 100,0 5700 1,54 0,0000 3700

A yhteensä 0,3690 100,0 5700 1,54 0,0000 3700

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 0,2600 70,5      

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 0,3690 100,0 5700 1,54 0,0000 3700

A yhteensä 0,3690 100,0 5700 1,54 0,0000 3700

AK 0,3690 100,0 5700 1,54 0,3690 5700

AH         -0,3690 -2000

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 0,2600 70,5      

ma 0,2600 100,0      
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