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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksen sisältö  

 
Asemakaavan muutos mahdollistaa olemassa olevan toimistoraken-
nuksen korvaamisen uudella asuinkerrostalolla. Uuden asuinrakennuk-
sen suunnittelusta järjestettiin arkkitehtikutsukilpailu ja asemakaavaa 
on valmisteltu kilpailutulosten pohjalta yhteistyössä tontin omistajan ja 
tämän valitseman arkkitehtitoimiston kanssa. 
 
Asemakaavan muutoksessa sallitaan 8-kerroksisen asuinkerrostalon 
rakentaminen tontille. Tontille on määritelty rakennusoikeutta yhteensä 
6 820 k-m², josta vähintään 350 k-m² tulee rakentaa myymälä-, liike- 
ja/tai toimistotiloiksi rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Tontin 
pihakannen alla sijaitsee kaksi olemassa olevaa kellarikerrosta, joita 
voidaan hyödyntää pysäköinti-, väestönsuoja-, varasto- ja teknisinä ti-
loina. 
 
Suunnitelma perustuu ajatukseen rakennuksen kulmaan sijoittuvasta 
valopihasta, joka toimii sisääntuloaulana ja asuntojen yhteistilana. 
 
Rakennukselle määritelty räystäs- ja harjakorkeus on sovitettu naapuri-
rakennusten korkeuksiin. 
 

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet 
 
Kaavoitustyö on käynnistetty Kiinteistö Oy Helsingin Punanotkonkatu 
2:n aloitteesta. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma ja asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävänä kau-
punkisuunnitteluvirastossa ja kaupungintalolla.  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi asemakaavan muutosehdotuk-
sen hyväksymistä.  
 
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä, jolloin siitä saatiin 
lausunnot. Muistutuksia esitettiin yksi. Asemakaavan muutosehdotuk-
seen tehtiin muutoksia, jotka on selostettu kohdassa Suunnittelun vai-
heet. 
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Asemakaavan muutoksen toteutus 
 
Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen varatut kallioresurssit. 
Tontin alueella alin sallittu louhintataso on +12.30. 
 
Pelastusauton nostopaikat kadun puolella tulee osoittaa siten, että rai-
tiovaunujen ajolankojen ripustus ja kadunvarsipaikoitus on edelleen jär-
jestettävissä hyväksyttävällä tavalla. Lisäksi pihalle johtavan kulkuau-
kon mitoituksessa tulee huomioida sen toimiminen pelastusreittinä. 
 

2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Asemakaavan muutosta koskevat erityistavoitteet riittävän asuntotuo-
tannon turvaamisesta sekä valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriym-
päristöjen arvojen säilyttämisestä. Asemakaavamuutosalue rajautuu 
kolmeen Museoviraston inventoinnissa lueteltuun valtakunnallisesti 
merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009). Lähiym-
päristön RKY-kohteet ovat Kaartin kasarmi, Kirurginen sairaala sekä 
Johanneksen kirkko ympäristöineen. 
 
Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa. 
 

Maakuntakaava 
 

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta ja lähiympä-
ristössä sijaitsee kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta 
tärkeitä alueita.  
 
Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vai-
hemaakuntakaavassa suunnittelualue on valtakunnan keskukseksi 
merkittyä keskustatoimintojen aluetta ja lähiympäristössä sijaitsee val-
takunnallisesti merkittäviä, kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeitä alueita. 
 

Yleiskaava  
 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on kerrostalovaltaista asumi-
sen ja toimitilojen aluetta, joka on lisäksi kulttuurihistoriallisesti, raken-
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nustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää. Nyt laadittu 
asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. 
 
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830/1 (tullut alueella voi-
maan 18.11.2011) mukaan alue on kantakaupungin pintakallioaluetta. 
 

Asemakaava 
 

Alueella on voimassa asemakaava nro 5310 (vahvistettu 6.5.1963). 
Kaavassa tontti kuuluu liikerakennusten korttelialueeseen. Tonttitehok-
kuudeksi on määritelty e = 4.0 ja rakennuksen suurin sallittu kerroskor-
keus on 8. Rakennusala on Punanotkonkadun puolella vedetty sisään 
katulinjasta. Rakennukselle on määritelty enimmäiskorkeudet sekä ka-
dun että sisäpihan puolella ja lisäksi kadun puolella korkeustason 
37,9 m ylittävät osat on rakennettava 45° kaltevuuskulman sisäpuolelle. 
 
Tontille tulee voimassa olevan asemakaavan mukaan varata vähintään 
1 autopaikka kutakin kerrosalan 100 m² kohti. 
 

Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
 

Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin. 
 

Rakennuskiellot  
 
Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n 1 momentin 
mukainen rakennuskielto yleiskaavan laatimista varten. Kantakaupun-
gin eräiden alueiden rajattu rakennuskielto nro 12259 koskee raken-
nusten 1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen 
muuttamista asuinkäyttöön. 
 

Pohjakartta  
 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 21.5.2013. 
 

Maanomistus 
 
Tontti on yksityisomistuksessa. 
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Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö 
 
Alue sijaitsee Ullanlinnan kaupunginosassa, hyvien palvelujen ja kulku-
yhteyksien äärellä. Alue kuuluu Etelä-Helsingin kerrostalovaltaiseen 
asumisen ja toimitilojen alueeseen. 
 
Korttelin muu rakennuskanta koostuu pääosin 1800-luvun lopussa ja 
1900-luvun alkupuolella rakennetuista 5–7-kerroksisista asuinkerrosta-
loista. Viereisellä tontilla Punanotkonkatu 4:ssä sijaitsee koristeellinen 
uusrenessanssityylinen kerrostalo ja Kasarmikadun puolella naapurissa 
vuonna 1912 rakennettu asuinrakennus piharakennuksineen. Naapuri-
rakennukset ovat suojeltuja. Muualla lähiympäristössä sijaitsee lukuisia 
arvokkaita julkisia rakennuksia, kuten Design- ja Arkkitehtuurimuseo, 
Kaartin maneesi, Kirurginen sairaala sekä Johanneksen kirkko. 
 
Tontilla sijaitsee tällä hetkellä 8-kerroksinen toimistotalo, nk. Kaartin 
poliisitalo. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Toivo Korhonen 
vuonna 1965 ja se toimi alun perin Valmetin pääkonttorina. Modernisti-
nen rakennus poikkeaa vahvasti ympäröivästä rakennuskannasta mm. 
omaleimaisella julkisivurytmityksellään.  

 
Palvelut 

 
Keskustan monipuoliset palvelut ovat lähietäisyydellä. 

 
Suojelukohteet 

 
Lähiympäristössä sijaitsee lukuisia suojeltuja rakennuksia sekä valta-
kunnallisesti merkittäviä kohteita. Muun muassa viereisten tonttien ra-
kennukset sekä Punanotkonkadun että Kasarmikadun puolella on suo-
jeltu korkeimmassa suojeluluokassa merkinnällä sr-1. Lisäksi asema-
kaavamuutosalue rajautuu kolmeen Museoviraston inventoinnissa lue-
teltuun valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäris-
töön (RKY 2009). Lähiympäristön RKY-kohteet ovat Kaartin kasarmi, 
Kirurginen sairaala sekä Johanneksen kirkko ympäristöineen. 
 
Tontilla sijaitsevaa toimistorakennusta ei ole suojeltu. Kaupunginmuseo 
on antanut ennakkolausunnon (29.6.2009) koskien mahdollisuutta pur-
kaa nykyinen toimistorakennus ja rakentaa paikalle uusi asuinkerrosta-
lo. Lausunnossa todetaan mm., että kulttuurihistorialliset arvot liittyvät 
rakennuksen omanlaiseen ja erikoiseen julkisivuun ja sen rakennus-
teknisiin ratkaisuihin. Mikäli julkisivuja ei voida korjata sen alkuperäistä 
luonnetta kunnioittaen tai mikäli tarvittavat muutokset vastaisivat uudel-
leenrakentamista, rakennus menettäisi sen merkittävän kulttuurihistori-
allisen arvonsa, jonka perusteella rakennusta voitaisiin ajatella suojel-
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tavaksi asemakaavalla. Kaupunginmuseo katsoo, että ennen purkamis-
ta tulisi selvittää julkisivun mahdolliset korjausvaihtoehdot. Kaupungin-
museo toteaa lisäksi ennakkolausunnossaan, että mahdollisen uudis-
rakennuksen tulee olla sopusoinnussa lähiympäristön kulttuurihistorial-
lisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuskannan kanssa. 
 
Julkisivuista ja rakennuksesta teetettyjen selvitysten ja arvioiden perus-
teella on todettu, että rakennusta ei voida peruskorjata sen julkisivut 
säilyttäen. Asemakaavan muutoksen lähtökohdaksi on siten otettu ko-
konaan uuden rakennuksen rakentaminen. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. 
 

Maaperä 
 

Alueen maaperä on kitkamaata ja kallioista. Maaperä on geotekniseltä 
rakennettavuudeltaan hyvää.  
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Katuliikenteestä aiheutuu tontille melua. Nykyinen arvioitu liikennemää-
rä on Kasarmikadulla noin 4 000 ajoneuvoa/vrk ja Punanotkonkadulla 
noin 1 700 ajoneuvoa/vrk. Näitä katuja pitkin kulkee lisäksi raitiolinja 
10. 

 
3 
TAVOITTEET 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa tontilla sijaitse-
van toimistorakennuksen korvaaminen uudella asuinrakennuksella. 
Tontille määritelty rakennusoikeus on yhteensä 6 820 k-m² kahdeksas-
sa kerroksessa, josta vähintään 350 k-m² tulee varata liike- tai toimisto-
tiloiksi rakennuksen ensimmäisestä kerroksesta.  
 
Asemakaavan muutos perustuu rakennuksen suunnittelusta järjestet-
tyyn kutsukilpailuun ja kilpailuehdotuksesta kehitettyyn viitesuunnitel-
maan. 
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4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Tontti, johon asemakaavan muutos kohdistuu, muutetaan asuinkerros-
talojen korttelialueeksi. Uudisrakennuksen korkeus ja massoittelu pyri-
tään sovittamaan naapurirakennuksiin. 
 
Tontilla nykyisin sijaitsevan toimistorakennuksen kuntoarviossa ja 
muissa selvityksissä todettiin, ettei rakennusta voida korjata sen alku-
peräiset julkisivut säilyttäen, joten nykyinen toimistotalo päätettiin kor-
vata uudella asuinrakennuksella. Suunnittelusta järjestettiin kutsukilpai-
lu ja asemakaava on laadittu kilpailuehdotuksesta kehitetyn viitesuunni-
telman pohjalta.  
 
Suunnitelman kantavana ajatuksena on rakennuksen kulmaan sijoittu-
va valokatteinen sisäpiha, josta on käynti porrashuoneisiin ja joihinkin 
yhteistiloihin. Viitesuunnitelmassa uudisrakennus on kahdeksankerrok-
sinen asuinkerrostalo, jonka ensimmäisen kerroksen kadun puoleiset ti-
lat varataan liiketiloiksi. Pysäköinti- sekä muut tekniset tilat voidaan si-
joittaa kahteen olemassa olevaan maanalaiseen kerrokseen. 

 
Mitoitus 

 
Muutosalueen pinta-ala on 1 706 m². Tontille osoitettu rakennusoikeus 
on yhteensä 6 820 k-m², josta vähintään 350 k-m² tulee toteuttaa liiketi-
loina. Tonttitehokkuus on 4,0. 

 
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 

 
Tontille saa rakentaa asuntoja enintään 6 420 k-m² kahdeksaan ker-
rokseen. Ensimmäisen kerroksen kadun puoleiset tilat tulee kuitenkin 
varata myymälä-, liike- ja/tai toimistotiloiksi. Pysäköinti- ja tekniset tilat 
voidaan sijoittaa pääosin rakennuksen kellarikerroksiin ja pihakannen 
alle.  
 
Rakennus tulee sijoittaa kulmatontilla molemmilta puolilta katulinjaan 
kiinni. Rakennuksen ylin sallittu räystäskorko kadun puolella on +41.7 
m, joka vastaa likimäärin naapuritalojen räystäskorkoa. Harjakorkeus ei 
saa ylittää korkotasoa +46,5 m. Myös sisäpihan puolella rakennus tulee 
viistota n. tasosta +36,3 (arvioitu kuudennen kerroksen lattiataso) ylös-
päin vähintään 79° kulmassa, jotta sisäpiha saadaan avaramman tun-
tuiseksi. Kattoikkunat tulee toteuttaa pääosin vesikaton suuntaisina la-
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peikkunoina. Julkisivumateriaalina tulee olla muuratulle pinnalle tehty 
kolmikerrosrappaus. 
 
Rakennuksen sisänurkka tulee rakentaa valopihaksi (v), joka tulee kat-
taa riittävästi valoa läpäisevällä katteella.  
 
Kasarmikadun puoleinen julkisivu tulee rakentaa yhtenäisesti jatkuvaksi 
parvekevyöhykkeeksi siten, että parvekevyöhykkeen ulkopinta muo-
dostaa ns. valejulkisivun kadulle päin. 
 
Asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntoina, 
joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän. 
Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 80 h-m². 

 
Piha on istutettava ja varattava ulko-oleskelualueeksi, eikä sinne saa 
sijoittaa autopaikkoja eikä jätehuollon laitteita. 
 

Liikenne 
 
Tontin autopaikkavaatimus on asunnoille vähintään 1/135 k-m² ja liiketi-
loille enintään 1/150 k-m². Polkupyöräpaikkoja tulee sijoittaa tontille vä-
hintään 1/30 m² asuntokerrosalaa. Paikoista vähintään puolet tulee si-
joittaa sisätiloihin. 

 
Palvelut 

 
Kaavassa osoitetusta kerrosalasta on rakennuksen ensimmäisessä 
kerroksessa, kadun puolella varattava vähintään 400 k-m² myymälä-, 
liike- ja/tai toimistotiloiksi. 
 

Esteettömyys  
 

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.  
 

 
Yhdyskuntatekninen huolto 

 
Tontti liitetään nykyisiin yhdyskuntateknisen huollon verkostoihin. Ton-
tille on suunniteltava ja rakennettava noin 12 m2:n suuruinen Helen 
Sähköverkko Oy:n ohjeiden mukainen jakelumuuntamotila. 
 

Rakennettavuus 
 

Tontin alapuolella on varattuja kallioresursseja, jotka tulee ottaa huo-
mioon. Alin sallittu louhintataso tontin alueella on +12,30. Vähäisiä lou-
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hintoja esimerkiksi hissikuilujen perustuksia ja putkikanaaleja varten 
saa tehdä tason +12.30 alapuolelle, jos siitä ei aiheudu haittaa varatuil-
le kallioresursseille. Nykyisen rakennuksen purkaminen ja uudisraken-
nuksen rakentaminen edellyttävät louhinta- ja muiden tärinöiden seu-
rantaa koko työn ajan. Varattuihin kallioresursseihin ei saa aiheuttaa 
haitallista tärinää. Tontin alueelle ei saa tehdä myöskään maalämpö-
pumppureikiä. 
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Kaikki kadun suuntaan avautuvat parvekkeet tulee lasittaa ja asuntojen 
ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden liikennemelua vastaan tulee ol-
la vähintään 35 dB. 
 
Rakennukseen kohdistuvaa melua on arvioitu nykyisten liikennemäärä-
tietojen sekä käytettävissä olevien Helsingin kaupungin meluselvitysten 
perusteella. Liikennemelun kannalta liikennemäärien ei arvioida merkit-
tävästi kasvavan nykyisestä. 
 
Liikenteen aiheuttaman päiväaikaisen keskiäänitason arvioidaan jää-
vän julkisivuilla alle tason 65 dB, jolloin hyvällä parvekelasituksella voi-
daan parvekkeille luoda melun kannalta viihtyisät olosuhteet. 
 
Kaavassa on edellytetty kadun puolella asuntojen ulkovaipan kokonais-
ääneneristävyyttä 35 dB liikennemelua vastaan, jotta raitiovaunuliiken-
ne ei aiheuttaisi yöaikaista häiriötä asuinhuoneissa. Jatkosuunnittelus-
sa tulisi varmistaa, ettei raitiovaunuliikenteestä aiheudu häiritsevää 
runkoääntä suunniteltavaan asuinrakennukseen. 
 

Pelastusturvallisuus  
 

Pelastusautolle osoitetut nostopaikat kadun puolella tulee sijoittaa si-
ten, että tilavarauksessa huomioidaan raitiovaunujen ajolankojen ripus-
tus ja kadunvarsipaikoitus. Tarvittaessa nostopaikat tarkistetaan yh-
dessä pelastuslaitoksen kanssa paikan päällä. 
 
Pihalle johtava porttikäytävä Punanotkon kadun puolella toimii myös 
pelastusreittinä, mikä tulee huomioida kulkuaukon mitoituksessa ja pi-
han jatkosuunnittelussa. Tarkempi pelastussuunnitelma tehdään ra-
kennuslupavaiheessa. 
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5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön  

 
Kaavan toteuttaminen edellyttää, että tontilla nykyisin sijaitseva toimis-
totalo puretaan. Uudisrakentaminen vastaavasti lisää alueen asunto-
kantaa. Naapureiden asumisolosuhteet eivät muutu ratkaisevasti sillä 
suoria näkymiä uudisrakennuksen asuntojen ja korttelin muiden asuin-
rakennusten välillä on suhteellisen vähän. Tontin sisäpihan käyttötar-
koitus muuttuu pysäköintipaikoista oleskelupihaksi, joka osittain paran-
taa myös naapureiden olosuhteita.  
 
Uudisrakennuksen korkeus ja koko vastaavat likimäärin tontilla nykyisin 
sijaitsevaa toimistorakennusta, joten kaupunkikuvalliset vaikutukset ei-
vät ulotu laajalle alueelle. Rakennuksen ilme kuitenkin eroaa moderni-
na asuinrakennuksena merkittävästi nykyisestä 60-luvun toimistotalos-
ta. Tavoitteena on, että uusi asuinrakennus sovitetaan nykyistä toimis-
totaloa paremmin kortteliin ja muuhun kulttuurihistoriallisesti arvokkaa-
seen ympäristöönsä. 
 
Ensimmäiseen kerrokseen sijoitettavat myymälä-, liike- ja/tai toimistoti-
lat saattavat parantaa alueen kaupallisten palveluiden tarjontaa. 

 
Liikennejärjestelyt säilyvät pääosin ennallaan. 
 

6 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS  

 
Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen varatut kallioresurssit. 
Tontin alueella alin sallittu louhintataso on 12,30. Rakentaminen ei saa 
aiheuttaa haitallista tärinää varattuihin kallioresursseihin. 
 
Pelastusauton nostopaikat kadun puolella tulee osoittaa siten, että rai-
tiovaunujen ajolankojen ripustus ja kadunvarsipaikoitus on edelleen jär-
jestettävissä hyväksyttävällä tavalla. Lisäksi pihalle johtavan kulkuau-
kon mitoituksessa tulee huomioida sen toimiminen pelastusreittinä. 
 

7 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaavoitustyö on tullut vireille Kiinteistö Oy Helsingin Punanotkonkatu 
2:n (tontin 104/14 omistaja) hakemuksen johdosta (saapunut 3.4.2008).  
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Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2013 kaavoituskatsauksessa. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään liitteenä olevan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavaluonnosta esi-
tellään yleisötilaisuudessa 4.12.2013. 

 
Viranomaisyhteistyö  

 
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä Helsingin 
kaupungin rakennusvalvontaviraston kanssa. Suunnittelun lähtökohtia 
on esitelty Uudenmaan ympäristökeskukselle (nyk. Uudenmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus) vuonna 2009. Viitesuunnitelmasta 
on pyydetty ennakkolausunto kaupunkikuvaneuvottelukunnalta (2013). 
Kaupunkikuvaneuvottelukunnan esittämät kehitysehdotukset ovat to-
teutettavissa kaavaehdotuksen puitteissa. 
 
Ennen lautakuntakäsittelyä pyydettiin lausunnot Helsingin Energialta, 
pelastuslaitokselta, kiinteistövirastolta, Museovirastolta, Helsingin seu-
dun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:ltä, ympäristökeskukselta, 
kaupunginmuseolta, rakennusvirastolta sekä rakennusvalvontavirastol-
ta. 
 
Kannanotot on otettu kaavaehdotuksen valmistelussa huomioon. 
 
Kaupunginmuseon esittämät kommentit rakennuksen ylimmän kerrok-
sen julkisivukäsittelystä ja parvekevyöhykkeestä on otettu huomioon 
asemakaavamääräyksissä, jotka koskevat kattoikkunoita ja parvekkei-
ta. 
 
Rakennusvalvontaviraston esittämien kannanottojen perusteella ase-
makaavan muutosehdotukseen on tehty useita teknisluonteisia muu-
toksia sekä asemakaavamerkintöihin lisäyksiä koskien kulkuaukkoja, 
huoltoa, ja viherhuoneita. 
 

Esitetyt mielipiteet 
 
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse yksi mielipide, joka koski asemakaavan muutosluonnosta. 
Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa.  
 
Saatu mielipide kohdistui katutason liiketilojen käyttötarkoituksen mää-
rittelyyn.  
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Mielipide on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että ensimmäisen 
kerroksen kadulle aukeavien tilojen käyttö määritellään asemakaava-
ehdotuksessa mielipidekirjeessä esitetyllä tavalla myymälä-, liike- ja/tai 
toimistotilaksi. 
 

Muistutukset ja lausunnot sekä nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset  
 
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 9.5.–9.6.2014. 
 
Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistölautakunta, yleisten 
töiden lautakunta, pelastuslautakunta, kaupunginmuseon johtokunta, 
ympäristökeskus, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Energia, Liikenne-
laitos-liikelaitos (HKL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhty-
mä (HSY) sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
(ELY-keskus). Ehdotuksesta tehtiin yksi muistutus. 
 
Keskinäinen vakuutusyhtiö Ilmarinen/Kiinteistö Oy Punanotkonkatu 2 
jätti muistutuksen, jonka mukaan tontilla sijaitsevien maanalaisten kal-
lioresurssien varaaminen on tehty tontinomistajaa kuulematta, ja on ai-
heuttanut ja aiheuttaa taloudellista haittaa, koska tonttia ei pystytä hyö-
dyntämään tavanomaisessa määrin. Tontinomistajan mukaan poikkea-
vat olosuhteet tulisi ottaa huomioon kaavamääräyksiä huojentamalla, 
etenkin luopumalla määräyksestä sijoittaa tontin kaikki autopaikat tontil-
le. Myös tontille sijoitettavaksi määrätyn myymälä-, liike- ja/tai toimisto-
tilan kerrosalan määrää esitettiin pienennettäväksi. Lisäksi muistuttaja 
esitti, että kallioresurssein varaukset merkittäisiin kaavaan vain alueille, 
joihin niillä on vaikutusta, ja vaatii, että laadittavan kaavan on oltava ra-
kentamiskelpoinen.  
 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa ei 
ollut huomautettavaa. 
 
Helen Sähköverkko Oy edellyttää lausunnossaan, että kaavakartan se-
lostukseen lisätään teksti tontille sijoitettavaa jakelumuuntamotilaa kos-
kien. 
 
Liikennelaitos lausui, että raitioliikenteen sähköjohtojen ripustusten 
vaatima tila ja kiinnitysratkaisut tulee huomioida kiinteistössä. 
 
Pelastuslautakunta edellyttää lausunnossaan, että jatkosuunnittelussa 
huomioidaan pelastusauton nostopaikat, ja porttikäytävän tulee täyttää 
pelastustievaatimukset.  
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Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa esitetään, että katualueen 
yläpuolelle rakennettavaksi sallitun parvekkeen minimikorkeus kadun 
pinnasta on lisättävä asemakaavamääräykseen. 

 
Kaupunginmuseo huomauttaa, ettei kattoikkunoiden tai erkkereiden ra-
kentamista kielletä kokonaan, ja koska kattokerroksen että mahdollis-
ten kattolyhtyjen suunnittelu vaatii huolellista suunnittelua, jää asia ra-
kennusvalvontaviraston valvottavaksi.  
 
Kiinteistövirasto totesi, että käyttötarkoituksen muutos korottaa tontin 
arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän 
maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tontin omis-
tajan kanssa, eikä kaavamuutoksen käsittelyä tulisi jatkaa ennen kuin 
omistajan kanssa on tehty sopimus. 
 
Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. 

 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 20.1.2015, että asemakaavan 
muutosehdotusta tarkistetaan lausuntojen ja muistutusten johdosta 
seuraavasti: 
 
− Asemakaavamääräyksiin lisätään: "Mikäli naapuritonttien 

rakennusten perustukset tai muut tonttia ympäröivät raken-
teet asettavat tontin rakentamiselle sellaisia pakottavia ra-
joitteita, joiden johdosta autopaikkamäärän sijoittaminen 
tontille ei muiden asemakaavamääräysten puitteissa ole 
teknisesti mahdollista, saadaan 35 % autopaikoista osoit-
taa tontin ulkopuolella korkeintaan 400 metrin etäisyydellä 
sijaitsevaan pysäköintilaitokseen." 
 

− Asemakaavamääräys "Hissikuiluja ja viemärikanaaleja saa 
tehdä tason +12.30 alapuolelle" muutetaan muotoon "Vä-
häisiä louhintoja esimerkiksi hissikuilujen perustuksia ja 
putkikanaaleja varten saa tehdä tason +12.30 alapuolelle, 
jos siitä ei aiheudu haittaa varatuille kallioresursseille". 
Vastaava muutos tehdään kaavaselostuksen kohtaan ra-
kennettavuus.  
 

− Myymälä-, liike- ja/tai toimistotilojen kerrosalan vähim-
mäismäärä muutetaan asemakaavakartassa 400 k-m2:stä 
350 k-m2:iin, ja vastaavasti asuntokerrosalan määrä 6 420 
k-m2:stä 6 470 k-m2:iin. Kokonaiskerrosala säilyy samana. 
 

− Asemakaavamääräyksiin lisätään: "Rakennuksesta on va-
rattava tila muuntamolle". Kaavaselostukseen lisätään koh-
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taan Yhdyskuntatekninen huolto: "Tontille on suunniteltava 
ja rakennettava noin 12 m2:n suuruinen Helen Sähköverk-
ko Oy:n ohjeiden mukainen jakelumuuntamotila." 
 

− Kaavaselostuksen kohtaan Liikenne lisätään: "Raitioliiken-
teen tarvitsemaa ratasähköistystä varten tulee huomioida 
ripustusten vaatima tila ja kiinnitysratkaisut kiinteistössä." 
 

8 
KÄSITTELYVAIHEET 

 
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin 25.3.2014 kaupunkisuunnittelu-
lautakunnalle, joka esitti asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymis-
tä kaupunginhallitukselle. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 20.1.2015 muuttaa asemakaavan 
muutosehdotusta muistutuksen ja lausuntojen johdosta. 
 
 
Helsingissä 20.1.2015 
 
 
 
 
Olavi Veltheim 
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ULLANLINNA, PUNANOTKONKATU 2
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee
yhtä tonttia Ullanlinnassa, Pu-
nanotkonkadun ja Kasarmika-
dun kulmassa.  Tontti sijaitsee
osoitteessa Punanotkonkatu 2
(tontti 7/104/14).

Nykytilanne

Nykyään tontilla sijaitsee 1960-
luvulla rakennettu
8-kerroksinen toimistotalo, nk.
Kaartin poliisitalo. Rakennuk-
sen peruskorjausmahdolli-
suuksia selvitettiin 2007–2009,
jolloin todettiin, että rakennus
on huonossa kunnossa, eikä
korjaamista voida toteuttaa ra-
kennuksen alkuperäistä luon-
netta kunnioittaen, sen arvok-
kaat julkisivut säilyttäen.

Mitä alueelle suunnitellaan

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa olemassa olevan toimistorakennuksen
korvaaminen uudella asuinkerrostalolla. Uuden asuinrakennuksen suunnittelusta järjestettiin
arkkitehtikilpailu ja asemakaavan muutosta on valmisteltu kilpailutulosten pohjalta yhteistyös-
sä tontin omistajan valitseman arkkitehtitoimiston kanssa. Tavoitteena on sovittaa uusi asuin-
talo mahdollisimman hyvin tiiviiseen korttelirakenteeseen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaa-
seen ympäristöön. Lähtökohtana on, että uusi rakennus vastaa korkeudeltaan likimäärin naa-
purirakennuksia. 8-kerroksisen asuintalon ensimmäiseen kerrokseen on tarkoitus sijoittaa lii-
ketiloja tai toimistotilaa.
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Aloite

Asemakaavan muutosta on hakenut Kiin-
teistö Oy Helsingin Punanotkonkatu 2.

Maanomistus

Tontti on yksityisomistuksessa.

Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa vuo-
delta 1963 tontti on merkitty liikeraken-
nusten korttelialueeksi. Rakennuksen
suurin sallittu kerrosluku on 8 ja tontin te-
hokkuusluvuksi on määrätty e=4.0, mikä
tarkoittaa n. 6820 kerrosneliömetrin ra-
kennusoikeutta. Autopaikkoja on voimas-
sa olevan asemakaavan mukaan raken-
nettava 1 / 100 kerrosneliömetriä.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty ker-
rostalovaltaiseksi asumisen ja toimitilojen
alueeksi, joka on lisäksi kulttuurihistorial-
lisesti, rakennustaiteellisesti ja maisema-
kulttuurin kannalta merkittävää.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Tontti sijaitsee alueella, joka rajautuu
kolmeen Museoviraston inventoinnissa
valtakunnallisesti merkittäväksi luokitel-
tuun rakennettuun kulttuuriympäristöön
(RKY 2009). Lähiympäristön RKY-kohteet
ovat: Kaartin kasarmi, Kirurginen sairaala
sekä Johanneksen kirkkoon ympäristöi-
neen.

Tehdyt selvitykset

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
 Kuntoarvioraportti, KOy Helsingin Pu-

nanotkonkatu 2, Enco Oy, 2008

 Valmet-talo, Punanotkonkatu 2, Ra-
kennushistorian selvitys, Arkkitehti-
toimisto Ulpu Tiuri Oy, 2009

 Viitesuunnitelmaluonnos: Arkkitehdit
NRT Oy, KOy Helsingin Punanotkon-
katu 2, 2013

Maankäyttösopimus

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

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja muut asian-
tuntijat arvioivat kaavan toteuttamisen
vaikutuksia kaupunkikuvaan sekä asu-
misolosuhteisiin kaavan valmistelun yh-
teydessä.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
lähetetty osallisille. Kaavaluonnos ja muu
valmisteluaineisto on esillä 28.11.–
30.12.2013:
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-

sakoulukatu 3, 1. krs
 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupun-

gintalo, Pohjoisesplanadi 11–13
 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä

nyt").

Keskustelutilaisuus on 4.12. klo 17.30–
19.00 kaupunkisuunnitteluviraston info-
keskus Laiturilla, osoitteessa Narinkka 2.
Tilaisuudessa on esillä myös uudisraken-
nuksen pienoismalli.

Kaavan valmistelija on tavattavissa 4.12.
keskustelutilaisuudessa sekä kaupunki-
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suunnitteluvirastossa sopimuksen mu-
kaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä kaavaluonnoksesta voi esittää mie-
lipiteen viimeistään 30.12.2013 kirjalli-
sesti 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 keväällä
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 kesällä 2014.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset

 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry,
Eteläiset kaupunginosat ry, Punavuo-
riseura ry

 Helsingin Yrittäjät, Kanta-Helsingin
yrittäjät ry

 kaupungin asiantuntijaviranomaiset:
rakennusvalvontavirasto, kaupungin-
museo, rakennusvirasto, kiinteistövi-
rasto, ympäristökeskus, pelastuslai-
tos, Helsingin seudun ympäristöpalve-
lut / Vesi ja Helsingin Energia.

 muut asiantuntijaviranomaiset: Uu-
denmaan elinkeino, liikenne- ja ympä-
ristökeskus ja Museovirasto

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-
palvelusta: www.hel.fi/ksv kohdassa
Suunnitelmat kartalla.

Suunnittelusta tiedotetaan
 kirjeillä osallisille (asunto-

osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään
isännöitsijöille, joiden toivotaan toimit-
tavan tiedon osakkaille ja asukkaille)

 Metro-lehdessä
 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä

nyt")
 Helsingin kaavoituskatsauksessa.

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 Sinikka Lahti
puhelin 310 37478
sähköposti sinikka.lahti(a)hel.fi



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
091 

Helsinki
Täyttämispvm 05.02.2014

Kaavan nimi Punanotkonkatu 2

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm  

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 14.11.2013

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus 09112264

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,1706 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
0,0583

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
0,1706

 

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 0,1706 100,0 6820 4,00 0,0000 -4

A yhteensä 0,1706 100,0 6820 4,00 0,1706 6820

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä         -0,1706 -6824

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 0,0583 34,2      

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 0,1706 100,0 6820 4,00 0,0000 -4

A yhteensä 0,1706 100,0 6820 4,00 0,1706 6820

AK 0,1706 100,0 6820 4,00 0,1706 6820

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä         -0,1706 -6824

KL         -0,1706 -6824

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 0,0583 34,2      

ma 0,0583 100,0      
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n:o/n:r

N2000

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto

Helsingfors stads fastighetskontors stadsmätningsavdelning

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

alue/område: kartoitus:
kartläggning:

Pohjakartta täyttää asetuksen n:o 1284/1999 vaatimukset
Baskartan fyller föreskrifterna i förordningen n:r 1284/1999

21.5.2013 
35/13     dipl.ins/dipl.ing. (1284/1999   9§)

5/2013     

1:500 25 m0

672497a         
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kerroksen korkuinen.

kulkuaukon tulee olla vähintään kahden

ja Kasarmikadun kulmassa sijaitsevan

ohjeellinen sijainti. Punanotkonkadun

Rakennukseen jätettävän kulkuaukon 

johon rakennus on rakennettava kiinni.

Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun, 

Rakennusala.

leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton

asema.

Rakennuksen ylimmän kohdan korkeus-

Pihakannen likimääräinen korkeusasema.

kulman sisäpuolelle.

ï»¿puoliset tilat sijoitettava 79î€€ kalte

Sisäpihan puolella on tason +36.3 m ylä-

rosluvun.

sen tai sen osan suurimman sallitun ker-

Roomalainen numero osoittaa rakennuk-

keuden kerrosalaneliömetreinä.

yhteenlaskettuna ilmoittavat rakennusoi-

toimistotilojen vähimmäismäärän. Luvut 

jälkimmäinen luku myymälä-, liike- ja / tai 

taa asuntokerrosalan ensimmäismäärän ja 

Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoit-

Ohjeellisen tontin numero.

Korttelin numero.

Kaupunginosan numero.

poistamista.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän

Osa-alueen raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

viiva.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva

Asuinkerrostalojen korttelialue.

-MÄÄRÄYKSET
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Likimääräinen sisäänajo pysäköintitiloihin.

tohormit on sijoitettava rakennuksen sisään.

on johdettava kattotason yläpuolelle ja pois-

Maanalaisen pysäköintilaitoksen poistoilma

resursseille.

jos siitä ei aiheudu haittaa varatuille kallio-

varten saa tehdä tason +12.30 alapuolelle, 

hissikuilujen perustuksia ja putkikanaaleja 

on +12.30.  Vähäisiä louhintoja esimerkiksi 

resursseihin. Tontilla alin sallittu louhintataso 

louhinta- eikä muuta tärinää varattuihin kallio-

Rakentaminen ei saa aiheuttaa haitallista 

tiloja kahteen kellarikerrokseen. 

köinti-, väestönsuoja-, varasto- ja teknisiä 

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa pysä-

nuksen osat eivät saa ulottua tontin rajan yli.

keet, erkkerit tai muut ilmassa olevat raken-

katuun rajoittuvilla julkisivun osilla parvek-

b merkinnän osoittamalla tavalla. Muilla 

enintään 1.2 m pienentyen viistosti kohtaan

kuitenkin siten, että ylitys on kohdassa a 

voivat ulottua tontin rajan yli katualueelle,

Rakennusalan rajan osa, jossa parvekkeet

puolella.

luperiaatteita, kuin Punanotkonkadun 

vastaavia materiaaleja ja ikkunasommitte-

osalta käsitellä julkisivuna, noudattaen 

rajoittuva ulkopinta tulee 3.-7. kerroksen

vyöhykkeeksi. Parvekevyöhykkeen katuun 

rakentaa yhtenäisesti jatkuvaksi parveke-

ensimmäistä kerrosta lukuun ottamatta 

Parvekevyöhyke. Rakennuksen osa tulee

tarve.

teen aiheuttaman runkomelun torjunta-

huomioon mahdollinen raitiovaunuliiken-

Rakennuksen suunnittelussa tulee ottaa

tään 35 dB.

vastaan tulee kadun puolella olla vähin-

konaisääneneristävyyden liikennemelua

Tontilla 104/14 asuntojen ulkovaipan ko-



v

makaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

ja talosauna. Yhteistilat saa rakentaa ase-

alasta sekä riittävät varastotilat, talopesula 

asemakaavaan merkitystä asuntokerros-

raste- ja kokoontumistiloja vähintään 1.5 % 

Asukkaiden käyttöön on rakennettava har-

alan tulee olla vähintään 80 h-m2.

tai enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-

tiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta 

tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keit-

Asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % 

hin tulee tehdä ikkunoita.

totiloiksi. Tilojen kadunpuoleisiin julkisivui-

tulee varata myymälä-, liike- ja/tai toimis-

mäisessä maanpäällisessä kerroksessa 

Katuun rajoittuvat tilat rakennuksen ensim-

TILAT

nisiä laitteita tai muita rakennelmia.

Vesikaton yläpuolelle ei saa sijoittaa tek-

ton suuntaisina lapeikkunoina.

Kattoikkunat tulee toteuttaa pääosin vesika-

viherhuoneita. 

Parvekkeiden yhteyteen saa rakentaa 

tulee varustaa parvekelasituksin.

Asuntojen kadun puoleiset parvekkeet

rappaus.

olla muuratulle pinnalle tehty kolmikerros-

Rakennuksen julkisivumateriaalina tulee

JULKISIVUT JA VESIKATTO

kua, oleskelua ja/tai talvipuutarhaa varten.

säksi, mikäli siihen sijoitetaan tilaa jalankul-

rakentaa kaavassa osoitetun kerrosalan li-

vaatimassa määrin. Valokatteisen tilan saa 

vedeneristeiden ja katteen kallistusten 

yläpuolelle muutoin kuin välttämättömien 

la. Valokate ei saa nousta muun vesikaton 

kattaa riittävästi valoa läpäisevällä katteel-

Valokatteinen tila. Tämä tontin osa tulee 



on laadittava erillinen tonttijako.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle 

jätehuollon laitteita.

Pihalle ei saa sijoittaa autopaikkoja eikä 

ulko-oleskelualueeksi.

Pihakansi on rakennettava ja istutettava 

PIHAT

pysäköintilaitokseen.

taan 400 metrin etäisyydellä sijaitsevaan 

paikoista osoittaa tontin ulkopuolella korkein-

teknisesti mahdollista, saadaan 35 % auto-

asemakaavamääräysten puitteissa ole 

kamäärän sijoittaminen tontille ei muiden 

kottavia rajoitteita, joiden johdosta autopaik-

asettavat tontin rakentamiselle sellaisia pa-

tukset tai muut tonttia ympäröivät rakenteet 

Mikäli naapuritonttien rakennusten perus-

tava sisätiloihin.

rosalaa. Näistä vähintään 50 % on sijoitet-

vähimmäismäärä on 1 pp/30 m2 asuntoker-

Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen 

-  liiketilat enintään 1 ap/150 k-m2

-  asunnot vähintään 1 ap/135 k-m2

Autopaikkojen määrät ovat:

AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

molle.

Rakennuksesta on varattava tila muunta-
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