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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.04.2012 § 323

HEL 2011-001312 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari) korttelin nro 31134 tontin nro 2 asemakaavan muutoksen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 9.12.2010 päivätyn ja 
29.11.2011 ja 2.4.2012 muutetun piirustuksen nro 12021 mukaisena. 

06.02.2012 Palautettiin

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.11.2011 § 385

HEL 2011-001312 T 10 03 03

Ksv 0790_10, Melkonkatu 15, karttaruutu F2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 9.12.2010 päivätyn ja 
29.11.2011 muutetun 31. kaupunginosan (Lauttasaaren) korttelin 
31134 tonttia 2 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12021 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää etteivät 
tehdyt muistutukset ja annetut lausunnot anna aihetta muihin 
toimenpiteisiin. 

Lautakunta päätti muuttaa asemakaavan muutosehdotusta 
seuraavasti: 

Muistutusten ja lausuntojen johdosta tehdyt muutokset
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 tontin pihan puolelle suunnitellun rakennuksen rakennusalaa on 
siirretty 3,5 metriä kauemmas naapuritontin 31134/6 rajasta ja 
rakennuksen ylin kerros on porrastettu itäsivulla kerrosta 
matalammaksi.

 tontille tulee sijoittaa vähintään 200 m2 myymälä-, ravintola- tai 
muuta asiakaspalvelutilaa. 

Muut muutokset

 pihalle on osoitettu ulkoiluvälinevaraston rakennusala ja 
maanalaista tilaa (ma) on laajennettu asukkaiden yhteistilojen 
tarkistetun mitoituksen mukaisesti. 

 kadunvarsirakennuksen ylimmän kerroksen porrastusta on 
vähäisessä määrin muutettu ja kerrosluku tarkistettu maaston 
korkeusaseman mukaisesti kahdeksaksi kerrokseksi. 

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan 
muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 

Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan 
esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin 
perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.

Lisäksi lautakunta päätti

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta 
Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja 
kuulutuskustannukset kaavan tultua voimaan.

Päätöksen jakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus, Kaj:n rooteli  **********

- laskutus, Halke  ********

- laskutus, Ksv *****

Käsittely

29.11.2011 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Esitän, että asemakaavamääräyksistä ja -
merkinnöistä poistetaan vaatimus asuntojen 75 neliön keskipinta-
alasta.
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Kannattajat: Stefan Johansson

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että asemakaavamääräyksistä ja -merkinnöistä 
poistetaan vaatimus asuntojen 75 neliön keskipinta-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

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi
Bernitz Olga, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

olga.bernitz(a)hel.fi
Makkonen Leena, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi
Neuvonen Matti, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Tyynilä Satu, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37187

satu.tyynila(a)hel.fi


