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TIIVISTELMÄ 
 Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee kahta asuinkerros-talojen tonttia, jotka sijaitsevat Lassilassa Pohjois-Haagan ase-man kaakkoispuolella. Kaavaratkaisu mahdollistaa kahden 1970-luvun lopussa valmistuneen asuinkerrostalon korottamisen yh-dellä lisäkerroksella ja talojen varustamisen hisseillä.  Uutta asuntokerrosalaa on 2 250 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 55.   Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että hy-vien joukkoliikenneyhteyksien äärelle voidaan rakentaa uusia asuntoja.  Helsingin kaupunki omistaa kaavamuutosalueen tontit, jotka on vuokrattu Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (Heka). Kaavarat-kaisu on tehty Hekan hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun si-sältö on neuvoteltu hakijan kanssa.   Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lau-suntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnot kohdistuivat alueen vesihuoltoon ja kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Kaavaehdo-tukseen ei tehty muutoksia. 

ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 Tavoitteet  Kaavaratkaisun tavoitteena on, että uusia asuntoja rakennetaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Tavoitteena on myös pa-rantaa olemassa olevien asuntojen esteettömyyttä lisäämällä ra-kennuksiin hissit.  Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-teutumista siten, että se edistää täydennysrakentamista ja AM-ohjelman asuntotuotantotavoitetta.  Mitoitus  Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä 4 459 m2.   Tonttien yhteenlaskettu kerrosala on 7 600 k-m2. Kaavaratkaisun myötä tontin 29175/1 kerrosala kasvaa voimassa olevaan kaa-vaan verrattuna 950 k-m² ja tontin 29176/4 kerrosala kasvaa 1 300 k-m². Keskimääräiseksi tonttitehokkuudeksi muodostuu e = 1,70.  
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet 
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 
 Kaupintiestä erkaneva Hopeatie alittaa Kehäradan ja päättyy ra-dan itäpuoliselle mäelle, jossa kortteleita rajaavat lännessä suojel-tavat linnoiterakenteet, etelässä ja idässä Aino Acktén puisto ja Runar Schildtin puisto. Kadun varrella on 3–6-kerroksisia, 1970-luvun lopulla valmistuneita asuinkerrostaloja sekä sosiaali- ja van-huspalvelujen rakennuksia.   

  Kummallakin kaavamuutoksen kohteena olevalla tontilla sijaitsee vuonna 1978 valmistunut hissitön asuinkerrostalo. Hopeatie 20:ssä (tontti 29176/4) on nykytilanteessa neljä asuinkerrosta, Äy-ripolku 1:ssä (tontti 29175/1) kolme. Lisäksi rakennuksissa on osittain maanalaista kellaritilaa. Rakennusten julkisivut ovat uritet-tua betonia ja keraamista laattaa. Katot ovat loivia harjakattoja. Asukkaiden autopaikat sijaitsevat erillisellä pysäköintitontilla osoit-teessa Hopeatie 5.   

 Kuvia nykytilanteesta: vasemmalla Äyripolku 1 ja pysäköintitontti, keskellä Hopeatie 20:n julkisivu kadulle, oikealla Hopeatie 20:n julkisivu puistoon 
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Asuinrakennusten korttelialue (AK) 
 Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto (Att) on teettänyt ra-kennusten peruskorjaamisesta, korottamisesta ja porrashuonei-den laajentamisesta hankesuunnitelman (24.1.2017, Arkkitehdit 1:1 Oy). Kaavaratkaisu perustuu lisärakentamisen laajuuden osalta hankesuunnitelmaan. Kaavaratkaisu mahdollistaa raken-nusten korottamisen yhdellä kerroksella ja porrashuoneiden laa-jentamisen esteettömyyden parantamiseksi. Asukkaiden yhtei-seen käyttöön tulevia tiloja sekä muita aputiloja saa rakentaa ase-makaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.   Kaavaratkaisussa asuinkerrostalojen suurin sallittu kerrosluku on viisi, mikä mahdollistaa rakennusten korottamisen yhdellä kerrok-sella huomioiden samalla nykyisen maantasokerroksen, jota voi-massa olevassa kaavassa ns. maanpäällisenä kellarina ei luettu kerroslukuun.  Lisäkerroksen, ilmanvaihtokonehuoneiden, porrashuoneen laajen-nusten, uusien parvekkeiden sekä piharakennelmien suunnittelua koskevien määräysten tavoitteena on ohjata kohti korkealaatuista toteutusta, joka huomioi olemassa olevan rakennetun ympäristön luonteen.  Pihasuunnittelun tavoitteena on muodostaa tonteille viihtyisiä leikki- ja ulko-oleskelutiloja. Kullekin tontille saa rakentaa yhden talousrakennuksen esim. polkupyörien säilytystilaksi. Tontin 29176/4 luoteisosassa säilyy yleiselle jalankululle varattu tontin osa, joka mahdollistaa pääsyn Hopeatien päästä puistoon.  Liikenne 
Lähtökohdat  
 Hopeatie liittyy länsipäästään Lassilan pääkatuun Kaupintiehen ja päättyy Kehäradan itäpuolelle. Hopeatien liikennemäärä on nyky-tilanteessa noin 1 500 ajon./vrk. Alueella sijaitsevista useista van-hus- ja sosiaalipalvelujen rakennuksista johtuen Hopeatiellä on runsaasti saattoliikennettä. Hopeatien eteläpäässä ja Äyripolulla on ainoastaan huoltoajo sallittu. Hopeatien pohjoispuolella kulkee rinnakkaisena Schildtinpolku, joka toimii jalankulun ja pyöräilyn pääreittinä Pohjois-Haagan aseman suuntaan.   Hopeatien eteläpään asuinkerrostalotonttien autopaikat sijaitsevat maantasossa autopaikkojen korttelialueella osoitteessa Hopeatie 5–7. Voimassa olevan asemakaavan mukaan pysäköintitonteille olisi mahdollista rakentaa autopaikkoja kahteen kerrokseen, mikä ei ole toteutunut. Voimassa oleva asemakaava on sallinut uudis-rakentamisvaiheessa sen, että vain 60 % kaavan mukaisesta au-
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topaikkamäärästä (1 ap/100 k-m2) on toteutettu. Voimassa ole-vissa rakennusluvissa AK-tonttien autopaikkasuhde on n. 1 ap/165 k-m2.  Käytännössä autopaikkoja on rakennettu ja jaettu rakennusluvista poikkeavalla tavalla: Heka Oy on hallinnoinut tonttien 29175/1, 29176/4 ja 29176/2 autopaikkoja kysynnän mukaan siten, että tontit 29175/1 ja 29176/4 käyttävät nykytilanteessa rakennuslu-paan nähden enemmän autopaikkoja (n. 1 ap/115 k-m2) ja asun-tolatyyppisellä kiinteistöllä 29176/2 on vain muutamia autopaik-koja.  
Kaavaratkaisu 
 Kaavamuutoksen kohteena olevien tonttien autopaikat sijoittuvat nykyisellä tavalla pysäköintitontille 29175/3 osoitteessa Hopeatie 5. Tonttien 29175/1 ja 29176/4 asukkaita varten tulee järjestää yhteensä 41 autopaikkaa. Vieraspysäköinti sijoittuu kadun var-teen.   Koska kaavaratkaisun toteutuessa autopaikkojen laskentaohjeen (Kslk 15.12.2015) mukainen autopaikkatarve ylittää vain vähäi-sesti, kolmella autopaikalla, jo rakennettujen autopaikkojen mää-rän ja uuden laitospysäköinnin investointikynnys tiedetään korke-aksi, on kaavaratkaisun valmistelussa päädytty vähäisesti poik-keamaan autopaikkojen laskentaohjeesta. Heka Oy on vastaa-vasti kaavamuutoshakemuksessaan ilmoittanut sitoutuvansa vä-häautoisuuteen kohteen tulevissa asukasvalinnoissa.   Heka Oy:n hallinnoimalla pysäköintitontilla 29175/3 sijaitsee nyky-tilanteessa 50 autopaikkaa. Kaavaratkaisun valmistelun aikana on todettu, että lisäkerroshankkeen edistäminen ei saa vaarantaa Hekan omistaman asuntolatyyppisen kiinteistön 29176/2 tulevaa kehittämistä. Siksi Hekan tulee varata tontille 29176/2 voimassa olevan rakennusluvan mukaiset 9 autopaikkaa.   Tontin 29175/1 pelastusajoratkaisut saattavat edellyttää muutok-sia Hopeatien kääntöpaikan yhteydessä sijaitseviin katupuuistu-tuksiin. Asia tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä. Hopeatien kääntöpaikan ympäristön muutoksista laaditaan tarvittaessa erilli-nen katusuunnitelma.    Palvelut  Hopeatien ja Schildtinpolun alueelle on keskittynyt erilaisia sosi-aali-, hoiva- ja vanhuspalveluja. Lähimmät kaupalliset palvelut löy-tyvät aseman ympäristöstä. Muita julkisia palveluja on Lassilassa ja Pohjois-Haagassa.   
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Esteettömyys   Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.   Luonnonympäristö  Kaupungin luontotietojärjestelmään ei ole kirjattu suunnittelualu-eelta tai sen lähiympäristöstä sellaisia arvokkaita luontokohteita, jotka kaavoituksessa tulisi erityisesti huomioida.  Ekologinen kestävyys  Täydennysrakentaminen nykyisiä rakennuksia korottamalla hyö-dyntää olemassa olevaa rakennuskantaa, kunnallisteknisiä ver-kostoja, liikenneyhteyksiä ja palveluja. Hulevesien hallitsemiseksi kaavassa määrätään talousrakennusten ja jätekatosten varusta-misesta viherkatolla ja läpäisevien pinnoitteiden käyttämisestä kulku- ja oleskelualueilla.  Suojelukohteet 
Lähtökohdat  
 Kaava-alueella ja sen läheisyydessä sijaitsee ensimmäisen maail-mansodan aikaisia linnoitusrakenteita, jotka ovat muinaismuisto-lain suojaamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.  Tontin 29175/1 länsipuolisella puistoalueella sijaitsee tukikohta XXIV:13:n linnoitteita, jotka on huomioitu voimassa olevassa ase-makaavassa muinaismuistoalue-merkinnällä. Aseman itäinen tais-teluhauta on hyvin lähellä tontin rajaa ja lähes kiinni rakennuksen luoteiskulmassa. Tontin ulkopuolella sijaitseva itäinen taistelu-hauta on peittynyt tai tuhoutunut rakennuksen rakentamisen ja pi-hamaan laajentumisen takia.   Tontin 29176/4 pihan alla on mahdollisesti säilynyt tukikohta XXIV:15:n linnoitteita.  
Kaavaratkaisu 
 Tontilla 29175/1 suoritettavien rakennustöiden ajaksi tulee tontin länsipuolisella puistoalueella sijaitsevat linnoiterakenteet aidata ja suojata museoviranomaisen hyväksymällä tavalla.  Tontilla 29176/4 maanrakennustöiden yhteydessä havaittavista linnoiterakenteista on tehtävä ilmoitus museoviranomaiselle ja va-rattava mahdollisuus niiden dokumentoimiseen.  
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Yhdyskuntatekninen huolto  Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Kaavaratkaisun toteuttaminen ei aiheuta muutoksia yhdyskunta-teknisen huollon verkostoon.  Tontin 29176/4 alueella sijaitsee kallioon louhittu yhdyskuntatekni-sen huollon tunneli. Tunnelin läheisyydessä tulee noudattaa HSY:n ohjetta vesihuoltoon liittyvien kunnallisteknisten tunnelien päälle ja läheisyyteen rakentamisesta. Rakentamisella ei saa ai-heuttaa haittaa olemassa oleville maanalaisille rakenteille.   Pelastusturvallisuus   Alustava pelastusajokaavio on kaavaselostuksen liitteenä.  Tonttien rajautuminen puistoalueisiin aiheuttaa vain puiston suun-taan avautuviin huoneistoihin poikkeavia hätäpoistumistiejärjeste-lyjä, sillä huoneistoista pelastautumista ei ole mahdollista hoitaa pelastusajoneuvolla. Hankesuunnitelmassa on selvitetty parveke-tikkaisiin perustuvia varatieratkaisuja ja ratkaisusta on konsultoitu pelastuslaitosta. Lopullinen varatieratkaisu tarkentuu jatkosuunnit-telun yhteydessä.    Olemassa olevien asuinkerrosten hätäpoistumisjärjestelyjä ei saa heikentää.  Vaikutukset 
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 

 Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-nuksia. Kaavaratkaisun toteuttaminen nostaa tonttien arvoa.  
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, kaupunkikuvaan ja maise-maan  Kaavaratkaisun toteuttaminen on olemassa olevaan rakentee-seen ja liikenneverkostoon tukeutuvaa täydennysrakentamista. Vaikutus ympäröivään maisemaan on vähäinen, sillä kaavarat-kaisu koskee kahta jo rakennettua tonttia, joita jatkossakin kehys-tää puistoalueiden täysikasvuinen puusto. Kaavamääräykset oh-jaavat lisärakentamista siten, että se sopeutuisi luontevasti alueen nykyiseen rakennuskantaan. 
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
 Kaavaratkaisun toteuttaminen ei aiheuta muutoksia teknisen huol-lon järjestelmiin.  
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Liikennejärjestelyt säilyvät muuttumattomina. Maankäytön muutos tuottaa noin 140 uutta päivittäistä matkaa, jotka vähäautoisen asukasvalinnan johdosta jakautuvat suurimmaksi osaksi kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen. Autoliikenteen määrän olete-taan pysyvän nykyisellä tasolla, koska pysäköintipaikkojen mää-rää ei kasvateta. Lisääntynyt asukasmäärä lisää hieman alueen kadunvarsipaikkojen ja yleisten pysäköintialueiden käyttöä. 
Vaikutukset kulttuuriperintöön 

 Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä sijaitsevien linnoitera-kenteiden työmaa-aikaisesta suojaamisesta ja niihin liittyvästä yh-teydenpidosta museoviranomaiseen on laadittu kaavamääräyk-set. Kaavaratkaisun toteuttaminen ei ole ristiriidassa kiinteiden muinaisjäännösten suojelun kanssa.  Vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen  Kaavaratkaisun toteutuessa rakennusten pelastusturvallisuus tar-kistetaan nykykriteereillä. Tällöin voidaan arvioida, että pelastami-sen edellytykset paranevat niissä nykyisissä asunnoissa, jotka avautuvat pelkästään puiston suuntaan ja joista nykytilanteessa ei ole osoitettu varatietä. 
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT   

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet   Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-ton päätös 14.12.2017). Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valta-kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.  Yleiskaava   Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta (tullut kokonaisuudessaan voimaan 19.1.2007 lukuun ottamatta Malmin lentokentän aluetta). Nyt laadittu kaavaratkaisu on voi-massa olevan yleiskaavan mukainen. 
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 Helsingin uudessa yleiskaavassa alue on asuntovaltaista aluetta (A2), jonka kaakkoispuolitse kulkee viheryhteys-merkintä. Nyt laa-ditussa kaavaratkaisussa on otettu huomioon Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.   

 Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on kallioresurssialu-etta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mu-kainen.   Asemakaavat  Alueella on voimassa asemakaava nro 7060 (vahvistettu 14.8.1975). Kaavan mukaan kaavamuutosalue on asuinkerrosta-lojen korttelialuetta (AK).  
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 Tontilla 29175/1 kerrosalan määrä on 1 950 m2 ja suurin sallittu kerrosluku III. Tontilla 29176/4 kerrosalan määrä on 3 400 m2 ja sallittu kerrosluku 3/5 III tarkoittaen, että 3/5 kellarikerroksesta saa käyttää asuintiloiksi. Kerrosalan lisäksi saa rakentaa tietyn mää-rän kerho-, liike- ja aputiloja maanpäälliseen kellarikerrokseen ja ullakkokerrokseen.  Kullekin tontille on merkitty oleskelu- ja leikkialueeksi rakennet-tava osa. Tontin 29176/4 pohjoisreunaan on merkitty yleiselle ja-lankululle ja pyöräilylle varattava reitti Hopeatien jatkeeksi puiston suuntaan. Rakennusten kattokaltevuudeksi on määrätty 10°. Ton-tilla 29176/4 on määrätty, ettei rakennuksen itäpäätyyn saa raken-taa asuinhuoneiden pääikkunoita.  AK-korttelialueille ei saa sijoittaa autopaikkoja. Autopaikat tulee sijoittaa korttelissa 29175 sijaitsevalle autopaikkojen korttelialu-eelle. Autopaikkojen vähimmäismäärä on 1 ap/100 m2 kerrosalaa. Voimassa olevan kaavan mukaan autopaikoista 60 % on raken-nettava heti. Muiden autopaikkojen osalta maistraatti (nykyisin ra-kennuslupaviranomainen) voi myöntää lykkäystä enintään 5 vuotta kerrallaan.  Voimassa oleva asemakaava on pääosin toteutunut. Asuinkerros-talojen saunaosastot eivät ole toteutuneet kaavan mahdollista-malla tavalla ullakkokerrokseen, vaan kellarin tasolle. Kaavan laa-timisajankohtana oli mahdollista rakentaa ns. maanpäällinen kel-larikerros asuinkerrosten lisäksi. Näin on tehty tontilla 29175/1. Tontin 29176/4 rakennuksessa on sisäänkäyntitasosta puoli ker-rosta alaspäin sijaitseva kellarikerros, jossa alarinteen eli puiston puolella sijaitsee asuntoja. Tämän tason alapuolella sijaitsee vielä alempi kellarikerros varastotiloineen. Rakennuslupavaiheessa 1970-luvulla on kaavan mahdollistamalla tavalla toteutettu vain n. 60 % asemakaavan autopaikkavelvoitteesta.  Kaavan mukainen 



   14 (16)  

  

kaksitasoinen pysäköintilaitos korttelissa 29175 ei tästä syystä ole toteutunut.  Rakennusjärjestys  Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.  Pohjakartta   Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-kartan.  Maanomistus  Helsingin kaupunki omistaa korttelialueet.   Muut lähtökohdat  Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla. 
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET 

 Vireilletulo  Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 tonttien haltijan Heka Oy:n hakemuksesta.  Viranomaisyhteistyö  Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-omaistahojen kanssa:  
 Helen Oy  
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo  Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston  nähtävilläolo   Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.   Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi   

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi


   15 (16)  

  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli nähtävillä 5.2.–19.2.2018 seuraavissa paikoissa: 
 Pohjois-Haagan kirjastossa, Kaupintie 4   
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.  Yhteenveto viranomaisten kannanotoista  Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat ensimmäisen maailman-sodan aikaisiin linnoitusrakenteisiin. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kiinteisiin muinaisjäännöksiin liittyvissä kaava-määräyksissä.  Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.   Yhteenveto mielipiteistä   Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-aineistosta kohdistui täydennysrakentamisen tehokkuuteen, asun-tojen valoisuuteen ja rakennusten julkisivumateriaaleihin. Kirjalli-sia mielipiteitä saapui 1 kpl.  Mielipide on otettu huomioon kaavoi-tustyössä siinä määrin, kuin kaavan tavoitteet ja kaavan yksityis-kohtaisuus huomioiden on ollut mahdollista.   Vastine mielipiteeseen on esitetty vuorovaikutusraportissa.   Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  Kaavamuutoksen hakijan kanssa on ennen kaavan vireilletuloa neuvoteltu vaihtoehdosta, jossa olemassa olevia rakennuksia ko-rotettaisiin kahdella kerroksella. Tämä edellyttäisi autopaikkojen lisäämistä toteuttamalla kaksitasoinen pysäköintiratkaisu tontille 29175/3, mitä hakija ei pitänyt taloudellisesti kannattavana.  Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 25.5.–7.6.2018  Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 14 päivän ajan.  Muistutukset   Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.  Viranomaisten lausunnot  Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-tuivat alueen vesihuoltoon ja kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Lau-sunnot saatiin seuraavilta tahoilta:  
 Helen Sähköverkko Oy 
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 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)  
 kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo  Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy.  Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen   Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-sesta saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.    Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoi-tuksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitet-tyjen huomautusten johdosta.   Aineistoon tehdyt täydennykset:  
 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-den osalta 
 kaavaselostusta on täydennetty lisäämällä valokuvia alueen nykytilanteesta  
 saatujen lausuntojen jälkeen on laadittu vuorovaikutusraportti  Asemakaavan muutoksen hyväksyminen  Kaupunkiympäristölautakunta päätti x.x.20xx hyväksyä Lassilan Hopeatie 20 ja Äyripolku 1, asemakaavan muutoksen 11.9.2018 päivätyn piirustuksen numero 12518 mukaisena ja asemakaava-selostuksesta ilmenevin perustein.   Helsingissä x.x.20xx   Marja Piimies 


























