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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

TEHDYT MUUTOKSET JULKISTEN NÄHTÄVILLÄOLOJEN JÄLKEEN

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

Kaupunkiympäristölautakunnan jatkosuunnitteluohjeiden johdosta:

- Asuinkerrostalot, vähintään 1 ap / 135 k-m2. Määräys
ei koske erityisa muotoon - Alueella ei
asuinrakentamiselle ole autopaikkavelvoitetta. Asemakaavan mi-
toituksena on käytetty 1 ap / 135 k-m2.

 seuraavat määräykset on poistettu:

Jos tontilla on kaupungin tai ARA vuokra-asunto ja, niiden
osalta voidaan kaavoituksessa käyttää 20 % pienempää auto-

-asunnoille ei tarvitse rakentaa autopaikkoja. Muun
erityisasumisen pysäköintitarve määritellään tapauskohtaisessa
selvityksessä, joka tulee hyväksyttää liikenne- ja katusuunnitte-
lupalvelussa.

i liittyvänsä yh-
teiskäyttöautojärjestelmään tai muulla tavalla varaavansa yhtiön
asukkaille yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuuden, autopaik-
kojen vähimmäismäärästä voidaan vähentää 5 ap yhtä yhteis-
käyttöautopaikkaa kohti, yhteensä kuitenkin enintään 10 %

nimeämättöminä, voidaan kokonaispaikkamäärästä vähentää
10 %. Jos paikkoja toteutetaan yli 200, voidaan kokonaispaikka-

ähennykset voivat
olla kaupungin tai ARA-vuokra-asuntojen osalta yhteensä enin-
tään 40 % ja muun asuntotuotannon osalta yhteensä enintään

Muistutusten johdosta:

kortteliin on rakennettava yksi korttelin yhteiskäyttöinen kierrä-
tyshuone. Kortteleiden 20867 ja 20868 ravintoloiden jätehuoltoa
varten jäte
muutettu muotoon
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Kortteleiden 20867 ja 20868 ravintoloiden jätehuoltoa varten jä-

-ala on

tettu muot 20866 ja 20870 alle
yhdeksän kerrosta korkeiden rakennusten kattopinta-ala on to-
teutettava pääosin viherkattona tai kattopuutarhana lukuun otta-
matta LPA-1 -

yä ja vesiurhei-

lisäksi sijoittaa liike-

-korttelialue 20869 on osoitettava tontin
20237/5 auto

-merkintä on lisätty korttelialueelle 20176.

Merisiilinkadun, Vuokkokalankadun ja Korallikadun katumitoituk-
sia on levennetty, jotta katualueille on mahdollista mitoittaa jat-
kosuunnittelun yhteydessä katupuita. Vastaavasti edellä mainit-
tujen tonttikatujen varrella olevia AK- ja ALP-korttelialueita on
kavennettu. AK- ja ALP-korttelialueiden yhteenlaskettu raken-
nusoikeus 317 200 k-m2 on vähentynyt 316 100 k-m2:iin.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausunnon joh-
dosta:

setta sijoittaa katolle ulottuvan ilmanvaihtokanavan/hormin

lisä

Henry Fordin aukion kohdalle.

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:

kentamisessa KTY-, YU- ja PKL-kort-
telialueilla liiketila tulee rajata siten, että se voi toimia itsenäi-
senä toimisto- ja aulatiloista riippumatta. Liiketila on varustettava
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rasvanerottelukaivolla ja katon ylimmän tason yläpuolelle johdet-
tavalla paloeristetyllä poistoilmahormilla.

lisätty m
antaa umpinaista vaikutelmaa. Kaavamääräys ei koske TY-,
LPA-1- ja ET -

aali on lasi. Kaavamääräys ei koske KL- ja PKL-kortt

teetön sisäänkäynti kadulta.

 saa si-

jestää pihakannen tai katualueen alainen yhteys tontille 20851/1,

jestää pihakannen tai katualueen alainen yhteys tontille 20854/2,

ululle varattu aukiomai-
nen alueen osa. Alueen tulee olla pääosin kivetty ja alueella saa
olla ist -merkintä on muutettu merkin-

-merkintöjä on poistettu Korallikujalla.

 pysäköintilaitosten vä-
-merkintä on merkitty korttelin 20851 ja kortteleiden 20850

ja 20852 välille sekä korttelin 20854 ja kortteleiden 20853 ja
20855 välille.
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LPA-1-korttel
rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemaa +30,0
on muutettu korkeusasemaksi +35,0.

Tonteille 20865/1, 20865/2, 20865/5 ja 20870/2 on lisätty liiketi-
lojen kerrosalaa koskevia merkintöjä.

vanto. Perustusten sokkeli tulee toteuttaa jatkuvana ja anturan
alapinta tulee toteuttaa väh -mer-
kintä lisätty kortteliin 20867.

-merkintä lisätty Purjekalanauki-
olle ja Laivakadun eteläosaan.

-merkintöjä lisätty
VP-1-alueelle.

laitosten välillä. Sijainti o 20852 ja
20853 20855 välille.

poistettu KH-

 AK- ja ALP-korttelialueita koskien:

-, huolto-,
vapaa-ajan- ja pesulatilat sekä talosaunat saa rakentaa asema-
kaavaan merkityn kerrosalan
Asukkaiden käyttöön tulee rakentaa riittävien varasto- ja huolto-
tilojen lisäksi vähintään seuraavat asumisen aputilat: talopesula,
kuivaustila ja vapaa-ajantila. Tilat saa rakentaa asemakaava-

e-
tilan julkisivun pituudesta tulee toteuttaa lattiatasosta asti avatta-

desta vähintään kolmasosa tulee olla avattavissa lattiatasosta
asti vähintään 2,1 metrin korkeuteen lukuun ottamatta Laivaka-
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päälle rapattuja tai vastaavaan laatutasoon rakennettuja. Katto-

muurattuja tai muuratun pinnan
päälle rapattuja. Räystäiden ja kallistettujen julkisivun osien ma-

-z-merkinnällä merkityn sisäänvedetyn alueen
yläpuoliselle osalle saa toteuttaa asemakaavaan merkityn ker-
rosalan lisäksi viherhuoneita huoneistoa kohden enintään 8 k-

tyn kerrosalan lisäksi, mikäli siihen liittyvälle kattoterassille toteu-
tetaan käyttövesiviemäröinti kattoterassin monipuolisen käytön

kalanaukion ja Pallokalanaukion puoleisilla julkisivuilla kerroslu-
vun vaihtuessa rakennuksen julkisivun osa on jäsennöitävä vie-
reisestä julkisivun osasta erottuvall

-merkintää koskevia määräyksiä on täydennetty määräyksellä

- -merkintää koskevia määräyksiä on täydennetty määräyk-
 tulee toteuttaa istu-

- ja porrasrakenteiden materiaali on

-ajantilojen kohdalla tulee toteuttaa
enintään 2,1 metriä syvä sisäänkäyntipiha vähintään huoneiston

sosta muurilla, joka ulottuu vähintään 0,2 metriä sisäänkäyntipi-

- -merkintää koskevista määräyksistä on poistettu määräys

joka ulottuu vähintään 0,2 metriä sisäänkäyntipihan korkotason

-3 -
jata enintään 5 metriä leveillä lasisilla sivuseinillä ja katoksil

Ep-3-merkityllä alueella terassialuetta saa
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rajata lasisilla sivuseinillä ja katoksilla enintään 3,5 metrin etäi-

kentaa y .

Muutettu kerroslukua koskevat VI(2/3)-merkinnät VI(3/4)-
merkinnöiksi ja VII(2/3)-merkinnät muutettu merkinnöiksi
VII(3/4).

Kaavakarttaan, merkintöihin ja määräyksiin on tehty joitakin teknisluon-
teisia tarkistuksia keskeisen sisällön olennaisesti muuttumatta.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden
osalta
kaavaselostusta on päivitetty seuraavien kappaleiden osalta:
Tiivistelmä, Tavoitteet, Asuinkerrostalojen korttelialue (AK), Asuin-,
liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialue  (ALP), Palvelu- ja
liikerakennusten korttelialue (PKL), Urheilu- ja liikuntarakennusten
korttelialue (YU), Liikerakennusten korttelialue (KL), Toimitilaraken-
nusten korttelialue (KTY), Teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-
alue (T), Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY), Puisto (VP), Puisto
sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden alue (VP-1), Urheilu- ja virkis-
tyspalveluiden alue (VU), Uimaranta-alue (VV), Satama-alue (LS),
Yhdyskuntateknisen huollon rakennusten alue (ET-1), Katualue, Lii-
kenne, Tuulisuus, Ekologinen kestävyys, Yhdyskuntatekninen
huolto, Vaikutukset, Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset, Vaikutuk-
set yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön ja viher-
alueverkostoon, Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja siluet-
tiin sekä kulttuuriperintöön, Vaikutukset liikenteeseen, Vaikutukset
yhdyskuntateknisen huollon järjestämiseen, Vaikutukset ihmisten
terveyteen ja turvallisuuteen, Vaikutukset ilmastonmuutoksen hallin-
taan ja energiansäästörakentamiseen, Vaikutukset sosiaalisiin oloi-
hin, elinoloihin, viihtyisyyteen ja palveluihin, Elinkeino-, työllisyys- ja
talousvaikutukset ja Muut suunnitelmat ja päätökset.

 kaavaselostuksen liitettä Korttelikortit on täydennetty piha-alueiden
suunnitteluohjeilla.

 kaavakartan nimiö on päivitetty
 kirjoitusvirheitä on korjattu kaavakartasta ja kaavaselostuksesta.


