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VUOROVAIKUTUSRAPORTISSA esitetään vastineet kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin. 
Vuorovaikutusraporttia täydennetään kaavaprosessin edetessä.  

 

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI 
 
 
Lapinlahdenkatu 8, asemakaavan muutos (nro 12658)  

 

 
 

Vuorovaikutusraportin sisältö  
 
Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot asemakaavan muutok-
sen (kaavaratkaisu) valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipi-
teistä, muistutuksista ja lausunnoista (huomautukset) sekä vastineet 
niihin. 
 
Jäljennökset kaikista kaavan valmisteluaikana saaduista kannan-
otoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista ovat nähtävissä 
Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11–13, puhelimitse 09 310 13700 ja sähköpostilla hel-
sinki.kirjaamo@hel.fi. 
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Kaavoituksen eteneminen 
 

Vireilletulo 
 

• kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 tontin omistajan hakemuksesta. 

 

▼ 
OAS 

• OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 12.– 30.8.2019. Kaavoittaja oli tavattavissa 14.8. 

klo 16.00–18.00 osallisuustila Bryggassa, keskustakirjasto Oodissa. 

• Nähtävilläolosta ilmoitettiin kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Kamppi-

Eira -lehdessä 

• mahdollisuus esittää mielipiteitä 

 

▼ 

Ehdotus 
 

• kaavaehdotus laitettiin julkisesti nähtäville 17.8.– 14.9.2020 

• julkisesta nähtävilläolosta ilmoitettiin verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset 

• mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetiin lausunnot  

• kaavaehdotus, jota on tarvittaessa tarkistettu julkisen nähtävilläolon jälkeen, esitellään lautakun-

nalle 24.11.2020 

• kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka löytyy 

karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat 

• lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen yhteydessä 

ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa 

 

▼ 

Hyväksyminen  
 

• kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen  

• kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan 

• tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjalli-

sesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana 

• hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan 

hallinto-oikeuteen 

• kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty.  
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YHTEENVEDOT ESITETYISTÄ HUOMAUTUKSISTA JA VASTINEET NIIHIN 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo  
12.8.– 30.8.2019 

 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 

 
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat uudisosan kaupunkikuvallisiin vaiku-
tuksiin. Viitesuunnitelmassa esitettyä rakennusta pidettiin liian kor-
keana ja sen katsottiin työntyvän voimakkaasti Lapinlahdenkadun katu-
tilaan. Suunnitelman toivottiin ottavan paremmin huomioon tontin 1950-
luvulla rakennetun asuintalon. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu 
huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisosan suunnitelmasta on 
poistettu katolla sijaitseva IV-konehuone. Lisäksi ylintä kerrosta on ka-
vennettu hiukan siten, että se ei tule kiinni 1950-luvun osaan. 
 
Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:  
 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo) 
 

Vastineet viranomaisten kannanottoihin  
 
Uudisrakentaminen muuttaa korttelin umpikortteliksi ja sillä on vaikutuk-
sia sekä olemassa olevan 1950-luvun rakennuksen kaupunkikuvalli-
seen asemaan, että Lapinlahdenkadun katutilaan. Lapinlahdenkadun 
pohjoispuolisen rakennusrivistön julkisivu- ja räystäslinja on hyvin yhte-
näinen. Kadun eteläpuoli ei kuitenkaan muodosta samalla tavalla yhte-
näistä linjaa, eikä uudisosa siten olennaisesti poikkea rakennusrivis-
töstä. Huolimatta siitä, että rakentaminen ulotetaan nykyistä lähemmäs 
katua, kadun ja julkisivun väliin jää yli 6 metriä tilaa ja lisäksi katupuu-
rivi jää nykyiselle paikalleen julkisivun eteen.  
 
Suunnitelmaa on kannanoton ja mielipiteiden johdosta muutettu siten, 
että katolta on poistettu IV-konehuone ja kaavaehdotukseen on mer-
kitty uudisrakennukselle ylin sallittu korkeusasema (+35.2). Näin raken-
nusmassa ei nouse korttelin yleistä korkotasoa ylemmäs vaan se on 
likimain yhtä korkea kuin samalla tontilla sijaitseva 1950-luvun osa, sa-
massa korttelissa sijaitseva Lastenkodinkatu 5:n rakennus sekä kadun 
toisella puolella vastapäätä sijaitseva Lapinlahdenkatu 21:n rakennus. 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtä-
villäolon jälkeinen viranomaisyhteistyö 

 
Kaupunkikuvallisten vaikutusten arvioinnissa on tehty tiivistä yhteis-
työtä Helsingin kaupunginmuseon kanssa ja uudisrakennuksen sovitta-
misesta kaupunkikuvaan on järjestetty erillinen tapaaminen, jossa kau-
punginmuseon kannanotossa esiin tuodut huomiot on käyty läpi. Li-
säksi hankkeen kaupunkikuvallisia vaikutuksia on arvioitu kaupunkiku-
vatyöryhmässä 9.3.2020, joka totesi lausuntonaan muun muassa, että 
julkisivun etäisyys katulinjasta kestää tässä korttelissa vaihtelua, vaikka 
uudisrakennus sijoittuu viereisiä rakennuksia ulommaksi. Uudisraken-
nusta pidettiin kuitenkin liian korkeana suhteessa viereiseen, saman 
tontin asuinrakennukseen ja myös korkeusasema suhteessa vastapäi-
siin rakennuksiin vaatii lisäselvityksiä ja arviointia. 
 
Uudisrakennuksen kerroslukua ei ole viranomaisyhteistyössä esiin 
nousseista huomioista huolimatta muutettu vaan rakentaminen on 
muilla keinoin sovitettu paremmin tontin olemassa olevaan asuinraken-
nukseen mm. kaventamalla ylimmän kerroksen massaa ja poistamalla 
katolta erillinen ilmanvaihtokonehuone. Arvioitaessa muutosten vaiku-
tuksia on päädytty siihen, että ympäröivä kaupunkikuva kestää 7-ker-
roksisen rakennusmassan sijoittamisen tontille, eikä uudisrakennus 
merkittävästi poikkea ympäröivän rakennuskannan korkeudesta. Val-
misteluaineistoon on lisätty alueleikkauskuva, jonka perusteella kau-
punkikuvallisia vaikutuksia on arvioitu. Kerrosten vähentäminen olisi 
ristiriidassa kaupungin asettamien täydennysrakentamisen tavoitteiden 
kanssa ja heikentäisi hakijan mukaan uudisrakennuksen toteuttamisen 
edellytyksiä. 
 

Yhteenveto mielipiteistä  
 
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat uudisrakennuksen liialliseen korkeuteen, vasta-
päisten asuntojen viihtyisyyden ja valoisuuden merkittävään vähenemi-
seen ja siten osakkeiden arvon alenemiseen. Lisäksi uudisosan katsot-
tiin olevan poikkeava elementti Lapinlahdenkadun kaupunkikuvassa 
sekä korkeuden että julkisivulinjan suhteen, rikkovan ehjän kokonaisuu-
den ja varjostavan katutilaa. Lisäksi mielipiteissä kiinnitettiin huomiota 
keskustan toiminnallisen kokonaisuuden ja riittävien liike- ja toimitilojen 
säilymiseen, pysäköintipaikkojen riittävyyteen ja liikenteen sujuvuuteen 
sekä rakennusaikana että sen jälkeen, koulu- ja päiväkotitilojen kapasi-
teetin ylittymiseen, hulevesien hallintaan ja katupuiden säilymiseen. 
Mielipiteissä haluttiin myös varmistaa, että kohteeseen toteutetaan 
asuinhuoneistoja huoneistohotellin tai muun majoitustilan sijaan. Mieli-
piteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisosan suun-
nitelmasta on poistettu katolla sijaitseva IV-konehuone ja ylintä kerrosta 
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on hieman kavennettu. Katupuut edellytetään säilytettäviksi tai uudel-
leenistutettaviksi. Tontilla edellytetään noudatettavan Helsingin viher-
kerrointa, mikä osaltaan edesauttaa hulevesien hallintaa. Lapinlahden-
kadun puolelle edellytetään sijoitettavaksi liiketilaa ja majoitustoiminta 
sallitaan ainoastaan tontin vanhaan osaan, joka jo nykyisellään toimii 
huoneistohotellina.  
 
Kirjallisia mielipiteitä saapui 6 kpl.  
 

Vastineet mielipiteisiin aihepiireittäin 
 
Uudisrakentamisen korkeus ja kaupunkikuva 
 
Useassa mielipiteessä kritisoidaan uudisrakennuksen korkeutta. Mieli-
piteissä esitetään, että sen tulisi olla korkeintaan 4- tai 5-kerroksinen ja 
että se ei saisi ylittää Lapinlahdenkadun varren rakennusten muodosta-
maa yhtenäistä räystäslinjaa. Yhdessä mielipiteessä huomautettiin, että 
rakentamisessa pitäisi mieluummin hyödyntää tontin sisäpihaa. 
 
Vastine 
 
Suunnitelmaa on kannanoton ja mielipiteiden johdosta muutettu siten, 
että katolta on poistettu IV-konehuone ja kaavaehdotukseen on mer-
kitty uudisrakennukselle ylin sallittu korkeusasema (+35.2). Näin raken-
nusmassa ei nouse korttelin yleistä korkotasoa ylemmäs vaan se on 
likimain yhtä korkea kuin samalla tontilla sijaitseva 1950-luvun osa, sa-
massa korttelissa sijaitseva Lastenkodinkatu 5:n rakennus sekä kadun 
toisella puolella vastapäätä sijaitseva Lapinlahdenkatu 21:n rakennus.  
 

 
alueleikkaus, Ahlman Arkkitehdit Arkitekter 2020 
 
Rakennusoikeuden osoittaminen kadunvarren sijaan sisäpihalle ei ole 
tarkoituksenmukaista. Sisäpiha on tärkeä varata asukkaiden yhteis-
käyttöön ja kasvillisuuden istuttamiseen, jolloin sillä on merkitystä myös 
hulevesien hallinnassa. 
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Uudisrakennuksen poikkeaminen kadun julkisivulinjasta sekä ka-
dun ja vastapäisten asuntojen valaistusolosuhteet ja näkymät 
 
Uudisrakentamisen katsotaan varjostavan liiaksi naapuritalojen asun-
toja ja katutilaa, peittävän näkymiä ja alentavan näin asuntojen arvoa. 
Lisäksi uudisrakennuksen julkisivu työntyy liiaksi kadun suuntaan ja 
muodostaa katutilaan pimeän ja turvattomuutta luovan kapeikon. 
 
Vastine 
 
Lapinlahdenkadun, samoin kuin vastapäisten asuntojen valaistusolo-
suhteet ja näkymät tulevat muuttumaan uudisrakentamisen myötä. 
Uusi tilanne ei kuitenkaan poikkea kantakaupungille tyypillisestä tilan-
teesta, jossa rakennukset rajaavat katutilaa ja toisaalta kadun poikki-
leikkaus olisi uudisrakennuksen kohdalla edelleen yli 20 m leveä. Uu-
disrakennuksen korkeus ei ylitä vastapäisen rakennuksen alimpien 
asuinhuoneistojen lattiatasosta mitattuna rakennusten välistä etäisyyttä 
(45 asteen valokulmasääntö). 
 
Lapinlahdenkadun eteläpuoli ei muodosta selkeää ja yhtenäistä julkisi-
vulinjaa samalla tavalla kuin sen pohjoispuoli. Rakennusrivistö etelä-
puolella on varsin polveileva, eikä uudisrakennus siten muodosta tästä 
merkittävää poikkeusta. Rakennusten lisäksi olennainen katutilaa ra-
jaava elementti sen eteläreunalla on puurivistö, joka kaavaratkaisussa 
edellytetään säilytettävän. 
 
Toiminnallinen rakenne ja palvelut 
 
Asemakaavassa tulisi varmistaa riittävien liiketilojen säilyminen tai liike-
tiloja tulisi nykyisestä lisätä. Keskusta-alueen päiväkodit ja koulut ovat 
täynnä. Asukasmäärän lisääntyessä päiväkotien ja koulujen tiloja ja re-
sursseja tulisi lisätä. 
 
Vastine 
 
Lapinlahdenkadun puolella sekä uudisrakennuksen että vanhemman 
osan 1. kerroksen tilat Lapinlahdenkadun puolella (yht. 225 k-m2) tulee 
osoittaa liiketilaksi, johon on sisäänkäynti kadulta. Päiväkotien ja koulu-
jen tilantarpeen arvioinnissa huomioidaan uusien asemakaavojen 
tuoma asukasmäärän lisäys. Tiloja on keskusta-alueella tarpeeseen 
nähden niukasti ja niille etsitään jatkuvasti uusia paikkoja. Kohteen lähi-
alueella mm. Ruoholahdenkatu 23:n tontille on vireillä asemakaavan 
muutos, jossa rakennuksen käyttötarkoitus muutetaan kouluksi. 
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Majoitustoiminta 
 
Mielipiteissä esitetään, että majoitustoimintaa ei pitäisi sallia kysei-
sessä kohteessa vaan tulisi varmistaa, että huoneistoja käytetään 
asuntoina. Tontilla nykyisin tapahtuva majoitustoiminta ja siihen liittyvä 
saattoliikenne on lisännyt alueen ajoneuvoliikennemääriä ja heikentä-
nyt liikenneturvallisuutta. 
 
Vastine 
 
Kaavaehdotuksessa uudisrakentaminen on määritelty asumiseen, eikä 
siihen voida sijoittaa hotellia tai muuta majoitustoimintaa. Nykyisessä 
rakennuksessa toimivan hotellikodin toiminta sallitaan edelleen nykyi-
sessä laajuudessaan, mutta kaava mahdollistaa myös sen muuttami-
sen takaisin normaaliin vuokra-asumiseen, joka on kiinteistön omista-
jan pääasiallinen toimiala. Kiinteistön yhteistilat, auto- ja pyöräpaikat 
mitoitetaan ja piha-alue suunnitellaan joka tapauksessa vastaamaan 
pitkäaikaisen asumisen tarpeita koko kiinteistön osalta. 
 
Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus 
 
Liikenteen sujuvuuteen tulee panostaa sekä rakennusaikana että sen 
jälkeen. Alueella liikkuu paljon koululaisia ja päiväkotilapsia sekä jalan 
että pyörällä. Rakentaminen saa haitata liikenteen näkyvyyttä ja kulku-
väylien tulee säilyä avarina. 
 
Vastine 
 
Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenteeseen. Tontin 
ajoyhteys Lapinlahdenkadun puolella säilyy nykyisellään. Vaikka uudis-
rakennuksen julkisivu tulee nykyistä lähemmäs Lapinlahdenkatua, se ei 
ulotu kovin lähelle Lastenkodinkujan ja Lapinlahdenkadun risteystä, 
eikä sillä näin ollen ole juurikaan vaikutusta risteyksen näkemäalueisiin.  
 
Rakentamisen aikaisista liikennejärjestelyistä sovitaan erikseen ennen 
rakentamiseen ryhtymistä, eikä niistä määrätä asemakaavassa. 
 
Autopaikat 
 
Uusille asukkaille ja liiketilojen asiakkaille pitäisi osoittaa riittävästi auto-
paikkoja tontille maan alle. Lapinlahdenkadulta on vaikea löytää pysä-
köintipaikkoja. 
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Vastine 
 
Asukkaiden käyttöön osoitetaan autopaikkoja siten, että olemassa ole-
van rakennuksen nykyiset autopaikat säilyvät ja uudisrakennukselle 
osoitetaan asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeen (Kslk 
15.12.2015) mukaiset autopaikat. Suurin osa autopaikoista voidaan 
osoittaa lähialueen pysäköintilaitoksesta. Esimerkiksi lähin sisäänajo P-
CityForumin pysäköintilaitokseen on Lastenlehdonpuiston kulmassa ja 
jalankulkusisäänkäynti n. 400 metrin etäisyydellä tontista. 
 
Katupuut 
 
Katupuut Lapinlahdenkadulla tulee säilyttää ja puita tulisi lisätä myös 
Lastenkodinkujan puolelle. 
 
Vastine 
 
Lapinlahdenkadun puoleinen puurivi on asemakaavassa määrätty säi-
lytettäväksi tai uudelleenistutettavaksi. Mikäli puut rakentamisen yhtey-
dessä joudutaan uusimaan, se muuttaa katutilan ilmettä väliaikaisesti.  
 
Asemakaavassa edellytetään lisäksi viherkertoimen tavoiteluvun täytty-
mistä, mikä edellyttää kasvillisuuden lisäämistä tontilla. 
 
Hulevedet 
 
Hulevesien hallinnassa on lähiympäristössä ongelmia, joita uusi raken-
taminen entisestään pahentaa. Rankkasateiden aikana katualueen vie-
märit eivät vedä riittävästi ja vesi nousee kaduille ja kellareihin. 
 
Vastine 
 
Uusi rakentaminen sijoittuu pääasiallisesti nykyisen liiketilasiiven pai-
kalle, eikä siten merkittävästi lisää tontin rakennetun tai muun vettä lä-
päisemättömän alueen pinta-alaa. Lisäksi asemakaavassa edellytetään 
Helsingin viherkertoimen tavoiteluvun täyttymistä, mikä osaltaan edes-
auttaa hulevesien hallinnassa. Nyt laadittava asemakaava ei koske ka-
tualuetta ja katualueen hulevesijärjestelyt ratkaistaan erikseen. 
 

Yhteenveto tilaisuudesta, jossa kaavoittaja oli tavattavissa 14.8.2019 
 
Tilaisuudesta ei tehty muistiota. Kaavoittaja, kiinteistönomistajan edus-
taja ja viitesuunnitelman laatinut arkkitehti olivat paikalla. Tilaisuudessa 
kävi muutamia naapuritalojen asukkaita ja osakkeenomistajia, joiden 
kanssa keskusteltiin erityisesti uudisrakennuksen korkeudesta ja vaiku-
tuksista näkymiin. Kaikki tilaisuudessa keskustellut asiat on nostettu 
esiin myös kirjallisissa mielipiteissä. 
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Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 17.8.– 15.9.2020  

 
Muistutukset 

 
Kaavaehdotuksesta tehtiin 4 muistutusta.  
 
Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat uudisrakennuksen 
liialliseen korkeuteen sekä katujulkisivu- ja räystäslinjasta poikkeami-
seen, viihtyisyyden ja valoisuuden merkittävään vähenemiseen, sisäpi-
han rakentamiseen, hulevesien hallintaan ja katupuiden säilymiseen. 
Lisäksi muistutuksissa tuotiin esiin tuulisuuden lisääntyminen rakenta-
misen seurauksena sekä mahdolliset vaikutukset lintujen olosuhteisiin. 
Lisäksi uudisrakennukselle ehdotettiin viherkattoa tai harjakattoa. 
 

Vastineet aihepiireittäin 
 
Uudisrakentamisen korkeus ja kaupunkikuva valaistusolosuhteet 
ja näkymät 
 
Uudisrakentamisella on vaikutuksia vastapäisten asuntojen näkymiin ja 
katutilaan. Uudisrakennus ei kuitenkaan poikkea merkittävästi ympäröi-
vän korttelirakenteen korkeuksista tai räystäslinjasta. Uudisosan kor-
keuden ja kerrosluvun vähentäminen merkitsisi sitä, että asemakaavan 
muutoksen keskeinen tavoite asuntotuotannon lisäämisestä hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien ääreen jäisi osin toteutumatta. Yhdessä muis-
tutuksessa esitetty julkisivukuva on naapurirakennuksen (Lapinlahden-
katu 6) osalta harhaanjohtava, sillä siinä ei esitetä rakennuksen 7. ker-
rosta eikä sen yläpuolelle sijoittuvia teknisiä rakennelmia. Myöskään 
julkisivulinja Lapinlahdenkadun eteläpuolella ei ole sillä tavalla yhtenäi-
nen, että uudisrakennus muodostaisi merkittävän poikkeaman siihen. 
Rakentaminen laajenee tontin nykyiselle parkkipaikalle. 
 
Ks. myös vastineet mielipiteisiin, kohdat Uudisrakentamisen korkeus ja 
kaupunkikuva sekä Uudisrakennuksen poikkeaminen kadun julkisivulin-
jasta sekä kadun ja vastapäisten asuntojen valaistusolosuhteet ja näky-
mät 
 
Tuulisuuden lisääntyminen 
 
Tontin voimassa oleva asemakaava sallii paikalle jo 4-kerroksisen ra-
kennuksen. Tähän suhteutettuna 3 lisäkerrosta ei merkittävästi muuta 
kadun tuulisuusolosuhteita. Uusi tilanne ei myöskään poikkea kanta-
kaupungissa tyypillisestä tilanteesta, jossa katutila on molemmilta puo-
lilta rajattu rakennuksilla. Asemakaavaratkaisussa määrätty säilytettävä 
tai istutettava puurivi kadun puolella myöskin vähentää osaltaan tuuli-
suutta kadulla. 
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Katupuut 
 
Puut liittyvät, kuten muistutuksissakin todetaan, katupuuriviin Lapinlah-
denkadulla. Tämän vuoksi tontilla sijaitseva puurivi tulee asemakaava-
määräyksen mukaan säilyttää tai istuttaa uudelleen. Tontin nykyiset 
puut poikkeavat kuitenkin puurivistön yleisilmeestä; ne on istutettu osin 
sattumanvaraisesti, eivätkä ne kaikilta osin ole yhtä kookkaita, kuin 
muut kadun puut. Lapinlahdenkatu 8:n puut ovat pääosin vaahteroita, 
muualla kadun varrella käytetty myös lehmuksia. Puiden uusiminen voi 
olla rakentamisen yhteydessä on perusteltua, jolloin myös niiden kas-
vualustaa ja olosuhteita pystytään parantamaan. Mikäli puut uusitaan, 
kestää taimien kasvaminen toki aikansa ja on totta, että kadun ilme 
muuttuisi joksikin aikaa. Rakentamisessa edellytetään Helsingin viher-
kertoimen tavoiteluvun noudattamista. Luonnon monimuotoisuuden tai 
luonnonarvojen säilymisen ei katsota olevan uhattuna kaavaratkaisun 
vuoksi. 
 

 
Lapinlahdenkatu 8:n nykyiset puut 
 
Liikenneturvallisuus 
 
Työmaa-aikaisista liikennejärjestelyistä ei määrätä asemakaavassa. 
 
Lintujen olosuhteet 
 
Heijastavaa ja keinovaloa ympäristöön levittävää laajaa lasipintaa on 
asemakaavoitusta varten laaditussa viitesuunnitelmassa varsin vähän, 
lähinnä porrashuoneiden kohdalla. Porrashuoneissa lasin käyttö on kui-
tenkin asumisviihtyvyyden kannalta olennaista. Lasipinnan määrästä tai 
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mahdollisesta käsittelystä ei määrätä kuitenkaan asemakaavassa, jo-
ten ratkaisuja, joilla estetään lintujen lentäminen ikkunoihin, voidaan 
esittää rakennuslupavaiheessa. Kaavaratkaisun vaikutuksia lintujen 
elinoloihin ei ole erikseen arvioitu. 
 
Viherkatto tai harjakatto 
 
Kaavaratkaisussa edellytetään viherkertoimen tavoiteluvun täyttymistä 
tontilla. Viherkaton toteuttaminen voi olla yksi mahdollinen ratkaisu kas-
villisuuden lisäämiseen, mutta tavoiteluku voidaan saavuttaa myös 
muilla keinoin. Kattomuodosta ei ole annettu määräyksiä kaavaratkai-
sussa. Sekä viherkaton, että harjakaton toteuttaminen kyseisessä koh-
teessa saattaa kuitenkin osoittautua mahdottomaksi, sillä viherkaton 
rakennepaksuus ja harjakaton lappeet nostaisivat uudisosan korkeutta 
entisestään ja kaupunkikuvallisista syistä rakentamiskorkeutta halutaan 
rajoittaa lähiympäristöön sopivaksi. 
 

Viranomaisten lausunnot  
 
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat uu-
disrakennuksen kerroskorkeuteen ja massoitteluun. 
 
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: 
 

 Helen Sähköverkko Oy 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)  

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo) 
 

Vastineet lausuntoihin 
 
Kaupunginmuseo viittaa aiempaan lausuntoonsa ja toteaa, ettei uudis-
rakennuksen kerroskorkeuteen tai massoitteluun ole tehty muutoksia.  
 
Kuten edellä on lueteltu, viitesuunnitelmaa muokattiin ainoastaan pois-
tamalla erillinen IV-konehuone katolta ja kaventamalla ylimmän kerrok-
sen massaa siten, että sitä ei rakenneta kiinni 1950-luvun raken-
nusosaan. 
 
Uudisosan korkeuden ja kerrosluvun vähentäminen merkitsisi sitä, että 
asemakaavan muutoksen keskeinen tavoite asuntotuotannon lisäämi-
sestä hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreen jäisi osin toteutumatta. 
 
ks. myös vastineet mielipiteisiin, kohdat Uudisrakentamisen korkeus ja 
kaupunkikuva sekä Uudisrakennuksen poikkeaminen kadun julkisivulin-
jasta sekä kadun ja vastapäisten asuntojen valaistusolosuhteet ja näky-
mät. 


