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§ 654
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Mel-
konkatu 7 ja 22 sekä Särkiniementie 5 tarkistettu asemakaavan 
muutosehdotus (nro 12494)

HEL 2017-000216 T 10 03 03

Hankenumero 0790_24

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 22.11.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12494 
(liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 31. kau-
punginosan (Lauttasaari, Vattuniemi) korttelin 31120 tonttia 2, kort-
telin 31131 tonttia 4 ja korttelin 31136 tonttia 1.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävillä-
oloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösa-
siakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäris-
tön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 
22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Asunto Oy Helsingin Melkonkatu 22: 1 500 euroa
o As Oy Helsingin Itälahdenkatu 21: 1 500 euroa
o Lauttasaaren Pienteollisuustalo Oy: 4 000 euroa
o Asunto Oy Melkonkatu 7: 6 000 euroa.

Käsittely

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Heidi Siitonen ja tiimipäällikkö 
Mikko Reinikainen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen ko-
kouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Heidi Siitonen, arkkitehti, puhelin: 310 42120

heidi.siitonen(a)hel.fi
Mikko Reinikainen, tiimipäällikkö, arkkitehti, puhelin: 310 37206

mikko.reinikainen(a)hel.fi
Paula Hurme, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 26093

paula.hurme(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Juha Väisänen, projektipäällikkö, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 26659

juha.vaisanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12494 kartta, päivätty 

22.11.2022
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12494 selostus, päivätty 

22.11.2022, päivitetty Kylk:n 22.11.2022 päätöksen mukaiseksi
5 Havainnekuva 22.11.2022
6 Lauttasaaren pienteollisuustalo Oy, rakennushistoriallinen selvitys, 

Kaupunkikehitys Oy
7 Viitesuunnitelmat
8 Tilastotiedot
9 Tehdyt_muutokset
10 Vuorovaikutusraportti 1.8.2022, täydennetty 22.11.2022
11 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta: Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-
to

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 9
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Ne mielipiteensä esittäneet, 
jotka ovat ilmoittaneet osoit-
teensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Ne muistutuksen esittäneet, 
jotka ovat ilmoittaneet osoit-
teensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 10

Ne hyväksymispäätöksen 
pyytäneet, jotka ovat ilmoit-
taneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 10

Kymp/Talouden tuki

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee kolmea Lauttasaaren 
Vattuniemessä sijaitsevaa tonttia, 31136/1, 31131/4 ja 31120/2.

Osoitteessa Melkonkatu 7 tavoitteena on mahdollistaa uuden kahdek-
sankerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen tontille, jolla sijaitsee 
tällä hetkellä kaksi seitsemänkerroksista asuinkerrostaloa ja maanpääl-
linen pysäköintialue. Voimassa olevassa asemakaavassa (1994) tontti 
on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tontin 31136/1 pin-
ta-ala on 4 613 m². Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 
3 234 k-m². Tontin rakennusoikeudeksi tulee uuden asuinkerrostalon 
osalta 3 230 k-m² ja olemassa olevien talojen osalta, kultakin 2 770 k-
m². Tonttitehokkuus tulee olemaan e=1,9. Autopaikat, 60 kpl, sijaitsevat 
kaksitasoisessa pysäköintitilassa pihakannen alla, maantasossa ja 
olemassa olevien asuinrakennusten autotalleissa. Asukasmäärä lisään-
tyy n. 80 henkilöllä.

Osoitteessa Melkonkatu 22 tavoitteena on mahdollistaa vuonna 1985 
valmistuneen neljäkerroksinen liike- ja toimistotalon käyttötarkoituksen 
muuttaminen asunnoiksi, hoivakodiksi ja päiväkodin tiloiksi ja vähäi-
sessä määrin toimisto- ja liiketilaksi. Voimassa olevassa asemakaa-
vassa (1982) tontti on määritelty liike- ja toimistorakennusten korttelia-
lueeksi (K). Maankäyttöjohtaja hyväksyi tonttia koskevan poikkeamis-
hakemuksen vuonna 2017. Tontin käyttötarkoitus ja rakennusoikeus 
tullaan asemakaavassa määrittelemään poikkeamispäätöksellä toteute-
tun mukaiseksi. Tontista tulee ALP, asuin-, liike-, toimisto- ja palvelura-
kennusten korttelialuetta.  Rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on 
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neljä ja Melkonkadun puoleisessa rakennuksen osassa viisi. Tontin 
31131/4 pinta-ala on 5 286 m². Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala 
kasvaa 864 k-m². Tontin rakennusoikeudeksi tulee 9 850 k-m², josta 
8 970 k-m² on asumista ja 880 k-m² toimi- ja liiketiloja. Tonttitehokkuus 
tulee olemaan e=1,9. Autopaikat, 61 kpl, sijaitsevat pysäköintihallissa 
pihakannen alla ja maantasossa. Asukasmäärä lisääntyi n. 215 asuk-
kaalla.

Osoitteessa Särkiniementie 5 tavoitteena on mahdollistaa viisikerroksi-
sen toimistotalon käyttötarkoituksen muuttaminen asunnoiksi. Lisäksi 
rakennukseen voidaan sijoittaa palveluasumista. Voimassa olevassa 
asemakaavassa (1985) tontti on määritelty teollisuus- ja varastoalueen 
korttelialueeksi (T). Tontista tulee AK-korttelialuetta. Rakennusta koro-
tetaan osin yhdellä lisäkerroksella ja madalletaan sen länsisiipeä neljäl-
lä kerroksella asuntojen valoisuuden ja viihtyisyyden lisäämiseksi. Ton-
tin 31120/2 pinta-ala on 4 498 m2. Kaavaratkaisun myötä tontin kaavan 
sallima kerrosala pienenee 1 105 k-m², mutta asuinkerrosala kasvaa 
10 140 k-m². Suunniteltu asuinkerrostalo on 160 k-m² pienempi kuin 
nykyinen toimistorakennus. Tontin rakennusoikeudeksi tulee 10 140 k-
m² ja tonttitehokkuudeksi e=2,3. Tontilla olevasta rakennuksen rungos-
ta tullaan hyödyntämään rakentamisessa vähintään 75 %. Autopaikat, 
69 kpl, sijaitsevat pysäköintitilassa pihakannen alla.  Asukasmäärä li-
sääntyy n. 255 henkilöllä.

Asemakaavan muutosalueeseen kuuluvien tonttien yhteenlaskettu pin-
ta-ala on 14 397 m². Asemakaavan muutos tuottaa kaavoitettua uutta 
asuinkerrosalaa 22 344 k-m². Kaavan mukainen toimitilan määrä ton-
teilla vähenee 18 405 k-m².

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista siten, että se edistää asuntotuotantoa ja kaupungin kestävää 
kasvua. Kaavaratkaisu edesauttaa kaupunkistrategian tavoitteita uudis-
tamalla ja täydentämällä olemassa olevaa rakennettua ympäristöä kes-
tävästi huomioiden alueen erityispiirteet.

Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Vattuniemen alueen rakennuskanta on vaihtelevaa. Aluetta on raken-
nettu 1950-luvulta lähtien ja siellä sijaitsee toimisto-, teollisuus- ja 
asuinrakennuksia. Vattuniemen asuinkerrostalokanta on vanhenemas-
sa eteläisellä ja läntisellä alueella. Kiinteistöissä harkitaan rakennuksis-
sa tehtävien perusparannusten yhteydessä toteutettavia rakennusten 
korotuksia ja tonttien täydennysrakentamista. Asuinrakennusten osuus 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2022 5 (11)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/6
22.11.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Vattuniemen alueella on 2000-luvulla vähitellen kasvanut ja toimistotilo-
jen osuus puolestaan vähentynyt. Toimitilojen kysyntä on viime vuosien 
ajan ollut vähäistä, ja kiinteistöjen omistajat ovat hakeneet runsaasti 
asemakaavan muutoksia toimitilatonttien muuttamiseksi asuinkäyttöön 
erityisesti Vattuniemen keskiosissa. 

Tontilla 31136/1 osoitteessa Melkonkatu 7 on voimassa asemakaava 
vuodelta 1994 jossa tontti on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueek-
si (AK). Korkein sallittu kerrosluku on VI. Rakennusoikeutta tontilla on 
5 536 k-m². Tontin rakennustehokkuus on e=1,2. Tontilla sijaitsee kaksi 
vuonna 1977 valmistunutta seitsemänkerroksista asuinkerrostaloa. Ny-
kyisin voimassa olevassa asemakaavassa olemassa olevat rakennuk-
set on merkitty kuusikerroksisiksi, koska asemakaavojen laatimisen ai-
kaan maanpäällistä kellarikerrosta ei tulkittu kerrokseksi. Pysäköinti on 
sijoitettu maanpäälliselle paikoitusalueelle ja maantasokerroksen auto-
talleihin. Rakennuksissa on kuusi asuinkerrosta ja maanpäällinen ker-
ros, joka sisältää autotallien lisäksi saunaosaston, uima-altaan ja va-
rastotilaa. Väestönsuoja ja irtaimistovarastot sijaitsevat kellarikerrok-
sessa. Kerrostalojen julkisivut ovat pesubetonipintaisia ja niissä on ta-
sakatto. Tontin reunoilla on täysikasvuisia puita. Tontti sijaitsee Mel-
konkadulla, jonka rakennukset ovat eri vuosikymmeniltä 1950-luvulta 
2010-luvulle. Kadun varren asuinkerrostalot ovat pääosin 8-kerroksisia.

Tontilla 31131/4 osoitteessa Melkonkatu 22 on voimassa asemakaava 
vuodelta 1982 jossa tontti on merkitty liike- ja toimistorakennusten kort-
telialueeksi (K). Korkein sallittu kerrosluku on IV. Rakennusoikeutta 
tontilla on 8 986 k-m². Kaavassa on tontin eteläreunaan merkitty alueen 
osa yleiselle jalankululle. Tontin rakennustehokkuus on e=1,7. Tontilla 
sijaitsee vuonna 1985 valmistunut neljäkerroksinen liike- ja toimistotalo, 
jonka autopaikat ovat kellarikerroksessa. Rakennuksen käyttötarkoituk-
sen muutos hyväksyttiin maankäyttöjohtajan päätöksellä 26.9.2017. 
Toimistorakennus muutettiin asunnoiksi, hoivakodiksi ja päiväkodin ti-
loiksi ja vähäisessä määrin toimisto- ja liiketilaksi. Rakennuksen katolla, 
viidennessä kerroksessa sijaitseva toimistotalon saunaosasto muutet-
tiin asunnoiksi. Rakennuksessa on 81 asuntoa, 61-paikkainen hoivako-
ti, päiväkoti, ruokala sekä toimisto. Rakennuksen julkisivut ovat tiililaat-
taa ja siinä on tasakatto. IV-konehuoneet sijaitsevat rakennuksen katol-
la. Tontti sijaitsee Melkonkadulla, jonka rakennukset ovat eri vuosi-
kymmeniltä 1950-luvulta 2010-luvulle. Kadun asuinkerrostalot ovat 
pääosin 8-kerroksisia.

Tontilla 31120/2 osoitteessa Särkiniementie 5 on voimassa asemakaa-
va vuodelta 1985 jossa tontti on merkitty teollisuus- ja varastoalueen 
korttelialueeksi (T) Rakennusoikeutta tontilla on 11 245 k-m². Tontin ra-
kennustehokkuus on e=2,5. Tontilla sijaitsee vuonna 1955 valmistunut 
viisikerroksinen, Lauttasaaren pienteollisuustalo, jossa sijaitsee varas-
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toja, autotalleja, työhuoneita ja toimistotiloja, keittiö-, apu- ja ruokailuti-
loja sekä asunto, yhteensä 10 300 k-m². Rakennuksessa on tehty si-
säisiä huonejärjestelyitä ja teknisiä parannuksia, mutta ulkoisesti ra-
kennus on pysynyt hyvin samanlaisena yli 60 vuotta. Pysäköinti on si-
joitettu pihamaalle, rakennuksen eteläpuolelle ja maantasokerroksen 
autotalleihin. Rakennuksen julkisivut ovat kalkkihiekkatiiltä ja rakennuk-
sessa on pulpettikatto. Tontti sijaitsee Särkiniementiellä, jonka raken-
nukset ovat eri vuosikymmeniltä 1950-luvulta 2010-luvulle. Kadun 
asuinkerrostalot ovat pääosin 7-kerroksisia.

Tontit ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemusten 
johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa yksityisessä 
omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyt-
tökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliitti-
sissa neuvotteluissa. 

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: 

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)Helsingin seudun 

ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo
 sosiaali- ja terveystoimiala

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat Melkonkatu 7 tontin rakennusalan ja 
-oikeuden määrittelyn niillä ehdoin, että piha-alueiden vehreys ja tontin 
vapaa vyöhyke ovat riittävät. Melkonkadun varren nykyinen vehreä ilme 
tulee säilyä ja varmistaa tämä riittävillä, myös puita koskevilla istutus-
määräyksillä. Muutoin kerrostalon rakentamista puolletaan. 
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Osoitteessa Melkonkatu 22 kannanotot kohdistuivat tontin eteläreunalla 
sijaitseviin käytössä oleviin yleisiin vesihuoltolinjoihin, joita varten ase-
makaavassa tulee olla vähintään 6 metriä leveä johtokuja. Asemakaa-
vanmuutos ei edellytä vesihuollon lisärakentamista. Kaupunginmuseo 
puoltaa olemassa olevan rakennuksen säilyttämistä. 

Osoitteessa Särkiniementie 5 kannanotot kohdistuivat paikallishistorial-
lisiin arvoihin ja niiden huomioimiseen. Kaupunginmuseo piti tärkeänä 
ja positiivisena, että tonttia on lähdetty kehittämään olevan rakennus-
kannan antavista lähtökohdista. Suunnitelmissa esitettyjä kerroslukuja 
pidettiin mahdollisina. Rakennuksen uusia parvekkeita pidettiin kiinnos-
tavina, mutta samalla rakennuksen alkuperäistä arkkitehtuuria voimak-
kaasti muokkaavina. Huomautettiin, että Särkiniementien suuntainen 
julkisivu tulee säilyttää alkuperäisen nauhamaisen jäsentelynsä.

Yleisesti pidettiin positiivisena asiana Vattuniemen rakennetun kulttuu-
riperinnön ja kestävän kehityksen näkökulmasta, että tonttien suunnit-
telun lähtökohtina olivat olemassa olevan rakennuskannan säilyminen 
joko kokonaan tai pääsääntöisesti. Huomautettiin, että Melkonkatu 7 ja 
Särkiniementie 5 tonteilla tulee huomioida nykyisillä tonteilla sijaitse-
vien rakennusten ominaisluonne, joihin uudisrakennus tai uudistus so-
vitetaan. Ympäristöön tulisi täydentämisellä tai muutoksella tuoda lisä-
arvoa, joka tukee tai korostaa paikan parhaita ominaisuuksia. Mainittiin 
myös, että kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta asemakaava-
muutoksen tavoitteena on, että tonteilla sijaitsevat rakennukset edusta-
vat Vattuniemen rakentamisen moninaista historiaa.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, et-
tä Melkonkatu 7 tontin suunnitteilla oleva asuinkerrostalo tulee noudat-
tamaan tehokkuudellaan Vattuniemen suunnitteluperiaatteita. Raken-
nus asemoidaan tontille niin, että tarvittavat turvaetäisyydet naapurira-
kennuksiin sekä mahdollisimman viihtyisä pihatila toteutuu. Tontilla on 
tarkoitus säilyttää olemassa olevaa puustoa niin paljon kuin mahdollis-
ta. Uuden rakennuksen ympäristöä täydennysistutetaan. Melkonkatu 
22 tontilla lisätään kaavaan johtokuja. Särkiniementie 5 kadun puolei-
nen julkisivun suunnittelussa tullaan huomioimaan alkuperäisen raken-
nuksen arkkitehtoninen luonne ja rakennuksen nauhamainen ikkuna-
aukotus tulee säilymään. 

Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo

Mielipiteet
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Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat rakennusten korkeuteen ja massoitteluun, ra-
kennusten sijaintiin tontilla, piha-alueisiin ja luontoon, kaupunkikuvaan 
ja arkkitehtuuriin, liikenteeseen, pysäköintipaikkoihin ja katujen ylläpi-
toon sekä rakentamisesta aiheutuviin purkamis- ja rakentamistöihin.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakennusten 
korkeutta ja massoittelua on tutkittu varjoisuustarkastelun avulla. Mel-
konkatu 7 suunnitteilla olevaa rakennuksen ilmastointikonehuone muu-
tetaan suunnitelmissa niin, että se poistetaan vesikaton yläpuolelta ja 
sijoitetaan rakennuksen runkoon. Tavoite on, että tonteilla säilyy mah-
dollisimman paljon olemassa olevaa puustoa ja kasvillisuutta. Uudisra-
kennusten ympäristöä täydennysistutetaan. Kaavassa määrätään tont-
tien istuttamisesta ja tonttien vihertehokkuudesta viherkertoimen avulla, 
jonka kautta voidaan edistää kaupunkiluonnon monimuotoisuutta, vi-
hersuunnittelun laatutasoa sekä ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeu-
tumista koskevia tavoitteita. Rakennusten arkkitehtonisessa ja kaupun-
kikuvallisessa ilmeessä huomioidaan alueen rakennetun ympäristön 
ajallinen kerrostuma ja uudisrakennukset sovitetaan ympäristöönsä 
mahdollisimman hienovaraisesti. Liikenneratkaisuissa huomioidaan 
turvallisuustekijät. Kohteiden autopaikoitusta on tarkastelu kokonaisuu-
tena huomioiden oleva rakentamisen ja suunnitellun uudisrakentami-
sen määrä.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 16 kpl, puheluita 1 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 1.8.–30.8.2022

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä, mistä on ilmoitettu maan-
käyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 6 muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat osoitteessa Melkon-
katu 7:ään suunnitteilla olevan asuinkerrostalon korkeuteen, sijaintiin ja 
varjostavuuteen, hankkeen laillisuuteen ja ihmisten elinympäristön vai-
kutuksiin, viheralueisiin ja leikkipaikkoihin, kaupunkikuvaan ja rakennu-
soikeuteen sekä autopaikoitukseen. Muistutuksissa vastustettiin uudis-
rakentamisen sijoittamista tontille.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat vesi-
huoltoon sekä osoitteessa Särkiniementie 5 suunnitteilla olevan asuin-
kerrostalon julkisivuihin ja muuntamoon.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:
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 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista, kirjeistä ja viranomaisten lausunnoista sekä 
vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.  

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu 
Tehdyt muutokset -liitteeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, 
on kuultu erikseen sähköpostilla.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on pyydetty lähettä-
mään tieto.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Heidi Siitonen, arkkitehti, puhelin: 310 42120

heidi.siitonen(a)hel.fi
Mikko Reinikainen, tiimipäällikkö, arkkitehti, puhelin: 310 37206

mikko.reinikainen(a)hel.fi
Paula Hurme, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 26093

paula.hurme(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Juha Väisänen, projektipäällikkö, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 26659

juha.vaisanen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12494 kartta, päivätty 

22.11.2022
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12494 selostus, päivätty 

22.11.2022
5 Havainnekuva 22.11.2022
6 Lauttasaaren pienteollisuustalo Oy, rakennushistoriallinen selvitys, 

Kaupunkikehitys Oy
7 Viitesuunnitelmat
8 Tilastotiedot
9 Tehdyt_muutokset
10 Vuorovaikutusraportti 1.8.2022, täydennetty 22.11.2022
11 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Mielipiteet
2 Muistutukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta: Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-
to

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 9

Ne mielipiteensä esittäneet, 
jotka ovat ilmoittaneet osoit-
teensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Ne muistutuksen esittäneet, 
jotka ovat ilmoittaneet osoit-
teensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 10

Ne hyväksymispäätöksen 
pyytäneet, jotka ovat ilmoit-
taneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 10

Kymp/Talouden tuki
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Tiedoksi

Kaupunginkanslia tiedoksianto

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 26.8.2022

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 11.2.2022


