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Tiivistelmä 
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee kolmea Lauttasaa-ren Vattuniemessä sijaitsevaa tonttia (Tontit 31136/1, 31131/4 ja 31120/2). 
Osoitteessa Melkonkatu 7 tavoitteena on mahdollistaa uuden kah-deksankerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen tontille, jolla sijaitsee tällä hetkellä kaksi seitsemänkerroksista asuinkerrostaloa ja maanpäällinen pysäköintialue. Voimassa olevassa asemakaa-vassa (1994) tontti on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Uutta asuinkerrosalaa on 3 234 k-m². Suunnitelmassa tontin autopaikat, 60 kpl, on sijoitettu kaksitasoiseen pysäköintitilaan pi-hakannen alle, maantasoon ja olemassa olevien asuinrakennus-ten autotalleihin. Asuinkerrostalon rakentaminen parantaa kau-punkikuvaa ja tiivistää kaupunkirakennetta. 
Osoitteessa Melkonkatu 22 tavoitteena on muuttaa asemakaavaa vastaamaan toteutunutta nykytilannetta. Maankäyttöjohtaja hy-väksyi tonttia koskevan poikkeamishakemuksen vuonna 2017. Voimassa olevassa asemakaavassa (1982) osoitetun käyttötar-koituksen (liike- ja toimistorakennusten korttelialue K) mukainen, nelikerroksinen toimistorakennus, muutettiin asunnoiksi, hoivako-diksi, päiväkodin tiloiksi sekä vähäisessä määrin toimisto- ja liiketi-laksi. Tontin käyttötarkoitus ja rakennusoikeus tullaan nyt laaditta-vassa kaavaratkaisussa määrittelemään toteutetun mukaiseksi. Tontista tulee ALP, asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialuetta. Uutta asuinkerrosalaa on 8 970 k-m², toimi- ja liike-tilaa on 880 k-m². Rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on neljä ja Melkonkadun puoleisessa rakennuksen osassa viisi. Autopai-kat, 61 kpl, sijaitsevat pysäköintihallissa pihakannen alla ja maan-tasossa. Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen palvelee alueen nykyisiä tarpeita ja parantaa alueen kaupunkikuvaa. 
Osoitteessa Särkiniementie 5 tavoitteena on mahdollistaa viisiker-roksisen toimistotalon käyttötarkoituksen muuttaminen asun-noiksi. Lisäksi rakennukseen voidaan sijoittaa palveluasumista. Voimassa olevassa asemakaavassa (1985) tontti on määritelty teollisuus- ja varastoalueen korttelialueeksi (T). Tontilla sijaitsee nykyisin vuonna 1953 valmistunut viisikerroksinen tehdasraken-nus, Lauttasaaren pienteollisuustalo, jossa sijaitsee varastoja, au-totalleja, työhuoneita ja toimistotiloja, keittiö-, apu- ja ruokailutiloja sekä asunto. Tontista tulee AK-korttelialuetta. Rakennusta korote-taan osin yhdellä kerroksella ja rakennuksen länsisiipeä madalle-taan neljällä kerroksella. Uuden asuin- ja palvelukerrostalon laa-juus on 10 135 k-m². Kaavaratkaisun myötä uutta asuinkerrosalaa on 10 140 k-m². Autopaikat, 69 kpl, sijaitsevat pysäköintitilassa pihakannen alla. Tontilla olevasta rakennuksen rungosta tullaan hyödyntämään rakentamisessa vähintään 75 %. Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen palvelee alueen nykyisiä tarpeita ja parantaa sen kaupunkikuvaa. 
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Tontit ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-musten johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoi-den kanssa. 
Käyttötarkoituksen muutos tuottaa kaavoitettua uutta asuinkerros-alaa 22 344 k-m². Kaavan mukainen toimitilan määrä tonteilla vä-henee 18 405 k-m². 
Alueen asukasmäärä lisääntyy arviolta 335:llä ihmisellä. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esilläolon jälkeen tulleet mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että Melkon-katu 7:ään suunnitteilla olevaa rakennuksen ilmastointikonehuone muutetaan suunnitelmissa niin, että se poistetaan vesikaton ylä-puolelta ja sijoitetaan rakennuksen runkoon. Tavoite on, että kai-killa kaavoitettavilla tonteilla säilyy mahdollisimman paljon ole-massa olevaa puustoa ja kasvillisuutta. Uudisrakennusten ympä-ristöä täydennysistutetaan. Rakennusten arkkitehtonisessa ja kaupunkikuvallisessa ilmeessä huomioidaan alueen rakennetun ympäristön ajallinen kerrostuma ja uudisrakennukset sovitetaan ympäristöönsä mahdollisimman hienovaraisesti. Liikenneratkai-suissa huomioidaan turvallisuustekijät. Kohteiden autopaikoitusta on tarkastelu kokonaisuutena huomioiden oleva rakentamisen ja suunnitellun uudisrakentamisen määrä. 
Särkiniementie 5:ssä sijaitsevasta Lauttasaaren Pienteollisuusta-losta on tehty rakennushistoriallinen selvitys ja paloturvallisuus-selvitys sekä räystäskorkokartoitus. Melkonkatu 7:stä tehtiin var-joisuustutkielma, jossa tutkittiin suunnitteilla olevan uuden asuin-kerrostalon varjostavuusvaikutuksia lähiympäristöön. Asemakaa-varatkaisun hiilijalanjälkeä ja -kädenjälkeä on arvioitu alustavasti HAVA-työkalulla (Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arvi-ointimenetelmä, 2021). 
Kaavaratkaisun vaikutuksissa on arvioitu muutoksen nostavan suunnittelualueen tonttien arvoa.  
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa yhdyskuntarakennetta tii-vistävästi lisäten alueen asuntojen, toimitilojen ja palveluiden määrää.  
Kaavaratkaisuilla ei ole erityisiä vaikutuksia luontoon tai maise-maan.  
Kaavaratkaisusta aiheutuva liikennemäärän lisäys tonteilla on hy-vin vähäinen. 
Kaupunkirakennetta täydennetään olemassa olevaan katu- ja kunnallistekniikkaa hyödyntäen hyviin joukkoliikenneyhteyksiin tu-keutuen. Melkonkatu 22 ja Särkiniementie 5 kaavamuutoksissa hyödynnetään olemassa olevaa rakennuskantaa. Melkonkatu 7 
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lisärakentaminen tiivistää ja täydentää kaupunkikuvaa ja vähen-tää viheralueiden rakentamisen painetta alueella. 
Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta tehtiin 6 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset koh-distuivat Melkonkatu 7:ään suunnitteilla olevan asuinkerrostalon korkeuteen, sijaintiin ja varjostavuuteen, hankkeen laillisuuteen ja ihmisten elinympäristön vaikutuksiin, viheralueisiin ja leikkipaikkoi-hin, kaupunkikuvaan ja rakennusoikeuteen sekä autopaikoituk-seen. Muistutuksissa vastustettiin uudisrakentamisen sijoittamista tontille. 
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-tuivat julkisivuihin ja muuntamoon. 
Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityis-kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. 

Asemakaavan kuvaus 
Tavoitteet 

Kaupunginvaltuusto on 13.10.2021 hyväksynyt uuden Kasvun paikka - Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025. Kaavaratkaisu edesauttaa kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista siten, että se edistää asuntotuotantoa ja kaupungin kestävää kasvua. Kaavaratkaisu edesauttaa myös kaupunkistrategian tavoitteita uu-distamalla ja täydentämällä olemassa olevaa rakennettua ympä-ristöä kestävästi huomioiden alueen erityispiirteet. 
Kaavaratkaisu noudattaa Helsingin kaupungin vuonna 2018 laati-maa Vattuniemen suunnitteluperiaatteiden linjausta, jossa Vattu-niemeä kehitetään niin, että alueesta syntyy kaupunkikuvallisesti, toimintojen sijoittumisen kannalta ja toimintojen monipuolisuuden ja sekoittuneisuuden osalta aiempaa ehyempi kokonaisuus. Kaa-varatkaisu parantaa ja tiivistää kaupunkirakennetta sekä vastaa alueen muuttuneisiin tarpeisiin. 
Melkonkatu 7:ssä kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa uu-den kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen. Ta-voitteena on sovittaa uudisrakentamisen massoittelu, korkeus, jul-kisivumateriaalit ja suhde katutilaan luontevasti osaksi Melkonka-dun asuinkerrostalomiljöötä. 
Melkonkatu 22:ssa kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa nelikerroksisen toimistotalon käyttötarkoituksen muuttaminen hoi-vakodiksi, päiväkodiksi, liiketiloiksi sekä asunnoiksi. Maankäyttö-johtaja hyväksyi tonttia koskevan poikkeamishakemuksen 26.9.2017 jonka jälkeen käyttötarkoituksen muutos toteutettiin. 
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Tontin käyttötarkoitus ja rakennusoikeus tullaan asemakaavassa määrittelemään toteutetun mukaiseksi.  
Särkiniementie 5:ssä kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa viisikerroksisen toimistotalon käyttötarkoituksen muuttaminen asunnoiksi. Lisäksi rakennukseen voidaan sijoittaa palveluasu-mista. Rakennusta korotetaan osin yhdellä lisäkerroksella ja ma-dalletaan sen länsisiipeä neljällä kerroksella. Tavoitteena on lisä-kerroksen sovittaminen olemassa oleviin rakennuksiin ja ympäröi-vään rakennuskantaan julkisivumateriaalien, kattomuotojen ja ra-kennusten korkeuden avulla. 

Mitoitus 
Melkonkatu 7:ssä tontin 31136/1 pinta-ala on 4 613 m2. Kaavarat-kaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 3 234 k-m2. Tontin raken-nusoikeudeksi tulee uuden asuinkerrostalon osalta 3 230 k-m2 ja olemassa olevien talojen osalta, kultakin, 2 770 k-m2. Tonttitehok-kuus tulee olemaan e=1,9. Rakennusoikeuteen on laskettu nykyi-sen rakennuksen asuinkerrosten kerrosala 5 534 k-m2. Kaavarat-kaisussa tontille on osoitettu 3 230 k-m2 laajuinen kahdeksanker-roksinen asuinkerrostalo. Rakennukseen sijoittuu asuntoja ja yh-teistiloja. Autopaikat, 60 kpl, sijaitsevat kaksitasoisessa pysäköin-titilassa pihakannen alla ja maantasossa sekä autotalleissa. Pyö-räpaikkoja on 108 kpl. Rakennukseen on suunniteltu 48 - 56 asuntoa. Asuntojakaumaa voi muokata joustavasti. Asukasmäärä lisääntyy arviolta 80 henkilöllä. Melkonkatu 22:ssa tontin 31131/4 pinta-ala on 5 286 m2. Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kas-vaa 864 k-m2. Tontin rakennusoikeudeksi tulee 9 850 k-m2 ja tont-titehokkuudeksi e=1,9. Rakennusoikeuteen on laskettu nykyisen rakennuksen asuinkerrosten kerrosala 9 849 k-m2. Tontilla sijaitsi toimisto- ja liikerakennus, jonka kerrosala oli 8 985 m². Maankäyt-töjohtaja hyväksyi tonttia koskevan poikkeamishakemuksen 26.9.2017. Toimistorakennus muutettiin asunnoiksi, hoivakodiksi ja päiväkodin tiloiksi ja vähäisessä määrin toimisto- ja liiketilaksi. Rakennuksessa on 81 asuntoa, 61-paikkainen hoivakoti, päivä-koti, ruokala sekä toimisto. Autopaikat, 61 kpl, sijaitsevat pysä-köintihallissa pihakannen alla ja maantasossa. Pyöräpaikkoja on 218 kpl. Asukasmäärä lisääntyi arviolta 215:llä asukkaalla. 
Särkiniementie 5:ssä tontin 31120/2 pinta-ala on 4 498 m2. Kaa-varatkaisun myötä tontin kaavan sallima kerrosala pienenee 1 105 k-m2. Tontilla sijaitsee nykyisin vuonna 1953 valmistunut vii-sikerroksinen tehdasrakennus, Lauttasaaren pienteollisuustalo, jossa sijaitsee varastoja, autotalleja, työhuoneita, keittiö-, apu- ja ruokailutiloja sekä asunto, yhteensä 10 300 k-m2. Uuden kuusi-kerroksisen asuinkerrostalon laajuus on 10 135 k-m². Tontin ra-kennusoikeudeksi tulee 10 140 k-m2 ja tonttitehokkuudeksi e=2,3. Koska suunnitelmissa hyödynnetään rakennuksen olemassa ole-vaa runkoa ja edistetään näin hankkeen hiilineutraalisuutta, on kaavaratkaisussa päätetty sallia alueen suunnitteluperiaatteissa 
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ilmoitettua tonttitehokkuutta (1,9) korkeampi tehokkuus 2,3. Ker-rostaloon on suunniteltu asuntoja ja mahdollisuus palveluasumi-seen. Autopaikat, 69 kpl, sijaitsevat pysäköintitilassa pihakannen alla. Pyöräpaikkoja on 348 kpl. Asukasmäärä lisääntyy arviolta 255:llä henkilöllä. 
Asemakaavan muutosalueeseen kuuluvien tonttien yhteenlas-kettu pinta-ala on 14 397 m2. Asemakaavan muutos tuottaa kaa-voitettua uutta asuinkerrosalaa 22 344 k-m2. Kaavan mukainen toimitilan määrä tonteilla vähenee 18 405 k-m2. 

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet 
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 
Vattuniemen alueen rakennuskanta on vaihtelevaa. Aluetta on ra-kennettu 1950-luvulta lähtien ja siellä sijaitsee toimisto- teollisuus- ja asuinrakennuksia. Vattuniemen asuinkerrostalokanta on vanhe-nemassa eteläisellä ja läntisellä alueella. Kiinteistöissä harkitaan rakennuksissa tehtävien perusparannusten yhteydessä toteutetta-via rakennusten korotuksia ja tonttien täydennysrakentamista. Asuinrakennusten osuus Vattuniemen alueella on 2000-luvulla vähitellen kasvanut ja toimistotilojen osuus puolestaan vähenty-nyt. Toimitilojen kysyntä on viime vuosien ajan ollut vähäistä, ja kiinteistöjen omistajat ovat hakeneet runsaasti asemakaavan muutoksia toimitilatonttien muuttamiseksi asuinkäyttöön erityisesti Vattuniemen keskiosissa.  
Melkonkatu 7:ssä tontilla 31136/1 sijaitsee kaksi vuonna 1977 val-mistunutta seitsemänkerroksista asuinkerrostaloa. Nykyisin voi-massa olevassa asemakaavassa olemassa olevat rakennukset on merkitty kuusikerroksisiksi, koska asemakaavojen laatimisen aikaan maanpäällistä kellarikerrosta ei tulkittu kerrokseksi. Pysä-köinti on sijoitettu maanpäälliselle paikoitusalueelle ja maanta-sokerroksen autotalleihin. Rakennuksissa on kuusi asuinkerrosta ja maanpäällinen kerros, joka sisältää autotallien lisäksi sauna-osaston, uima-altaan ja varastotilaa. Väestönsuoja ja irtaimistova-rastot sijaitsevat kellarikerroksessa. Kerrostalojen julkisivut ovat pesubetonipintaisia ja niissä on tasakatto. Tontin reunoilla on täy-sikasvuisia puita. Tontti sijaitsee Melkonkadulla, jonka rakennuk-set ovat eri vuosikymmeniltä 1950-luvulta 2010-luvulle. Kadun varren asuinkerrostalot ovat pääosin 8-kerroksisia. 
Melkonkatu 22:ssa tontilla 31131/4 sijaitsee vuonna 1985 valmis-tunut neljäkerroksinen liike- ja toimistotalo, jonka autopaikat ovat kellarikerroksessa. Toimistorakennus muutettiin vuonna 2019 asunnoiksi, hoivakodiksi ja päiväkodin tiloiksi ja vähäisessä mää-rin toimisto- ja liiketilaksi. Rakennuksessa on 81 asuntoa, 61-paik-kainen hoivakoti, päiväkoti, ruokala sekä toimisto. Rakennuksen katolla, viidennessä kerroksessa sijaitseva toimistotalon sauna-
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osasto muutettiin asunnoiksi. Rakennuksen julkisivut ovat tiililaat-taa ja siinä on tasakatto. IV-konehuoneet sijaitsevat rakennuksen katolla. Tontti sijaitsee Melkonkadulla, jonka rakennukset ovat eri vuosikymmeniltä 1950-luvulta 2010-luvulle. Kadun asuinkerrosta-lot ovat pääosin 8-kerroksisia. 
Särkiniementie 5 tontilla 31120/2 sijaitsee vuonna 1955 valmistu-nut viisikerroksinen, Lauttasaaren pienteollisuustalo, jossa sijait-see varastoja, autotalleja, työhuoneita, keittiö-, apu- ja ruokailuti-loja sekä asunto, yhteensä 10 300 k-m². Rakennuksessa on tehty sisäisiä huonejärjestelyitä ja teknisiä parannuksia, mutta ulkoisesti rakennus on pysynyt hyvin samanlaisena yli 60 vuotta. Pysäköinti on sijoitettu pihamaalle, rakennuksen eteläpuolelle ja maanta-sokerroksen autotalleihin. Rakennuksen julkisivut ovat kalkkihiek-katiiltä ja rakennuksessa on pulpettikatto. Tontti sijaitsee Särkinie-mentiellä, jonka rakennukset ovat eri vuosikymmeniltä 1950-lu-vulta 2010-luvulle. Kadun asuinkerrostalot ovat pääosin 7-kerrok-sisia. 
Asuinrakennusten korttelialue (AK)  
Asuinkerrostalojen korttelialueelle suunnitellaan uutta asuinker-rostaloa osoitteessa Melkonkatu 7. Tontille 31136/1 saadaan ra-kentaa enintään kahdeksankerroksinen rakennus. Asemakaavan muutoksessa tontille määrätty yhteenlaskettu asuinkerrosala on 8 770 k-m2, josta uudelle asuinkerrostalolle on osoitettu 3 230 k-m2. 
Osoitteessa Särkiniementie 5 suunnitellaan viisikerroksisen toi-mistotalon käyttötarkoituksen muuttamista asunnoiksi (sekä pal-veluasumiseen). Tontille 31120/2 saadaan rakentaa enintään kuusikerroksinen rakennus. Rakennuksen länsisiipi saa olla enin-tään kaksi- ja itäsiipi viisikerroksinen. Rakentamisessa tulee hyö-dyntää tontilla olevasta rakennuksesta vähintään 75 %. Tämän hiilineutraalisuutta edistävän määräyksen johdosta rakentamisen tehokkuus saa ylittää Vattuniemen suunnitteluperiaatteiden salli-man enimmäistehokkuuden 1,9 ja tontille saa rakentaa 10 140 k-m2 asuinkerrosalaa.  
Korttelialueen asukkaiden käyttöön tulee rakentaa riittävien va-rasto- ja huoltotilojen lisäksi vähintään seuraavat asumisen aputi-lat: talopesula, kuivaustila, talosauna ja vapaa-ajantila. Kaikki asumisen aputilat, yhteistilat sekä varasto-, huolto-, tekniset ja py-säköintitilat saa rakentaa asemakaavassa merkityn kerrosalan li-säksi AK-kortteleihin.  
AK-korttelialueella julkisivujen tulee olla materiaaliltaan paikalla muurattua tiiltä tai muurauksen päälle tehtyä rappausta. Lämpö-rappausta ei sallita.  
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AK-kortteleissa asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän. 
AK-korttelialueella saa ensimmäisen kerroksen porrashuonee-seen rakentaa enintään 30 k-m2:n porrasaulan asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi edellyttäen, että porrasaula lisää si-sääntulon viihtyisyyttä ja valoisuutta. 
Jätetila tulee sijoittaa rakennukseen tontilla 31120/2. 
Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialue (ALP) 
Osoitteessa Melkonkatu 22 tontin käyttötarkoitus ja rakennusoi-keus määritellään asemakaavassa poikkeamispäätöksellä toteu-tetun mukaiseksi. Toimistorakennuksen käyttötarkoitus muutetaan asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialueeksi.  
ALP-korttelialueella asukkaiden käyttöön tulee rakentaa riittävien varasto- ja huoltotilojen lisäksi vähintään seuraavat asumisen aputilat: kuivaustila, talosauna ja vapaa-ajantila. Kaikki asumisen aputilat, yhteistilat sekä varasto-, huolto-, tekniset ja pysäköintitilat saa rakentaa asemakaavassa merkityn kerrosalan lisäksi.  
Rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on neljä ja rakennuksen Melkonkadun puoleisessa osassa viisi. Asemakaavan muutok-sessa tontille määrätty kerrosala on 9 850 k-m2. Korttelialueen jul-kisivujen tulee olla tiiltä tai tiililaattaa. Jätetila tulee sijoittaa raken-nukseen. 

Liikenne  
Lähtökohdat 
Jalankulku ja pyöräily 
Tasaisen maaston sekä enimmillään 1,5 km:n metron liityntämat-kojen vuoksi Vattuniemi on sopivaa kävely- ja pyöräilyaluetta.  
Suunnittelualueella Särkiniementiellä, Melkonkadulla ja Melkonku-jalla pyöräily on ajoradalla. Jalkakäytävät ovat molemmilla puolilla katuja. Lähimmät kaupunkipyöräasemat sijaitsevat Melkonkujalla Itälahdenkadun/ Nahkahousuntien risteyksessä ja Heikkilänauki-olla. 
Julkinen liikenne 
Joukkoliikenneyhteydet ovat monipuoliset. Suunnittelualueet ovat noin 15 minuutin kävelymatkan päässä Lauttasaaren metroase-malta. Linja 21 (Lauttasaari M–Vattuniemi–Ruoholahti M–Kamppi M) liikennöi Lauttasaaren metrolta Vattuniemen kautta Kamppiin. 
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Vattuniemessä linja ajaa reittiä Särkiniementie–Wavulinintie–Itä-lahdenkatu–Melkonkuja–Vattuniemenkatu. Bussit kulkevat 10 mi-nuutin välein ja ruuhka-aikana 6 minuutin välein. Yölinja on 21N.  
Autoliikenne 
Helsingin katuluokituksen mukaan Särkiniementien eteläosa, Mel-konkatu ja Melkonkuja ovat asuntokatuja ja aluenopeusrajoitus on 30 km/h. Katuliittymät ovat tasa-arvoisia. Melkonkujalla on linja-autoliikennettä. Särkiniementie on päättyvä asuntokatu ja sen au-toliikennemäärä on noin 400 ajoneuvoa arkivuorokaudessa. Mel-konkadun ja Melkonkujan autoliikennemäärä on nykyisin noin 1 000 ajoneuvoa arkivuorokaudessa. 
Lauttasaaressa on ollut käytössä asukas- ja yrityspysäköintijärjes-telmä syksystä 2015 lähtien.  
Kaavaratkaisu  
Jalankulku ja pyöräily 
Katualueella jalankulku- pyöräliikennejärjestelyt säilyvät ennal-laan.  
Tontille sijoitettavien auto- ja pyöräpaikkojen vähimmäismäärä pe-rustuu hyväksyttyihin pysäköintipaikkojen laskentaohjeisiin. Vie-raspysäköinti tapahtuu kadunvarsipaikoilla. 
Pysäköinti 
Autopaikkojen määrät: - asuinkerrostalot vähintään 1 ap / 135 k-m2 asuinkerrosalaa  - toimistot, liiketilat enintään 1 ap / 150 k-m2 - hoivalaitos, päiväkoti enintään 1 ap/ 320 k-m2 - vieraspysäköinti 1 ap / 1 000 k-m2.  - liikkumisesteisten autopaikat 1 ap / 30 tavallista ap.  
Liikkumisesteisten autopaikat eivät lisää autopaikkojen kokonais-määrää. Vieraspysäköinti järjestetään yleisillä kadunvarsipaikoilla. 
Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät: - asuinkerrostalot 1 pp / 30 k-m2 - toimistot, liiketilat 1 pp / 50 k-m2 - hoivalaitos, päiväkoti 1 pp / 90 k-m2 - vieraspaikat 1 pp / 1 000 k-m2.  
Asukkaiden polkupyörien pysäköintipaikoista vähintään 75 % tu-lee sijaita helposti saavutettavissa olevissa sisätiloissa. Asukkai-den paikoissa ja vieraspysäköintipaikoissa tulee olla runkolukitus-mahdollisuus.  
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Toimistojen ja liiketilojen asiakas- ja vierailijaliikennettä varten tu-lee sijoittaa pyöräpaikkoja pääovien lähelle. Toimistoissa ja muissa työpaikoissa työntekijöiden pyöräpaikoista vähintään 50 % tulee sijaita katetussa ja lukittavissa olevassa tilassa. Kaikkien kohteiden pyöräpaikat suositellaan rakennettavaksi runkolukituk-sen mahdollistavina. 
Laadukasta ja suuremmasta pyöräpysäköintiratkaisusta saa vä-hentää 1 ap kymmentä pyöräpysäköinnin lisäpaikkaa kohden kui-tenkin enintään 5 % laskentaohjeen määräämästä autopaikkojen kokonaismäärästä. Lisäpaikkojen tulee sijaita pihatasossa ole-vassa ulkoiluvälinevarastossa. 
Yhteiskäyttöautopaikasta saa vähentää 5 autopaikkaa, kuitenkin enintään 10 % asemakaavamääräyksen mukaisesta autopaikko-jen vähimmäismäärästä. 50 keskitetystä nimeämättömästä auto-paikasta saa vähentää 10 %. Tuetussa vuokra-asuntotuotan-nossa saa vähentää kokonaisuudessaan enintään 40 % ja muussa tuotannossa enintään 25 % asemakaavamääräysten mu-kaisten autopaikkojen vähimmäismäärästä.  
Asukkaiden pysäköinti järjestetään siten, että se mahdollistaa tii-viin tavoiteltavan kaupunkirakenteen toteuttamisen. Kaava mah-dollistaa, että pyörä- tai autopaikkaa tarvitseva asukas saa pysä-köintipaikan.  
Autoliikenne 
Särkiniementie 5 tontti sijaitsee rauhallisella paikalla päättyvän kadun varressa. Tontin pysäköintihalliin ajo tapahtuu Särkinie-mentieltä. 
Melkonkatu 7 tontti sijaitsee Melkonkujan läheisyydessä. Pysä-köintihalliin ja pihalle ajo tapahtuu Melkonkadulta. Pihalla on 5 au-topaikkaa ja 13 autotallipaikkaa on nykyisessä asuinkerrosta-lossa.  
Melkonkatu 22 pysäköintihalliin ajo ja huoltoajo tapahtuu Itälah-denkadulta.   

Palvelut 
Lähtökohdat 
Vattuniemessä sijaitsevia kouluja ja päiväkoteja ovat Vattuniemen ala-aste, Päiväkoti Meri, Päiväkoti Veijari, Päiväkoti Lunni, Päivä-koti Ankkalampi Duckies, Päiväkoti Into School, Päiväkoti Melkko. Virkistyspalveluita alueella ovat Merikylpylän puisto ja Lauttasaa-ren urheilupuisto. Lauttasaaren metroasema sijaitsee Lauttasaa-ren keskustassa ja sinne on hyvät kävely-, pyöräily ja liityntäyh-
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teydet kaikilta tonteilta. Vattuniemen alueella on runsaasti kaupal-lisia palveluja (mm. lähikauppa ja ravintolapalveluja), jotka keskit-tyvät Heikkilänaukion tuntumaan.  
Kaavaratkaisu 
Kaavaratkaisu lisää palveluita alueella. Melkonkatu 22:ssa on päi-väkoti- ja hoivakotitilat sekä Särkiniementie 5 sijoitetaan mahdolli-sesti palveluasumista. 

Esteettömyys 
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta. 

Luonnonympäristö  
Lähtökohdat 
Melkonkatu 7 tontti on yleisilmeeltään vehreä ja sen reunoilla on kookkaita puita, nurmikkoa sekä pensasaitaa. Sisäpiha on enim-mäkseen asfaltoitua pysäköintialuetta. 
Melkonkatu 22 sisäpihalla on rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä toteutettua vehreää oleskelualuetta ja Melkonkadun puolella istutuksia. 
Särkiniementie 5 tontilla ei nykytilanteessa ole kasvillisuutta. 
Tonteille ei sijoitu arvokkaiksi määriteltyjä luontokohteita. Tontin ja Särkiniementien välissä on puistoalue. 
Kaavaratkaisu 
Melkonkatu 7 kaavaratkaisussa uusi rakennus sijoittuu enimmäk-seen nykyisen asfalttipintaisen pysäköintialueen paikalle. Melkon-kadun varresta poistuu muutama suurikokoinen puu. Muilta osin viherympäristö tontilla pyritään säilyttämään entisellään ja uuden rakennuksen ympäristöä täydennysistutetaan. 
Melkonkatu 22:ssa tarkennetaan ainoastaan asemakaava toteutu-neen käyttötarkoituksen mukaiseksi, joten toimenpiteillä ei ole vai-kutusta luonnonympäristöön. 
Särkiniementie 5:ssä uudet piha- ja kattoistutukset lisäävät viher-pinta-alan ja kasvillisuuden määrää tontilla. Tontin viereinen puis-toalue tulee suojata mahdollisimman hyvin työmaa-aikana ja työ-maan valmistuttua ne alueet puistosta, jotka ovat vaurioituneet, tulee ennallistaa. 
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Ekologinen kestävyys  
Lähtökohdat 
Tontit sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella, tiiviissä kanta-kaupunkiympäristössä, lähellä palveluita.  
Ilmastonmuutoksesta johtuvat hellejaksot lisääntyvät kesäaikaan. Rakennukseen kohdistuva lämpökuorma tulee huomioida suunnit-telussa. 
Kaavaratkaisu 
Kaavaratkaisu täydentää Vattuniemen tiivistä korttelirakennetta, joka mahdollistaa lähipalvelut ja tehokkaan joukkoliikenteen. Täy-dennysrakentaminen ja rakennusten käyttötarkoituksen muuttami-nen alueen tarpeita peremmin palvelevaksi hyödyntää olemassa olevaa rakennuskantaa ja kunnallisteknisiä verkostoja eikä lisää rakentamiseen käytettyä maapinta-alaa. 
Kaavamuutosalueille on suunnitteilla enimmäkseen asuntoja ja palveluasumista. Kaavassa tullaan määräämään, että yhteen suuntaan avautuvien asuntojen lämpöolosuhteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.  

Suojelukohteet 
Lähtökohdat 
Koko Lauttasaari on Vattuniemeä lukuun ottamatta luokiteltu maa-kunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Alue on hyvin säi-lynyt ja yhtenäinen kerrostalovaltainen kaupunginosa. Suunnitte-lualueeseen kuuluvilla tonteilla ei sijaitse suojelukohteita. Osoit-teessa Särkiniementie 3, rakennus on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa sr-2 merkinnällä. Muita suojelukohteita ei ton-teilla tai sen välittömässä läheisyydessä ole.  
Kaavaratkaisu 
Suunnittelualueeseen kuuluvilla tonteilla ei sijaitse suojelukoh-teita. 

Yhdyskuntatekninen huolto  
Lähtökohdat 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Särkiniementie 5:n kiinteistössä sijaitsee kiinteistön oma sähkö-muuntamo, johon kiinteistö on liittynyt keskijännitteellä. 
Aluetta palvelevat yleiset vesihuoltolinjat on rakennettu valmiiksi. Asemakaavan muutos ei edellytä vesihuollon lisärakentamista. 
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Osoitteessa Melkonkatu 22 tontin eteläreunalla sijaitsee käytössä olevia yleisiä vesihuoltolinjoja, joita varten asemakaavassa tulee olla vähintään 6 metriä leveä johtokuja. 
Kaavaratkaisu 
Melkonkatu 7 ja Melkonkatu 22 tonttien lisärakentaminen ja muu-tokset eivät aiheuta sähköverkossa merkittäviä muutostarpeita. Uudet liittymisjohdot ja vahvistamiset tehdään nykyisiin muuntopii-reihin. 
Särkiniementie 5 kiinteistö on liittynyt sähköverkkoon keskijänni-teasiakkaana kiinteistöön sijoitetusta muuntamosta. Kun sähköliit-tymä halutaan vaihtaa asuinkiinteistössä tyypilliseksi pienjännite-liittymäksi, niin kiinteistössä on varauduttava Helen Sähköverkon ohjeen mukaisen muuntamotilan rakentamiseen tai vaihtoehtoi-sesti tilan järjestämiseen erillismuuntamolle. Muuntamotilan lopul-linen tarve ratkaistaan jatkosuunnittelussa. 
Osoitteessa Melkonkatu 22 tontin eteläreunaan merkitään 6 m le-veä johtokuja vesihuoltolinjoja varten. 

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kun-nostaminen 
Lähtökohdat  
Kaava-alue on maaperältään siltti- ja hiekkamaata, jonka päällä on täytemaakerros. Siltti- ja hiekkakerroksen paksuuden on arvi-oitu olevan yli kolme metriä ja täytemaakerroksen paksuuden 1-3 metriä. 
Maanpinnan korkeustaso vaihtelee Melkonkatu 7:n osalta 
+10,6…+14 välillä, Melkonkatu 22:n osalta +5,7…+8,6 välillä ja Särkiniementie 5:n osalta +7,9…+11,8 välillä 
Pohjaveden pinnan tasosta ei ole käytettävissä mittaustietoja. 
Kaavaratkaisu 
Maaperä on rakennettavuudeltaan normaalia. Rakennusten pe-rustamistapa määritetään jatkosuunnitteluvaiheessa täydentävien pohjatutkimusten perusteella. 
Tonttien korkeustasot ja suunniteltujen kellareiden lattiatasot ovat vuodelle 2100 arvioidun turvallisen rakentamiskorkeuden +3,42 (Vattuniemen itäranta) ja +3,71 (Vattuniemen länsiranta) yläpuo-lella. 
Pohjaveden tasolla voi olla vaikutusta Melkonkatu 7:n kaksiker-roksisen autohallin rakenteisiin. Tontille suositellaan pohjaveden pinnan seurantaa ennen toteutussuunnitelmien laatimista. 
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Ympäristöhäiriöt  
Lähtökohdat 
Melkonkatu 22:n kohdalla melutason ohjearvot ulkona ylittyvät Melkonkadun ja Itälahdenkadun puolella. Sisäpihan melutilanne on hyvä ja melutason ohjearvot alittuvat. Melkonkatu 7:n alueella melutilanne on pienemmistä liikennemääristä johtuen parempi. Melutason ohjearvo voi ylittyä korttelialueella rajoittuen katujen välittömään läheisyyteen. Särkiniemenkadun eteläosassa liiken-teen ei arvioida aiheuttavan merkittäviä meluhaittoja.  
Kaava-alueen katujen liikennemäärät ovat melko pieniä, joten lii-kenteestä ei aiheudu merkittäviä ilmanlaatuhaittoja. Ilmanlaadun raja- ja ohjearvojen arvioidaan alittuvan.  
Kaavaratkaisu 
Melkonkatu 22:n melutilannetta mitoittavassa ennustetilanteessa voidaan arvioida Vattuniemen keskuksen kaavatyön yhteydessä tehdyn liikennemeluselvityksen perusteella. Julkisivuihin kohdistu-vat päiväajan keskiäänitasot jäävät Itälahdenkadun puolella alle 65 dB ja Melkonkadun puolella alle 60 dB, jolloin äänitasoerovaa-timuksen antamiselle ei ole tarvetta. Rakennusmassojen suojaan jäävällä sisäpihalla melutason ohjearvot alittuvat.  
Melkonkatu 7:n rakennusten julkisivuihin ei liikennemäärän, etäi-syyden ja nopeusrajoituksen perusteella arvioida kohdistuvan sel-laisia melutasoja, jotka vaatisivat kaavallista ohjausta ääneneris-tävyyden osalta.  
Särkiniemenkadun eteläosassa liikenteen ei arvioida aiheuttavan merkittäviä meluhaittoja. 
Kadun suuntaan sijoittuvilla avoimilla parvekkeilla melutason oh-jearvot ulkona voivat ylittyä melko pienilläkin liikennemäärillä. Tästä syystä asuinrakennusten oleskeluparvekkeita koskien kaa-vassa edellytetään melutason ohjearvojen saavuttamista. Samalla ohjataan leikkiin ja oleskeluun tarkoitettujen piha-alueiden sijoitta-miseen siten, että melutason ohjearvot saavutetaan.    

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka 
Lähtökohdat 
Kaavamuutoksen laadinnan yhteydessä on arvioitu Särkiniemen-tie 5 aiemmasta toiminnasta johtuvaa riskiä rakenteisiin mahdolli-sesti joutuneista haitta-aineista. Saatavilla olevan tiedon mukaan kiinteistössä ei ole sijainnut toimintaa, josta olisi saattanut joutua haitta-aineita rakenteisiin. 
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Kaavaratkaisu 
Rakennusten poistumisjärjestelyt on viitesuunnitelmissa esitetty järjestettävän osittain pelastuslaitoksen kalustoa hyödyntäen (pe-lastustiet ja pelastustien nostopaikat sekä vetotikkaat). Muihin asuntoihin hätäpoistumismahdollisuus järjestetään omatoimisen pelastautumisen keinoin, kuten esimerkiksi parvekkeiden (parve-keluukkuja hyödyntäen) ja varatieportaiden kautta tai vastaavien ratkaisujen avulla. 

Vaikutukset 
Yhteenveto laadituista selvityksistä 
Särkiniementie 5 sijaitsevasta Lauttasaaren Pienteollisuustalosta on tehty rakennushistoriallinen selvitys sekä paloturvallisuusselvi-tys ja räystäskorkotutkielma. 
Osoitteessa Melkonkatu 7 laadittiin varjoisuustutkielma, jossa tut-kittiin suunnitteilla olevan uuden asuinkerrostalon varjostavuusvai-kutuksia lähiympäristöön. 
Asemakaavaratkaisun hiilijalanjälkeä ja -kädenjälkeä on arvioitu alustavasti HAVA-työkalulla (Helsingin asemakaavojen vähähiili-syyden arviointimenetelmä, 2021). 
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset  
Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-nuksia.  
Asemakaavamuutos nostaa suunnittelualueen tonttien arvoa. Kaupunki saa yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maan-omistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.  
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun  ympäristöön 
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa yhdyskuntarakennetta tii-vistävästi lisäten alueen asuntojen, toimitilojen ja palveluiden määrää. Rakennettu ympäristö kehittyy Helsingin kaupungin stra-tegian sekä Vattuniemen suunnitteluperiaatteiden linjaamaan suuntaan. 
Vaikutukset luontoon ja maisemaan  
Kaavaratkaisuilla ei ole erityisiä vaikutuksia luontoon tai maise-maan. Melkonkatu 7 kohdalla katunäkymä muuttuu jonkin verran muutaman suuren puun poistuessa. Särkiniementie 5:n uudet piha-alueet tuovat ympäristöön lisää vehreyttä nykytilanteeseen verrattuna. 
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Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen  
Noin 550 uutta asukasta tuottaa noin 1700 matkaa vuorokau-dessa. Kuitenkin vain pieni osa näistä on henkilöautomatkoja, li-säys on noin 500 henkilöautomatkaa vuorokaudessa, joka on ar-violtaan 30 % kokonaismatkoista. Kaavaratkaisusta aiheutuva au-toliikennemäärän lisäys on vähäinen. 
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön 
Osoitteessa Melkonkatu 7, uuden kerrostalon rakentaminen ny-kyiselle paikoitusalueelle tiivistää Melkonkadun katukuvaa. Uusi asuinkerrostalo sopii Melkonkadun rakennuskantaan hyvin. Julki-sivumateriaaleja ja rakennuksen korkeutta säätelevien määräys-ten tarkoituksena on varmistaa, että uudisrakentaminen liittyy ym-päristöönsä mahdollisimman hyvin ja täydentää olemassa olevaa kaupunkikuvaa. 
Osoitteessa Melkonkatu 22 tontin käyttötarkoitus ja rakennusoi-keus määritellään asemakaavassa toteutetun mukaiseksi. Toimis-torakennuksen käyttötarkoitus muutetaan asuinrakennusten kort-telialueeksi. Käyttötarkoituksen muutos vastaa alueen kasvaviin asumisen tarpeisiin ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoittei-den toteutumista siten, että se tukee Helsingin kaupungin vuonna 2018 laatimaa Vattuniemen suunnitteluperiaatteiden linjausta, jossa Vattuniemeä kehitetään niin, että alueesta syntyy kaupunki-kuvallisesti, toimintojen sijoittumisen kannalta ja toimintojen moni-puolisuuden ja sekoittuneisuuden osalta aiempaa ehyempi koko-naisuus.  
Osoitteessa Särkiniementie 5:ssä viisikerroksisen toimistotalon käyttötarkoituksen muuttaminen asunnoiksi sekä palveluasumi-seen vastaa alueen kasvaviin asumisen tarpeisiin sekä jäntevöit-tää ja parantaa alueen kaupunkikuvallista ilmettä. 
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 
Kaupunkirakennetta täydennetään olemassa olevan katu- ja kun-nallistekniikkaa hyödyntäen hyviin joukkoliikenneyhteyksiin tukeu-tuen. Melkonkatu 22 ja Särkiniementie 5 kaavamuutoksissa hyö-dynnetään olemassa olevaa rakennuskantaa. Melkonkatu 7 lisä-rakentaminen tiivistää ja täydentää kaupunkikuvaa ja vähentää viheralueiden rakentamisen painetta alueella. Kaavassa määrä-tään, että AK-korttelialueella tulee asuinkerrostalojen energiate-hokkuus olla A-energialuokkaa. 
Asemakaavaratkaisun hiilijalanjälkeä ja -kädenjälkeä on arvioitu alustavasti HAVA-työkalulla (Helsingin asemakaavojen vähähiili-syyden arviointimenetelmä, 2021). Työkalulla on mahdollista saada tietoa asemakaavojen ilmastovaikutuksista ja ohjata maan-käyttöä vaikuttavimpiin vähähiilisiin ratkaisuihin. 
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HAVA:lla arvioitu asemakaavan mukaisen rakentamisen hiilijalan-jälki on noin 107 750 kg CO2e vuodessa 50 vuoden tarkastelu-ajanjaksolla, mikä tarkoittaa noin 550 kg CO2e/a asukasta koh-den. Koska alueen esirakentamisen suunnittelu on vielä kesken, hiilijalanjälkilaskelmassa ei ole huomioitu esirakentamisesta ai-heutuvia päästöjä. Esirakentamisen osalta valittu toteutustapa vai-kuttaa merkittävästi hiilijalanjälkeen. Yleensä esirakentamisen osuuden rakennusten koko elinkaaren hiilijalanjäljestä arvioidaan olevan noin 1–12 %. 
Kaavaratkaisun mukaisessa vaihtoehdossa muodostuva vuosittai-nen hiilijalanjälki kerrosneliötä kohden olisi noin 12,5 kg ja vuosit-tainen hiilikädenjälki kerrosneliötä kohden noin 3,5 kg. 
Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri väestö-ryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaali-siin oloihin ja kulttuuriin 
Kaavaratkaisu parantaa eri väestöryhmien toimintamahdollisuuk-sia lähiympäristössä luoden lisää toimitiloja, palveluita ja asumis-ratkaisuja alueelle. 

Suunnittelun lähtökohdat 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-ton päätös 14.12.2017). Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valta-kunnallisten alueiden käyttötavoitteiden kanssa. 
Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu seu-raavia: 
- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen.  
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden kanssa. 

Yleiskaava 
Helsingin yleiskaavassa 2016 tontit 31136/1 osoitteessa Melkon-katu 7 ja 31120/2 osoitteessa Särkiniementie 5 ovat asuntoval-taista aluetta A2. Tontti 31131/4 osoitteessa Melkonkatu 22 on kantakaupungin aluetta C2. Nyt laadittu kaavaratkaisu on näiden tonttien osalta Helsingin yleiskaavan (2016) mukainen. 
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 12704 (tullut voimaan 19.8.2021) mukaan alueet ovat esikaupungin pintakallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen. 
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Asemakaavat 
Tontilla 31136/1 osoitteissa Melkonkatu 7 on voimassa asema-kaava nro 10217 (hyväksytty 30.11.1994). Kaavan mukaan tontti 31136/1 on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Kor-kein sallittu kerrosluku on VI. Rakennusoikeutta tontilla on 5 536 k-m2. Tontin rakennustehokkuus on e=1,2. Asemakaavan vahvis-tumisen aikana rakennuksen maanpäällistä kellarikerrosta ei las-kettu kerrokseksi, vaan nykyinen rakennus tulkittiin 6-kerrok-siseksi. Nykyisen tulkintatavan mukaan olemassa oleva rakennus on kuitenkin kokonaisuudessaan 7-kerroksinen.  
Tontilla 31131/4 osoitteessa Melkonkatu 22 on voimassa asema-kaava nro 8551 (vahvistettu 29.6.1982). Kaavan mukaan tontti 31131/4 on merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (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 31120/2 osoitteessa Särkiniementie 5 on voimassa ase-makaava nro 8880 (vahvistettu 7.11.1985). Kaavan mukaan tontti 31120/2 on merkitty teollisuus- ja varastoalueen korttelialueeksi (T) Rakennusoikeutta tontilla on 11 245 k-m2. Tontin rakennuste-hokkuus on e=2,5. 

Rakennusjärjestys 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 

Muut suunnitelmat ja päätökset 
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi alueen asemakaavan muuttamisen periaatteet (Vattuniemen suunnitteluperiaatteet) 8.5.2018 jatkosuunnittelun pohjaksi.  

Pohjakartta 
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-kartan. 

Maanomistus 
Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. 

Muut lähtökohdat 
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla. 
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Suunnittelu- ja käsittelyvaiheet 
Vireilletulo 

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2021 tontin omistajan hake-muksesta. 
Viranomaisyhteistyö 

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-omaistahojen 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 
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 sekä lehti-ilmoituksella Lauttasaari-lehdessä. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa on nähtävillä 24.1.–11.2.2022 seuraavissa paikoissa: - Lauttasaaren kirjastossa, os. Pajalahdentie 10 a - verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat Melkonkatu 7 tontin raken-nusalan ja -oikeuden määrittelyn niillä ehdoin, että piha-alueiden vehreys ja tontin vapaa vyöhyke ovat riittävät. Melkonkadun var-ren nykyinen vehreä ilme tulee säilyä ja varmistaa tämä riittävillä, myös puita koskevilla istutusmääräyksillä. Muutoin kerrostalon ra-kentamista puolletaan.  
Osoitteessa Melkonkatu 22 kannanotot kohdistuivat tontin etelä-reunalla sijaitseviin käytössä oleviin yleisiin vesihuoltolinjoihin, joita varten asemakaavassa tulee olla vähintään 6 metriä leveä johtokuja. Asemakaavanmuutos ei edellytä vesihuollon lisäraken-tamista. Kaupunginmuseo puoltaa olemassa olevan rakennuksen säilyttämistä.  
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Osoitteessa Särkiniementie 5 kannanotot kohdistuivat paikallishis-toriallisiin arvoihin ja niiden huomioimiseen. Kaupunginmuseo piti tärkeänä ja positiivisena, että tonttia on lähdetty kehittämään ole-van rakennuskannan antavista lähtökohdista. Suunnitelmissa esi-tettyjä kerroslukuja pidettiin mahdollisina. Rakennuksen uusia parvekkeita pidettiin kiinnostavina, mutta samalla rakennuksen al-kuperäistä arkkitehtuuria voimakkaasti muokkaavina. Huomautet-tiin, että Särkiniementien suuntainen julkisivu tulee säilyttää alku-peräisen nauhamaisen jäsentelynsä. 
Yleisesti pidettiin positiivisena asiana Vattuniemen rakennetun kulttuuriperinnön ja kestävän kehityksen näkökulmasta, että tont-tien suunnittelun lähtökohtina olivat olemassa olevan rakennus-kannan säilyminen joko kokonaan tai pääsääntöisesti. Huomau-tettiin, että Melkonkatu 7 ja Särkiniementie 5 tonteilla tulee huomi-oida nykyisillä tonteilla sijaitsevien rakennusten ominaisluonne, joihin uudisrakennus tai uudistus sovitetaan. Ympäristöön tulisi täydentämisellä tai muutoksella tuoda lisäarvoa, joka tukee tai ko-rostaa paikan parhaita ominaisuuksia. Mainittiin myös, että kult-tuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta asemakaavamuutoksen tavoitteena on, että tonteilla sijaitsevat rakennukset edustavat Vattuniemen rakentamisen moninaista historiaa. 
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä si-ten, että Melkonkatu 7 tontin suunnitteilla oleva asuinkerrostalo tulee noudattamaan tehokkuudellaan Vattuniemen suunnittelupe-riaatteita. Rakennus asemoidaan tontille niin, että tarvittavat tur-vaetäisyydet naapurirakennuksiin sekä mahdollisimman viihtyisä pihatila toteutuu. Tontilla on tarkoitus säilyttää olemassa olevaa puustoa niin paljon kuin mahdollista. Uuden rakennuksen ympä-ristöä täydennysistutetaan. Melkonkatu 22 tontilla lisätään kaa-vaan johtokuja. Särkiniementie 5 kadun puoleinen julkisivun suun-nittelussa tullaan huomioimaan alkuperäisen rakennuksen arkki-tehtoninen luonne ja rakennuksen nauhamainen ikkuna-aukotus tulee säilymään.  
Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmiste-luaineistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta: 
• Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
• kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo 
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 
Yhteenveto mielipiteistä 
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-aineistosta kohdistuivat rakennusten korkeuteen ja massoitteluun, rakennusten sijaintiin tontilla, piha-alueisiin ja luontoon, kaupunki-kuvaan ja arkkitehtuuriin, liikenteeseen, pysäköintipaikkoihin ja 
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katujen ylläpitoon sekä rakentamisesta aiheutuviin purkamis- ja rakentamistöihin. 
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että raken-nusten korkeutta ja massoittelua on tutkittu varjoisuustarkastelun avulla. Melkonkatu 7 suunnitteilla olevaa rakennuksen ilmastointi-konehuone muutetaan suunnitelmissa niin, että se poistetaan ve-sikaton yläpuolelta ja sijoitetaan rakennuksen runkoon. Tavoite on, että tonteilla säilyy mahdollisimman paljon olemassa olevaa puustoa ja kasvillisuutta. Uudisrakennusten ympäristöä täyden-nysistutetaan. Kaavassa määrätään tonttien istuttamisesta ja tont-tien vihertehokkuudesta viherkertoimen avulla, jonka kautta voi-daan edistää kaupunkiluonnon monimuotoisuutta, vihersuunnitte-lun laatutasoa sekä ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista koskevia tavoitteita. Rakennusten arkkitehtonisessa ja kaupunki-kuvallisessa ilmeessä huomioidaan alueen rakennetun ympäris-tön ajallinen kerrostuma ja uudisrakennukset sovitetaan ympäris-töönsä mahdollisimman hienovaraisesti. Liikenneratkaisuissa huomioidaan turvallisuustekijät. Kohteiden autopaikoitusta on tar-kastelu kokonaisuutena huomioiden oleva rakentamisen ja suun-nitellun uudisrakentamisen määrä. 
Kirjallisia mielipiteitä saapui 16 kpl, puheluita 1 kpl. 
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 1.8.–30.8.2022 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. 
Muistutukset  
Kaavaehdotuksesta tehtiin 6 muistutusta. 
Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat osoitteessa Melkonkatu 7:ään suunnitteilla olevan asuinkerrostalon korkeu-teen, sijaintiin ja varjostavuuteen, hankkeen laillisuuteen ja ihmis-ten elinympäristön vaikutuksiin, viheralueisiin ja leikkipaikkoihin, kaupunkikuvaan ja rakennusoikeuteen sekä autopaikoitukseen. Muistutuksissa vastustettiin uudisrakentamisen sijoittamista ton-tille. 
Viranomaisten lausunnot 
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-tuivat vesihuoltoon sekä osoitteessa Särkiniementie 5 suunnit-teilla olevan asuinkerrostalon 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 kaavaehdotuk-sesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. 
Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.  
Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset: 
Muistutusten johdosta: 
- Tontilla 31136/1, osoitteessa Melkonkatu 7, uuden asuinker-rostalon rakennusalan rajaa on siirretty metrillä etelään päin, eli kauemmaksi naapuritontin 31136/2, Melkonkatu 9, raken-nuksia. - Tontilla 31136/1, osoitteessa Melkonkatu 7 pihalle sijoittuva autopaikkamäärää on vähennetty viidestä neljään. 
Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta: 
- Kaavaan on lisätty määräys kohtaan Ilmastonmuutos - hillintä ja sopeutuminen, ’Yhteen suuntaan avautuvien asuntojen läm-pöolosuhteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.’ 

Kaavan määräystä on täydennetty kohdassa Rakennusoikeus ja tilojen käyttö. Määräys rajataan pois palveluasumisen 
osalta: ’AK-korttelialueilla asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan li-säksi kolme asuinhuonetta tai enemmän. Määräys ei koske 
palveluasumista.’ 

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia. 
Aineistoon tehdyt täydennykset: 
- Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-den osalta. - Kaavaselostusta on täydennetty kohdassa ekologinen kestä-vyys; ilmastonmuutoksesta johtuvat hellejaksot lisääntyvät ke-säaikaan. Rakennukseen kohdistuva lämpökuorma tulee huo-mioida suunnittelussa. Kaavassa tullaan määräämään, että yhteen suuntaan avautuvien asuntojen lämpöolosuhteisiin tu-lee kiinnittää erityistä huomiota. - Kaavaselostusta on täydennetty kohdassa Vaikutukset: Ase-makaavaratkaisun hiilijalanjälkeä ja -kädenjälkeä on arvioitu 



   26 (26)  

  

alustavasti HAVA-työkalulla (Helsingin asemakaavojen vähä-hiilisyyden arviointimenetelmä, 2021). Raportti on lisätty myös liitteisiin. - Kaavaselostusta on päivitetty kohdassa Asemakaavan ku-vaus, Mitoitus, tontilla 31136/1, Melkonkatu 7, autopaikkojen kokonaismäärää, joka väheni kahdella 62 → 60. - Kaavaselostusta on täydennetty kohdassa yhdyskuntatekni-nen huolto; Melkonkatu 7 ja Melkonkatu 22 tonttien lisäraken-taminen ja muutokset eivät aiheuta sähköverkossa merkittäviä muutostarpeita. Särkiniementie 5 rakennuksen käyttötarkoituk-sen muuttaminen johtaa uuden muuntamotilan rakentamiseen tai tilan järjestämiseen erillismuuntamolle. - Kaavaselostusta on täydennetty kohdassa yhdyskuntatekni-nen huolto; Aluetta palvelevat yleiset vesihuoltolinjat on raken-nettu valmiiksi. Asemakaavan muutos ei edellytä vesihuollon lisärakentamista.  - Viitesuunnitelmaa on kehitetty saadun palautteen osalta: Sär-kiniementie 5 viitesuunnitelmiin on päivitetty rakennuksen poh-joispuolen julkisivun parvekemuutokset. - Kaavakartan nimiö on päivitetty. - Kirjoitusvirheitä on korjattu kaavakartasta ja kaavaselostuk-sesta.  
Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvo-teltu asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen sähköpostilla. 

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle 
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 22.11.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12494 hyväksymistä. 
Helsingissä 22.11.2022 
Marja Piimies 
asemakaavapäällikkö 







































Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Ote Helsingin yleiskaavasta 2016
31. Lauttasaari, Vattuniemi
Melkonkatu 7 ja 22 sekä Särkiniementie 5

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Läntinen alueyksikkö / Koivusaari-Lauttasaari tiimi
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