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TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee yhtä tonttia Lapinlahdenkadun ja Lastenkodinkujan kulmassa, osoitteessa Lapinlahdenkatu 8. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden 7-kerroksisen
asuinrakennuksen rakentamisen matalan liiketilasiiven paikalle.
Maantasokerroksen tilat Lapinlahdenkadun puolella varataan
edelleen liiketilakäyttöön. Lisärakentamisella saadaan lisää uusia
asuntoja erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien ääreen. Asunnot
on tarkoitus toteuttaa vuokra-asuntoina.
Uutta asuntokerrosalaa on 2 210 k-m2 ja uutta liiketilakerrosalaa
on 95 k-m2. Asukasmäärän lisäys on n. 50.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kaupunkirakenne täydentyy umpikortteliksi. Lapinlahdenkadun katutila muuttuu ja kaupunkikuvaan muodostuu uusi moderni kerrostuma.
Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty
hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.
ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet
Kaavaratkaisun tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta ja lisätä asuntoja joukkoliikenteellä hyvin saavutettavalle paikalle. Nykyisessä asemakaavassa asuinkerrostalojen korttelialueeksi osoitetun tontin täydennysrakentaminen uusilla asunnoilla on kaupungin tavoitteiden mukaista. Samalla varmistetaan katutilan elävyys
edellyttämällä liiketilojen rakentamista rakennuksen maantasokerroksessa Lapinlahdenkadun puolelle ja tontilla sijaitsevien katupuiden säilyttämistä. Hulevesien hallinnan ja kaupungin lämpösaarekeilmiön vähentämiseksi tontilla edellytetään Helsingin viherkertoimen tavoiteluvun täyttymistä. Korttelia täydennetään
kaupunkikuvallisesti kiinnostavalla uudella arkkitehtuurilla.
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että edistetään täydennysrakentamista ja lisätään asuntotuotantoa olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen
ja nykyiseen joukkoliikenteen verkostoon tukeutuen. Kaavaratkaisussa toteutetaan kaupunkiympäristön toimialan ympäristöohjelmaa edellyttämällä viherkertoimen tavoiteluvun täyttymistä.
Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on 2 615 m2.
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Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 1 388 k-m2:llä. Viitesuunnitelmassa on esitetty rakennettavaksi 37 uutta asuntoa.
Tonttitehokkuus on 2,5.
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Alue kuuluu Kampin sekoittuneeseen ja tiiviiseen kaupunkirakenteeseen. Kampin metroasemalle on alle 400 metriä ja vieressä sijaitsee Lastenlehdon puisto sekä Ressun peruskoulu. Lähiympäristö Lapinlahdenkadun varrella koostuu pääasiassa 1900-luvun
alkupuoliskolla rakennetuista, n. 5 7 kerroksisista asuinkerrostaloista.
Asemakaavan muutoksen kohteena olevalla tontilla nykyisin sijaitseva kerrostalo on arkkitehti Ole Gripenbergin suunnittelema ja
valmistunut vuonna 1954. 7-kerroksiseen osaan liittyy matala liiketilasiipi. Tällä hetkellä kerrostalossa on majoitustilaa, josta
vuokrataan kalustettuja asuntoja suhteellisen lyhytaikaiseen käyttöön. Lapinlahdenkadun puolella on liiketiloja. Sisäpiha on avara
ja valoisa.
Asuinrakennusten korttelialue (AK-1)
Tontille saa sijoittaa yhteensä 6 420 k-m2 asuinkerrosalaa. Maantasokerrokseen Lapinlahdenkadun puolelle tulee varata yhteensä
vähintään 225 k-m2 liiketilaa. Liiketiloissa tulee olla suuret ikkunat
ja esteetön sisäänkäynti suoraan kadun puolelta. Lastenkodinkujan puolelle saa sijoittaa myös majoitustiloja, kuitenkin siten, että
noudatetaan määräyksiä asukkaiden yhteistiloista, piha-alueesta
ja autopaikoista.
Asukkaiden käyttöön tulee varata riittävät varasto- ja huoltotilat
sekä talopesula, kuivaustila, talosauna ja vapaa-ajantila.
Uudisrakennuksen katujulkisivun tulee olla vaaleaa, paikallamuurattua tiiltä tai rappausta, eikä Lapinlahdenkadun puolelle saa rakentaa oleskeluparvekkeita. Katolle ei saa sijoittaa ilmanvaihtokonehuoneita tai muita teknisiä tiloja erillisiin rakennusosiin. Uudisosan ylin sallittu korkeusasema on +35.2.
Piha on kunnostettava leikki- ja ulko-oleskelualueeksi, eikä sinne
saa sijoittaa autopaikkoja.
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Liikenne
Lähtökohdat
Lapinlahdenkadun liikennemääräksi on arvioitu noin 4 100
ajon./vrk. ja Lastenkodinkujan liikennemääräksi noin 400
ajon./vrk. Molemmat kadut ovat tonttikatuja.
Lähimmät joukkoliikenneyhteydet ovat noin 100 metrin päässä
Lapinrinne 2 kohdalla, jossa kulkee useita linja-autoyhteyksiä Espoon suuntaan. Lisäksi noin 150 metrin etäisyydellä Ruoholahdenkatu 14 kohdalla kulkevat raitiovaunulinjat 6T, 7 ja 9 sekä
linja-autolinja 20N. Kampin metroasema ja bussiterminaali ovat
noin 400 metrin etäisyydellä ja lähin Lastenlehdon kaupunkipyöräasema on noin 120 metrin etäisyydellä.
Lapinlahdenkatu ja Lastenkodinkuja sijaitsevat asukaspysäköintitunnusalueella A, missä on noin 1293 asukaspysäköintitunnuspaikkaa ja myönnettyjä asukas- ja yrityspysäköintitunnuksia 2297
kappaletta (tilanne 1.1.2020). Voimassa olevan asemakaavan
(vahvistettu 14.10.1976) mukaan tontin autopaikkavelvollisuus on
vähintään 13 ap, joita ei saa sijoittaa piha-alueelle.
Kaavaratkaisu
Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta Lapinlahdenkadun tai
Lastenkodinkujan liikenteellisiin ratkaisuihin eikä merkittävää vaikutusta kyseisten katujen liikennemääriin. Tontin ajoyhteys säilyy
ennallaan Lapinlahdenkadun puolelta.
Asukkaiden käyttöön tulee osoittaa yhteensä 23 autopaikkaa,
joista 8 on osoitettava olemassa oleviin autotalleihin Lastenkodinkujan puoleisessa rakennuksessa. Loput autopaikat voidaan
osoittaa lähialueen pysäköintilaitoksesta. Autopaikkoja ei voida
osoittaa yleisille alueille, kuten kadun varteen. Lisäksi liiketilojen
käyttöön saa osoittaa enintään 3 autopaikkaa tontin Lapinlahdenkadun puoleiselta piha-alueelta.
Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeen (Kslk
15.12.2015) mukaan pyöräpysäköintipaikkoja tulee rakentaa vähintään 1 pp / 30 k-m2 ja vieraspysäköinnille tulee osoittaa pyöräpysäköintipaikkoja asuintalon ulko-ovien läheisyydestä vähintään
1 pp / 1000 k-m2. Asukkaiden polkupyörien pysäköintipaikoista
vähintään 75 % tulee sijaita katetussa ja lukittavissa olevassa tilassa. Sekä ulkona sijaitsevien asukkaiden pyöräpysäköintipaikkojen että vieraiden pyöräpysäköintipaikkojen tulee olla runkolukittavia.
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Työpaikka-alueiden autojen ja pyörien pysäköintipaikkamäärien
laskentaohjeen (Kslk 28.2.2017) mukaan toimistoille ja muille liiketiloille tulee rakentaa vähintään 1 pp / 50 k-m2 sekä vierailijoille
1 pp / 1000 k-m2. Lisäksi tulee rakentaa muille kuin toimistoille
työntekijöiden pyöräpysäköintipaikkoja vähintään 1 pp / 3 työntekijää. Toimistoissa ja muissa työpaikoissa työntekijöiden pyöräpaikoista vähintään 50 % tulee sijaita katetussa ja lukittavissa olevassa tilassa. Kaikkien kohteiden pyöräpaikat suositellaan rakennettavaksi runkolukituksen mahdollistavina.
Palvelut
Lähtökohdat
Kohde sijaitsee n. 5 minuutin kävelymatkan päässä Kampin keskuksesta ja metroasemasta. Alueen kaupalliset ja julkiset palvelut
ovat monipuolisia ja helposti saavutettavissa. Aivan vieressä sijaitsee myös Lastenlehdon puisto ja naapurissa peruskoulu. Rakennuksessa on tällä hetkellä kivijalkapalveluita.
Kaavaratkaisu
Kaavaratkaisulla ei juurikaan ole vaikutuksia alueen palveluihin.
Myös uudisrakennukseen tulee liiketilaa ensimmäiseen kerrokseen.
Esteettömyys
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
Ekologinen kestävyys
Lähtökohdat
Lapinlahdenkadun puolella kadun vieressä on puurivi. Sisäpiha
on avara ja etelään aukeava, mutta suuri osa pihasta on asfaltoitu
autotalleihin ajon vuoksi.
Kaavaratkaisu
Kaavaratkaisussa edellytetään, että olemassa oleva puurivi säilytetään tai istutetaan uudelleen ja tontin vihertehokkuuden tulee
täyttää Helsingin viherkertoimen tavoiteluku.
Yhdyskuntatekninen huolto
Lähtökohdat
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
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Kaavaratkaisu
Asemakaavamuutoksen toteuttaminen ei edellytä muutoksia tai
lisärakentamista yhdyskuntateknisen huollon järjestelmiin.
Maaperän rakennettavuus ja pohjarakentaminen
Lähtökohdat
Asemakaava-alue sijaitsee kantakaupungin pintakalliovyöhykkeellä.
Korttelin alapuolella sijaitsee metron kalliotunneli.
Kaavaratkaisu
Olemassa oleville maanalaisille tiloille tai rakenteille ei saa asemakaavan mukaisesta rakentamisesta aiheutua haittaa. Metron
läheisyydessä rakennettaessa tulee ottaa huomioon HKL:n ohjeistus.
Ympäristöhäiriöt
Lähtökohdat
Lapinlahdenkadun liikenteenteestä aiheutuu liikennemelua kaava-alueelle. Kadun liikennemäärä on noin
4 100 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Asemakaava-alueen alla kulkee kalliotunnelissa metroliikenne,
joka voi aiheuttaa rakennuksiin kohdistuvaa runkomelua. Kohteesta ei ole tehty runkomelumittauksia.
Kaavaratkaisu
Kaava-alueelta ei ole tehty liikennemeluselvitystä. Liikennemäärän ja Helsingin kaupungin meluselvityksen 2017 muiden vastaavien katuosuuksien tulosten perusteella kaava-alueella ei ole oletettavissa erityisiä meluhaasteita. Lapinlahdenkadun liikennemäärän ei oleteta kasvavan tulevaisuudessa. Kaavamääräyksellä on
ohjattu jatkosuunnittelua siten, että Vnp 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot sisällä tulee saavuttaa.
Kaavamuutoksen myötä kaupunkirakenne täydentyy umpikortteliksi, jossa leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet jäävät korttelin sisäosiin suojaan katuliikenteen haitoilta.
Metroliikenteen aiheuttaman runkomeluriskin vuoksi kaavassa on
edellytetty rakennusten suunnittelua siten, että rakennuksen sisä-
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tiloissa ei ylitetä runkomelun tavoitteena pidettävät enimmäistasoja. Tunnelissa kulkevan metroliikenteen aiheuttaman runkomelun osalta asuintilojen ohjearvona on syytä soveltaa arvoa L prm 30
dB.
Rakennetekniikka
Lähtökohdat
Asemakaava-alueella ovat voimassa metroradan maanalaiset
asemakaavat 7283 ja 9207 ja metrorata kulkee kalliotunnelissa
korttelin alitse.
Kaavaratkaisu
Asemakaavassa on annettu määräys, jolla varmistetaan, että olemassa oleville maanalaisille tiloille tai rakenteille ei aiheudu rakentamisesta haittaa. Metron läheisyydessä rakennettaessa tulee
ottaa huomioon HKL:n ohjeistus.
Vaikutukset
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.
Asemakaavamuutos nostaa tontin arvoa. Kaupunki saa yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun
ympäristöön ja asumisen olosuhteisiin
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa siten, että Lapinlahdenkadun kaupunkitila muuttuu, kun uudisrakennusosa tiivistää korttelin
umpikortteliksi. Uuden rakennuksen korkeus noudattaa pääpiirteissään ympäröivän rakennuskannan korkeuksia ja uudisosa sovitetaan ympäristöön käyttäen julkisivumateriaalina vaaleaa rappausta tai vaaleaa paikalla muurattua tiiltä. Ympäröivien asuntojen näkymät ja valaistusolosuhteet muuttuvat jonkin verran, mutta
uusi tilanne vastaa kantakaupungissa tyypillistä tilannetta, jossa
katutila on rakennuksilla tiiviisti rajattu ja toisaalta katutila jää
edelleen suhteellisen leveäksi poikkileikkaukseltaan. Uudisrakennuksen korkeus ei ylitä vastapäisen rakennuksen alimpien asuinhuoneistojen lattiatasosta mitattuna rakennusten välistä etäisyyttä
(45 asteen valokulmasääntö).
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Hankkeen myötä saadaan lisää vuokra-asuntoja keskusta-alueelle, hyvien julkisen liikenteen yhteyksien sekä palveluiden äärelle. Lapinlahdenkadun puolella maantasokerroksen liiketilat
sekä katupuut edesauttavat miellyttävän kävely-ympäristön ylläpitämisessä.
Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Lapinlahdenkadun vieressä oleva puurivi säilytetään tai istutetaan
uudelleen. Mikäli puut rakentamisen yhteydessä uusitaan, se vaikuttaa väliaikaisesti katutilan ilmeeseen.
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Kaavaratkaisussa kiinteistön ajoyhteys säilyy ennallaan ja viitesuunnitelmassa kiinteistön jätehuone on esitetty sijoitettavaksi
ajoyhteyden varrelle.
Kaavaratkaisulla ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenteeseen.
Työnaikaisilla liikenteen poikkeusjärjestelyillä voi olla tilapäisiä
vaikutuksia alueen liikenteeseen.
Asemakaavamuutos ei edellytä muutoksia teknisen huollon järjestelmiin.
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Tontilla olevan 1950-luvun rakennuksen hierarkkinen asema
muuttuu, kun viereen rakennetaan yhtä korkea rakennusosa. Samalla katunäkymät muuttuvat rajatummaksi, mutta uudisosa ei
kuitenkaan merkittävästi poikkea kyseisen korttelin yleisestä korkotasosta.
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen
Asemakaavaratkaisu tiivistää olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Uudet asunnot sijaitsevat hyvien kävely- ja pyöräily-yhteyksien varrella ja tukeutuvat olemassa oleviin joukkoliikenneyhteyksiin minimoiden auton omistamisen tarvetta. Tontilla edellytetään
Helsingin viherkertoimen tavoiteluvun toteutumista, mikä osaltaan
helpottaa hulevesien hallinnassa ja vähentää lämpösaarekeilmiötä. Mm. tontilla sijaitsevat puut säilytetään tai istutetaan uudelleen.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvoston päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Yleiskaava

Ote Helsingin yleiskaavasta 2016

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on kantakaupunki C2 aluetta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen,
kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen,
virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena.
Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on
osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Nyt laadittu
kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.
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Ote Helsingin maanalaisesta yleiskaavasta
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan kokonaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on kantakaupungin
pintakallioaluetta. Maanalaisessa yleiskaavassa on tilavaraus raideliikennetunnelille. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen
yleiskaavan mukainen.
Asemakaavat
Alueella on voimassa asemakaava nro 7383 (vahvistettu
14.10.1976). Kaavan mukaan tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta ja rakennusoikeus on 5 257 k-m2. Lastenkodinkujan puolella suurin sallittu kerrosluku on 7 ja Lapinlahdenkadun puolella
4. Rakennuksille on annettu myös suurimmat sallitut räystäskorkeudet. Liiketiloiksi tai toimistoiksi sallittuja tiloja on merkitty rakennusten ensimmäiseen kerrokseen.
Lisäksi alueella ovat voimassa maanalaiset asemakaavat 7283 ja
9207.
Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Rakennuskiellot
Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen rajattu rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi ja laatimiseksi. Rakennuskielto koskee rakennusten 1.
kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön.
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Pohjakartta
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohjakartan.
Maanomistus
Korttelialue on yksityisomistuksessa.
Muut lähtökohdat
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristöominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asemakaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET
Vireilletulo
Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 tontin omistajan hakemuksesta.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa:
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.
Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Kamppi-Eira-lehdessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 12.8. 30.8.2019 seuraavissa paikoissa:
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
Keskustakirjasto Oodin osallisuustila Bryggassa, Töölönlahdenkatu 4
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Kaavoittaja oli tavattavissa 14.8.2019 osallisuustila Bryggassa,
Keskustakirjasto Oodissa.
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat uudisosan kaupunkikuvallisiin vaikutuksiin. Viitesuunnitelmassa esitettyä rakennusta pidettiin liian korkeana ja sen katsottiin työntyvän voimakkaasti Lapinlahdenkadun katutilaan. 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 IVkonehuone. Lisäksi ylintä kerrosta on kavennettu hiukan siten,
että se ei tule kiinni 1950-luvun osaan.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteistä
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat uudisrakennuksen liialliseen korkeuteen,
vastapäisten asuntojen viihtyisyyden ja valoisuuden merkittävään
vähenemiseen ja siten osakkeiden arvon alenemiseen. Lisäksi
uudisosan katsottiin olevan poikkeava elementti Lapinlahdenkadun kaupunkikuvassa sekä korkeuden että julkisivulinjan suhteen,
rikkovan ehjän kokonaisuuden 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 kapasiteetin ylittymiseen, hulevesien hallintaan ja katupuiden säilymiseen. Mielipiteissä haluttiin myös varmistaa, että kohteeseen toteutetaan
asuinhuoneistoja huoneistohotellin tai muun majoitustilan sijaan.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisosan suunnitelmasta on poistettu katolla sijaitseva IV-konehuone
ja ylintä kerrosta on hieman kavennettu. Katupuut edellytetään
säilytettäviksi tai uudelleenistutettaviksi. Tontilla edellytetään noudatettavan Helsingin viherkerrointa, mikä osaltaan edesauttaa hulevesien hallintaa. Lapinlahdenkadun puolelle edellytetään sijoitettavaksi liiketilaa ja majoitustoiminta sallitaan ainoastaan tontin
vanhaan osaan, joka jo nykyisellään toimii huoneistohotellina.
Kirjallisia mielipiteitä saapui 6 kpl.
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoituspalvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
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Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.
Helsingissä, 17.8.2020
Tuomas Hakala
vs. asemakaavapäällikkö
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

LAPINLAHDENKATU 8, ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Lapinlahdenkadun varteen suunnitellaan uuden 7-kerroksisen
asuinrakennuksen rakentamista nykyisen matalan liiketilasiiven
tilalle.
Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee korttelin 164 tontteja 20 ja 21. Tontille 20
osoitteessa Lapinlahdenkatu 8 on tavoitteena mahdollistaa rakentaminen nykyisen liiketilasiiven paikalle. 7-kerroksiseen uudisrakennukseen
sijoitetaan vuokra-asuntoja kuitenkin siten, että ensimmäinen kerros kadun puolella säilyy liiketilana. Uudisosan kerrosala on n. 2 400 k-m2.
Tontti 21 Lapinlahdenkadun varressa on kaupungin maaomistuksessa
ja sillä sijaitseva puurivi merkitään uuteen asemakaavaan.
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Osallistuminen ja aineistot
Kaavoittaja on tavattavissa 14.8. klo 16.00 18.00 Osallisuustila Bryggassa (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (viitesuunnitelma) on esillä 12. 30.8.2019 seuraavissa paikoissa:
Osallisuustila Bryggassa,
Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma to klo 9 16,
pe 10 15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 30.8.2019. Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13, avoinna arkisin ma pe klo 8.15 16) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.
Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.
Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu viimeisellä sivulla.
Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
seurat ja yhdistykset
Eteläiset kaupunginosat ry
Helsingin Yrittäjät ry
asiantuntijaviranomaiset
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa asumisen olosuhteisiin, kaupunkikuvaan ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien
vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.
Suunnittelun taustatietoa
Tontti, jolle lisärakentamista suunnitellaan, on yksityisomistuksessa.
Kaavoitus on tullut vireille tontin omistajan hakemuksesta. Lisäksi kaupungin aloitteesta kaava-alueeseen on liitetty kaupungin omistuksessa
oleva puurivikaistale hakemuksen kohteena olevan tontin ja kadun välissä. Kaupunki valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijan kanssa
käytävissä neuvotteluissa.
Voimassa olevassa asemakaavassa (1976) alue on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeseen. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen
saa sijoittaa toimisto-, liike- ja näihin verrattavia tiloja. Lastenkodin kujan
puolelle on merkitty 7-kerroksinen ja Lapinlahdenkadun puolelle 4-kerroksinen rakennusala. Asemakaavan mukainen rakennusoikeus on
5 257 k-m2.
Alueella on voimassa myös metrotunnelia (Rautatientori-Kamppi) koskeva maanalainen asemakaava (1975).
Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty
Kantakaupunki C2 -alueeksi, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon,
puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on
osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Yleiskaavassa alueella on myös metroradan merkintä.
Alueella on voimassa kantakaupungin rajattu rakennuskielto (kartta nro
12561), joka koskee rakennusten 1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön.
Lastenkodin kujan varrella sijaitsee arkkitehti Ole Gripenbergin suunnittelema ja vuonna 1954 valmistunut 7-kerroksinen asuinrakennus, johon
liittyy matala liiketilasiipi Lapinlahdenkadun puolella. Liiketilasiiven
edessä on pysäköintialue, jonka kadun puoleista reunaa rajaa puurivi.
Lisätiedot suunnittelijoilta
Maankäyttö
Sinikka Lahti, arkkitehti, p. (09) 310 37478, sinikka.lahti@hel.fi
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Liikenne
Juuso Helander, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37134,
juuso.helander@hel.fi
Teknistaloudelliset asiat
Mikko Juvonen, projektipäällikkö, p. (09) 310 37252,
mikko.juvonen@hel.fi
Julkiset ulkotilat, maisema
Jouni Heinänen, tiimipäällikkö, p. (09) 310 37257,
jouni.heinanen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla
(www.hel.fi/suunnitelmavahti sekä sosiaalisen median kanavissa
(facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp).

Helsingissä 12.6.2019
Hanna Pikkarainen
tiimipäällikkö
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Kaavoituksen eteneminen

