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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 määritelty asuinkerrostalojen korttelialu-
eeksi, AK ja sen kaavan sallima kerrosala on 5536 k-m². Ole-
massa olevien asuinkerrostalojen toteutunut kerrosala on 5534 k-
m². Uutta asuinkerrosalaa on 3234 k-m². Uusi kerrostalo on 3230 
k-m². Suunnitelmassa autopaikkoja on sijoitettu kaksitasoiseen 
autohalliin, pihakannen alle ja rakennuksen kellariin sekä maanta-
soon yhteensä 62 kpl. Autopaikkoja on 5 kpl maantasossa. Asuin-
kerrostalon rakentaminen parantaa kaupunkikuvaa ja tiivistää 
kaupunkirakennetta. 

Osoitteessa Melkonkatu 22 tavoitteena on mahdollistaa vuonna 
1985 valmistuneen neljäkerroksinen liike- ja toimistotalon käyttö-
tarkoituksen muuttaminen asunnoiksi, hoivakodiksi ja päiväkodin 
tiloiksi ja vähäisessä määrin toimisto- ja liiketilaksi. Voimassa ole-
vassa asemakaavassa (1982), tontti on määritelty liike- ja toimis-
torakennusten korttelialueeksi, K, ja sen kaavan sallima kerrosala 
on 8986 k-m². Olemassa olevan liike- ja toimitalon toteutunut ker-
rosala oli 8985 k-m². Maankäyttöjohtaja hyväksyi tonttia koskevan 
poikkeamishakemuksen 26.9.2017. Toimistorakennus muutettiin 
asunnoiksi, hoivakodiksi ja päiväkodin tiloiksi ja vähäisessä mää-
rin toimisto- ja liiketilaksi. Tontin käyttötarkoitus ja rakennusoikeus 
tullaan asemakaavassa määrittelemään toteutetun mukaiseksi. 
Uutta kerrosalaa on 864 k-m². Tonteista tulee ALP, asuin-, liike-, 
toimisto- ja palvelurakennusten korttelialuetta. Rakennuksen ko-
konaiskerrosala on 9849 k-m², josta 8970 k-m² asumista ja 879 k-
m² toimi- ja liiketiloja. Autopaikat, 61 kpl, sijaitsevat pihakannen 
alla ja päällä sekä rakennuksen kellarissa. Rakennuksen käyttö-
tarkoituksen muuttaminen palvelee alueen nykyisiä tarpeita ja pa-
rantaa sen 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, ja sen kaavan sal-
lima kerrosala on 11245 k-m². Nykyisen rakennuksen toteutunut 
kerrosala on 10300 k-m². Tontilla sijaitsee nykyisin vuonna 1953 
valmistunut viisikerroksinen tehdasrakennus, Lauttasaaren pien-
teollisuustalo, jossa sijaitsee varastoja, autotalleja, työhuoneita, 
keittiö-, apu- ja ruokailutiloja sekä asunto, yhteensä 10300 k-m². 
Tontista tulee AK-korttelialuetta.  
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Rakennusta korotetaan yhdellä kerroksella ja rakennuksen länsi-
siipeä madalletaan neljällä kerroksella. Rakennus on suunniteltu 
niin, että sen ylimmän kerroksen korkeusasema ei ylitä nykyistä 
katon ylintä korkeusasemaa. Uuden kuusikerroksisen asuin- ja 
palvelukerrostalon laajuus on 10135 k-m². Autopaikat, 69 kpl, si-
jaitsevat pihakannen alla ja rakennuksen kellarissa. Suunnitel-
missa rakennuksen olemassa olevaa runkoa hyödynnetään uu-
disrakentamisessa. Tämä hiilineutraalisuutta edistävä ratkaisu 
mahdollistaa tehokkaamman rakentamisen tontilla, joka on alueen 
suunnitteluperiaatteiden mukaisesti 1,9. Vanhan rakennuksen 
rungon säilyttävän viitesuunnitelman mukainen tonttitehokkuus on 
2,25. Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen palvelee alu-
een nykyisiä tarpeita ja parantaa sen kaupunkikuvaa. 

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 ja toimitilaa 880 k-m². Melkonkatu 22:ssa, ton-
tilla 31131/4, 9850 km2 on jo toteutettu poikkeamispäätöksen mu-
kaisesti. 

Alueen asukasmäärä lisääntyy arviolta noin 335:llä ihmisellä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esilläolon jälkeen tulleet 
mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että Melkon-
katu 7 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 sijaitsevasta Lauttasaaren Pienteollisuustalosta 
on tehty rakennushistoriallinen selvitys ja paloturvallisuusselvitys  
sekä räystäskorkokartoitus. Melkonkatu 7 tehtiin varjoisuustut-
kielma, jossa tutkittiin suunnitteilla olevan uuden asuinkerrostalon 
varjostavuusvaikutuksia lähiympäristöön. 

Kaavaratkaisun vaikutuksissa on arvioitu muutoksen nostavan 
alueen arvoa. Kaupunki saa yksityisessä omistuksessa olevien 
tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista 
sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neu-
votteluissa.  
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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 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. 

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 edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että se tukee Helsingin kaupungin vuonna 2018 
laatimaa Vattuniemen suunnitteluperiaatteiden linjausta, jossa 
Vattuniemeä kehitetään niin, että alueesta syntyy kaupunkikuvalli-
sesti, toimintojen sijoittumisen kannalta ja toimintojen monipuoli-
suuden ja sekoittuneisuuden osalta aiempaa ehyempi koko-
naisuus. Kaavaratkaisu 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. 
Tontin käyttötarkoitus ja rakennusoikeus tullaan asemakaavassa 
määrittelemään toteutetun mukaiseksi.  
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Särkiniementie 5:ssä kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa 
viisikerroksisen toimistotalon käyttötarkoituksen muuttaminen 
asunnoiksi. Lisäksi rakennukseen voidaan sijoittaa palveluasu-
mista. Rakennusta korotetaan yhdellä lisäkerroksella ja madalle-
taan sen länsisiipeä neljällä kerroksella. Tavoitteena on lisäker-
roksen 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 4613 m2. Kaavarat-
kaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 3234 k-m². Tontin rakennus-
oikeudeksi tulee uuden asuinkerrostalon osalta 3230 k-m² ja tont-
titehokkuudeksi e=1,9. Rakennusoikeuteen on laskettu nykyisen 
rakennuksen asuinkerrosten kerrosala 5534 k-m². Kaavaratkai-
sussa tontille on osoitettu 3230 k-m² laajuinen kahdeksankerroksi-
nen asuinkerrostalo. Rakennukseen sijoittuu asuntoja ja yhteisti-
loja. Autopaikat, 62 kpl, sijaitsevat kaksitasoisessa autohallissa ja 
maantasossa sekä autotalleissa. Pyöräpaikkoja on 108 kpl. Ra-
kennukseen on suunniteltu 48-56 asuntoa. Asuntojakaumaa voi 
muokata joustavasti. Asukasmäärä lisääntyy n. 80:llä henkilöllä. 

Melkonkatu 22:ssa tontin 31131/4 pinta-ala on 5286 m2. Kaava-
ratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 864 k-m². Tontilla sijaitsi 
toimisto- ja liikerakennus, jonka kerrosala oli 8985 m². 
Maankäyttöjohtaja hyväksyi tonttia koskevan poikkeamishake-
muksen 26.9.2017. Toimistorakennus muutettiin asunnoiksi, hoi-
vakodiksi ja päiväkodin tiloiksi ja vähäisessä määrin toimisto- ja 
liiketilaksi. Rakennuksessa on 81 asuntoa, 61-paikkainen hoiva-
koti, päiväkoti, ruokala sekä toimisto. Rakennuksen toteutunut 

kerrosala on 9849 k-m². Autopaikat, 61 kpl, sijaitsevat pihakannen 
alla ja päällä sekä rakennuksen kellarissa. Pyöräpaikkoja on 218 
kpl. Tontin rakennusoikeudeksi tulee 9850 k-m² ja tonttitehokkuu-
deksi e=1,86. Rakennusoikeuteen on laskettu nykyisen rakennuk-
sen asuinkerrosten kerrosala 9849 k-m². Asukasmäärä lisääntyi n. 
215:sta asukkaalla. 

Särkiniementie 5:ssä tontin 31120/2 pinta-ala on 4498 m2. Kaava-
ratkaisun myötä tontin kerrosala pienenee 2695 k-m². Tontilla si-
jaitsee nykyisin vuonna 1953 valmistunut viisikerroksinen tehdas-
rakennus, Lauttasaaren pienteollisuustalo, jossa sijaitsee varas-
toja, autotalleja, työhuoneita, keittiö-, apu- ja ruokailutiloja sekä 
asunto, yhteensä 10300 k-m². Uuden kuusikerroksisen asuinker-
rostalon laajuus on 10135 k-m². Tontin rakennusoikeudeksi tulee 
10140 k-m². Kerrostaloon on suunniteltu asuntoja ja mahdollisuus 
palveluasumiseen. Autopaikat, 69 kpl, sijaitsevat pihakannen alla 
ja kellarissa. Pyöräpaikkoja on 348 kpl. Rakennuksen olemassa 
olevaa runkoa hyödynnetään uudisrakentamisessa, jonka joh-
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dosta rakentamisen tehokkuus saa ylittää Vattuniemen suunnitte-
luperiaatteiden salliman enimmäistehokkuuden 1,9. Asukasmäärä 
lisääntyy n. 255:llä henkilöllä. 

Asemakaavan muutosalueeseen kuuluvien tonttien yhteenlas-
kettu pinta-ala on 14 397 m². Käyttötarkoituksen muutos tuottaa 
kaavoitettua uutta asuinkerrosalaa 22344 k-m² ja toimitilaa 880 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. Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos hy-
väksyttiin maankäyttöjohtajan päätöksellä 26.9.2017. Toimistora-
kennus muutettiin asunnoiksi, hoivakodiksi ja päiväkodin tiloiksi ja 
vähäisessä määrin toimisto- ja liiketilaksi. Rakennuksessa on 81 
asuntoa, 61-paikkainen hoivakoti, päiväkoti, ruokala sekä toi-
misto. Rakennuksen julkisivut ovat tiililaattaa ja siinä on tasakatto. 
IV-konehuoneet sijaitsevat rakennuksen katolla. Tontti sijaitsee 
Melkonkadulla, jonka rakennukset ovat eri vuosikymmeniltä 1950-
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luvulta 2010-luvulle. Kadun asuinkerrostalot ovat pääosin 8-ker-
roksisia. 

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 10300 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 
8770 k-m2, josta uudelle asuinkerrostalolle on osoitettu 3230 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 viisi kerroksinen. 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 
pysäköintitilat saa rakentaa asemakaavassa merkityn kerrosalan 
lisäksi AK kortteleihin.  

AK-korttelialueella julkisivujen tulee olla materiaaliltaan paikalla 
muurattua tiiltä tai muurauksen päälle tehtyä rappausta. Lämpö-
rappausta ei sallita.  

AK kortteleissa asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee 
toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme 
asuinhuonetta tai enemmän. 
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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 pysäköintiti-
lat saa rakentaa asemakaavassa merkityn kerrosalan lisäksi.  

Rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on neljä ja rakennuksen 
toisessa siivessä viisi. Asemakaavan muutoksessa tontille mää-
rätty asuinkerrosala on 9850 k-m2. Korttelialueen julkisivujen tulee 
olla tiiltä tai tiililaattaa. Jätetila tulee sijoittaa rakennukseen. 

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. Vattuniemessä linja ajaa reittiä Särkiniementie - Wavu-
linintie – Itälahdenkatu – Melkonkuja - Vattuniemenkatu. Bussit 
kulkevat 10 minuutin välein ja ruuhka-aikana 6 minuutin välein. 
Yölinja on 21N.  
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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 
1000 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/ 1000 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.  

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 
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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-
teydet kaikilta tonteilta. Vattuniemen alueella on runsaasti kaupal-
lisia palveluja (mm. lähikauppa ja ravintolapalveluja), jotka keskit-
tyvät Heikkilänaukion tuntumaan.  
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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. 

Ekologinen kestävyys  

Lähtökohdat 

Tontit sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella, tiiviissä kanta-
kaupunkiympäristössä, lähellä palveluita.  
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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. 

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. 

Osoitteessa Melkonkatu 22 tontin eteläreunalla sijaitsee käytössä 
olevia yleisiä vesihuoltolinjoja, joita varten asemakaavassa tulee 
olla vähintään 6 metriä leveä johtokuja. 

Kaavaratkaisu 

Kaava-alueen rakennukset ovat liitettävissä nykyisiin yhdyskunta-
teknisen huollon verkostoihin. Kaavaratkaisu ei edellytä uusia He-
len Sähköverkot Oy:n jakelumuuntamoita Vattuniemen alueelle. 

Osoitteessa Melkonkatu 22 tontin eteläreunaan merkitään 6 m le-
veä johtokuja vesihuoltolinjoja varten. 
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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. 

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 
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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 liikennemäärän, etäisyy-
den ja nopeusrajoituksen perusteella arvioida kohdistuvan sellai-
sia melutasoja, jotka vaatisivat kaavallista ohjausta ääneneristä-
vyyden 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. 

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. 
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Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset  

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.  

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa yksityi-
sessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauk-
sia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käy-
tävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.  

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympä-
ristöön 

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. 

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, 
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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-
nallistekniikaa 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. 

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 yhdys-
kuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan 
rakenteeseen  

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa. 

Yleiskaava 

Helsingin yleiskaavassa 2016 tontit 31136/1 osoitteissa Melkon-
katu 7 ja 31120/2 osoitteessa Särkiniementie 5 ovat asuntoval-
taista aluetta A2. Tontti 31131/4 osoitteessa Melkonkatu 22 on 
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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. 

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 5536 k-
m². Tontin rakennustehokkuus on e=1,2. Asemakaavan vahvistu-
misen 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 
8986 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 11245 k-m². Tontin rakennuste-
hokkuus on e=2,5. 

Rakennusjärjestys 

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 

Muut suunnitelmat ja päätökset 

Kaupunkiympäristölautakunnan 8.5.2018 hyväksymät Vattunie-
men suunnitteluperiaatteet alueen asemakaavoituksen pohjaksi. 

Pohjakartta 

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan. 

Maanomistus 

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. 
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Muut lähtökohdat 

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

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 
- 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.  

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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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.  

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 

• kaupunginmuseo 

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 
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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 
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 15 kpl, puheluita 1 kpl. 

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi alueen asemakaavan 
muuttamisen periaatteet (Vattuniemen suunnitteluperiaatteet) 
8.5.2018 jatkosuunnittelun pohjaksi.  

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: 

- Helen Oy 
- Helen Sähköverkko Oy 
- Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
- sosiaali- ja terveystoimiala 
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Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen nähtävil-
läolon jälkeen. 

Helsingissä, 1.8.2022 

Marja Piimies 
asemakaavapäällikkö 



Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta 091 Helsinki Täyttämispvm 24.05.2022

Kaavan nimi Melkonkatu 7 ja 22 sekä Särkiniementie 5 asemakaavan
muutos

Hyväksymispvm Ehdotuspvm
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm 22.12.2021
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 09112494
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,4395 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten t ilojen pinta-ala [ha] 0,1718 Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 1,4395

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 1,4395 100,0 28760 2,00 0,0000 23224
A yhteensä 1,4395 100,0 28760 2,00 0,9782 23224
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä -0,5285
T yhteensä -0,4497
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Maanalaiset tilat Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 0,1718 11,9 8245 2310

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä

Alamerkinnät



Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 1,4395 100,0 28760 2,00 0,0000 23224
A yhteensä 1,4395 100,0 28760 2,00 0,9782 23224
ALP 0,5285 36,7 9850 1,86 0,5285 9850
AK 0,9110 63,3 18910 2,08 0,4497 13374
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä -0,5285
K -0,5285
T yhteensä -0,4497
T -0,4497
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Maanalaiset tilat Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 0,1718 11,9 8245 2310
ma 0,1718 100,0 8245 2310
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Melkonkatu 7 ja 22 sekä Särkiniementie 5 asemakaavan muutos 

Kaupunkiympäristön toimiala Diaarinumero HEL 2017-000216 
Asemakaavoituspalvelu Hankenumero 0790_24 
Päivätty 22.12.2021 Oas 1569-00/21 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään miksi 
asemakaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vai-
heessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin edetessä, jolloin 
OAS:n päivitetty versio löytyy Helsingin karttapalvelusta 
https://kartta.hel.fi/suunnitelmat. 

  
Kuva 1. Karttakuva suunnittelualueesta. 
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Tiivistelmä 

Asemakaavan muutos koskee kolmea tonttia Lauttasaaren Vattu-
niemessä. Osoitteessa Melkonkatu 7 suunnitellaan uutta kerrosta-
loa. Osoitteessa Melkonkatu 22 toimistotalo on muutettu hoivako-
diksi, päiväkodiksi, liiketiloiksi sekä asunnoiksi maankäyttöjohta-
jan poikkeamispäätöksellä vuonna 2017. Tontin käyttötarkoitus ja 
rakennusoikeus tullaan asemakaavassa määrittelemään toteute-
tun mukaiseksi. Osoitteessa Särkiniementie 5 suunnitellaan toi-
mistotalon käyttötarkoituksen muuttamista asunnoiksi sekä palve-
luasumiseen. 

Suunnittelun tavoitteet ja alue 

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee kolmea tonttia 
jotka sijaitsevat Lauttasaaressa, Vattuniemessä osoitteissa Mel-
konkatu 7 (31136/1) ja 22 (31131/4) sekä Särkiniementie 5 
(31120/2). 

Tavoitteena on mahdollistaa uuden kahdeksankerroksisen 
asuinkerrostalon rakentaminen tontille 31136/1. Tontilla 31131/4 
sijaitsevan nelikerroksisen toimistotalon käyttötarkoituksen 
muuttaminen hoivakodiksi, päiväkodiksi, liiketiloiksi sekä 
asunnoiksi. Tontilla 31120/2 sijaitsevan viisikerroksisen 
toimistotalon käyttötarkoituksen muuttaminen asunnoiksi sekä 
palveluasumiseen. 

Kaavaratkaisu noudattaa Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 
linjaa, jossa kaupunkirakennetta kehitetään kestävästi, ensisijai-
sesti uudistamalla ja täydentämällä olemassa olevaa rakennettua 
ympäristöä huomioiden alueiden erityispiirteet. Kaavaratkaisu tu-
kee myös strategian kiertotaloustiekarttaa, joka kannustaa korjaa-
maan rakennettua ympäristöä ja näin ollen vähentää elinkaari-
päästöjä. 

Kaavaratkaisu tukee kaupunkiympäristölautakunnan vuonna 2018 
hyväksymän Vattuniemen suunnitteluperiaatteiden linjausta, jossa 
Vattuniemeä kehitetään niin, että alueesta syntyy kaupunkikuvalli-
sesti, toimintojen sijoittumisen kannalta ja toimintojen monipuoli-
suuden ja sekoittuneisuuden osalta aiempaa ehyempi koko-
naisuus. 

Osallistuminen ja aineistot 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavan valmisteluaineis-
toon (selostusluonnos, hankkeiden viitesuunnitelmat) voi tutustua 
24.1.–11.2.2022 seuraavissa paikoissa: 

 verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat 
 Lauttasaaren kirjastossa, osoite Pajalahdentie 10 a, 00200 

Helsinki. 



   3 (6) 
 

 
 

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpa-
jankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa 
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot. 
Myös suunnittelijaan voi olla yhteydessä. 

Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalve-
luun https://kartta.hel.fi/suunnitelmat. 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta pyydetään esittämään viimeistään 11.2.2022 Kirjalli-
set mielipiteet lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon (Poh-
joisesplanadi 11–13) sähköpostiosoitteeseen  
helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postiosoitteeseen Helsingin kaupunki, 
kirjaamo, kaupunkiympäristön toimiala, PL 10, 00099 Helsingin 
kaupunki. 

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika 
tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille jär-
jestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lau-
sunnot. 

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaeh-
dotus. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdolli-
suudet on kuvattu viimeisellä sivulla. 

Osalliset 

Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset 
 seurat ja yhdistykset 

 Lauttasaari-Seura r.y. 
 Helsingin Yrittäjät 
 Helsingin Yrittäjät – Lauttasaari ry 

 asiantuntijaviranomaiset 
 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus) 
 Helsingin vanhusneuvosto 
 Helsingin vammaisneuvosto 
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
 sosiaali- ja terveystoimiala 

Vaikutusten arviointi 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen 
vaikutuksia muun muassa kaupunkikuvaan, liikenteeseen, kulttuu-
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riperintöön ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun mer-
kittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suoritta-
vat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä 
tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset. 

Suunnittelun taustatietoa 

Tontit ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tont-
tien omistajien hakemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaa-
van muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan 
maankäyttösopimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotte-
luissa. 

Voimassa olevassa asemakaavassa (1994) tontti 31136/1 osoit-
teessa Melkonkatu 7 on merkitty asuinkerrostalojen korttelialu-
eeksi (AK). Tontin rakennustehokkuus on e=1,2. 

Voimassa olevassa asemakaavassa (1982) tontti 31131/4 osoit-
teessa Melkonkatu 22 on merkitty liike-ja toimistorakennusten 
korttelialueeksi (K). Kaavassa on tontin eteläreunaan merkitty alu-
een osa yleiselle jalankululle. Tontin rakennustehokkuus on 
e=1,7. 

Voimassa olevassa asemakaavassa (1985) tontti 31120/2 osoit-
teessa Särkiniementie 5 on merkitty teollisuus- ja varastoraken-
nusten korttelialueeksi (T) Tontin rakennustehokkuus on e=2,5. 

Helsingin yleiskaavassa 2016 tontti osoitteessa Melkonkatu 22 on 
merkitty kantakaupunkialueeksi, C2. Tontit osoitteessa Melkon-
katu 7 ja Särkiniementie 5 ovat merkitty asuntovaltaiseksi alu-
eeksi, A2. 

Suunnittelualueilla ei ole rakennuskieltoja. 

Vattuniemen keskeisimmillä alueilla toimintojen osin sattumanva-
rainen sijoittuminen, toimitilojen vanheneminen ja kaupunkikuvan 
hajanaisuus, sekä hankekohtaiset maankäytön muutokset ovat 
muokanneet alueen kaupunkirakennetta sekavaksi. Toimitilojen 
kysyntä on viime vuosien ajan ollut vähäistä, ja kiinteistöjen omis-
tajat ovat hakeneet runsaasti asemakaavan muutoksia toimitila-
tonttien muuttamiseksi asuinkäyttöön erityisesti Vattuniemen kes-
kiosissa. 

Vattuniemen asuinkerrostalokanta on vanhenemassa eteläisellä 
ja läntisellä alueella. Kiinteistöissä harkitaan rakennuksissa tehtä-
vien perusparannusten yhteydessä toteutettavia rakennusten ko-
rotuksia ja tonttien täydennysrakentamista. 

Tontilla 31136/1 osoitteessa Melkonkatu 7 sijaitsee kaksi vuonna 
1977 valmistunutta seitsemänkerroksista asuinkerrostaloa. Nykyi-
sin voimassa olevassa asemakaavassa olemassa olevat raken-
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nukset on merkitty kuusikerroksisiksi, koska asemakaavojen laati-
misen aikaan maanpäällistä kellarikerrosta ei tulkittu kerrokseksi. 
Pysäköinti on sijoitettu pihamaalle rakennusten pohjois- ja länsi-
puolelle sekä rakennusten ensimmäisessä kerroksessa sijaitseviin 
autotalleihin. 

Tontilla 31131/4 osoitteessa Melkonkatu 22 sijaitsee vuonna 1985 
valmistunut neljäkerroksinen liike- ja toimistotalo, jonka autopaikat 
sijaitsevat kellarikerroksessa. Maankäyttöjohtaja hyväksyi tonttia 
koskevan poikkeamishakemuksen 26.9.2017. Tontilla sijaitseva 
toimistorakennus muutettiin asunnoiksi, hoivakodiksi ja päiväko-
din tiloiksi ja vähäisessä määrin toimisto- ja liiketilaksi. Tontin 
käyttötarkoitus ja rakennusoikeus tullaan asemakaavassa määrit-
telemään toteutetun mukaiseksi. 

Tontilla 31120/2 osoitteessa Särkiniementie 5 sijaitsee nykyisin 
vuonna 1953 valmistunut viisikerroksinen tehdasrakennus, Laut-
tasaaren pienteollisuustalo, johon rakennettiin varastoa, autotal-
leja, työhuoneita, keittiö-, apu- ja ruokailutiloja sekä asunto. Pysä-
köinti on sijoitettu pihamaalle, rakennuksen eteläpuolelle ja maan-
tasokerroksen autotalleihin. 

Lisätiedot suunnittelijoilta 

Maankäyttö  
Heidi Siitonen, arkkitehti, p. (09) 310 42120, 
heidi.siitonen@hel.fi 
Liikenne 
Olga Veikkolainen, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37280, 
olga.veikkolainen@hel.fi 

Teknistaloudelliset asiat 
Jarkko Nyman, insinööri, p. (09) 310 37094, 
jarkko.nyman@hel.fi 
Julkiset ulkotilat, maisema  
Paula Hurme, maisema-arkkitehti, p. (09) 310 26093, 
paula.hurme@hel.fi 

Rakennussuojelu 
Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, 
sakari.mentu@hel.fi 

  

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

Helsingissä 22.12.2021 
Mikko Reinikainen 
tiimipäällikkö 
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Kaavoituksen eteneminen 

Vireilletulo 

• kaavoitus on tullut vireille vuonna 2021 tontin omistajan hakemuksesta 
 

▼ 
OAS 

• OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 24.1.–11.2.2022 
• nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat ja Laut-

tasaari-lehdessä 
• mahdollisuus esittää mielipiteitä 
• kaupunkiympäristölautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille mielipiteen jättäneille, 

jotka ovat mielipiteen yhteydessä erikseen ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa 
 

▼ 
Ehdotus 

• kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville 
• julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset 
• mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot 
• kaavaehdotus, jota on tarvittaessa tarkistettu julkisen nähtävilläolon jälkeen, esitellään 

kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta syksyllä 2022 
• kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, 

joka löytyy karttapalvelusta https://kartta.hel.fi/suunnitelmat 
• kaupunkiympäristölautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille muistutuksen jättä-

neille, joiden sähköposti- tai postiosoite ilmenee muistutuksesta 

 
▼ 

Hyväksyminen 

• kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen 
• kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan 
• tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjalli-

sesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana 
• hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 
• hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus 

myöntää valitusluvan 
• kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty. 
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korttelialue.

Asuin-,liike-, toimisto- ja palvelurakennusten

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

X X

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

2 Ohjeellisen tontin numero.

3230 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

VIII

+10.50 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

+23.1
Rakennuksen vesikaton ylin sallittu korkeusasema.

     Rakennusala.

voidaan rakentaa myös palveluasumista.

Asuinkerrostalojen korttelialue. Tontilla 31120/2

-BESTÄMMELSER

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH

-MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA 

poistamista.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän 

kerrosluvun.

rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun 

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 

Riktgivande tomtgräns.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer på riktgivande tomt.

Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.

i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar

Ungefärlig markhöjd.

Högsta tillåtna höjd för byggnadens yttertak.

Gräns för delområde.

servicebyggnader.

Kvartersområde för bostads-, affärs-, kontors- och

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

område.

Riktgivande gräns för område eller del av

Byggnadsyta.

tomt 31120/2 får även byggas servicebostäder.

PåKvartersområde för flervåningshus. 
AK

ALP

31

31131



                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

     Rakennusala.

ma
Maanalainen tila.

ohjeellinen.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska, sijainti

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Ajoneuvoliittymä, sijainti ohjeellinen.

jä

le

p

ter

ohjeellinen.

Pysäköintipaikka, sijainti

osa, sijainti ohjeellinen.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen

varattu alueen osa, sijainti ohjeellinen.

Kierrätyspisteen/jätteen syväkeräysastioille

Istutettava alueen osa, sijanti ohjeellinen.

sijainti ohjeellinen.

Puin ja pensain istutettava alueen osa, 

pp/h
alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu 

ma-ajo

h

järjestää ajoneuvoliittymää.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa 

Byggnadsyta

område, riktgivande läge.

För lek och utevistelse reserverad del av

Underjordiskt utrymme.

läge.

reserverad del av område, riktgivande

För återvinningspunkt/djupinsamlingskärl

Parkeringsplats, riktgivande läge.

In- och utfart, riktgivande läge

Körramp till underjordiskt utrymme, riktgivande läge.

Del av område som ska planteras, riktgivande läge.

träd och buskar, riktgivande läge.

Del av område som ska planteras med

där servicetrafik är tillåten

Gata reserverad för gång- och cykeltrafik,

Huollolle varattu alueen osa, sijainti ohjeellinen.

av område.

För underjordisk ledning reserverad del

koskee.

Viiteviiva osoittaa alueen tai rajan, jota merkintä 

beteckningen gäller.

Hänvisningslinjen anger område eller gräns där 

alueen osa.

Kattoterassiksi varattu Terassin rakennusala. 

för takterrass. 

Byggnadsyta för terrass. Del av område reserverad 

är förbjuden.

Del av gatuområdes gräns där in- och utfart 

riktgivande läge.

För service reserverad del av område,



                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ

 asemakaavassa merkityn kerrosalan lisäksi.

huolto-, tekniset-, ja pysäköintitilat saa rakentaa 

Kaikki asumisen aputilat, yhteistilat sekä varasto-, 

talopesula, kuivaustila, talosauna ja vapaa-ajantila. 

lisäksi vähintään seuraavat asumisen aputilat: 

rakentaa riittävien varasto- ja huoltotilojen 

AK-korttelialueilla asukkaiden käyttöön tulee 

AV UTRYMMEN

BYGGNADSRÄTT OCH ANVÄNDNING 

den i detaljplanekartan angivna våningsytan.

service- och parkeringsutrymmen får byggas utöver 

för boendet, gemensamma lokaler samt förråds-, 

gemensam bastu och fritidslokal. Alla hjälputrymmen 

hjälputrymmen för boendet byggas: tvättstuga, torkrum, 

och serviceutrymmen för de boende åtminstone följande 

På AK-kvartersområde ska förutom tillräckliga förråd 

AK-korttelialueilla asuntojen huoneistoalasta vähintään 

50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön

/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän.

AK-korttelialueilla saa ensimmäisen kerroksen 

rakennukseen.

Tontilla 31120/2 ja 31131/4 tulee jätetila sijoittaa 

 asemakaavassa merkityn kerrosalan lisäksi.

tekniset-, ja pysäköintitilat saa rakentaa

aputilat, yhteistilat sekä varasto-, huolto-,

talosauna ja vapaa-ajantila. Kaikki asumisen

vähintään seuraavat asumisen aputilat: kuivaustila,

rakentaa riittävien varasto- ja huoltotilojen lisäksi 

ALP-korttelialueella asukkaiden käyttöön tulee 

porrashuoneeseen rakentaa enintään 30 k-m² :n 

På AK-kvartersområde ska minst 50 % av bostädernas 

sammanlagda lägenhetsyta utgöras av bostäder som 

förutom kök/köksutrymme har minst tre bostadsrum. 

På AK-kvartersområde får man i trapphusets första våning, 

utöver den i detaljplanekartan angivna våningsytan, bygga 

entréns trivsel och ljusförhållanden.

byggnad.

På tomterna 31120/2 ja 31131/4 ska soprum placeras i 

viihtyisyyttä ja valoisuutta. 

lisäksi edellyttäen että porrasaula lisää sisääntulon

porrasaulan asemakaavaan merkityn kerrosalan

detaljplanekartan angivna våningsytan.

parkeringsutrymmen får byggas utöver den i 

gemensamma lokaler samt förråds-, service- och 

bastu och fritidslokal. Alla hjälputrymmen för boendet, 

hjälputrymmen för boendet byggas: torkrum, gemensam 

och serviceutrymmen för de boende åtminstone följande 

På ALP-kvartersområde ska förutom tillräckliga förråd 

förbättrar 

en trappaula som är högst 30 m² vy förutsatt att aulan 

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

rappausta. Lämpörappausta ei sallita.

paikalla muurattua tiiltä tai muurauksen päälle tehtyä

AK-korttelialueilla julkisivujen tulee olla materiaaliltaan

Ulokeparvekkeet saa rakentaa rakennusalan estämättä.

rakennusten arkkitehtuuria. 

kerrosluvun yläpuolelle ja ne tulee suunnitella osana 

(ja teknisiä varusteita) sijoittaa suurimman sallitun 

ALP-korttelialueella saa ilmanvaihtokonehuoneita 

johtava ajoaukko rakennukseen.

AK-korttelialueilla tulee sijoittaa kannenalaisiin tiloihin 

tiililaattaa.

ALP-korttelialueella julkisivujen tulee olla tiiltä tai 

STADSBILD OCH BYGGANDE

maasta.

AK-korttelialueilla ulokeparvekkeita ei saa kannattaa 

oltava osa rakennuksen arkkitehtuuria. 

Julkisivuun sijoitettavien teknisten laitteiden on 

tillåts inte.

eller platsmurat tegel med putsyta. Puts på värmeisolering 

På AK-kvartersområde ska fasadmaterialet vara tegel 

Balkonger får byggas utan hinder av  byggnadsytan.

fasader mot intilliggande byggnader.

På tomt 31120/2 ska byggas insynsskydd i balkongernas 

laitteet ja tilat voidaan sijoittaa vesikaton yläpuolelle.  

vesikaton yläpuolelle. Uusiutuvaan energiaan liittyvät 

niitä saa rakentaa katolle erillisiin rakennusosiin 

ja muut tekniset tilat integroida rakennukseen eikä 

AK-korttelialueella tulee ilmanvaihtokonehuoneet 

ovanför vattentaket.

Anordningar för produktion av förnybar energi kan placeras 

och får inte placeras i separata byggnadsdelar på taket. 

och övriga tekniska utrymmen integreras i byggnaden 

På AK-kvartersområde ska maskinrum för ventilation 

eller tegelplatta.

På ALP-kvartersområde ska fasadmaterialet vara tegel 

byggnadens arkitektur.

Tekniska anordningar i fasaderna ska vara en del av 

marken.

På AK-kvartersområde får balkonger inte stödas från 

suuntaan.

rakenteellista näkösuojaa naapurirakennusten 

Tontilla 31120/2 tulee parvekkeiden julkisivussa olla 

arkitektur.

våningar och de ska planeras som en del av byggnadens 

(och teknisk utrustning) byggas utöver det tillåtna antalet 

På ALP-kvartersområde får maskinrum för ventilation 

däck placeras i byggnaden.

På AK-kvartersområde ska infarten till utrymmen under 



                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

vaikutelmaa.

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista Fasaden i marknivå får inte ge ett slutet intryck.

PIHAT JA ULKOILUALUEET 

ja niillä oleva elinvoimainen puusto säilyttää.

Rakentamatta jäävät tontinosat tulee pääosin istuttaa

Tontteja ei saa aidata.

piha-alueeseen liittyväksi.

Pihakansi tulee rakentaa ja istuttaa viereiseen 

kevytrakenteisia ja läpinäkyviä.

Tukimuurien päälle sijoitettavien kaiteiden on oltava 

pihatasolla asuntoihin oleskeluterassit.

Tontilla 31120/2 saa rakentaa sisäpihan puolisella 

arkkitehtuuria.

suunnitella osana piharakenteita ja rakennuksen 

Pihakanteen rakennettavat savunpoistoluukut tulee 

GÅRDAR OCH UTOMHUSOMRÅDEN

Tomterna får inte inhagnas.

muurattuja, paikalla valettuja tai graafista betonia.

Tukimuurien on oltava luonnonkivipintaisia, paikalla 

livskraftigt trädbestånd på dessa ska bevaras.

Obebyggda tomtdelar ska huvudsakligen planteras och 

eller är gjuten på platsen i betong eller grafisk betong.

med en mur som har naturstensyta, är murad på platsen 

På tomt 31136/1 ska djupinsamlingskärl för  sopor skyddas 

gårdsnivån på innergårdens sida.

På tomt 31120/2 får byggas terrasser för bostäder i 

gårdskonstruktionerna och byggnadens arkitektur.

Rökluckorna i gårdsdäcket ska anpassas till 

avgränsas med buskplanteringar.

På AK-kvartersområde ska gårdens parkeringsplatser 

pysäköintipaikat rajata pensasistutuksin.

AK-korttelialueilla tulee pihalle sijoittuvat 

muurattu, paikalla valettu tai graafista betonia.

suojata muurilla joka on luonnonkivipintainen, paikalla 

 tulee jätteiden syväkeräysastiat 31136/1Tontilla 

murade eller gjutas på platsen i betong eller grafisk betong. 

Stödmurarna ska ha naturstensyta, vara på platsen 

vara transparenta.

Räcken på stödmurar ska ha lätt konstruktion och 

till gården intill.

Gårdsdäcket ska byggas och planteras och anslutas 

YMPÄRISTÖTEKNIIKKA

poistoilma johtaa rakennuksen katolle asti.

AK-korttelialueilla tulee maanalaisten pysäköintitilojen 

ennen alueen ottamista kaavan käyttötarkoitukseen.

ryhtymistä ja tarvittaessa maaperä on puhdistettava 

puhdistustarve selvitettävä ennen rakentamiseen 

Tontilla 31120/2 on maaperän pilaantuneisuus ja 

RAKENNETTAVUUS

- HILLINTÄ JA SOPEUTUMINEN

ILMASTONMUUTOS

määriteltyä A-energialuokkaa tai sitä vastaava.

tehokkuuden rakennusluvan hakemisen ajankohtana 

AK-korttelialueilla tulee olla asuinkerrostalon energia-

hyväksymistä luvanhakijan laadittava purkukartoitus.

Tontilla 31120/2 on ennen rakennus- tai purkuluvan 

KLIMATFÖRÄNDRINGEN

BEGRÄNSNING AV OCH ANPASSNING TILL

BYGGBARHET

MILJÖTEKNIK

haittaa tai vahinkoa kunnallistekniikan verkostoille.

rakenteille eikä kaduille ja katupuuistutuksille, eikä 

vahinkoa rakennuksille, muille maanalaisille tiloille tai 

siten, että niistä tai niiden rakentamisesta ei aiheudu 

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitettava 

ansöker om lov uppgöra en rivningsinventering.

Innan bygg- eller rivningslov beviljas ska den som 

detaljplanens användningsändamål.

kontaminerad mark saneras före området tas i bruk för 

av sanering utredas före man börjar bygga. Vid behov ska 

På tomt 31120/2 ska markens kontaminering och behovet 

på dessa uppnår bullernivåns riktvärden dag och natt.

placeras och vid behov skyddas mot buller så att man 

Gårdar för lek och vistelse samt vistelsebalkonger ska 

förorsakas olägenhet eller skada.

gatuträd. Samhällstekniska nätverk får inte heller 

eller konstruktioner under marknivå eller på gator och 

förorsakar skada på byggnader, på övriga utrymmen 

och förstärkas så att de eller byggandet av dem inte 

Utrymmen under marknivå ska placeras, schaktas 

för bygglovsansökan eller motsvarande kravnivå.

ska uppfylla den energiklass A som gäller vid tidpunkten 

Energieffektiviteten för flervåningshus för bostäder 

ohjearvo päivällä ja yöllä.

suojata melulta siten, että niillä saavutetaan melutason 

oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa 

Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet sekä 

under marknivå ledas ända upp på byggnadens tak.

På AK-kvartersområde ska frånluften från parkeringutrymmen 



                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

ne tulee suunnitella luontevaksi osaksi viherkattoa. 

laitteiden tulee sopia rakennuksen arkkitehtuuriin ja 

alaa. Katolle sijoitettavien välttämättömien teknisten 

alasta saa olla toiminnallista, vettä läpäisemätöntä 

viivyttäviä viherkattoja. Korkeintaan puolet katon 

osilla kattojen olla kattopuutarhoja tai hulevesiä 

Tontilla 31120/2 tulee ter-merkityillä rakennusalan 

rakenteita.

pintamateriaaleja ja suosia hulevesiä pidättäviä 

Tonteilla tulee välttää vettä läpäisemättömiä 

fördröjer dagvatten.

släpper igenom vatten och gynna konstruktioner som 

På tomterna ska man undvika ytmaterial som inte 

viherkertoimen tavoiteluku.

Tonttien vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin 

grönytefaktors målsättningstal.

Tomternas gröneffektivitet ska uppfylla Helsingfors 

viherkatto.

Tontilla 31131/4 tulee autohallin ajoluiskaan rakentaa 

byggnadens stomme utnyttjas i byggandet på platsen.

På tomt 31120/2 måste minst 75% av den befintliga 

körramp.

På tomt 31131/4 ska byggas ett gröntak på bilhallens 

tontilla olevasta rakennuksen rungosta vähintään 75%.

Tontilla 31120/2 tulee rakentamisessa hyödyntää 

del av gröntaket.

till byggnadens arkitektur och planeras som en naturlig 

Nödvändiga tekniska anordningar på taket ska anpassas 

ytor för aktivt bruk som inte släpper igenom vatten. 

fördröjer dagvatten. Högst hälften av takytan får vara 

har ter-beteckning ha takträdgårdar eller gröntak som 

På tomt 31120/2 ska de delar av byggnadsytan som 

LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät:

kohti on rakennettava yksi autopaikka.

Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä 

TRAFIK OCH PARKERING

våningsyta en bilplats ska byggas.

Beteckningen anger per hur många kvadratmeter 

- asuinkerrostalot vähintään 1 ap/ 135 k-m²

  asuinkerrosalaa

- toimistot enintään 1 ap/ 150 k-m²

- päiväkoti ja koulu enintään 1 ap/ 320 k-m²

Liikkumisesteisten autopaikat 1 ap/ 30 tavallista ap.

Nämä autopaikat eivät lisää autopaikkojen 

kokonaismäärää.

- flervåningshus: min 1 bp / 135 m²  vy 

  bostadsvåningsyta

- kontor: max 1 bp / 150 m²  vy

- daghem och skola max 1 bp / 320 m²  vy

Bilplatser för rörelsehindrade 1 bp / 30 vanliga bilplatser. 

Dessa ökar ej helhetsmängden bilplatser.

bilplatser inte placeras på gården. 

placeras högst 6 bilplatser på gården. På tomt 31120/2 får 

placeras högst 5 bilplatser på gården. På tomt 31131/4 får 

med ma-beteckning i detaljplanen. På tomt 31136/1 får 

Tomtens bilplatser ska placeras under däck på område 

ei tarvitse osoittaa tontilta.

) ² Vieraspysäköintiautopaikkoja (1 ap/ 1000 k-m

behöver inte anvisas på tomten. 

 vy) ² Bilplatser för gästparkering (1 bp/ 1000 m

Minimiantal cykelplatser:

 vy² - gästparkering 1 cp / 1000 m

 vy² - daghem och serviceenheter 1 cp / 90 m

 vy² - kontor, affärer: 1 cp / 50 m

 vy² - flervåningshus: 1 cp / 30 m

utrymme. 

friluftsutrustning som är i gårdsnivå eller i underjordiskt 

Minst 75 % av cykelplatserna ska placeras i förråd för Asukkaiden polkupyörien pysäköintipaikoista vähintään 

75 % tulee sijaita ulkoiluvälinevarastossa pihatasossa 

tai maanalaisessa tilassa.

- vieraspysäköinti 1 pp / 1000 k-m²

- päiväkodit ja hoivalaitokset 1 pp / 90 k-m²

- toimistot, liiketilat 1 pp / 50 k-m²

- asuinkerrostalot 1 pp / 30 k-m²

Tontilla 31120/2 pihalle ei saa sijoittaa autopaikkoja. 

31131/4 saa pihalle sijoittaa enintään 6 autopaikkaa. 

saa pihalle sijoittaa enintään 5 autopaikkaa. Tontilla 

merkittyyn kannenalaiseen tilaan. Tontilla 31136/1 

Tontin autopaikat tulee sijoittaa asemakaavassa ma- 

 

määrästä. 

määräysten mukaisten autopaikkojen vähimmäis-

muussa tuotannossa enintään 25 % asemakaava-

saa vähentää kokonaisuudessaan enintään 40 % ja 

vähentää10 % .Tuetussa vuokra-asuntotuotannossa 

50 keskitetystä nimeämättömästä autopaikasta saa 

mukaisesta autopaikkojen vähimmäismäärästä. 

kuitenkin enintään 10% asemakaavamääräyksen

Yhteiskäyttöautopaikasta saa vähentää 5 autopaikkaa, 

högst 25%.

hyresproduktion och i övrig bostadsproduktion 

incitament minskas med högst 40% i stödd 

Bilplatsernas helhetsmängd enligt detaljplanen kan via 

namngivna platser kan antalet platser minskas med 10 %. 

För 50 bilplatser byggda som en helhet utan 

minimiantalet bilplatser enligt detaljplanen. 

sambruksplats, sammanlagt dock max. 10% av 

Bilplatsernas totala antal kan minskas med 5 bp per 



erillinen tonttijako.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava 

utarbetas en separat tomtindelning.

På detta detaljplaneområde ska för kvartersområdena

är utomhus ska ha ramlåsningsmöjlighet.

ingångar.Både boende- och gästcykelplatser som 

Gästplatserna ska placeras nära bostadshusens Vieraspaikat tulee sijoittaa asuintalon ulko-ovien 

läheisyyteen. Ulkona sijaitsevien asukkaiden ja 

vieraspyöräpysäköintipaikkojen tulee olla 

runkolukittavia. 

i byggnader.

(beräkningsnormen). Tilläggsplatserna ska placeras 

av bilplatsernas helhetsmängd enligt detaljplanen 

med 1 bp per 10 tilläggsplatser för cyklar, dock max. 5% 

cykelförvaringslösning, kan bilplatsernas antal minskas 

Om husbolaget varaktigt bygger en större och bättre 

Lisäpaikat on sijoitettava rakennuksiin.

määräämästä autopaikkojen kokonaismäärästä. 

paikkaa kohden kuitenkin enintään 5 % asemakaavan 

saa vähentää1 ap kymmentä pyöräpysäköinnin lisä-

Laadukasta ja suuremmasta pyöräpysäköintiratkaisusta 
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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.
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Rakennushankkeen taustat     11 
 
 
Teollisuustilojen tarve Helsingissä ja muissa kaupungeissa oli 1950-luvulla esillä sekä 
julkisessa keskustelussa, että valtion ja elinkeinon harjoittajien järjestöissä. Vuoden 1956 
toimintakertomuksessaan Käsi- Ja Pienteollisuuden Keskusliitto R.y. toteaa mm., että 
keskusliitto on aktiivisesti tukenut eri puolella maata vireillä olevia käsi- ja pienteollisuus-
talojen rakentamishankkeita. Rakennushankkeiden aloitteentekijöinä toimiville käsi- ja 
pienteollisuusyhdistyksille sekä rakennustoimikunnille on laadittu ko. talojen rakentamista 
koskevat yleisohjeet, rakennuspiirustuksia, yhtiöjärjestys- sekä työselostusmalleja ym. 
selvityksiä ja ohjeita. Ko. taloja valmistui kertomusvuoden aikana Kouvolassa sekä 
Joensuussa. Rakennushankkeet ovat lisäksi olleet vireillä Helsingissä, Lohjalla, 
Riihimäellä, Varkaudessa, Savonlinnassa, Nokialla ja Lahdessa. Rahamarkkinoiden 
jatkuva kiristyminen on kuitenkin pahasti jarruttanut em. suunnitelmien toteutumista. 
 
Lauttasaaren Pienteollisuustalo Oy hankki 4498 m2 teollisuustontin Särkiniementie 5:stä. 
Uudisrakennuksen tontille toteutti yhtiön rakennusaikainen hallitus, johon kuuluivat 
 
puheenjohtajana  
Aarne Jokinen, ekonomi, asiamies, Käsi- Ja Pienteollisuuden Keskusliitto R.y.  
ja jäseninä  
Veli Pinomaa, ekonomi, asiamies Käsiteollisuuden Edistämissäätiö 
Yrjö Laine-Juva, teollisuusneuvos, kauppa- ja teollisuusministeriö 
Olavi Laine, toiminnanjohtaja, Suomen Työn liitto 
Heikki Vesterinen, tehtailija 
Jaakko Hurme, rehtori 
Heikki Hilpi, maisteri, yhtiön toimitusjohtaja.  
 
Särkiniementie 5 suunnittelijoina olivat arkkitehti Aulis Salo ja insinööri Tapio Vuorinen. 
Rakentajaksi valittiin Taitorakennus Oy. Teollisuusrakennus valmistui 15.3.1957. 
 
 
Pienteollisuustalon arkkitehti Aulis Salo 
 
 
Lauttasaaren pienteollisuustalon ohella Aulis Salo on ollut suunnittelijana muissakin 
vastaavissa hankkeissa, joista v. 1960 valmistunut Tapiolan teollisuustalo on mainittu 
Länsi-Tapiolan inventoinnissa vuodelta 2002. Rakennuksen osoite on Ahertajantie 6 ja se 
sijaitsee Weilin & Göösin painotalon, nykyisin pääosin museokäytössä olevan entisen 
teollisuustalon läheisyydessä. Tapiolan teollisuustaloa on muutettu myöhemmin ja se on 
edelleen teollisuuskäytössä. Alkuperäisessä asussaan se on noudattanut ajalleen ja 
alueelleen Tapiolassa tyypillisiä materiaalivalintoja. 
 
Aulis Salolla oli oma arkkitehtitoimisto vuosina 1950-60, minkä lisäksi hän oli toiminut 
myös rakennushallituksessa, arkkitehti Einari Teräsvirran toimistossa ja Suomen 
arkkitehtiliiton standardisoimislaitoksessa. Merkittävimmän uransa hän kuitenkin teki 
Helsingin kaupungin rakennustarkastajana vuosina 1964-82. Hänellä oli myös insinöörin ja 
juristin koulutus. Oheisessa Helsingin Sanomien muistokirjoituksessa annetaan hyvä kuva 
Salon merkityksestä Helsingin kaupungin rakennustarkastajana. 
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Tämän selvityksen tarkoituksena on antaa yleiskuva rakennuksen vaadittavista paloteknisistä 

järjestelyistä. Dokumentti on laadittu asetusten ”Ympäristöministeriön asetus rakennusten 

paloturvallisuudesta 848/2017” ja ”Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 

annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta 927/2020” sekä voimassa olevien 

ohjeiden ja käytäntöjen mukaan. 

Selvitys on laadittu 14.7.2021 päivättyjen arkkitehtiluonnospiirustusten pohjalta. 

1. Perustiedot rakennuksesta 

Kohde on Helsingin Vattuniemeen sijoittuva uudisrakenteinen asuinrakennus, johon on 

tavanomaisen asuintoiminnan lisäksi suunniteltu palveluasumiseen soveltuvia tiloja. 

Rakennuksessa on 6 kerrosta sekä kellarikerros. Kerroksissa 1–2 on palveluasumisen 

mahdollistavia tiloja ja kerroksissa 3-6 on tavanomaisia asuinhuoneistoja. Kellarikerroksessa on 

pysäköintitiloja, jätehuone sekä väestönsuojatilat. Rakennuksen kattopinnoilla on oleskelutiloja. 

Maanpinnan korko vaihtelee rakennuksen ympärillä. Rakennuksen palotekninen korkeus on n. 

21,8 m (alemman maantason pinnasta laskettuna). Ylimmän lattiatason korkeus ensisijaisesta 

sisääntulotasosta (1. kerros) on noin 15,4 metriä. 

2. Palveluasuminen 

Rakennuksen palveluasumiseen soveltuvat tilat ovat tulkittavissa hoitolaitostiloiksi niiltä osin, kun 

tiloissa on ympärivuorokautista käyttöä, tiloja käyttävät henkilöt tarvitsevat päivittäistä apua 

liikkumisessa ja muissa arjen askareissa sekä joissain tapauksissa henkilöiden poistuminen 

tapahtuu osittain tai täysin henkilökunnan tai pelastuslaitoksen avustamana. Oleellisena 

määrittelevänä tekijänä on henkilöiden kyky toimia ja poistua rakennuksesta itsenäisesti. 

Mikäli/kun tiloissa oleskelevien/majoittuvien henkilöiden toimintakyky on alentunut, kohteesta on 

laadittava erilliset YmA 848/2017:n mukaiset poistumisaikalaskelma (36 §) sekä 

turvallisuuselvitys (37 §), joiden pohjalta on toteutettava mahdollisia parantavia toimenpiteitä, 

kuten rakenteellisia parannuksia, lisättävä henkilökuntaa tai tilat on varustettava automaattisella 

sammutuslaitteistolla. 

Usein hoitolaitostiloiksi määriteltävissä tiloissa turvallisuustasoa parantavana toimenpiteenä on 

automaattisen sammutuslaitteiston lisääminen. Sammutuslaitteisto lisää myös kohteen muunto- 

ja käyttöjoustavuutta sekä antaa joiltain osin helpotuksia määräyksiin. 
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3. Paloluokka ja palokuormaryhmät 

Rakennuksen paloluokka on P1. 

Tilojen palokuormaryhmä on pääsääntöisesti alle 600 MJ/m².  

Jätehuoneen sekä irtaimistovarastotilojen (VSS-tilat) palokuormaryhmä on 600–1200 MJ/m². 

4. Suojaustaso 

Rakennuksen hoitolaitoskäytössä olevat tilat tulee varustaa hätäkeskukseen kytketyllä 

automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä, kun rakennuksessa on yli 25 vuodepaikkaa. 

Lisäksi turvallisuusselvityksen pohjalta hoitolaitoskäytössä oleviin tiloihin (kerrokset 1 ja 2) tulee 

vaatimuksena todennäköisesti automaattinen sammutuslaitteisto. Sprinklattavaksi vaaditaan 

yleensä myös sprinklattujen tilojen alapuoliset tilat, mutta jos sprinklauksella ei haeta helpotusta 

muihin suunnitteluratkaisuihin, ei sprinklausta hoitolaitostilojen alapuolisiin tiloihin ja kerroksiin 

(kellari/autosuoja) vaadita. Jos/kun autosuoja sprinklataan, autosuojalle ja hoitolaitostiloille tulisi 

järjestää erilliset paloilmoitinkeskukset. 

Asuinhuoneistot varustetaan sähköverkkoon kytketyillä akku- tai paristovarmennetuilla 

palovaroittimilla. 

Hoitolaitostilat tulee varustaa poistumisopasteilla sekä poistumisreittivalaistuksella. Autosuoja 

tulee varustaa poistumisopasteilla. 

Alkusammutuskalustona tiloissa on käsisammuttimet sekä kellari ja hoitolaitostiloissa 

pikapalopostit. 

5. Kantavat ja palo-osastoivat rakenteet 

Rakennuksen kantavat rakenteet ovat pääsääntöisesti R 60. 

• Palokuormaryhmän 600-1200 MJ/m² tilat ovat R 120 (R 60, jos sprinklattu). 

• Parvekkeiden kantavuusvaatimus on R 30. 

• Uloskäytävien tasanteet ja syöksyt R 30. 

Osastoivat rakennusosat yleensä EI 60. 

• Osastoinnit EI 90, kun palokuormaryhmä 600-1200 MJ/m² (EI 60, jos sprinklattu). 

• Parvekkeiden laatat EI 30 ja seinät EI 15. 

Osiinjako EI 15. Osiinjaosta ei aiheudu vaatimuksia ilmakanaville tai ilmanvaihtolaitteille, mutta 

savun leviämisen estäminen tulee huomioida. 
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Osastoiville oville ja ikkunoille osastointiluokkien puolitus on yleensä sallittu. 

Osastoivat ovet voivat olla normaalitilanteessa auki, mutta näiden tulee sulkeutua automaattisesti 

palotilanteessa. 

6. Palo-osastointitavat 

Rakennuksessa noudatetaan tavanomaisia palo-osastoinnin periaatteita.  

Rakennuksessa toteutuu tavanomainen käyttötarkoitus-, kerros- ja pinta-alaosastointi. Omia palo-

osastojaan ovat mm: 

• asunnot 

• uloskäytävät 

• autosuoja 

• tekniset tilat 

• hoitolaitostilat 

• varastotilat 

• jätehuone 

Hoitolaitostilojen suurin sallittu palo-osastokoko on 1600 m² ja hoitolaitosten yöpymistiloja 

sisältävän palo-osaston maksimikoko on 800 m². Majoitushuoneita sisältävä palo-osasto on 

jaettava majoitushuoneittain osiin. 

Hoitolaitosten majoitushuoneita sisältävissä kerroksissa palo-osastoja tulisi olla kerrostasolla aina 

vähintään kaksi, jotta evakuointi on vaaratilanteessa mahdollista palo-osastosta toiseen. 

Kerroskäytävillä tulee olla osastoivia ovia riittävissä määrin sekä käytävien pituuksissa on 

huomioitava Topten 117b 28 C -kortin reunaehdot ja vaatimukset. 

Autosuojan maksimipalo-osastokoko on yleensä 1500 m² (2250 m², jos paloilmoitin). Autosuojan 

palo-osastokoko suunnitelmissa on n. 2356 m², joten autosuojaa on jaettava pienempiin palo-

osastoihin tai se on sprinklattava, jolloin autosuoja voi olla yhtä palo-osastoa (maksimikoko 

10 000 m²). 

7. Palon kehittymisen rajoittaminen 

Asuintilojen pintaluokkavaatimukset ovat seinissä ja katoissa yleensä D-luokkaa. Hoitolaitostilojen 

lähtökohtaisena pintaluokkavaatimuksena on yleensä seinissä ja katoissa B-luokka ja lattialla D-

luokkaa. Autosuojan pinnat B-luokkaa. Teknisten ja varastotilojen pinnat tulee olla yleensä 

vähintään B-luokkaa. Uloskäytävien pintamateriaalit tulee olla palamattomia.  
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Julkisivussa, katossa ja eristeinä tulee käyttää vähintään B-luokan tarvikkeita. Huonomman 

luokituksen omaavan tarvikkeen käyttö tulee tarkastella erikseen.  

Viherkaton etäisyys osastoimattomasta aukkoja sisältävästä seinästä on vähintään 1 metri. 

Suuria viherkasveja ei tule sijoitella suoraan rakennuksen seinäpintaan kiinni eikä parvekkeiden 

alle. Minimietäisyytenä sivusuunnassa voidaan pitää vähintään metriä. Viherrakenteiden hoito-

ohjeisiin ja -suunnitelmiin on kiinnitettävä huomiota. 

Rakennuksen etäisyys viereisiin rakennuksiin on yli 8 metriä. 

Mahdollisten kaasujen (esim. sairaalakaasut) varastointi ja käyttö rakennuksessa tulee tarkastella 

erikseen. 

8. Poistumisturvallisuus 

Kaikista tiloista, joissa säännöllisesti oleskellaan tai työskennellään, tulee olla pääsy vähintään 

kahteen erilliseen uloskäytävään, paitsi asuinhuoneistoista, joista riittää yksi uloskäytävä sekä 

varatie ikkunan/parvekkeen kautta pelastuslaitoksen toimenpitein tai parvekeluukkuratkaisulla. 

Uloskäytävien leveys yleensä 1200 mm. 

Sallitut maksimipoistumisetäisyydet ovat: 

• hoitolaitostilat yleensä: 40 m (45 m, kun tilat sprinklattu) 

• hoitolaitostilojen yöpymistilat: 30 m 

• tilat (asunnot), joista on yksi uloskäytävä: 30 m 

• muut tilat: 45 m (50 m, jos paloilmoitin; 60 m, jos sprinklattu). 

Niiltä osin, kun reitti kahteen erilliseen uloskäytävään yhtyy, tulee poistumismatka laskea 

kaksinkertaisena. 

Poistumismatkat lasketaan pääosin tilan perältä. Pienehköistä hoitolaitostiloista, joista on kulku 

sisäisen käytävän kautta uloskäytäviin, poistumismatka voidaan laskea tilan ovelta. 

Poistumismatkoihin tulee kiinnittää huomioita uloskäytävien sijoittelussa ja järjestelyissä. 

Palveluasumisen osalta tulee suosia sivusuuntaista evakuointia, eli hoitolaitostiloja sisältävissä 

kerroksissa tulisi olla mahdollista evakuoida henkilöitä kerrostasolla palo-osastosta toiseen. 

Rakennuksessa on kaksi osastoitua uloskäytäväporrashuonetta koko rakennuksen läpi, ja lisäksi 

siipiosan päädyssä on yksi osastoitu uloskäytävä kerrosten kellari-2 (hoitolaitostilat) välillä. 

Kellarikerroksesta sekä maantasokerroksesta on mahdollista poistua myös suoraan ulos. 

Autosuojasta kulku osastoituihin uloskäytäviin (jotka palvelevat myös muuta rakennusta) tulee 

järjestää savusulkutilan kautta. 
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9. Sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt 

Pelastusteiden ja nostopaikkojen mitoituksessa on noudatettava paikallisen pelastusviranomaisen 

suunnitteluohjetta (hiklu-ohje).  

Sammutusreitti rakennuksen kellarikerrokseen on suoraan ulkoa. 

Jokaiselle poistumisalueelle johtaa vähintään yksi paarikuljetukseen soveltuva reitti. 

Savunpoisto rakennuksesta on pääosin painovoimainen. 

• Savunpoisto käsin avattavien ikkunoiden ja ovien kautta palokunnan toimenpitein. 

• Kerroskäytävien savunpoisto tulee järjestää hallitusti kaukolaukaistavan 

ikkunan/luukun/kuilun kautta. 

• Porrashuoneiden savunpoisto kaukolaukaistavilla luukuilla, 1 m². 

• VSS-tilojen savunpoisto hätäpoistumiskuilujen kautta. 

Autosuojan savunpoiston toteutus ja mitoitus riippuu mm. autosuojan osastointijaosta, 

avoimuudesta sekä sprinklauksesta. Nykysuunnitelmien mukaisesti autosuoja tulee 

todennäköisesti varustettavaksi koneellisella savunpoistolla. 

10.  Yhteenveto 

 Esittyjen suunnitelmien mukaista kokonaisuutta voidaan pitää toteutuskelpoisena, kun 

suunnitelmien kehittämisessä otetaan huomioon tässä selvityksessä esitetyt asiakohdat. 

Johtuen suunnitelmien tarkkuustasosta, selvitys ei ota kantaa tarkkoihin yksityiskohtiin ja 

tarkemmat suunnitteluratkaisut tulee käydä läpi suunnitelmien tarkentuessa. Vaatimukset voivat 

myös muuttua, mikäli suunnitelmiin tehdään oleellisia muutoksia. 

 

Allekirjoitus 

 

 

Miro Helminen 

Paloturvallisuusasiantuntija, RI  

miro.helminen@jensenhughes.com  

040 840 3842 
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