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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

TEHDYT MUUTOKSET JULKISTEN NÄHTÄVILLÄOLOJEN JÄLKEEN
Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:
Kaupunkiympäristölautakunnan jatkosuunnitteluohjeiden johdosta:
-Asuinkerrostalot, vähintään 1 ap / 135 k-m2. Määräys
ei koske erityisa
-Alueella ei ole
asuinrakentamiselle ole autopaikkavelvoitetta. Asemakaavan
asuinrakentamisen pysäköinnin mitoituksena on käytetty 1 ap /
135 k-m
seuraavat määräykset on poistettu:
Jos tontilla on kaupungin tai ARA vuokra-asunto ja, niiden
osalta voidaan kaavoituksessa käyttää 20 % pienempää auto-asunnoille ei tarvitse rakentaa autopaikkoja. Muun
erityisasumisen pysäköintitarve määritellään tapauskohtaisessa
selvityksessä, joka tulee hyväksyttää liikenne- ja katusuunnittelupalvelussa.
teiskäyttöautojärjestelmään tai muulla tavalla varaavansa yhtiön
asukkaille yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuuden, autopaikkojen vähimmäismäärästä voidaan vähentää 5 ap yhtä yhteiskäyttöa
nimeämättöminä, voidaan kokonaispaikkamäärästä vähentää 10
%. Jos paikkoja toteutetaan yli 200, voidaan kokonaispaikkamäärästä vähentää
olla kaupungin tai ARA-vuokra-asuntojen osalta yhteensä enintään 40 % ja muun asuntotuotannon osalta yhteensä enintään
Muistutusten johdosta:
rakennuksiin. Jokaiseen
kortteliin on rakennettava yksi korttelin yhteiskäyttöinen kierrätyshuone. Kortteleiden 20867 ja 20868 ravintoloiden jätehuoltoa
varten jäte
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sijoittaa rakennuksiin. Jokaiseen kortteliin on rakennettava yksi korttelin yhteiskäyttöinen
kierrätyshuone lukuun ottamatta korttelia 20237. Kortteleiden
20867 ja 20868 ravintoloiden jätehuoltoa varten jätesäiliöitä saa
sijoittaa viereiselle puistoalueell
-ala on
-20866 ja 20870 alle
yhdeksän kerrosta korkeiden rakennusten kattopinta-ala on toteutettava pääosin viherkattona tai kattopuutarhana lukuun ottamatta LPA-1 -

rakennusala, jolle saa
lisäksi sijoittaa liike-korttelialue 20869 on osoitettava tontin

merkintä on lisätty korttelialueelle 20176.
Merisiilinkadun, Vuokkokalankadun ja Korallikadun katumitoituksia on levennetty, jotta katualueille on mahdollista mitoittaa jatkosuunnittelun yhteydessä katupuita. Vastaavasti edellä mainittujen tonttikatujen varrella olevia AK- ja ALP korttelialueita on
kavennettu. AK- ja ALP korttelialueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus 317 200 k-m2 on vähentynyt 316 100 k-m2:iin.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausunnon johdosta:
lisätty määräys
setta sijoittaa katolle ulottuvan ilmanvaihtokanavan/hormin
lle
Henry Fordin aukion kohdalle
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Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
-, YU- ja PKL-korttelialueilla liiketila tulee rajata siten, että se voi toimia itsenäisenä
toimisto- ja aulatiloista riippumatta. Liiketila on varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylimmän tason yläpuolelle johdettavalla paloeristetyllä poistoilmahormilla.
antaa umpinaista vaikutelmaa. Kaavamääräys ei koske TY-,
LPA-1 ja ET
aali on lasi. Kaavamääräys ei koske KL- ja PKL -

lisätty mä

au
jestää pihakannen tai katualueen alainen yhteys tontille 20851/1,

jestää pihakannen tai katualueen alainen yhteys tontille 20854/2,

nen alueen osa. Alueen tulee olla pääosin kivetty ja alueella saa
olla istutuksia. Sijainti o
merkintä on muutettu merkin-

merkintöjä on poistettu Korallikujalla.
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merkintä on merkitty korttelin 20851 ja kortteleiden 20850 ja
20852 välille sekä korttelin 20854 ja kortteleiden 20853 ja 20855
välille.
LPA -1rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemaa +30,0
on muutettu korkeusasemaksi +35,0.

Tonteille 20865/1, 20865/2, 20865/5 ja 20870/2 on lisätty liiketilojen kerrosalaa koskevia merkintöjä.
vanto. Perustusten sokkeli tulee toteuttaa jatkuvana ja anturan
-merkintä lisätty kortteliin 20867.
-merkintä lisätty Purjekalanaukiolle ja Laivakadun eteläosaan.
-merkintöjä lisätty
VP-1 alueelle.
AK- ja ALP korttelialueita koskien:
-, huolto-,
vapaa-ajan- ja pesulatilat sekä talosaunat saa rakentaa asemaAsukkaiden käyttöön tulee rakentaa riittävien varasto- ja huoltotilojen lisäksi vähintään seuraavat asumisen aputilat: talopesula,
kuivaustila ja vapaa-ajantila. Tilat saa rakentaa asemakaava-

tilan julkisivun pituudesta tulee toteuttaa lattiatasosta asti avattadesta vähintään kolmasosa tulee olla avattavissa lattiatasosta
asti vähintään 2,1 metrin korkeuteen lukuun ottamatta Laivaka-
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päälle rapattuja tai vastaavaan laatutasoon rakennettuja. Katto-

päälle rapattuja. Räystäiden ja kallistettujen julkisivun osien materiaali tu
-z -merkinnällä merkityn sisäänvedetyn alueen
yläpuoliselle osalle saa toteuttaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi viherhuoneita huoneistoa kohden enintään 8 ksemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi, mikäli siihen liittyvälle kattoterassille toteutetaan käyttövesiviemäröinti kattoterassin monipuolisen käytön

kalanaukion ja Pallokalanaukion puoleisilla julkisivuilla kerrosluvun vaihtuessa rakennuksen julkisivun osa on jäsennöitävä vie-merkintää koskevia määräyksiä on täydennetty määräyksellä
ontilla on varustettava savuhor- -merkintää koskevia määräyksiä on täydennetty määräyk- ja porrasrakenteiden materiaali on
-ajantilojen kohdalla tulee toteuttaa
enintään 2,1 metriä syvä sisäänkäyntipiha vähintään huoneiston
tulee rajata alemmasta korkotasosta muurilla, joka ulottuu vähintään 0,2 metriä sisäänkäyntipi-

-merkintää koskevista määräyksistä on poistettu määräys

joka ulottuu vähintään 0,2 metriä sisäänkäyntipihan korkotason
-

-3 merkityllä alueella terassialuetta saa
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rajata lasisilla sivuseinillä ja katoksilla enintään 3,5 metrin etäintää koske-

Muutettu kerroslukua koskevat VI(2/3)-merkinnät VI(3/4)-merkinnöiksi ja VII(2/3)-merkinnät muutettu merkinnöiksi VII(3/4)merkinnöiksi.
20852 ja
20853 20855 välille.
Kaavakarttaan, merkintöihin ja määräyksiin on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia keskeisen sisällön olennaisesti muuttumatta.
Aineistoon tehdyt täydennykset:
kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden
osalta
kaavaselostusta on päivitetty seuraavien kappaleiden osalta: - Tiivistelmä, Tavoitteet, Asuinkerrostalojen korttelialue (AK), Liikenne,
Esteettömyys, Tuulisuus, Tonttitalous, Vaikutukset liikenteeseen,
Vaikutukset ilmastomuutoksen hallintaan ja energiasäästörakentamiseen ja Muut suunnitelmat ja päätökset.
kaavakartan nimiö on päivitetty
kirjoitusvirheitä on korjattu kaavakartasta ja kaavaselostuksesta.

