
Kaava nro määräys muuta

Sörnäistenniemi 11780

AK-korttelialueella rakennuksiin on rakennettava
tasakatto, joka on tehtävä viherkattona ja
terassina.

Määräys koskee suurinta osaa AK-
korttelialueen tontteja, yhteensä noin 80 000
k-m². Määräys on toteutunut vain osittain

Verkkosaaren eteläosa 12284

Korttelin 10600 tonteille 1–6 alle neljä kerrosta
korkeiden rakennusten katot tulee rakentaa
viherkattoina. + Korttelin 10601
kuusikerroksisten rakennusosien katot tulee
rakentaa viherkattoina ja terasseina.

Määräys koskee noin 7 000 k-m². Määräys
toteutunee esitetyn suunnitteluratkaisun
mukaisesti. + Määräys koskee noin 10 000
k-m². Määräys toteutunee esitetyn
suunnitteluratkaisun mukaisesti.

Verkkosaaren pohjoisosa 12375

Kattopintojen on oltava viherkattoa ja terassia
sekä aurinkopaneelien/-keräimien käytössä. + P-
korttelissa 10655 rakennusten katot on tehtävä
viherkattoina.

Määräys koskee koko kaava-aluetta,
yhteensä noin 150 000 k-m². + Päiväkodille
osoitetulle tontille on annettu erillismääräys,
joka pyrkii alleviivaamaan katon
suunnittelun poikkeuksel-lista merkittävyyttä
kyseisessä korttelissa johtuen sen nä-
kyvyydestä ja toiminnasta.

Koksikadun kolmio 12291

AK-korttelialueella yksikerroksisten
rakennusosien kattopinnat tulee rakentaa
viherkattona ja terassina ja niille tulee olla
esteetön pääsy yhteispihalta.

Määräys koskee pientä osaa korttelista,
yhteensä noin 450 m2.

Kalasataman keskus 12070

K-korttelialue: Rakennusten katot tulee rakentaa
viherkantena, joka on varustettu istutuksin ja
tuulelta suojatulla oleskelualueella.

Kalasataman keskuksen kansi- ja
kattopintoja koskevat määräykset käsittävät
yhteensä noin 12 000 m2. Viherkannet ovat
toteutumassa asemakaavan mukaisesti.

Vilhonvuorenkadun jatke 12302
K-korttelialueella rakennuksen katto tulee
rakentaa viherkattona ja terassina.

Määräys koskee 12 500 k-m2 liike- ja
toimitilakerrosalaa.

Työpajanpiha 12390

Alle kuusi kerrosta korkeiden rakennuksen osien
katot tulee rakentaa pihakantena, terassina tai
viherkattona.

Määräys koskee osaa korttelista, pinta-
alaltaan yhteensä noin 2 000 m².

Lapinmäentie 1 ns. Pohjola-talo 12383

Muiden kuin suojeltujen pihakansien pinta-alasta
vähintään 50 % tulee rakentaa viherkantena. +
Uusien asuinrakennusten kattopinnoista
vähintään 50 % tulee rakentaa viherkattoina.
Suojeltuihin rakennuksiin tulee vesikaton
uusimisen yhteydessä rakentaa viherkatot, mikäli
se on rakennusteknisesti mahdollista.

Kaavan yhteenlaskettu kerrosala 69 170 k-
m².

Munkkiniemen puistotie 25, ns. Koneen talo 12205

Rakennusten kattopinnat tulee mahdollisuuksien
mukaan käyttää terasseina. Ellei yksikerroksisten
rakennusosien päällä olevilla katoilla ole
terassia, ne tulee kattaa viherkatolla. Kerrosala yhteensä 11 700 k-m².

Pikku Huopalahden pohjoisosa kartta

Kaikkiin yksi- ja kaksikerroksisiin rakennusosiin,
auto- ja polkupyörä- ym. katoksiin tulee rakentaa
viherkatto.

Kaavan yhteenlaskettu kerrosala 109 800 k-
m².

Kruunuvuori 12330

Korttelin 49325 2-kerroksiseen rakennukseen on
rakennettava muotoiltu oleskelukatto, joka
tehtävä viherkattona ja terassina. Viherkaton
kasvualustan on oltava vähintään 300 mm ja
kattoviisteen alle 20 astetta. Räystäslinjan tulee
seurata katon muotoja.

Määräys koskee osaa korttelista, jonka
kokonaiskerrosala on 3 560 m2.

Ratapihakorttelit (Pasila) 12360

Ekologisia viherkattoja tulee rakentaa vähintään
50% korttelin kattopinta-alasta.
Viherkattopintojen tulee muodostaa yhtenäisiä
alueita. Katon kasvualustan paksuuden tulee
vaihdella. Kaikki korttelialueet (n. 180 000 k-m²)

Asemamiehenkatu 3 (Itä-Pasila) 12391

Hulevesien johtamista sadevesijärjestelmään
tulee viivyttää viherkatoilla ja pihakansi-
istutuksilla. Viherkattoja tulee rakentaa vähintään
50% korttelin kattopinta-alasta. Muille
kattopinnoille tulee sijoittaa terasseja ja
oleskelupaikkoja asukkaiden käyttöön.
Käytettävän viherkattotyypin korkeintaan VI-
kerroksisen rakennuksen osan katolla tulee olla
vähintään puoli-intensiivinen ja kasvualustan
paksuuden vähintään 200 mm. Muilla
kattopinnoilla viherkaton tulee olla vähintään
ekstensiivinen. Pihakannen istutusten tulee olla
tyypiltään intensiivisiä ja kasvualustan tulee olla
kasvilajikohtaisten vaatimusten mukaisesti 200-
1000 mm.

Kohteen (asuin)rakennusoikeus on 14 000 k-
m².



Keskustakortteli (Pasila) 12261

Kaikilla korttelialueilla ja korttelialueiden
ulokkeilla tulee toteuttaa viherrakenteena
vähintään 30 % siitä yläpohjarakenteiden pinta-
alasta, jolle olisi muun käytön estämättä
mahdollista sijoittaa viherrakenteita. Kaikilla korttelialueilla (yht. n. 180 000 k-m²)

Tornialue (Pasila)

Tornialueen viihtyisyyden lisäämiseksi matalien
rakennuksen osien katot suunnitellaan
kattoterasseiksi ja/tai viherkatoiksi. laajuus 150-200 000 k-m²

Kuninkaantammi (kaikissa kaavoissa)

12150,
12166,
12313,
12352
ja
12401

Viherkattoja edellytetään kaikissa matalissa
rakennuksissa ja katoksissa sekä julkisissa
rakennuksissa ja pysäköintitalossa.

Atlantinkaari (Jätkäsaari) 12331

Sisäpihalle sijoittuvien matalampien rakennusten
kattopinnat, joilla ei ole terasseja
toteutetaan viherkattoina. Alle kahdeksan
kerroksisten rakennusten kattopinnat, joilla ei ole
terasseja toteutetaan viherkattoina.
Pysäköintitalon kattopinnat tulee toteuttaa
viherkattoina.

Saukonlaituri (Jätkäsaari) 12270
Kattopintojen, joilla ei ole terasseja, on
oltava viherkattoja

Kannelmäen ostari 12381

Tietyt yksikerroksiset rakennuksen osat ja
talousrakennukset tulee varustaa
viherkatolla. Viherkattopintaa muodostuu alueelle
yhteensä noin
500 m2, mikä osaltaan edesauttaa hulevesien
viivyttämistä.

Isonpellontie (Pukinmäki) 12353
Alle 15 % kaltevuudella olevat kattorakenteet
tulee toteuttaa ensisijaisesti viherkattona.

Halsuantie (Kaarela) 12304

Kortteleissa 33157 ja 33160 ja ohjeellisella
tontilla 33163/5 tulee rakentaa yksi- tai
kaksikerroksinen asuntoja, kerho- tai saunatiloja
sisältävä viherkattoinen siipirakennus
kehystämään pihaa. Mahdolliset
talousrakennukset tulee rakentaa viherkat-
toisina.

Vähäntuvantie (Konala) 12384

Tonteille saa rakentaa autosuojia vain merkitylle
alueelle. Niissä tulee
olla viherkatto.

Rakuunantie (Munkkiniemi) 12363

Uusilta kortteleilta edellytetään
hulevesien käsittelyä pääosin tontilla
viivyttämällä, esim. viherkattojen,
hulevesirakenteiden ja hulevesialtaiden/-
kosteikkojen avulla.

Risupadontie (Oulunkylä) 12240

Alueille saa rakentaa viherkattoisia
talousrakennuksia kerrosalan lisäksi. Erillisiin
autosuojiin on rakennettava viherkatot.

Fallkullan kiila (Malmi) 12380

Rakennuksissa tulee olla joko viherkatto tai vinot
lappeet ja sileä ja tummasävyinen katemateriaali.
Asuinkorttelien katot saa rakentaa viherkattoina,
jolloin viherkatot
puoliläpäisevinä pintoina vähentää kovan pinnan
määrää ja pienentää viivytystarvetta.
Liikerakennusten korttelialueen katot on
toteutettava viherkattoina. Autopaikkojen
korttelialueella katot tulee toteuttaa viherkattoina.

Roihupellon kampus 12364

Kattopinnat on rakennettava viherkattoina
hulevesien hidastamiseksi tai näiltä kattopinnoilta
valuvien hulevesien hidastaminen on
järjestettävä kiinteistössä tai tontilla muulla
tavalla, esimerkiksi pihalla vesiä keräävillä ja
valumia hidastavilla painanteilla.

Länsi-Käpylä 12350 Talousrakennukset: viherkatto on sallittu.

Nahkahousuntie 5 (Lauttasaari) 12398 Rakennusten katot on tehtävä viherkattoina.

Steven Hollin suunnittelema asuinrakennus
Meander (Taka-Töölö) 11700

Tulee saamaan viherkaton. Aloite on tullut
hankkeeseen ryhtyvältä. Kaavassa edellytettiin
sinkkikattoa. Poikkeama kaavasta tullaan
hyväksymään.



Laajasalon kauppakeskuksen alue 12430

Pysäköintilaitoksessa oltava viherkatto +
huoltoaseman tms. korttelialueella vähintään 100
m² viherkattoa

Kivikon ampumarata- ja agilityhalli 12369

Rakennusten kattomuodon tulee ainakin osittain
soveltua aurinkopaneelien asentamiseen tai
viherkatoksi.

Lirokujan ja Keinulaudantien alue (Kontula) 12088

Asuinrakennuksissa on suositeltavaa toteuttaa
kattokaltevuudeltaan alle 20 % olevat katot
hulevesiä viivyttävinä viherkattoina. Kaikissa
talousrakennuksissa tulee olla viherkatto.

Kaarenjalka 5 ja Keinulaudantie 7 (Kontula) 12415

Asuinrakennuksissa on suositeltavaa toteuttaa
kattokaltevuudeltaan alle 20 % olevat katot
hulevesiä pidättävinä viherkattoina ja tasakatot
terassina tai hulevesiä pidättävinä viherkattoina.
Pysäköintilaitoksissa ja talousrakennuksissa
tulee olla viherkatto.

Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1
(Mellunmäki) 12371

Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti
15.12.2015 kaavan valmisteltavaksi.

Karhunkaatajan alue kartta

Kaikkiin yksikerroksisiin rakennusosiin,
talousrakennuksiin, auto- ja polkupyöräkatoksiin
ja vastaaviin tulee rakentaa viherkatto.

Vasta suunnitteluperiaatteet, luonnos
tulossa keväällä 2017.

Vuosaaren keskustan alue kartta
Tutkitaan mahdollisuutta viherkattojen
rakentamiseen hulevesien hallitsemiseksi. Suunnitteluperiaatteet

Puusepänkadun korttelit 12319

Asuinkerrostalojen korttelialue: Rakennuksiin on
rakennettava tasakatto, joista vähintään 1/3 on
toteutettava hulevesiä pidättävänä viherkattona.

Kirvesmiehenkatu 2 (Herttoniemi) ATT:n / Hekan kohde

Vanamotie 13 (Marjaniemi) 12436
Talousrakennusten katto on toteutettava
hulevesiä pidättävänä viherkattona.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa
17.1.2017.

Yläkiventie 6 (Myllypuro) 12409

Tontilla olevan yksikerroksisen rakennusosan
katto on toteutettava terassina tai hulevesiä
pidättävänä viherkattona.

Hermannin Lautatarhankatu 2c 12283
Yhteis-, liike-, varasto-, huolto- ja teknisten tilojen
rakennusalan rakennuksessa oltava viherkatto.

Vuosaaren Lokkisaarenpuisto 12279

AK-korttelialueella tulee vesikatto toteuttaa
viherkattona, jonka kasvukerros pidättää
hulevesiä

Vuosaaren Punakiventie 1 - 11 12280

Tontilla 54079/3 tulee vesikatto toteuttaa
viherkattona, jonka kasvukerros pidättää
hulevesiä

Meri-Rastilan Lohiniemenranta 12399
A-1 ja AS -korttelialueilla on rakennuksessa
oltava hulevesiä viivyttävä viherkatto

Maunulan Pirjontien ja Pirkkolantien
ympäristö 12420

Talousrakennuksissa ja autokatoksissa tulee olla
viherkatto.

Vuosaaren Neitsytsaarentie 2 - 8 12429

Kattopinnat on rakennettava viherkattoina
hulevesien hidastamiseksi tai näiltä kattopinnoilta
valuvien hulevesien hidastaminen on
järjestettävä kiinteistössä tai tontilla muulla
tavalla, esimerkiksi pihalla vesiä keräävillä ja
valumia hidastavilla painanteilla. Kaikkiin
yksikerroksisiin rakennusosiin yms. tulee
rakentaa viherkatto. Kattopinnoilla on
varauduttava uusiutuvan energian


