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Kaupunkiympäristön toimiala   
Asemakaavoitus   

 

 
VUOROVAIKUTUSRAPORTTISSA esitetään vastineet kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin. 
Vuorovaikutusraporttia täydennetään kaavaprosessin edetessä.  

 

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI 
 
Lauttasaarentie 8 asemakaavan muutos (nro 12473)  
 

 
 
 
Vuorovaikutusraportin sisältö  
 

Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot asemakaavan muutok-
sen (kaavaratkaisu) valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipi-
teistä, muistutuksista ja lausunnoista (huomautukset) sekä vastineet 
niihin. 
 
Jäljennökset kaikista kaavan valmisteluaikana saaduista kannan-
otoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista nähtävissä Helsin-
gin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11–13. 
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Kaavoituksen eteneminen 
 

 
 
  

Vireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 tontin omistajan hakemuksesta

OAS 

•OAS ja kaavan valmisteluaineistoa nähtävillä 15.5.–5.6.2017

•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja 
Lauttasaari -lehdessä

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus

•kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville

•julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset

•mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot 

Hyväksyminen

•mielipiteisiin, lausuntoihin ja muistutuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka 
löytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat

•kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy kaavan arviolta elokuussa 2018 

•tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä 
kirjallisesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana

•hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen

•kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on 
hylätty. 
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YHTEENVEDOT ESITETYISTÄ HUOMAUTUKSISTA JA VASTINEET NIIHIN 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo 15.5.–
5.6.2017 

 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 

 
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat viereisellä tontilla sijaitsevan kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen huomioimiseen ja kaupunkitilan 
laadun säilyttämiseen, tontin kohdalla ja läheisyydessä sijaitsevien kal-
liotilojen huomioimiseen jatkosuunnittelussa, melutasoihin ja ääneneris-
tykseen, asuntojen tuloilman ilmanlaatuun sekä ilmastonmuutoksen hil-
lintään ja siihen sopeutumiseen. 

 
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, 
että kaavaratkaisussa on annettu uudisrakennuksen korkeutta ja julkisi-
vumateriaaleja koskevia määräyksiä, on huomioitu maanalaiset kallioti-
lat, tontille on teetetty liikennemeluselvitys, jonka perusteella on mää-
rätty julkisivuille ääneneristävyystasot, asuntojen tuloilman sisään-
otosta on annettu määräys ja tontin vihertehokkuutta pyritään edistä-
mään useilla piha-alueita koskevilla asemakaavamääräyksillä. 
 
Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:  
 

 Helen Oy  

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 kaupunginmuseo 

 kiinteistöviraston geotekninen osasto 

 kiinteistöviraston tonttiosasto 

 pelastuslaitos 

 rakennusvirasto 

 ympäristökeskus 
 

Vastineet viranomaisten kannanottoihin  
 
Kaupunkikuva 

 
Tontilla nykyisin sijaitsevan harjakattoisen toimistorakennuksen harja-
korko on noin +26,0 ja räystäskorko noin +22,4. Kaavaratkaisussa 
määrätään uudisrakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusase-
maksi +26,0. Korkeimman 6-kerroksisen rakennusosan tulee olla si-
säänvedetty katujulkisivusta. Lauttasaarentien puolelle määrätään ra-
kennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylimmäksi kor-
keusasemaksi +23,3. Vesikaton yläpuolelle ei saa rakentaa teknisiä ti-
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loja, kuten ilmanvaihtokonehuoneita. Pääasialliseksi julkisivumateriaa-
liksi määrätään ympäristöön sopiva muurauksen päälle tehtävä vaa-
leansävyinen rappaus.  
 
Kalliotilat 

 
Asemakaavakarttaan on lisätty merkintä ”Tontin kohdalla sijaitseva tek-
nisen huollon tunneli”. Lisäksi kaavaratkaisussa edellytetään, että tun-
nelin läheisyydessä ei saa suorittaa rakentamista tai louhintaa siten, 
että siitä aiheutuu tunnelille tai siellä oleville toiminnoille haittaa ja että 
louhinta ja rakentaminen eivät saa aiheuttaa vahinkoa rakennuksille, 
maanalaisille tiloille tai rakenteille, kaduille, katupuille tai kunnallisteknii-
kan verkostoille eikä metron liikennöinnille saa aiheutua häiriötä. 
 
Ympäristöhäiriöt 

 
Tontille kohdistuvat liikennemelutasot on tutkittu liikennemeluselvityk-
sessä (Akukon 170920-01, 25.9.2017), jonka perusteella julkisivuille on 
kaavaratkaisussa määritetty ääneneristävyyden vähimmäisvaatimuk-
set. Kaavaratkaisussa asunnot eivät saa avautua yksinomaan niille jul-
kisivuille, joille on annettu ääneneristävyysmääräys. Rakennusmassa 
suojaa piha-aluetta liikennemelulta niin, että päiväajan melutaso on 
suurimmassa osassa pihaa 50-55dB. Asunnoissa on oltava koneellinen 
ilmanvaihto ja tuloilman sisäänottoa ei saa sijoittaa niille julkisivuille, 
joille on annettu ääneneristävyysmääräys. 
 
Ilmastonmuutos ja vihertehokkuus 

 
Kaavaratkaisun mukaan pihakannesta tulee olla kasvullista alaa vähin-
tään 25 %, tontilla sijaitseva avokallio tulee säilyttää ja maanvaraiselle 
pihan osalle tulee istuttaa vähintään yksi suurikokoinen puu. Kylmissä 
talousrakennuksissa ja katoksissa tulee olla viherkatto.  
 

 
Yhteenveto mielipiteistä  

 
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat rakennustyömaan aikaisten räjäytys- ja louhinta-
töiden valvontaan ja töistä ympäröiville kiinteistöille mahdollisesti aiheu-
tuviin vahinkoihin, työmaaliikenteen järjestämiseen, sekä uuden päivä-
kotiyksikön sijoittamiseen tontille.   
 
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakentamisen 
aikaiset haitat huomioidaan ja pyritään minimoimaan kaavaratkaisussa 
ja tarkemmin rakennuslupavaiheessa. Kaupunki tarkastelee uusien päi-
väkoti- ja koulutilojen rakentamista alueellisesti ja tulevaisuuden tilatar-
peisiin varaudutaan. 
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Kirjallisia mielipiteitä saapui 2 kpl. 
 

Vastineet mielipiteisiin aihepiireittäin 
 
 Rakentamisen aikaiset haitat 
 

Mielipiteessä huomautetaan, että rakentamisen aiheuttamia räjäytys- ja 
louhintatöitä tulee valvoa huolellisesti, räjäytysten voimakkuuksia mi-
tata kiinteistökohtaisesti ja työmaaliikenne järjestää siten, että raskas 
ajoneuvoliikenne ei ylly Meripuistotiellä kohtuuttomaksi. 
 
Vastine 
 
Kaikissa rakentamishankkeissa edellytetään tarkka työmaasuunnitelma 
rakennuslupavaiheessa. Työmaasuunnitelmassa on esitettävä mm. mi-
ten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön, rakennuksiin ja maan-
alaisiin rakenteisiin minimoidaan. Työmaasuunnitelmassa esitetään mi-
ten kulkuyhteydet, ajoyhteydet ja pelastusreitit järjestetään työmaan ai-
kana. Naapureita kuullaan rakennusluvan yhteydessä. Lisäksi kaava-
ratkaisussa on määräys ”Louhinta ja rakentaminen eivät saa aiheuttaa 
vahinkoa rakennuksille, maanalaisille tiloille tai rakenteille, kaduille, ka-
tupuille tai kunnallistekniikan verkostoille. Metron liikennöinnille ei saa 
aiheutua häiriötä.” 
 
Päiväkotiyksikön sijoittaminen tontille 
 
Mielipiteessä ehdotetaan, että tontille voisi sijoittaa suomenkielisen päi-
väkotiyksikön sillä perusteella, että Lauttasaaressa on pulaa päiväkoti-
paikoista. 
 
Vastine 
 
Kaupunki on tehnyt Lauttasaaren alueella palveluverkkotarkastelua. 
Osoitteeseen Vattuniemenkuja 4 suunnitellaan n. 600 oppilaan ala-
aste- ja 220 lapsen päiväkotitiloja. Tilat saadaan käyttöön arviolta 
vuonna 2020, mikäli hankkeeseen ei tule viivästyksiä. Alustavia suunni-
telmia on olemassa myös lisätiloille tilatarpeen kasvaessa tulevaisuu-
dessa entisestään. 


