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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee neljää Lauttasaa-
ren luoteisosassa sijaitsevaa tonttia.

Osoitteessa Luoteisväylä 14 tavoitteena on mahdollistaa kahden
uuden erillispientalon rakentaminen kahdelle tyhjälle tontille. Voi-
massa olevassa asemakaavassa A-1 asuin- ja ateljeerakennus-
ten korttelialueella sijainnut suojeltu ateljeerakennus on purettu,
eikä sitä tarvitse enää huomioida tonttien suunnittelussa. Ton-
teista tulee AO-korttelialuetta. Asuinkerrosalaa on yhteensä
440 k-m2, josta uutta asuinkerrosalaa on 140 k-m2. Tyhjän tontin
rakentaminen täydentää ja parantaa Luoteisväylän kaupunkiku-
vaa.

Osoitteissa Katajaharjuntie 2-4 ja Puistokaari 11 tavoitteena on
mahdollistaa kahden olemassa olevan 5-kerroksisen asuinkerros-
talon korottaminen yhdellä lisäkerroksella. Katajaharjuntie 2-4:ssä
lisäkerroksen laajuus on n. 950 k-m2 ja uutta asuinkerrosalaa tu-
lee 580 k-m2. Puistokaari 11:ssä lisäkerroksen laajuus ja uusi
asuinkerrosala ovat kumpikin 820 k-m2. Lisäkerrosten rakentami-
nen ei edellytä uusien autopaikkojen rakentamista. Asuinkerrosta-
lojen korottaminen muuttaa kaupunkikuvaa ja tiivistää kaupunkira-
kennetta.

Tontit ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
musten johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoi-
den kanssa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Luoteisväylä 14:ssä kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa
kahden uuden 2-kerroksisen erillispientalon rakentaminen tyhjil-
lään oleville tonteille. Tontilta 31052/14 on purettu suojeltu atel-
jeerakennus, mikä mahdollistaa tontin suunnittelun nykyistä ase-
makaavaa vapaammin. Tavoitteena on sovittaa uudisrakentami-
sen massoittelu, korkeus, julkisivumateriaalit ja suhde katutilaan
luontevasti osaksi Luoteisväylän eteläosan pientalomiljöötä.

Katajaharjuntie 2-4:ssä ja Puistokaari 11:ssä kaavaratkaisun ta-
voitteena on mahdollistaa kahden olemassa olevan 5-kerroksisen
asuinkerrostalon korottaminen yhdellä lisäkerroksella. Tavoitteena
on lisäkerrosten sovittaminen olemassa oleviin rakennuksiin ja
ympäröivään rakennuskantaan julkisivumateriaalien, kattomuoto-
jen ja rakennusten korkeuden avulla.
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Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että edistetään täydennysrakentamista, toteute-
taan AM-ohjelman asuntotuotantotavoitteita ja edistetään uusien
asuntojen laadukkaita toteutustapoja.

Mitoitus

Luoteisväylä 14:ssä tonttien 31052/13 ja 14 yhteenlaskettu pinta-
ala on 1 517 m2. Tontti 31052/14, joka on nykyisessä asemakaa-
vassa A-1 -korttelialuetta, on laajuudeltaan 950 m2 ja muuttuu AO
-korttelialueeksi. Tontit muodostavat uuden ohjeellisen tontin
31052/15. Kaavaratkaisussa tonteille on osoitettu yhteensä 440 k-
m2 asuinkerrosalaa ja 90 k-m2 kerrosalaa autonsäilytystiloille.
Kaavaratkaisun myötä tonttien yhteenlaskettu asuinkerrosala kas-
vaa voimassa olevassa asemakaavassa osoitetun, puretun atel-
jeetyötilan kerrosalan verran, 140 k-m2. Autonsäilytystilojen ker-
rosala kasvaa 20 k-m2. Asuinkerrosalan perusteella laskettuna
tonttitehokkuudeksi tulee e=0,29 ja autonsäilytystilojen kerrosala
mukaan lukien e=0,35. Tonteille tulee kaksi erillispientaloasuntoa.

Katajaharjuntie 2-4:ssä tontin 31066/7 pinta-ala on 3 408 m2. Kaa-
varatkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 580 k-m2. Tontin ra-
kennusoikeudeksi tulee 4 890 ja tonttitehokkuudeksi e=1,43. Noin
960 k-m2 laajuiseen lisäkerrokseen tulee n. 11 asuntoa.

Puistokaari 11:ssä tontin 31086/1 pinta-ala on 4 438 m2. Kaava-
ratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 820 k-m2. Tontin raken-
nusoikeudeksi tulee 4 300 ja tonttitehokkuudeksi e=0,97. Noin
820 k-m2 laajuiseen lisäkerrokseen tulee n. 12 asuntoa.

Asemakaavan muutosalueeseen kuuluvien tonttien yhteenlas-
kettu pinta-ala on 9 363 m2. Uutta asuinkerrosalaa on yhteensä
1 540 k-m2 ja uusia asuntoja n. 25.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Luoteisväylä 14:ssä tontit 31052/13 ja 14 ovat nykyisin tyhjillään.
Tontilla 31052/14 on sijainnut suojeltu ateljeerakennus, joka on
purettu. Tonttien reunoilla on täysikasvuista puustoa. Tontit ovat
osa Luoteisväylän eteläosaa reunustavien pientalojen kokonai-
suutta, jonka rakennukset ovat eri vuosikymmeniltä 1950-luvulta
2010-luvulle. Alueen rivitalot ja erillispientalot ovat pääosin 2-ker-
roksisia.

Katajaharjuntie 2-4:ssä tontilla 31066/7 sijaitsee vuonna 1963 val-
mistunut rinteeseen rakennettu 5-kerroksinen asuinkerrostalo.
Rakennuksessa on neljä asuinkerrosta ja osittain maanpäällinen
kellarikerros. Pysäköinti on sijoitettu pihamaalle rakennuksen
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länsi- ja eteläpuolelle sekä kellarikerroksen autotalleihin. Ympäröi-
vät rakennukset ovat pääosin 5-kerroksisia ja rakennettu 1960-
luvulla. Tontti rajautuu etelässä Länsiväylään meluaidalla.

Puistokaari 11:ssä tontilla 31086/1 sijaitsee vuonna 1962 valmis-
tunut 5-kerroksinen asuinkerrostalo. Rakennuksessa on neljä
asuinkerosta ja maanpäällinen kellarikerros. Pysäköinti on sijoi-
tettu pihamaalle rakennuksen länsipuolelle ja maantasokerroksen
autotalleihin. Tontilla on runsaasti puustoa. Länsiväylä ja Lautta-
saarentie sijaitsevat tontin pohjoispuolella pienen metsikön taka-
na. Ympäröivät rakennukset ovat 3 5-kerroksisia ja rakennettu
1950 1960-luvuilla.

Erillispientalojen korttelialue (AO)

Tontin rakennusala on jaettu kahteen likimain yhtä suureen osa-
alueeseen, joista kummallekin on osoitettu II -kerroksiselle raken-
nukselle rakennusoikeutta 220+45 k-m2. Ensimmäinen luku osoit-
taa asuinkerrosalan enimmäismäärän ja jälkimmäinen luku auton-
säilytystilojen kerrosalan enimmäismäärän. Enintään 60% kerros-
alasta saa rakentaa yhteen kerrokseen. Sallitut julkisivumateriaalit
ovat puhtaaksi muurattu tiili tai muuratun pinnan päälle tehty vaa-
lea rappaus. Asuntokohtaisten autonsäilytystilojen ja varastojen
tulee liittyä kiinteästi asuinrakennukseen, eikä tontille saa raken-
taa muita erillisiä rakennelmia.

Luoteisväylän varteen on jätetty ympäröivien tonttien asemakaa-
vojen ja toteutuneen tilanteen mukainen 9 metriä leveä puin ja
pensain istutettava vyöhyke. Vyöhykkeellä sijaitsee kaksi täysi-
kasvuista mäntyä, jotka on merkitty säilytettäviksi. Ajoliittymä tulee
sijoittaa tontin pohjoisnurkkaan. Tontti tulee aidata katua vastaan
muuratulla tai rapatulla muurilla, jonka enimmäiskorkeus on
120 cm. Asuntopihat saa aidata ainoastaan pensasaidoilla.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Olemassa olevia 5-kerroksisia asuinkerrostaloja osoitteissa Kata-
jaharjuntie 2-4 ja Puistokaari 11 voidaan laajentaa korottamalla
yhdellä lisäkerroksella. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on
VI. Nykyisin voimassa olevissa asemakaavoissa olemassa olevat
rakennukset on merkitty 4-kerroksisiksi, koska asemakaavojen
laatimisen aikaan maanpäällistä kellarikerrosta ei tulkittu ker-
rokseksi.

Katajaharjuntie 2-4:ssä lisäkerroksen julkisivumateriaalin tulee
olla Katajaharjuntien puolella pääosin kupari ja muilla julkisivuilla
nykyisen rakennuksen kanssa yhtenevä puhtaaksimuurattu puna-
tiili ja parvekkeissa valkoinen levy.
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Puistokaari 11:ssä lisäkerroksen julkisivumateriaalin tulee olla ny-
kyisen rakennuksen kanssa yhtenevä valkoinen tiili tai tiililaatta ja
parvekkeissa valkoinen levy. Rakennuksessa tulee olla pulpetti-
katto ja parvekejulkisivulla tulee olla vesikaton harjan ja parvek-
keen katon välissä vähintään 1,5 metriä korkea peltikaton otsa-
pinta, jossa on ikkunoita. Tontilla tulee huomioida tontin alla sijait-
sevat metrotunnelit ja niiden vaatimat suojaetäisyydet.

Kaavaratkaisussa on osoitettu molemmille tonteille rakennuksen
julkisivun ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema sekä
Katajaharjuntie 2-4:ssä vesikaton ylin korkeusasema. Teknisiä ti-
loja, kuten ilmanvaihtokonehuoneita, ei saa sijoittaa vesikaton
ylimmän korkeusaseman yläpuolelle.

Lisärakentaminen ei edellytä uusien autopaikkojen rakentamista.
Polkupyöräpaikkoja tulee rakentaa lisää ja yhteistiloja tulee olla
riittävästi. Pihoille on osoitettu ohjeelliset istutettavat alueet ja pi-
hakasvillisuuden määrää ei saa tontilla olennaisesti vähentää
muutostoimenpiteiden yhteydessä.

Liikenne

Lähtökohdat

Katajaharjuntiellä ja Telkkäkujalla kulkee vilkas pääpyöräreitti. Ka-
tajaharjuntien liikennemäärä on nykyisin noin 2 000 ajoneu-
voa/vrk.

Luoteisväylä on asuntokatu, jolla autoliikenne on varsin vähäistä:
keskimääräinen liikennemäärä on 400 600 autoa vuorokaudessa.
Kadulla kulkee pääpyöräreitti ja pyöräliikenne on vilkasta.

Puistokaari on rauhallinen asuntokatu, jolla liikennemäärä on 800
ajoneuvoa/vrk.

Alueella on hyvät joukkoliikenneyhteydet ja lähin Koivusaaren
metroasema sijaitsee kävelyetäisyydellä kaikista tonteista.

Lauttasaaressa on käytössä asukas- ja yrityspysäköintijärjes-
telmä.

Kaavaratkaisu

Asuinkerrostalojen Katajaharjuntie 2-4 ja Puistokaari 11 lisäker-
rosrakentamiselle ei edellytetä pysäköintipaikkamäärien laskenta-
ohjeen mukaisia uusia autopaikkoja (täydennysrakentamisen
asuinkerrosala on alle 1 200 k-m2).



9 (16)

Kahden uuden erillispientalon pysäköinti järjestetään tonteilla.
Tonteille ajo tapahtuu Luoteisväylältä uuden tonttiliittymän kautta,
joka sijaitsee tontin pohjoisnurkassa.

Palvelut

Lauttasaaren luoteisosassa sijaitsevia kouluja ja päiväkoteja ovat
Lauttasaaren yhteiskoulu, Lauttasaaren ala-aste, päiväkoti Lokki
ja ruotsinkielinen päiväkoti Daghemmet Bamse Ankas Språkbad.
Virkistyspalveluita alueella ovat mm. Lauttasaaren liikuntapuisto
sekä Vaskilahden, Koivusaaren ja Lemislahden venesatamat.
Koivusaaren metroasema sijaitsee kävelyetäisyydellä kaikista ton-
teista. Isokaaren pohjoisosassa sijaitsee päivittäistavarakauppa.
Lähimmät suuremmat kaupallisten palveluiden keskittymät sijait-
sevat Lauttasaaren itäosissa kauppakeskus Lauttiksessa ja Heik-
kilänaukiolla Vattuniemessä.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Luoteisväylä 14:ssä sijaitsevilla tyhjillä tonteilla on täysikasvuisia
mäntyjä, kuusia ja koivu. Tontit sijaitsevat loivassa Luoteisväylälle
laskevassa rinteessä. Tontin 31052/14 lounaisreuna rajautuu
puistoon. Luoteisväylän pientalovaltainen eteläosa on ilmeeltään
vehreä ja kadun varrella on runsaasti kasvillisuutta.

Katajaharjuntie 2-4:ssä sijaitsevan tontin pihamaa on pääosin as-
faltoitu. Tontin reunoilla on kapeat nurmikkokaistaleet, joille on is-
tutettu joitakin puita ja pensaita. Tontin eteläosassa on useita täy-
sikasvuisia koivuja. Tontti sijaitsee länteen laskevassa rinteessä.

Puistokaari 11:ssä sijaitsevan tontin pihamaalla on asfaltoitu py-
säköintialue, mutta tontin reunoilla on runsaasti myös istutettuja
alueita ja puustoa. Tontti rajautuu koillisessa puistoon. Puistokaa-
ren katutila on hyvin vehreä ja sen varrella kasvaa runsaasti puita.

Kaupungin luontotietojärjestelmään ei ole kirjattu suunnittelualu-
eelta tai sen lähiympäristöstä sellaisia arvokkaita luontokohteita,
jotka kaavoituksessa tulisi erityisesti huomioida.

Kaavaratkaisu

Luoteisväylä 14:ssä on Luoteisväylän varteen merkitty koko tontin
pituudelta 9 metrin levyinen puilla ja pensailla istutettava vyöhyke,
joka on naapuritonttien asemakaavojen ja toteutuneen tilanteen
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kanssa yhtenevä ja vehreän katutilan jatkuvuuden kannalta tär-
keä. Kaksi vyöhykkeellä sijaitsevaa täysikasvuista mäntyä on
merkitty säilytettäväksi. Myös tontin muut reunat on osoitettu istu-
tettaviksi. Tontin täyttöjä ja pengerryksiä tulee välttää.

AK -korttelialueilla Katajaharjuntie 2-4:ssä ja Puistokaari 11:ssä ei
muutostoimenpiteiden yhteydessä saa pihakasvillisuuden määrää
tontilla olennaisesti vähentää ja rakentamattomat tontinosat, joita
ei käytetä kulkuteinä, leikki- ja oleskelualueina tai pysäköimiseen,
on istutettava. Kaavakarttaan on merkitty tonteille istutettavat alu-
een osat. Puistokaari 11:ssä tontin pohjois- ja itäosat tulee istut-
taa puilla ja pensailla, jotta tontti liittyy viereiseen puistoon luonte-
vasti.

Ekologinen kestävyys

Tontit sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella tiiviissä kanta-
kaupunkiympäristössä lähellä palveluita. Täydennysrakentaminen
nykyisiä rakennuksia korottamalla hyödyntää lisäksi olemassa
olevaa rakennuskantaa ja kunnallisteknisiä verkostoja. Luoteis-
väylä 14:ssä hulevesien määrä tulee minimoida välttämällä vettä
läpäisemättömiä pintamateriaaleja tontilla.

Suojelukohteet

Koko Lauttasaari on Vattuniemeä lukuun ottamatta luokiteltu maa-
kunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Alue on hyvin säi-
lynyt ja yhtenäinen kerrostalovaltainen kaupunginosa. Suunnitte-
lualueeseen kuuluvilla tonteilla tai niiden välittömässä läheisyy-
dessä ei sijaitse muita suojelukohteita, joilla olisi vaikutusta kaa-
varatkaisuun.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueen rakennukset ovat liitettävissä nykyisiin yhdyskunta-
teknisen huollon verkostoihin.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Tontit sijaitsevat kitkamaa-alueella, jossa maakerroksen paksuus
on yli 1 metriä.
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Puistokaari 11 tontin alla sijaitsee kallioon rakennettu maanalai-
nen metrotunneli.

Kaavaratkaisu

Maaperä on rakennettavuudeltaan hyvää. Tonteille suunnitellut
rakennukset voidaan perustaa tiiviin pohjamaan varaan.

Puistokaari 11:n osalta on tehty kaavamääräys olemassa olevien
maanalaisten tilojen huomioimisesta niiden läheisyydessä olevilla
alueilla rakennettaessa tai louhittaessa.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Länsiväylän moottoriajoneuvoliikenne aiheuttaa kaava-alueella
melua. Ajoneuvoliikenteellä on myös vaikutusta ilmanlaatuun
päästöjen sekä katupölyn vuoksi.

Kaavaratkaisu

Länsiväylän suunnasta tulevaa haitallista yli 55 dB suuruista lii-
kennemelua on torjuttu kaavamääräyksin rakennuksen ulkosei-
nän ja sen osien äänieristävyysmääräyksillä sekä oleskeluparvek-
keilla, jotta niillä saavutetaan valtioneuvoston asettamat määräyk-
set melutasosta.

Muutoksen hakija on teettänyt Puistokaari 11:een tontille 31086/1
ja Katajaharjuntie 2-4:ään tontille 31066/7 lisäkerroksen rakenta-
misen osalta meluselvityksen, jonka laskentakorkeus on 16 metriä
(insinööritoimisto W. Zenner Oy 16.3.2018 3144-2 ja 3150-2). Me-
luselvityksen perusteella molempien tonttien lisäkerroksen osalta
suurin äänitasoerovaatimus kohdistuu Länsiväylän puoleisille jul-
kisivulle, joilla äänierotasovaatimus tontin 31086/1 osalta on 35
dB ja tontin 31066/7 osalta 39 dB. Kauempana Länsiväylästä ole-
villa julkisivuilla äänierotasovaatimus on 33-35 dB. Aivan Länsi-
väylästä kauimpana olevien julkisivujen äänierotasovaatimus on
tämän alle. Mallinnuksessa ei ole mallinnettu äänierotasovaati-
muksia alempien vanhojen kerrosten osalta. Tarkat äänierotaso-
vaatimukset on esitetty meluselvityksessä, joka on asemakaava-
selostuksen liitteenä.

Meluselvityksen perusteella lisäkerroksen oleskeluparvekkeet tu-
lisi lasittaa, jotta valtioneuvoston asettamat melun ohjearvot ulko-
tilojen oleskelualueilla saavutetaan.
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Tontit 31052/13 ja 14 osoitteessa Luoteisväylä 14 sijaitsevat kau-
empana Länsiväylän ajoneuvomelun vaikutusalueelta ja maaston-
muodot estävät melun leviäimistä kohteeseen. Tämä mahdollistaa
tontille uudisrakentamisen siten, että tontilla on melutasot alittavat
oleskelupiha.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Hakijat ovat teettäneet tieliikennemeluselvitykset Katajaharjuntie
2-4:n (Insinööritoimisto Zenner Oy 3144-2, 16.3.2018) ja Puisto-
kaari 11:n (Zenner 3150-2, 16.3.2018) osalta. Länsiväylän suun-
nasta tulevaa haitallista yli 55 dB suuruista liikennemelua on tor-
juttu kaavamääräyksin rakennuksen ulkoseinän ja sen osien ää-
nieristävyysmääräyksillä sekä oleskeluparvekkeilla, jotta niillä
saavutetaan valtioneuvoston asettamat määräykset melutasosta.
Ajoneuvoliikenteellä on myös vaikutusta ilmanlaatuun päästöjen
ja katupölyn vuoksi.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Rakennusoikeuden lisäys nostaa merkittävästi tontin 31086/1 ar-
voa osoitteessa Puistokaari 11 sekä mahdollisesti merkittävästi
myös tontin 31066/7 arvoa osoitteessa Katajaharjuntie 2-4. Näiltä
osin kaupungille kohdistuu yksityisessä omistuksessa olevien
tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista
sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neu-
votteluissa.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavaratkaisusta aiheutuva liikennemäärän lisäys on hyvin vähäi-
nen.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Kahden uuden pientalon rakentaminen tyhjille tonteille osoit-
teessa Luoteisväylä 14 muuttaa Luoteisväylän kaupunkikuvaa.
Kaksi 2-kerroksista erillispientaloa sopii Luoteisväylän eteläosan
pientalovaltaiseen ympäristöön hyvin. Julkisivumateriaaleja, ra-
kennusten korkeutta, katumuuria ja katuun rajautuvia istutuksia
säätelevien määräysten tarkoituksena on varmistaa, että uudisra-
kentaminen liittyy ympäristöönsä mahdollisimman hyvin ja täyden-
tää olemassa olevaa kaupunkikuvaa.
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Olemassa olevien asuinkerrostalojen korottaminen osoitteissa Ka-
tajaharjuntie 2-4 ja Puistokaari 11 muuttaa kaupunkikuvaa raken-
nusten korkeuden ja arkkitehtuurin muuttuessa. Molemmilla ton-
teilla korottamisen lähtökohtana ovat olemassa olevien rakennus-
ten julkisivujen jäsentely ja julkisivumateriaalit, mutta lisäkerrokset
erottuvat myös uutena kerrostumana mm. aukotuksen, materiaa-
lien tai kattomuodon osalta. Nykyisistä rakennuksista poiketen tu-
lee Katajaharjuntie 2-4:ssä lisäkerroksen julkisivumateriaalin olla
kupari Katajaharjuntien puolella ja Puistokaari 11:ssä tulee raken-
nuksessa olla pulpettikatto nykyisen tasakaton sijaan. Korotetta-
villa rakennuksilla ei ole suojeluarvoa.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa (tullut kokonaisuudessaan voi-
maan 19.1.2007 lukuun ottamatta Malmin lentokentän aluetta)
tontit 31066/7 ja 31086/1 osoitteissa Katajaharjuntie 2-4 ja Puisto-
kaari 11 on merkitty kerrostalovaltaiseksi asumisen ja toimitilojen
alueeksi. Tontit 31052/13 ja 14 osoitteessa Luoteisväylä 14 on
merkitty pientalovaltaiseksi asumisen alueeksi. Nyt laadittu kaava-
ratkaisu on voimassa olevan yleiskaavan mukainen.

Helsingin uudessa yleiskaavassa tontit 31066/7 ja 31086/1 ovat
kantakaupunkialuetta C2. Tontit 31052/13 ja 14 sijaitsevat kanta-
kaupunkialueen C2 ja asuntovaltaisen alueen A3 rajalla. Nyt laa-
ditussa kaavaratkaisussa on otettu huomioon Helsingin uuden
yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pin-
takallioaluetta. Maanalaisessa yleiskaavassa on tilavaraus raide-
liikennetunnelille tontin 31086/1 kohdalla. Tilavaraukseen on ra-
kennettu länsimetron tunnelit. Nyt laadittu kaavaratkaisu on
maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Tonteilla 31052/13 ja 14 on voimassa asemakaava nro 11371
(tullut voimaan 18.8.2006). Kaavan mukaan tontti 31052/13 on
erillispientalojen korttelialuetta, jolle saa rakentaa yhden asunnon.



14 (16)

Korkein sallittu kerrosluku on II. Tontin rakennusoikeus on 180 k-
m2 asuinkerrosalaa ja 25 k-m2 autonsäilytystilaa. Tontti 31052/14
on asuin- ja ateljeerakennusten korttelialuetta, jolle saa rakentaa
yhden asunnon. Korkein sallittu kerrosluku on II. Tontin rakennus-
oikeus on 120 k-m2 asuinkerrosalaa ja 45 k-m2 autonsäilytystilaa.
Kaavassa tontilla on lisäksi sr-1 -merkinnällä suojeltu kulttuurihis-
toriallisesti arvokas rakennus, joka on varattava ateljeetyötiloiksi.
Ateljeerakennus on purettu.

Tontilla 31066/7 on voimassa asemakaava nro 10779 (vahvistettu
1.2.2000). Kaavan mukaan tontti on asuinkerrostalojen korttelialu-
etta, jolle saa rakentaa korkeintaan 5-kerroksisen rakennuksen.
Rakennuksen korkein 5-kerroksinen osa on sijoitettu pitkän lamel-
lin keskelle julkisivuista sisäänvedettynä. Rakennusoikeutta ton-
tilla on 4 310 k-m2. Asemakaavan vahvistumisen aikana raken-
nuksen osittain maanpäällistä kellarikerrosta ei laskettu ker-
rokseksi, vaan nykyinen rakennus tulkittiin 4-kerroksiseksi. 5-ker-
roksiseksi merkitty rakennusalan osa on tarkoitettu rakentamatta
jäänyttä lisäkerrosta varten. Nykyisen tulkintatavan mukaan ole-
massa oleva rakennus on kuitenkin kokonaisuudessaan 5-kerrok-
sinen.

Tontilla 31086/1 on voimassa asemakaava nro 10202 (hyväksytty
26.10.1994). Kaavan mukaan tontti on asuinkerrostalojen kortteli-
aluetta, jolle saa rakentaa korkeintaan 4-kerroksisen rakennuk-
sen. Rakennusoikeutta tontilla on 3 480 k-m2. Asemakaavan vah-
vistumisen aikana rakennuksen maanpäällistä kellarikerrosta ei
laskettu kerrokseksi, vaan nykyinen rakennus tulkittiin 4-kerrok-
siseksi. Nykyisen tulkintatavan mukaan olemassa oleva rakennus
on kuitenkin kokonaisuudessaan 5-kerroksinen.

Tontin 31086/1 kohdalla on lisäksi voimassa maanalainen asema-
kaava nro 11800 (tullut voimaan 31.12.2009), jossa tontin etelä-
osan kohdalle on merkitty kaupungin tarpeisiin varattu metrotun-
nelien rakennusala suojavyöhykkeineen. Metrotunnelit on raken-
nettu.  Raiteen likimääräinen korkeusasema on -36.0.  Seitsemän
metriä korkean tunnelin yläpuolelle on varattava 10 metriä korkea
suojavyöhyke.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Rakennuskiellot

Tonteilla 31052/13 ja 14 on voimassa maankäyttö- ja rakennus-
lain 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto asemakaavan
muuttamiseksi.
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Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa.

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 2018 tonttien omistajien hake-
muksesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Lauttasaari -lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 23.4 18.5.2018 seuraavissa paikoissa:

 Lauttasaaren kirjastossa, osoite Pajalahdentie 10 a
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat viitesuunnitelma-aineis-
tossa esitettyihin asuinkerrostalojen korotussuunnitelmiin mm. li-
säkerroksen laajuuden, massoittelun, parvekeratkaisujen ja katto-
muodon osalta. Pientalotonttien osalta kannanotot kohdistuivat
rakennusoikeuden määrään.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä
siten, että kaupunginmuseon kanssa on neuvoteltu kaavan tavoit-
teista ja päästy yhteisymmärrykseen viitesuunnitelmia koskevista
tarkoituksenmukaisista muutoksista, joista on keskusteltu myös
asianomaisten hakijoiden kanssa. Korotushankkeiden arkkiteh-
tuuria ohjataan lisäksi mm. julkisivumateriaaleja ja rakennusten
korkeutta säätelevillä asemakaavamääräyksillä.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta
ei saapunut kirjallisia mielipiteitä.

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Uudenmaan ELY-keskus
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Helsingissä, 24.10.2018
Marja Piimies
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

LAUTTASAAREN LUOTEISOSAN NELJÄ TONTTIA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lauttasaaren luoteisosassa suunnitellaan kahden asuinkerrostalon
korottamista yhdellä lisäkerroksella osoitteissa Puistokaari 11 ja
Katajaharjuntie 2 4. Osoitteessa Luoteisväylä 14 sijaitseville tyh-
jille tonteille suunnitellaan kahta uutta pientaloa.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee neljää Lauttasaaren luoteisosassa sijait-
sevaa tonttia. Tavoitteena on mahdollistaa kahden olemassa olevan 4
5 -kerroksisen asuinkerrostalon korottaminen yhdellä lisäkerroksella
osoitteissa Puistokaari 11 ja Katajaharjuntie 2 4, sekä kahden uuden 2
-kerroksisen pientalon rakentaminen osoitteessa Luoteisväylä 14. Ker-
rostalojen korottamishankkeissa suunniteltu lisärakentaminen ei edel-
lytä uusien autopaikkojen rakentamista.

Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa
(hankkeiden viitesuunnitelmat) on esillä 23.4. 18.5.2018 seuraavissa
paikoissa:

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

Aineistoon voi käydä tutustumassa info- ja näyttelytila Laiturin asiakas-
palvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilökohtaista neu-
vontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapal-
veluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta pyydetään esittämään viimeistään 18.5.2018. Kirjalliset mielipi-
teet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11 13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään eril-
linen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.
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Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-
vattu 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 ELY-keskus
 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja liikentee-
seen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vai-
kutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmis-
teluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.

Suunnittelun taustatietoa

Tontit ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tonttien
omistajien hakemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muutok-
sen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuk-
sen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1994) tontti 31086/1 osoitteessa
Puistokaari 11 on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2000) tontti 31066/7 osoitteessa
Katajaharjuntie 2 4 on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2006) tontti 31052/13 osoitteessa
Luoteisväylä 14 on merkitty erillispientalojen korttelialueeksi, jolle saa
rakentaa yhden asunnon ja tontti 31052/14 on merkitty asuin- ja ateljee-
rakennusten korttelialueeksi, jolle saa rakentaa yhden asunnon.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa tontit osoitteissa Puistokaari
11 ja Katajaharjuntie 2 4 on merkitty kerrostalovaltaiseksi asumisen ja
toimitilojen alueeksi. Tontit osoitteessa Luoteisväylä 14 on merkitty
pientalovaltaiseksi asumisen alueeksi.
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Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) ton-
tit osoitteissa Puistokaari 11 ja Katajaharjuntie 2 4 on merkitty kanta-
kaupunkialueeksi C2. Tontit osoitteessa Luoteisväylä 14 sijaitsevat mer-
kintöjen kantakaupunki C2 ja asuntovaltainen alue A3 rajalla.

Suunnittelualuetta koskeva rakennuskielto:
 Tonteilla 31052/13 14 osoitteessa Luoteisväylä 14 on voimassa ra-

kennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Rakennuskielto päättyy
27.4.2019.

Tontilla 31086/1 osoitteessa Puistokaari 11 sijaitsee nykyisin vuonna
1962 valmistunut 5-kerroksinen asuinkerrostalo. Rakennuksessa on
neljä asuinkerrosta ja maanpäällinen kellarikerros. Pysäköinti on sijoi-
tettu pihamaalle rakennuksen länsipuolelle.

Tontilla 31066/7 osoitteessa Katajaharjuntie 2 4 sijaitsee nykyisin
vuonna 1963 valmistunut 4 5 -kerroksinen rinteeseen rakennettu asuin-
kerrostalo. Rakennuksessa on neljä asuinkerrosta ja puoliksi maanpääl-
linen kellarikerros. Pysäköinti on sijoitettu pihamaalle rakennuksen
länsi- ja eteläpuolelle. Rakennuksen eteläpääty sijaitsee n. 30 metrin
päässä Länsiväylästä.

Tontit 31052/13 ja 14 osoitteessa Luoteisväylä 14 ovat nykyisin tyhjil-
lään. Tontilta 31052/14 on purettu taiteilija Unto Pusan ateljeerakennus
vuonna 2016. Tonteilla sijaitsee runsaasti täysikasvuisia puita

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Miika Vuoristo, arkkitehti, p. (09) 310 37192, miika.vuoristo@hel.fi

Liikenne
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37353, eeva.vaisto@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Jarkko Nyman, insinööri, p. (09) 310 37094, jarkko.nyman@hel.fi

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

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa (face-
book.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata osoitteesta
www.hel.fi/suunnitelmavahti.
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Kaavoituksen eteneminen
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Ote Yleiskaava 2002:sta
31. Kaupunginosa Lauttasaari, Myllykallio
Lauttasaaren luoteisosan neljä tonttia

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Läntinen alueyksikkö/ Koivusaari- Lauttasaari tiimi



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.

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
(kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
31. Kaupunginosa Lauttasaari, Myllykallio
Lauttasaaren luoteisosan neljä tonttia

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Läntinen alueyksikkö/ Koivusaari- Lauttasaari tiimi
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