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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksen sisältö  

 
Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialuetta olevan tontin 
31039/1 käyttötarkoituksen muutos asuinkerrostalojen korttelialueeksi 

mahdollistaa 4–6 kerroksisen asuinkerrostalon sekä metron liityntälii-
kenteen bussien kääntymis- ja pikapysäköintipaikan rakentamisen ton-
tille ja sen viereiselle katualueelle. Tontilla sijaitseva metron rakennus-
työtunneli tulee toimimaan metroaseman väestösuojan ja Lauttasaaren 
liikekeskuksen (tontti 31038/12) pysäköintilaitoksen ajotunnelina. Li-
säksi mahdollistetaan ajotunnelin poistoilmahormin sijoittaminen ton-
tille. Kerrosalan määrä tontilla tulee olemaan 3 600 k-m2, josta asuin-, 
liike-, toimisto- ja työtilojen osuus on enintään 3 110 k-m2. Asuntoker-
rosalan osuus on noin 2 800 k-m2. 
 

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet  
 
Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelman lisäksi selostusluonnos ja muuta kaavanvalmisteluaineistoa 
on ollut nähtävillä 24.11.–15.12.2014 kaupunkisuunnitteluviraston esit-
telytila Laiturilla, kaupungin ilmoitustaululla kaupungintalolla ja Lautta-
saaren kirjastolla (Pajalahdentie 10). Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta ja kaavanvalmisteluaineistosta on esitetty kolme mielipidettä, 
jotka on otettu kaavoitustyössä huomioon. 
 

Asemakaavan muutoksen toteutus 
 
Kaupunginhallitus on 3.11.2014 hyväksynyt tontin varaamisen kumppa-
nuuskaavoitusta ja asuntohankkeen suunnittelua varten YIT Rakennus 
Oy:lle, joka parhaillaan vastaa Lauttasaaren liikekeskuksen toteuttami-
sesta. Liikennelaitos -liikelaitos HKL, Helsingin seudun liikenne HSL ja 
Länsimetro Oy ovat tiiviisti toteutussuunnittelussa mukana. Tavoitteena 
on, että asuinkerrostalotonttia aletaan rakentaa tammikuussa 2016, ja 
se on oleellisilta osiltaan rakennettu, kun Lauttasaaren liikekeskuksen 
pysäköintilaitos tontilla 31038/12 otetaan käyttöön tammikuussa 2017 
(liikekeskuksen toteutuksen tämänhetkinen aikatauluarvio). 
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2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Asemakaavan muutosta koskee lähinnä neljä erityistavoitetta: 
 
– Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueiden käy-

tössä varmistettava tonttimaan riittävyys. 
– Alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliiken-

teen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia. 
– Alueidenkäytössä tulee ehkäistä olemassa olevasta yhdys-

kuntarakenteesta irrallista hajarakentamista. 
– Alueidenkäytön suunnittelussa on luotava edellytykset hy-

välle taajamakuvalle. 
 

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa. Lisäksi kaavaa muutetaan alueella, jolla 
asuntotuotannolla on hyvät edellytykset toteutua sekä keskeisen ja lii-
kenteellisesti erinomaisen sijainnin, valmiiksi rakennetun joukkoliiken-
teen ja yhdyskuntateknisen huollon ja palveluverkon että rakentamis-
valmiuden osalta. 

 
Maakuntakaava 

 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta, jonka läpi 
kulkevaksi on merkitty liikennetunneli (metro).  
 
Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavassa suunnittelualueella ei ole merkintöjä, mutta sitä si-
vuaa liikennetunneli (metro). 
 
Nyt laadittu asemakaavan muutos on maakuntakaavojen mukainen. 

  
Yleiskaava  
 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on kerrostalovaltaista aluetta 
(asuminen / toimitila). Maanalaisessa yleiskaavassa kaava-alueen vie-
reen on merkittynä maanalainen metrolinja sekä metroasema. Nyt laa-
dittu asemakaavan muutos on yleiskaavan ja maanalaisen yleiskaavan 
mukainen.  
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Asemakaavat 
 
Tontilla 31039/1 ja sen itäpuolisella katualueella on voimassa asema-
kaava nro 5803 (vahvistettu 22.7.1966). Kaavan mukaan alue on moot-
toriajoneuvojen huoltoasemien korttelialuetta (AM) ja katualuetta. Ton-
tilla on tonttitehokkuusluku e = 0,4. Tontilla on määrätty, että 1-kerroksi-
sen liikerakennuksen enimmäiskorkeus on 5,0 metriä ja autopaikkojen 
vähimmäismäärä on 5 paikkaa huoltoaseman huoltopaikkaa kohti.  
 
Alueen maanalaisia tiloja koskee myös 22.11.2013 voimaan tullut Laut-
tasaaren liikekeskuksen asemakaava nro 12079. Kaavassa mahdollis-
tetaan 25 autopaikan sijoittaminen liikekeskuksen pysäköintilaitokseen, 
ja määrätään alueen osat, joihin saa sijoittaa metron työ- ja huoltotun-
nelin metroa ja metron väestönsuojaa varten, sisääntulotien korttelin 
31038 tontin 12 pysäköintitiloihin, ja näihin johtavat ajotiet ajoluiski-
neen. Lisäksi Lauttasaarentie 25 tontille on kaavan mukaan sijoitettava 
ajotunnelin raittiin ilman otto, mutta tästä on liikekeskushankkeen ra-
kennuslupakäsittelyn yhteydessä tehty Lauttasaarentie 25:n vireillä ole-
van asemakaavan muutostyön perusteella vähäinen asemakaavasta 
poikkeaminen, jonka mukaan raittiin ilman otto sijoittuu liikekeskuksen 
tontille. Ajotunnelin ilmanpoistohormin on oletettu sijoittuvan vireillä ole-
van asemakaavanmuutosehdotuksen mukaisesti Lauttasaarentie 25 
tontille. Ajotunnelin päättyessä Lauttasaarentie 25 tontille on myös ajo-
tunnelin savunpoisto järjestettävä ko. tontilla. 
 
Osalla aluetta on voimassa lisäksi maanalainen asemakaava nro 
11800 (hyväksytty 11.11.2009) metroa varten, mutta kaavan on olen-
naisilta osin korvannut em. Lauttasaaren liikekeskuksen kaava.  

 
Tonttia 31039/1 sivuavalla kevyen liikenteen väylällä on voimassa ase-
makaava nro 9331 (vahvistettu 29.10.1987). Kaavassa alue on merkitty 
jalankululle ja pyöräilylle varatuksi kaduksi, jolla huoltoajo on sallittu. 
 

Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
 

Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin.  
 



4 
 
 
 
 
 
 

 

Muut suunnitelmat ja päätökset 
 

Kaupunginhallitus päätti 26.10.2006 Länsimetron Ruoholahti–Matinkylä 
jatkovalmistelusta ja kehotti käynnistämään päätöksen edellyttämien 
kaavojen laatimisen. 
 
Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008 hyväksyä Länsimetron toteuttami-
sen hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 
27.3.2008 sekä tarkistetun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman 
mukaisesti. Hankesuunnitelmassa osoitettiin paikat Lauttasaaren ase-
man sisäänkäynneille ja liityntäbussiliikenteen kääntöpaikka Lauttasaa-
rentie 25 tontille. 
 
Länsimetron hankesuunnittelua on jatkettu seuraavin suunnitelmin: Li-
sätarkastelut, selvitykset ja piirustukset / Helsinki 27.5.2008. Länsi-
metro, Hankesuunnitelman tekniset osat: Lisätarkastelut, selvitykset ja 
piirustukset 30.6.2008. Lauttasaaren metroaseman hankesuunnittelua 
on jatkettu syyskuusta 2009 alkaen, ja 2012 ovat valmistuneet varsinai-
set rakennussuunnitelmat (Innovarch Oy, LOCI maisema-arkkitehdit 
Oy: Länsimetron kuilut ja huoltotunnelit). 
 

Pohjakartta  
 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 21.4.2015. 
 

Maanomistus 
 
Alue on kaupungin omistuksessa. 
 

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö 
 
Kaava-alue sijaitsee keskeisellä paikalla Lauttasaaren kaupunkiraken-
netta osoitteessa Lauttasaarentie 25. Lauttasaarentie on osa Lautta-
saaren 1950-luvun miljöökokonaisuutta, ja kadunvarren rakennukset 
ovat pääasiassa 4-5-kerroksisia, ja rakennettu 1950- ja 60-luvulla. 
 
Kaava-aluetta vastapäätä sijaitsevan, 1970-luvulla rakennetun Lautta-
saaren liikekeskuksen kortteliin liittyvät asuintalot ovat korkeudeltaan 
seitsenkerroksisia, kattotasojen yläpuolelle on rakennettu lisäksi ilmas-
tointikonehuoneet. Liikekeskuksen korttelista on purettu alkuperäinen 
ostoskeskus, ja sen tilalle ollaan parhaillaan toteuttamassa uutta liike-
keskusta, jonka yhteyteen tulee Lauttasaaren metroaseman toinen si-
säänkäynti. Liiketilojen ja metroaseman lisäksi kortteliin on tulossa 
asuntoja, toimistotiloja ja julkisia palveluita. Liikekeskuksen yhteyteen 
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rakennettavat asunnot sijoittuvat seitsenkerroksisiin pistetalomaisiin 
osiin, jotka suuremman kerroskorkeuden takia nousevat kuitenkin vie-
reisiä seitsenkerroksisia asuintaloja korkeammalle. 

 
Kaava-alueen pohjois- ja länsipuolella sijaitsee 1950-luvulla rakennet-
tuja nelikerroksisia, harjakattoisia asuinkerrostaloja, ja itäpuolella 1960-
luvulla rakennettu, viisi kerrosta korkea tasakattoinen asuinkerrostalo. 
Alueen idänpuoleiselta katualueelta on kulkuyhteys sekä tontin vieritse 
kulkevalle kevyen liikenteen väylälle että koillispuolella sijaitsevalle ter-
veysasemalle. Terveysaseman rakennus on 2-3-kerrosta korkea, joskin 
ylärinteen puolella Taivaanvuohentiellä ilmastointikonehuoneen sisäl-
tävä massa nousee vielä kerrosta korkeammalle. Terveysaseman pää-
sisäänkäynti ja vastaanotto sijoittuvat Taivaanvuohentien varteen, 
mutta myös Lauttasaarentien puolella on henkilösisäänkäynti saattolii-
kennealueineen. Myös huoltoliikenne tulee Lauttasaarentien suun-
nasta. 
 
Kaava-alueelta on purettu huolto- ja bensiiniasema, ja sille on raken-
nettu metron ajotunneli vuonna 2012. Ajotunnelin louhiminen on saanut 
rakennusluvan Länsimetron maanalaisen asemakaavan nojalla. Työ-
maa-alue on aidattu. Etelään viettävällä tontilla ei ole lainkaan kasvilli-
suutta. 
 

Palvelut  
 
Lauttasaaren uuteen liikekeskukseen tulee monipuoliset kaupalliset 
palvelut. Uudessa liikekeskuksessa tulee jatkamaan ainakin kaksi päi-
vittäistavarakauppaa. Erikoisliikkeiden ja ravintoloiden lisäksi liikera-
kennukseen on mahdollista sijoittaa myös julkisten palveluiden tiloja. 
Lisäksi Lauttasaarentien varren asuinrakennusten ensimmäisissä ker-
roksissa on liiketiloja. 
 
Alueen lähellä on olemassa päiväkoti-, koulu-, virkistys- ym. palvelut. 
Terveysasema sijaitsee naapuritontilla. Joukkoliikennepalvelut ovat 
erinomaiset, ja tulevat metron myötä entisestään parantumaan. 
 

Suojelukohteet 
 
Kaava-alueella ei ole suojeltavia rakennuksia. Liikekeskuskorttelin 
31038 rakennukset on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi ra-
kennuksiksi Helsingin kaupunginmuseon teettämässä Lauttasaaren ra-
kennusinventoinnissa (Helsingin kaupunginmuseon tutkimuksia ja ra-
portteja 2/2003). 
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Länsiosaltaan kokonaan uudistettu keskuskortteli asuinrakennuksineen 
ja metroasemineen tulee jatkamaan alkuperäistä, professori Olli Kivi-
sen kaavallista ideaa, johon myös korttelin itäpuolen seitsenkerroksiset 
asuinkerrostalot liittyvät. Keskuskorttelin selkärankana säilyy korttelin 
halki kulkeva kävelyväylä, joka jatkuu liikekeskuksessa kauppakujana. 
Paikoitustilat on sijoitettu maan alle.  

 
Yhdyskuntatekninen huolto  

 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. 

 
Maaperä ja kallioperä 

 
Lauttasaarentien maanpinnan korkeus kaava-alueen kohdalla laskee 
idästä noin tasosta +9.5 länteen tasolle +9.1. Maanpinta kohoaa kohti 
pohjoista noin tasoon +12.0. Kevyen liikenteen väylän korkeus tontin 
takaosan kohdalla on noin +11.9. Terveyskeskuksen sisäänkäynti sijait-
see noin tasolla +12.9. 

 
Alueella on toiminut aikaisemmin huoltoasema. Maaperä on puhdistettu 
huoltoaseman purkamisen yhteydessä vuonna 2010. Alueelle on puh-
distamisen loppuraportin mukaan jäänyt jonkin verran öljyn hajuista 
maa-ainesta. Öljyhiilivetypitoisuudet alittivat kuitenkin Vnp 214/2007 
kynnysarvot. Mikäli rakentamisen yhteydessä edelleen havaitaan mer-
kittäviä määriä öljyhiilivedyiltä haisevia maa-aineksia, on tutkimustarve 
ja haisevien massojen poistamistarve selvitettävä.  
 

Liikenne ja ympäristöhäiriöt 
 

Asemakaava-alueen liikenteellinen sijainti on hyvä. Alue tukeutuu ensi-
sijaisesti joukkoliikenteeseen. Viistosti vastapäätä on rakenteilla Lautta-
saaren uusi liikekeskus, jonka yhteyteen tulee Länsimetron Lauttasaa-
ren aseman itäinen sisäänkäynti.  
 
Lauttasaarentien liikenne aiheuttaa tontille melu-, pakokaasu- ja hiuk-
kaspäästöjä sekä tärinää. Lauttasaarentie on alueellinen kokoojakatu, 
jonka liikennemäärä on nykyisin 6 500 ajoneuvoa arkivuorokaudessa. 
Raskaan liikenteen osuus on noin 8 %, josta yli puolet on linja-autoja. 
Kadulla on nopeusrajoitus 40 km/h. 
 
Metroaseman valmistumisen sekä entistä suuremman liikekeskuksen 
myötä huoltoliikenteen, metron liityntäpysäköintiliikenteen ja muun ajo-
neuvoliikenteen määrä lisääntyy Lauttasaarentiellä jonkin verran. Lii-
kenne-ennuste vuonna 2035 on arviolta 7 500 ajoneuvoa vuorokau-
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dessa. Myös jalankulku- ja polkupyöräliikenne lisääntyvät. Raskaan lii-
kenteen määrä vähenee oleellisesti, koska Länsimetron myötä Lautta-
saaren linja-autolinjasto muuttuu liityntäpainotteiseksi. Ne Espoon bus-
sit, jotka nykyisin ajavat Lauttasaarentietä, korvataan Länsimetrolla. Lii-
tyntäliikenteen bussien kääntöpaikka tulee sijoittumaan Lauttasaarentie 
25 tontille, ja bussit aiheuttavat jonkin verran melu-, pakokaasu- ja 
hiukkaspäästöjä. Lisäksi Lauttasaarentie 25 tontille nouseva metron 
ajotunneli muuttuu Lauttasaaren liikekeskuksen pysäköintilaitoksen ja 
metroaseman maanalaisen väestösuojan ajotunneliksi, ja ajotunnelin 
ilmanpoistoilmahormi tulee sijoittaa tunnelin yläpäähän Lauttasaaren-
tien 25 tontille. Ajotunnelin ilmanvaihdosta aiheutuvat melu- ja päästö-
haitat tulee hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioida, sa-
moin muiden ilmanvaihtojärjestelyjen sekä liikenteen aiheuttamat melu-
päästö- ja tärinähaitat. 
 

Luonnonympäristö 
 
Asemakaava-alueella ei ole lainkaan kasvillisuutta. 

 
3 
TAVOITTEET 

 
Alue on jo varattu rakenteilla olevan liikekeskuksen pysäköintilaitoksen 
sekä metroaseman maanalaisen väestösuojan ajoliittymän järjestä-
mistä varten. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisäksi mahdol-
listaa metron liityntäliikenteen bussien kääntöpaikan sekä sen yhtey-
teen suunniteltavan 4-6-kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen.  
 
Tavoitteena on hyödyntää sijaintinsa suhteen erinomaista rakennus-
paikkaa keskustamaisella, julkiseen joukkoliikenteeseen tukeutuvalla 
korkeatasoisella asuinrakentamisella, ja samalla myös täydentää Laut-
tasaarentien pohjoislaidan rakennusrivistöä paikkaan ja ympäristöön 
sopivalla tavalla. Lisäksi tavoitteena on yhdistää paikalle jo aiemmin 
suunniteltu bussien kääntöpaikka sekä liikekeskuksen pysäköintiliiken-
teen käyttämä ajotunnelin suuaukko uudisrakennusmassaan, jolloin nii-
den sekä Lauttasaarentien liikenteen aiheuttamat ympäristöhäiriöt uu-
disrakennuksen suojaan jäävälle asuinkorttelille vähenevät.  
 

4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Asemakaavan muutos koskee tonttia 31039/1 sekä sen itäpuolista ka-
tualuetta ja kevyen liikenteen reittiä. Alue sijaitsee viistosti vastapäätä 
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Lauttasaaren liikekeskusta ja sen yhteyteen tulevaa Lauttasaaren met-
roaseman itäistä sisäänkäyntiä. Tontilta on purettu huolto- ja bensiini-
asema, ja sillä sijaitsee nyt metron rakennustyömaata palvelevan 
maanalaisen ajotunnelin suuaukko.  
 
Asemakaavan muutoksen myötä tontin käyttötarkoitus muuttuu siten, 
että tontille on mahdollista rakentaa asuinkerrostalo, jonka pohjakerrok-
seen sijoittuu metron liityntäliikenteen bussien kääntö- ja pikapysäköin-
tipaikka aputiloineen sekä liiketilaa. Rakennuksen pohjakerroksen jär-
jestelyissä huomioidaan tontin kautta järjestettävä ajoyhteys liikekes-
kuksen pysäköintilaitokseen ja metroaseman maanalaiseen väestösuo-
jaan. Samalla maanalainen ajotunneli toimii näiden tilojen sekä metro-
aseman huolto-, sammutus- ja pelastusreittinä.  
 
Sisäänajoyhteydet ajotunneliin sekä bussiterminaaliin ovat tontin itä-
puolella sijaitsevalta katualueelta, jolta säilyy myös saattoliikenne- ja 
huoltoajoajoyhteys terveysasemalle sekä kävely-yhteys terveysase-
malle ja tonttia sivuavalle jalankulkureitille. Näiden kävelyalueiden rau-
hoittamiseksi polkupyöräliikenne siirretään pois jyrkähköltä kevyeen lii-
kenteen raitilta käyttämään Gyldénintien ja Koillisväylän reittejä, joilta 
on myös vähäisemmät maastoerot suhteessa Lauttasaarentiehen. 
 
Ulosajo bussiterminaalista ja ajotunnelista on suoraan Lauttasaaren-
tielle. Katutasoon Lauttasaarentien varteen sijoitetaan liiketila sekä si-
säyhteydet rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitseviin toimisto- ja 
työtiloihin.  
 
Uudisrakennus asettuu osaksi Lauttasaarentien pohjoispuolista asuin-
rakennusrintamaa, ja bussiterminaali sekä maanalaisen ajotunnelin 
suuaukko jäävät piiloon rakennuksen alle. L:n muotoinen rakennus-
massa täydentää asuinkorttelin kaakkoiskulman, ja merkitsee samalla 
terveysasemaan ja ohikulkevaan kävelyraittiin liittyvän julkisen tilan 
reunan. Terveysaseman puoleinen siipi väistää tontin pohjoispuolella 
sijaitsevan rakennuksen asuntojen päänäkymiä. 
 
Rakennusmassan korkeus on määritelty siten, että kadun puolella ra-
kennus noudattelee Lauttasaarentien pohjoispuolisen rakennusrinta-
man korkeutta ja terveysaseman puoleinen rakennussiipi polveilee 
pohjoiseen nousevan maaston suuntaan kahta kerrosta korkeammalle 
siten, että massa taas laskee kerroksella pohjoisimpaan kohtaan saa-
vuttaessa. Kattokerrosten asunnoille rakennetaan kattoterasseja.  
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Rakennuksen suojaan suuremman korttelipihatilan yhteyteen syntyy 
länteen suuntautuva oleskelupiha. Rakennusmassa suojaa myös kort-
telin muita asuinrakennuksia ulko-oleskelutiloineen bussi-, pysäköinti- 
ja ohikulkuliikenteen aiheuttamilta häiriöiltä.  

 
Rakennuksen 1. ja 2. kerrokseen sijoitetaan myös toimisto- ja työtilaa. 
 

Mitoitus 
 
Asemakaava-alueen pinta-ala asuinrakennusten korttelialueella (AK) 
31039/1 on 1765 m2, ja kerrosalan määrä enimmillään 3 600 k-m2, 
josta asuin-, liike-, toimisto- ja työtilojen osuus on enintään 3 110 k-m2 
ja bussiterminaalin osuus on 490 k-m2. Kerrosala vastaa tonttitehok-
kuutta e = 2,05.  
 

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 
 
Asuinkerrostalotontille saa rakentaa asuntoja enintään noin 2 800 km2. 
Toinen kerros on suurelta osalta osoitettu toimisto- ja työtilakäyttöön 
(noin 210 k-m2); myös 1. kerrokseen on osoitettu noin 100 k-m2:n suu-
ruinen liiketila. Ensimmäiseen kerrokseen sijoitettavan bussiterminaalin 
laajuus on 490 k-m2. Maanalaiseen ajotunneliin johtavaa luiskaa ja ajo-
yhteyttä eikä itse maanalaista ajotunnelia lasketa mukaan kerrosalaan 
 
Lauttasaarentien varressa rakennus on neljän kerroksen korkuinen, vii-
des kerros on sisäänvedetty. Rakennuksen kattomuoto poimuilee poh-
joiseen nousevan rinteen myötä siten, että rakennus nousee välillä 
kuusikerroksiseksi laskien taas kahdella kerroksella pohjoiseen mentä-
essä ollen siten siellä nelikerroksinen. Rakennusrungon sisään upote-
tun ilmanvaihtohormin takia rakennusmassa on pohjoisimmalta osal-
taan kuitenkin viiden kerroksen korkuinen. 
 
Maantasokerros: bussiterminaali ja ajotunneli  
 
Rakennuksen Lauttasaarentien puoleinen maantasokerros ja siihen liit-
tyvät pihakannen alaiset tilat on suurimmaksi osaksi varattu bussitermi-
naalille sekä vastapäisen liikekeskuksen alle rakennettavaa pysäköinti-
laitosta palvelevan ajotunnelin ajoyhteyksille. Ajotunneli toimii myös 
näiden tilojen sekä metroaseman huolto-, sammutus- ja pelastusreit-
tinä. Bussien ja henkilöautojen sisäänajoliikenne on erotettu toisistaan. 
Kääntöpaikka-alueella ei tulla ottamaan matkustajia kyytiin. Kääntöpai-
kan ja ajotunnelin ulosajoyhteys on suoraan Lauttasaarentielle. Kääntö-
paikalle tulee sijoittaa vähintään yksi bussien pikapysäköintipaikka 
ohiajomahdollisuudella; toinen pikapysäköintipaikka tulee siinä tapauk-
sessa sijoittaa viereiselle liikenneaukiolle. Kääntöpaikalle ei ole tulossa 
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kaasubusseja, mutta sen sijaan sähköbusseihin ja niiden ylhäältä päin 
tapahtuvaan lataukseen varaudutaan. Myös latauslaitteiden tarvitse-
malle muuntamolle varataan vähintään 3 m x 5 m kokoinen tekninen 
tila. 
 
Maantasokerrokseen sijoittuu lisäksi rakennuksen tarvitsemia väestön-
suoja-, varasto-, huolto- ja teknisiä tiloja; Lauttasaarentien katutasoon 
avautuu pienehkö liiketila. Rakennuksen eteen jäävä tontin osa on ra-
kennettava jalkakäytävään liittyvänä ja materiaaleiltaan ja yksityiskoh-
diltaan korkeatasoiseksi. Katutasosta on myös yhteys kerrosta ylem-
mäs, jossa sijaitsee toimisto-, työ- ja palvelutiloja. Myös linja-auton kul-
jettajien taukotila voi sijoittua toiseen kerrokseen. 

 
Ylemmät kerrokset 
 
Välittömästi bussiterminaalin päällä sijaitsevat tilat toisessa kerrok-
sessa soveltuvat parhaiten toimisto-, työ- ja palvelutiloille Jos em. työti-
lat sijoitetaan asuntojen yhteyteen, tulee niissä olla erilliset sisäänkäyn-
nit. Toiseen kerrokseen voidaan sijoittaa myös asuntojen yhteistiloja 
sekä linja-auton kuljettajien taukotila.  
 
Kerrokset 3–6 on varattu asumiseen. Kaikissa asunnoissa on mahdolli-
suus joko parvekkeeseen, kattoterassiin tai viherhuoneeseen. Viher-
huone voidaan pienissä asunnoissa korvata myös ranskalaisella par-
vekkeella.  

 
Julkisivut 
 
Rakennuksen julkisivujen muotokieli, ilme ja käsittely jatkavat Lautta-
saaren rakennetun ympäristön vaaleaa, arkkitehtonisesti vähäeleistä 
mutta harkittua ja viimeisteltyä linjaa. Pääasiallisena julkisivumateriaa-
lina katujen puolella on vaalea rappaus. Katualueille näkyvät parvek-
keet ja/tai viherhuoneet on sisällytetty rakennusmassaan. Rakennuk-
sen katon taitteinen muotokieli viittaa Lauttasaaren 1950-luvun raken-
nuskannan harjakattoihin. Katon taitteiden sijainnit ja ylimmät korkeus-
asemat on merkitty kaavakarttaan likimääräisiksi, jotta niitä voi raken-
nuslupavaiheessa suunnitelmien tarkentuessa vielä teknisistä ja arkki-
tehtonisista syistä tarkistaa kattomuodon periaatteen säilyessä viite-
suunnitelmassa esitetyn mukaisena. 

 
Pihakansi 
 
Bussiterminaali ja ajotunneli liikenneyhteyksineen katetaan pihakan-
nella. Kansi rakennetaan ja istutetaan viihtyisäksi leikki- ja ulko-oleske-



11 
 
 
 
 
 
 

 

lutilaksi, eikä sille saa sijoittaa autopaikkoja tai jätehuollon laitteita. Pi-
hakannen liittyminen naapuritontteihin toteutetaan laadukkaasti eikä 
sitä saa aidata. Hulevedet tulee ensisijaisesti viivyttää ja imeyttää ton-
tilla. Pihalta johtaa talvikunnossapidettävä portaikko tontin länsireunaa 
myöten Lauttasaarentielle. Pihalta on yhteys myös idänpuoleiselle, ja-
lankululle varatulle katualueelle. 
 
Pihakansi ja sen rakenteet tulee suunnitella siten, että niiden suunnitte-
lussa huomioidaan myös kannen alapuolella olevat terminaalitoiminnot 
ja kannen alainen liikenne.  
 
Auto- ja polkupyöräpaikat 
 
Kiinteistöä varten saadaan osoittaa 25 autopaikkaa Lauttasaaren liike-
keskuksen pysäköintilaitoksesta. Asukkaiden käyttöön varataan vähin-
tään 1 pyöräpaikka / 30 m2 asuntokerrosalaa, joista 50 % on sijoitet-
tava sisätiloihin. Polkupyörävarastojen tulee olla riittävän tilavia, toimi-
via ja hyvin varustettuja ja tilojen tulee sijaita siten, että niihin on kulku-
yhteydet suoraan maantasosta. 

 
Katualue, kevyen liikenteen väylä ja liikenneratkaisut 
 

Sisäänajoyhteydet rakennuksen alla maantasossa sijaitsevalle bussien 
kääntöpaikalle ja Lauttasaaren liikekeskustontin 31038/12 maanalai-
seen pysäköintilaitokseen ovat Lauttasaarentieltä pienen liikenneau-
kion kautta, samoin saatto- ja huoltoliikenteen ajo terveysasemalle. 
Kääntöpaikka-alueen sisällä joukkoliikenne on etuajo-oikeutettu kaup-
pakeskuksen pysäköintilaitoksesta purkautuvan henkilöautoliikenteen 
suhteen. Tontin sivuitse kulkevan jalankululle varatun katualueen, ter-
veysaseman ja Lauttasaarentien väliset kävely-yhteydet jatkuvat es-
teettöminä ja turvallisena myös liikenneaukion kohdalla.  
 
Ennen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katualue muutetaan vain 
jalankululle varatuksi katualueeksi, jolla on edelleen sallittu huoltolii-
kenne, lisäksi sillä sallitaan tontille 31039/14 ajo. Katualueeseen rajau-
tuvien tonttien huolto- ja saattoliikenne saapuu pohjoisen suunnasta ko. 
katualuetta myöten ja poistuu Lauttasaarentie 25 kiinteistön pohjaker-
roksessa sijaitsevan kääntöpaikan kautta Lauttasaarentielle.  
 
Bussien aikataulullisen häiriötilanteen varalta sijoitetaan liikenneaukion 
laidalle pikapysäköintipaikka yhdelle liityntäliikenteen bussille.  
 
Liikennealue ulottuu Lauttasaaren terveysaseman tontin 31026/7 liiken-
nealueelle, jonka käytöstä on tekeillä rasitesopimus. 
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Kiinteistöä varten saadaan osoittaa 25 autopaikkaa Lauttasaaren liike-
keskuksen pysäköintilaitoksesta tontilta 31038/12. 
 

Esteettömyys 
 
Terveysaseman ympäristö on esteettömyyden erikoistason aluetta. 
 

Palvelut 
 

Katutasoon Lauttasaarentien varteen sijoitetaan liiketila. Myös raken-
nuksen toiseen kerrokseen on mahdollista sijoittaa lähipalvelutiloja.  

 
Pelastusturvallisuus 
 

Rakennuksen sisäpihalle ei ole järjestettävissä pelastustietä raskaalle 
pelastusajoneuvokalustolle. Mahdollisesti vain sisäpihan suuntaan au-
keavien asuntojen varatiejärjestelyt voidaan järjestää esim. pelastuslai-
toksen vetotikkaita hyödyntäen, säältä suojatun ulkopuolisen poistumi-
sportaan kautta, tai järjestämällä asunnoista yhteydet kahteen eri pois-
tumistieportaaseen. Maanalainen ajotunneli sisäänajoyhteyksineen ja 
bussien kääntöpaikka osastoidaan erikseen 
 
Maanalainen ajotunneli toimii liikekeskuksen pysäköintilaitoksen, met-
roaseman maanalaisen väestösuojan sekä metroaseman huolto-, sam-
mutus- ja pelastusreittinä. Toimintojen yhteensovittamista ja niiden 
edellyttämiä paloteknisiä ratkaisuja on tutkittu asemakaavan pohjana 
olevaa viitesuunnitelmaa laadittaessa. Tarkemmat pelastusturvallisuus-
ratkaisut kiinteistön ja koko hankkeen vaikutusalueelta selvitetään ra-
kennuslupavaiheessa. Tontille tulee laatia erillinen palotekninen suun-
nitelma, joka hyväksytetään pelastusviranomaisella. 

 
Ympäristöhäiriöt 

 
Tilojen suunnittelussa huomioidaan asukkaiden ilman epäpuhtauksille 
altistumisen minimointi sijoittamalla raittiinilman sisäänotot rakennuk-
sen kattotasolle etäälle Lauttasaarentiestä ja kääntöpaikan sisään- ja 
ulosajoyhteyksistä sekä riittävän välimatkan päähän poistoilmahor-
meista, rakennusmääräyksien kriteerit huomioon ottaen. Tontille sijoit-
tuvan maanalaisen ajotunnelin poistoilmahormi sisällytetään rakennus-
massaan ja johdetaan kattolinjan yläpuolelle siten, ettei siitä aiheudu 
melua eikä haittaa rakennuksen tuloilmanotolle tai ilmanlaadun heikke-
nemistä ympäristössä.  
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Bussien kääntöpaikka on suurelta osin avointa, tuulettuvaa tilaa, mutta 
tarvittaessa sen ilmanvaihtoa tehostetaan suuntaispuhaltimin. Raken-
nuksen toinen kerros osoitetaan työ- ja toimistotiloille sekä asuntojen 
varasto- ja yhteistiloille. Rakennus tulee suunnitella siten, ettei bussiter-
minaalin tai Lauttasaarentien liikenteen aiheuttama tärinä tai runkoääni 
ylitä tavoitteena pidettäviä enimmäisarvoja rakennuksen sisätiloissa. 
Parvekkeet ja terassit tulee suunnitella siten, että melutason ohjearvot 
ulkona päiväsaikaan täyttyvät. 

 
Myös sähköbussien latauslaitteiston mahdolliset haittavaikutukset 
ylempiin kerroksiin tulee estää. 
 
LVIS-laitteiden meluntorjunta toteutetaan meluselvityksen (Lauttasaa-
rentie 25, meluntorjunta, Lausunto 6183-2a, Insinööritoimisto Heikki 
Helimäki Oy, 12.2.2015) periaatteiden mukaisesti huippuimureiden ko-
teloinnilla ja aksiaalipuhaltimen vaimentamisella.  

 
Melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvista haitoista huo-
lehditaan myös muilla määräyksillä, jotka koskevat rakennusmassan ja 
tilojen sijoittelua, rakenteiden ääneneristävyyttä sekä parvekkeita. 

 
Yhdyskuntatekninen huolto 

 
Alue on liitettävissä nykyiseen yhdyskuntateknisen huollon verkostoon. 

 
Vaiheittaisuus 

 
Jos tontin rakennushanke ei toteudu samaan aikaan kuin Lauttasaaren 
liikekeskuksen rakennushanke, tontille sijoittuu liityntäliikenteen bus-
sien kääntöpaikka kaksine pikapysäköintipaikkoineen, maanalaisen 
ajotunnelin suuaukko ja sen poistoilmapiippu. Ajotunnelin poistoilman-
vaihtojärjestelyt tulee suunnitella ja järjestää siten, ettei niistä aiheudu 
ilmanlaatu- tai meluhaittaa ympäristölle ja ilman, että tehdään massiivi-
sia meluesterakenteita. Ajotunnelille johtavat ajoluiskat katetaan ja nii-
den rakenteissa ja materiaalivalinnoissa tulee käyttää melua vaimenta-
via ratkaisuja. 
 
Bussien kääntöpaikka ja ajotunnelin suu siihen liittyvine katoksineen, 
valaisimineen, savunpoisto- ja ilmanvaihtoratkaisuineen on suunnitel-
tava kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoiseksi kokonai-
suudeksi ja mahdollisuuksien mukaan istutettava. Suunnittelussa on 
käytettävä myös ympäristötaiteen keinoja. 
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Mikäli tontille toteutetaan asemakaavan mukainen rakennus ajotunnelin 
ja bussien kääntöpaikan käyttöönoton jälkeen, rakentaminen ei saa 
haitata ajotunnelin ja bussiterminaalin toimintoja. 
 

5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja kaupunkikuvaan  

 
Kaavan toteuttaminen tehostaa maankäyttöä raide- ja bussiliikennereit-
tien välittömässä läheisyydessä, ja keskeinen ja liikenteellisesti erin-
omainen paikka on mahdollista hyödyntää keskustamaiseen asuinra-
kentamiseen. Samalla tontin kohdalla epäyhtenäiseksi jäänyt Lautta-
saarentien pohjoispuolinen rakennusrintama täydentyy Lauttasaaren 
kaupunkikuvaan niin mittakaavaltaan, massoittelultaan kuin materiaa-
leiltaankin sopivalla uudisrakennuksella. Rakennus ei kuitenkaan tule 
lähinaapurien asuntojen päänäkymien eteen. 

 
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

 
Kaavoitettavalla alueella on erinomaiset joukkoliikenneyhteydet, sillä 
tuleva Lauttasaaren metroasema sijaitsee Lauttasaarentien toisella 
puolella. Tontille sijoittuvan asuinrakentamisen tuottama liikennemäärä 
ei ole merkittävä. 
 
Aikaisemmin tontilla on sijainnut huoltoasema, joka on nyt purettu tule-
van ostoskeskuksen ja metroaseman pysäköintihallin ajotunnelin suu-
aukkoa varten. Liikennemäärän arvioidaan kasvavan noin kahdella sa-
dalla verrattuna huoltoaseman tuottamaan liikennemäärään. 
 
Liityntäliikenteen bussien kääntöpaikka tulee sijoittumaan Lauttasaa-
rentie 25 tontille ja sen itäpuoliselle katualueelle. Liityntälinjasuunnitel-
man mukaisesti kääntöpaikkaa käyttää kaksi bussilinjaa, mikä tarkoit-
taa arviolta reilua 100 bussia vuorokaudessa. Kääntöpaikan bussilii-
kenne aiheuttaa melu-, pakokaasu- ja hiukkaspäästöjä lähialueelle. 
Raskaan liikenteen määrä itse Lauttasaarentiellä vähenee kuitenkin 
oleellisesti, koska Länsimetron myötä linja-autoliikenne Helsingin kes-
kustaan vähenee. Vaikutuksia liikenteeseen voidaan pitää kokonaisuu-
dessaan vähäisinä. 
 
Vaikutukset teknisen huollon järjestämiseen ovat vähäiset. 
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Kaupalliset vaikutukset  
 
Maankäytön tehostaminen tukee osaltaan alueen liiketoimintaa. Katuta-
son liiketila tukee Lauttasaarentien roolia kauppakatuna.  

 
Vaikutukset ihmisten terveyteen, eri väestöryhmien  
toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä ja sosiaalisiin oloihin 

 
L:n muotoinen rakennusmassa pihakansineen suojaa korttelin ole-
massa olevia oleskelupihoja Lauttasaarentien, bussien kääntöpaikan ja 
Lauttasaaren liikekeskuksen pysäköintiliikenteen melu-, pakokaasu- ja 
hiukkaspäästöiltä, pihoja kuitenkaan varjostamatta. Lauttasaarentien 
katutila pääsee tuulettumaan, vaikka kadun molemmat puolet rakenne-
taan: rakennukset sijaitsevat irti katulinjasta ja toisistaan, eivätkä muo-
dosta yhtenäistä muuria tai katukuiluvaikutusta. 

 
Metroaseman välittömään läheisyyteen rakentaminen parantaa enti-
sestään eri väestönryhmien liikkumismahdollisuuksia joukkoliikennettä 
käyttäen; myös keskeisten palveluiden läheisyys edesauttaa esim. se-
nioriasukkaiden itsenäistä asiointia ja toimeliaisuutta. 

 
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 

 
Kaavan toteuttamisesta aiheutuu Helsingin kaupungille katualueiden 
muutostöistä kustannuksia noin 100 000 euroa. Helsingin kaupunki saa 
tuloja tontin myymisestä, mutta karkean arvion mukaan noin 4/5 tontin 
arvosta menee kääntöpaikan toteuttamiskuluihin, jotka ovat arviolta 2,4 
milj. euroa (alv 0 %). Myyntisumma ja kustannusjako tarkentuvat tontin-
luovutusmenettelyn yhteydessä. 
 

6 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS  

 
Rakentamisaikataulu 

 
Rakentamisaikataulu on sidoksissa Länsimetron ja Lauttasaaren liike-
keskuksen rakennustöiden valmistumiseen. Liikekeskuksen on tavoite-
aikataulun mukaan tarkoitus avata ovensa tammikuussa 2017, jolloin 
sen pysäköintilaitoksen ajoyhteyksien on oltava käytettävissä. Länsi-
metro aloittaa toimintansa lähes puolta vuotta aiemmin elokuussa 
2016, mutta tarvittaessa liityntäliikenteen busseille voidaan osoittaa tila-
päinen kääntöpaikka muualta, jos rakennustyöt niin vaativat. Kireän to-
teutusaikataulun takia tontti on varattu kaupunginhallituksen päätök-
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sellä 3.11.2014 YIT Rakennus Oy:lle, joka on toteuttajana myös Lautta-
saaren liikekeskuksen hankkeessa, ja voi siten aikatauluttaa ja sovittaa 
hankkeet parhaalla mahdollisella tavalla yhteen.  
 
Jos rakennushanke ei syystä tai toisesta toteudu samaan aikaan kuin 
Lauttasaaren liikekeskuksen hanke, jää se todennäköisesti kokonaan 
toteutumatta. Siinä tapauksessa tontille toteutuu vain liityntäliikenteen 
bussien kääntöpaikka, maisemoitu ajotunnelin suu osin katettuine 
ajoyhteyksineen sekä ajotunnelin poistoilmapiippu.  

 
7 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Lauttasaarentie 25 
tontti on varattu YIT Rakennus Oy:lle kumppanuuskaavoitusta ja asun-
tohankkeen suunnittelua varten (kaupunginhallituksen päätös 
3.11.2014), ja kaavoitustyö on jatkunut yhteistyössä rakennusliikkeen 
kanssa. 
 
Vireilletulosta ilmoitettiin osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asema-
kaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma (päivätty 12.11.2014). Vireilletulosta ilmoitettiin myös 
vuoden 2013 kaavoituskatsauksessa. 

 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma sekä asemakaavan muutosehdotuksen selostusluonnos ja 
muuta kaavanvalmisteluaineistoa on ollut nähtävillä 24.11.–15.12.2014 
kaupunkisuunnitteluviraston esittelytila Laiturilla, kaupungin ilmoitustau-
lulla kaupungintalolla ja Lauttasaaren kirjastolla (Pajalahdentie 10).  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavanmuutoksen valmiste-
luaineistoa koskeva kaavapäivystys pidettiin 8.12.2014 Lauttasaaren 
kirjastolla; lisäksi hankkeesta keskusteltiin lähinaapurien kanssa YIT:n 
26.2.2015 järjestämässä tilaisuudessa. 
 

Viranomaisyhteistyö  
 

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteis-
työtä kiinteistöviraston tonttiosaston, pelastuslaitoksen, rakennusval-
vontaviraston, Helsingin seudun liikenteen (HSL), Länsimetro Oy:n, Lii-
kennelaitos -liikelaitoksen (HKL) sekä rakennusviraston kanssa. Ennen 
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lautakuntakäsittelyä edellä mainittujen viranomaistahojen lisäksi kan-
nanotot saatiin osallistumis- ja arviointivaiheessa myös kiinteistöviras-
ton tilakeskukselta, sosiaali- ja terveysvirastolta sekä Helsingin Energi-
alta. 

 
Esitetyt mielipiteet 

 
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse 3 mielipidettä, jotka koskivat osallistumis- ja arviointisuunni-
telman yhteydessä esillä ollutta viitesuunnitelmaa. Lisäksi suullisia mie-
lipiteitä on esitetty kaavapäivystyksessä, Lauttasaariseuran ympäristö-
toimikunnan tapaamisessa, puhelimitse sekä tontin varanneen raken-
nusliikkeen järjestämässä keskustelutilaisuudessa. 
 
Viitesuunnitelmasta kaavapäivystyksessä sekä esim. Lauttasaariseuran 
ympäristötoimikunnan tapaamisessa saadut suulliset mielipiteet pitivät 
suunniteltua rakennusta positiivisena ja paikkaan sopivana lisänä Laut-
tasaarentien varteen. Lähinaapurien mielipiteissäkään ei itse tontin ra-
kentamista vastustettu, mutta etenkin rakennuksen pohjoisinta osaa pi-
dettiin tornimaisena sekä kaupunkikuvaan sopimattomana. Sen katsot-
tiin sijoittuvan liian lähelle pohjoispuolista naapurirakennusta ja siten 
haittaavan asuntojen ulkonäkymiä. Lisäksi osallistumis- ja arviointivai-
heessa esillä olleessa viitesuunnitelmassa esitetty pohjoispäädyn kor-
kealle nouseva, piippumainen poistoilmahormi herätti kritiikkiä, samoin 
kuin epäiltiin sen aiheuttavan naapurustoon melu- ja päästöhaittoja. 
Etenkin turvallisten jalankulkuyhteyksien suunnitteluun Lauttasaarentien 
ja terveysaseman välillä toivottiin kiinnitettävän huomiota; lisäksi toivot-
tiin tontille ratkaistavan autohallipaikkoja myös naapureille.  
 
Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että rakennus-
massaa on viistetty pohjoisosastaan pihanpuolella siten, että näkymät 
naapuritalon lähimmistä asunnoista säilyvät avarampina. Kritiikkiä saa-
nut poistoilmapiippu on sisällytetty täysin rakennusmassaan ja koko 
pohjoisen rakennusmassan osan korkeutta on kahteen otteeseen tuotu 
alaspäin. Tämän on mahdollistanut myös ajotunnelin poistoilman vaiku-
tuksia koskevan ilmanlaatu- ja meluselvitysten tarkentuminen. Poistoil-
majärjestelyt on mahdollista ratkaista siten, ettei niistä aiheudu mitään 
melu- eikä päästöhaittoja naapurustoon tai rakennukselle. Katualueelle 
on tehty liikennesuunnitelma, jossa on yhteensovitettu ajoneuvo- ja ja-
lankulkuliikenteen ratkaisut, turvallisuus- ja esteettömyysnäkökohdat 
huomioiden. Polkupyöräliikenteen on esitetty poistuvan Taivaanvuohen-
kujalta ja siirtyvän turvallisemmille reiteille, jolloin kävelyalueet rauhoit-
tuvat. 
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Muistutukset ja lausunnot sekä nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset  
 
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 29.5.–29.6.2015. 
 
Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistövirasto, pelastuslau-
takunta, rakennusvalvontavirasto, rakennusvirasto, sosiaali- ja terveys-
virasto, ympäristölautakunta, Länsimetro Oy, Helen Sähköverkko Oy, 
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL), Helsingin seudun liikenne (HSL) sekä 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY). Ehdotuksesta 
tehtiin kaksi muistutusta. 
 
Lauttasaari-seura jätti muistutuksen, jossa tuotiin esiin huoli Lauttasaa-
ren liikekeskuksen pysäköintilaitoksessa sijaitsevien liityntäliikenteen 
pysäköintipaikkojen mahdollisesta vähenemisestä tulevaisuudessa ja 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuudesta Lauttasaarentiellä, 
sekä ehdotti, että tontille pitäisi rakentaa ensisijaisesti autopaikaton se-
nioritalo. 
 
As. Oy Lauttakallio jätti muistutuksen, jossa tulkittiin liikennesuunnitel-
massa esitetyn ratkaisun haittaavan huoltoajoa As. Oy Lauttakallion pi-
halle. Lisäksi toivottiin estettävän huoltoliikenteen läpiajo Taivaan-
vuohenkujaa pitkin, jotta pohjoisesta tulevan jalankulkuliikenteen ja 
Lauttasaaren liikekeskuksen pysäköintiliikenteen sisäänajokohdan vä-
liin voitaisiin rakentaa turvallisuutta lisäävä koroke. 
 
Kiinteistövirasto toteaa lausunnossaan, että tontti on poikkeuksellisen 
haastava. Suunniteltua kerrosalaa ei saisi vähentää eikä kaavamäärä-
yksin tai muutoin tule osoittaa lisää rakentamista vaikeuttavia ratkai-
suja, koska julkiset kustannukset ovat korkeat. 
 
Rakennusvirasto huomautti lausunnossaan, että kaavaselostuksessa 
on hyvä mainita, että bussiterminaalin ja terveysaseman ympäristöt 
ovat esteettömyyden erikoistason aluetta.  

 
Pelastuslautakunta edellytti lausunnossaan, että tontille tulee laatia eril-
linen palotekninen suunnitelma, joka hyväksytetään pelastusviranomai-
sella. 
 
Sosiaali- ja terveysvirasto totesi, että jalankulku-, pyöräily- ja ajoneuvo-
liikenteen turvallisuuteen ja esteettömyyteen liittyvät näkökohdat on 
otettu kaavoitustyössä huomioon, ja kiinnitti huomiota joihinkin toteu-
tus- ja työmaa-aikaisiin seikkoihin.  

 
Ympäristölautakunta edellytti, että kaavamääräyksin tulee varmistaa, 
että Lauttasaarentien ja Taivaanvuohenkujan suuntaan avautuviin 
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asuntoihin voidaan huoneistopohjia koskevin tai rakenteellisin ratkai-
suin järjestää hiljaisia asuintiloja. 
 
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) ei huomauttanut itse asemakaavan 
muutosehdotuksesta, mutta HKL täsmensi vuorovaikutusraportin aiem-
paa vastinetta hankkeen rahoituksen järjestämisestä seuraavasti: 
HKL:n tavoitteena on, että hankkeen rahoituksesta saadaan infrasopi-
muksen perusteella 50 % HSL:n kautta ja 50 % kaupungin infrakor-
vauksena.  

 
Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. 

 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 8.9.2015 tarkistaa asemakaavan 
muutosehdotusta lausuntojen johdosta seuraavasti: 
 
- kaavaselostukseen lisätään kohtaan Pelastusturvallisuus maininta 

"Tontille tulee laatia erillinen palotekninen suunnitelma, joka hyväk-
sytetään pelastusviranomaisella". 

 
- kaavaselostukseen lisätään kappale Esteettömyys, jossa todetaan, 

että "Terveysaseman ympäristö on esteettömyyden erikoistason 
aluetta". 

 
Lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty kerrosalan tarkis-
tukset: 
 
- asuin-, liike-, toimisto- ja työtilojen yhteenlasketun kerrosalan enim-

mäismääräksi on korjattu 3 110 k-m2 ja bussiterminaalin kerros-
alaksi on korjattu 490 k-m2. Tarkistukset eivät vaikuta rakennuksen 
ulkoisiin mittoihin 
 

Kaavakarttaan on tehty myös teknisluonteiset tarkistukset, jotka eivät 
muuta ehdotuksen sisältöä. 
 

8 
KÄSITTELYVAIHEET 

 
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 12.5.2015, ja se päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaa-
van muutosehdotuksen hyväksymistä. 
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 8.9.2015 muuttaa asemakaavan 
muutosehdotusta lausuntojen johdosta. 
 
 
Helsingissä 8.9.2015 
 
 
 
 
Olavi Veltheim 
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LAUTTASAARENTIE 25
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee
Lauttasaarentie 25 sijaitsevaa
tonttia ja sen viereisiä katu- ja ke-
vyen liikenteen alueita.

Nykytilanne

Tontilla on metron rakennus-
työmaan ajotunneli.
Katualueelta on kulkuyhteys
kevyen liikenteen väylälle sekä
terveysaseman tontille.

Mitä alueelle suunnitellaan

Tontille suunnitellaan 4–6-kerroksista asuintaloa, jonka maantasokerrokseen ja pihakannen
alle tulee sijoittaa metron liityntäbussien kääntymis- ja pysäköimispaikka sekä ajoyhteys
metroaseman maanalaiseen väestösuojaan ja liikekeskuksen pysäköintilaitokseen.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta.

Maanomistus

Alue on kaupungin omistuksessa.

Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa vuo-
delta 1966 alue on moottoriajoneuvojen
huoltoasemien korttelialuetta (AM) ja katu-
aluetta. Tontilla on tonttitehokkuusluku (e)

0,4 ja rakennuksen enimmäiskorkeus on
5,0 metriä.

Myös vastapäisen liikekeskuksen asema-
kaava nro 12079 (tullut voimaan 2013) ulot-
tuu osin alueelle, ja määrittelee tontille tule-
van ajotunnelin suun sijainnin ja ajoyhtey-
det; lisäksi metron maanalainen asemakaa-
va nro 11800 on tontin kohdalla pieniltä
osin voimassa. Viereisellä kevyen liikenteen
raitilla on voimassa asemakaava nro 9331.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kuu-
lumaan kerrostalovaltaiseen alueeseen,
jossa voi olla asumista tai toimitiloja. Aluetta
sivuaa metro.



Hankenro 0827_2
HEL 2014-001923

12.11.2014 OAS 1184-00/14 2 (3)

Muut suunnitelmat ja päätökset

 Viitesuunnitelma, Arkkitehtitoimisto NRT
Oy, 2014

 Länsimetron kuilut ja huoltotunnelit: ra-
kennussuunnitelmat, Innovarch Oy,
LOCI maisema-arkkitehdit Oy, 2012

 Lauttasaaren liikekeskuksen asemakaa-
vasta on vireillä asemakaavasta poik-
keaminen

Tehdyt selvitykset

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
 Palotekninen lausunto, L2 paloturvalli-

suus Oy, 2011
 Jo tehtyjä maaperäselvityksiä tullaan

tarvittaessa täydentämään ja päivittä-
mään.

 Tekeillä on melu- ja päästöselvitykset

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-
tamisen vaikutuksia asumisen ja naapuri-
tonttien olosuhteisiin, liikenteeseen, ympä-
ristöhäiriöihin ja kaupunkikuvaan kaavan
valmistelun yhteydessä.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lä-
hetetty osallisille. Kaavan valmisteluaineisto
on esillä 24.11.2014–15.12.2014:
 Kampissa Info- ja näyttelytila Laiturilla,

Narinkka 2
 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupunginta-

lo, Pohjoisesplanadi 11–13
 Lauttasaaren kirjastossa, Pajalahdentie

10 A
  www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä

nyt!")

 Kaavan valmistelijat ovat tavattavissa
Lauttasaaren kirjastossa (Pajalahdentie
10 A) 8.12.2014 klo 15–18 sekä kau-
punkisuunnitteluvirastossa sopimuksen
mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta se-
kä kaavan valmisteluaineistosta voi esittää
mielipiteen viimeistään 15.12.2014 kirjalli-
sesti osoitteeseen:

Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3)

tai faksi: 310 37378
tai sähköposti: kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö
järjestetään erillisin neuvotteluin.

Kaavan valmisteluaineiston ja saadun pa-
lautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdo-
tus. Tavoitteena on, että ehdotus esitellään
kaupunkisuunnittelulautakunnalle keväällä
2015.

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään (tarvit-
taessa) viranomaisten lausunnot. Kaavaeh-
dotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävil-
läoloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
käsiteltävänä syksyllä 2015.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset
 Länsimetro Oy
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 Helsingin seudun liikenne HSL
 Lauttasaari-Seura-Drumsö-Sällskapet ry
 Helsingin Yrittäjät, Lauttasaaren Yrittäjät

ry
 kaupungin asiantuntijaviranomaiset:

HKL, rakennusvirasto, pelastuslaitos,
kiinteistövirasto, kaupunginmuseo, ra-
kennusvalvontavirasto, Ympäristökes-
kus, pelastuslaitos, Helsingin seudun
ympäristöpalvelut / Vesi ja Helsingin
Energia

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-palvelusta:
www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat kar-
talla.

Suunnittelusta tiedotetaan
 kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöiden

kirjeet lähetetään isännöitsijöille, joiden
toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja
asukkaille)

 Lauttasaari - lehdessä
 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä

nyt")

Kaavan valmisteluaineiston julkisesta näh-
tävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Kirsti Rantanen
puhelin 09 310 37478
sähköposti kirsti.rantanen(at)hel.fi



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 091 Helsinki Täyttämispvm 13.08.2015
Kaavan nimi Lauttasaarentie 25
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm 12.05.2015
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 12.11.2014
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 09112348
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,2364 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]0,0544 Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]0,2364
 

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 0,2364 100,0 3600 1,52 0,0000 2894
A yhteensä 0,1760 74,5 3600 2,05 0,1760 3600
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 0,0604 25,5 0  -0,1760 -706
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 0,0544 23,0 0 0,0544 0

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen 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 0,2364 100,0 3600 1,52 0,0000 2894
A yhteensä 0,1760 74,5 3600 2,05 0,1760 3600
AK 0,1760 100,0 3600 2,05 0,1760 3600
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 0,0604 25,5 0  -0,1760 -706
Kadut 0,0480 79,5     
Kev.liik.kadut 0,0124 20,5     
LH 0,0000  0  -0,1760 -706
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 0,0544 23,0 0 0,0544 0
ma 0,0027 5,0 0 0,0027 0
ma-ajo 0,0490 90,1 0 0,0490 0
mal 0,0027 5,0 0 0,0027 0
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Lauttasaari, kortteli 31039 tontti 1                        
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till Drumsögatan.

ska vara i marknivå och de ska ha stora fönster 

samt ett trapphus ska placeras. Utrymmena 

kontors-, service- och / eller pausutrymmen 

Del av byggnadsyta där butiks-, affärs-, 

Byggnadsyta.

höjd för yttertakets brytningspunkt i byggnaden.

Ungefärlig placering och ungefärligt högsta 

fasad och yttertak.

Högsta höjd för skärningspunkten mellan 

Ungefärlig markhöjd.

terminalen. 

andra talet den våningsytan för buss-

kontors- och arbetsutrymmen och det 

maximala våningsytan bostads-, affärs-, 

byggnadsrätten. Första talet anger den 

Talserie som anger den sammanlagda 

Namn på gata.

Nummer på riktgivande tomt.

Kvartersnummer.

slopas.

Kryss på beteckning anger att beteckningen

Gräns för delområde.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Linje 2 meter utanför planområdets gräns.

utrymmen för metrons anslutningstrafik. 

ska byggas en bussterminal med hjälp-

påtomt 12 i kvarter 31038. I första våningen 

och det underjordiska parkeringsutrymmet 

underjordiska körtunnel som leder till metros-

Drumsövägen och Beckasingränden till den 

området ska ordnas en körförbindelse från 

område för bostadsbyggnader. På kvarters-

Kvartersområde för flervåningshus. Kvarters-
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naturligt sätt. 

till intilliggande gatuområde på ett 

kvalitetsstandard, som ansluter sig

en öppen plats eller zon av hög 

och detaljutförande ska byggas som 

Del av område som till materialval 

reserverad del av område.

För områdets interna gångtrafik 

31039/14 är tillåten.

där servicetrafik samt infart till tomt 

Gata reserverad för allmän gångtrafik, 

Gata.

detaljplanen angivna våningsytan.

balkongerna får byggas utöver den i 

miljöolägenheter. Grönrummen och 

som grönrum för att förebygga 

delar ska bostadsbalkongerna byggas 

helhetsljudsisolering fastsälls. På dessa 

basen av vilken kravet påytterhöljets 

byggnadens ytterhölje utsätts för på 

Den ljudnivå dagtid (LAeq) som 

fasadlinjen.

och grönrum ska planeras indragna från 

som byggnaden ska tangera. Balkonger 

Pilen anger den sida av byggnadsytan 

till tomt 12 i kvarteret 31038.

Området är reserverat för körförbindelse

Området är reserverat för stadens behov.

egna ingångar. 

till bostäder, ska dessa utrustas med 

2. våningen. Ifall arbetsutrymmen ansluter 

utrymmen för invånarna placeras i 

gemensamma utrymmen och förråds-

och / eller serviceutrymmen och vid behov 

affärs-, kontors-, arbets-, service-, paus- 

genom området. Ovanför området ska 

31039/1, 31039/14 och 31026/7 är tillåten 

Service- och följetrafik från tomterna 

körförbindelse till körtunneln ska placeras. 

Del av område, där en bussterminal och

med ramper ska placeras.

Del av område, där en körväg till körtunneln 

körtunnel med skyddszoner.

Del av område, som är reserverat för

förråds- och tekniska utrymmen får placeras.

Underjordiskt utrymme där befolkningsskydds-, 

nro 12348 voimaantullessaan kumoaa.

Yhdistelmä asemakaavoista, jotka asemakaavan muutos

detaljplaneändrigen nr 12358 träder i kraft.

Sammanställning av de detaljplaner som upphävs då

nro 12348 voimaantullessaan kumoaa.

Yhdistelmä asemakaavoista, jotka asemakaavan muutos

nro 12348 voimaantullessaan kumoaa.

Yhdistelmä asemakaavoista, jotka asemakaavan muutos

detaljplaneändrigen nr 12358 träder i kraft.

Sammanställning av de detaljplaner som upphävs då

detaljplaneändrigen nr 12358 träder i kraft.

Sammanställning av de detaljplaner som upphävs då
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korkeuden tulee olla vähintään 4 metriä. 

+9.1 - 10.3 väliin ja sen vapaan ajo-

sijoitettava likimääräisten tasojen 

Bussiterminaalialueen lattiataso on 

TILAT 

terminaalista ja ajotunnelista.

Likimääräinen ulosajo bussi-

tunnelin sisäänajoille

varattava bussiterminaalin ja ajo-

Rakennusalan rajan osa, joka on 

viereiseen katualueeseen.

-vyöhykkeeksi, joka liittyy luontevasti 

korkeatasoiseksi edusaukioksi tai 

materiaaleiltaan ja yksityiskohdiltaan 

Alueen osa, joka on rakennettava 

alueen osa. 

Alueen sisäiselle jalankululle varattu 

31039/14.

sallittu huoltoajo sekä ajo tontille 

Yleiselle jalankululle varattu katu, jolla on 

Katu.

lisäksi.

taa asemakaavassa osoitetun kerrosalan 

huoneina. Viherhuoneet saadaan raken-

ympäristöhaittojen torjumiseksi viher-

asuntokohtaiset parvekkeet toteutetaan 

kokonaisääneneristävyydelle. Näillä osilla 

voidaan määrittää vaatimus ulkovaipan 

melutaso päivällä (LAeq), jonka perusteella

Rakennuksen ulkovaippaan kohdistuva

nitella julkisivulinjasta sisäänvedettyinä.

parvekkeet ja viherhuoneet  tulee suun-

rakennus on rakennettava kiinni. Sivulla

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon 

korttelin 31038 tontille 12.

Alue on varattu ajoyhteydeksi 

Alue on varattu kaupungin tarpeisiin.

varustettava omalla sisäänkäynnillä.

liittyvät asuinhuoneistoihin, on ne 

yhteis- ja varastotiloja. Mikäli työtilat 

tiloja sekä tarvittaessa asukkaiden 

toimisto-, työ-, tauko- ja / tai palvelu-

2. kerroksessa on sijoitettava liike-, 

kautta. Alueen yllä oleviin tiloihin 

31039/14 ja 31026/7 saa poistua alueen 

ja saattoliikenne tonteilta 31039/1, 

terminaali ja ajoyhteys ajotunneliin. Huolto- 

Alueen osa, johon tulee sijoittaa bussi-

tunneliin johtava ajotie luiskineen.

Alueen osa, johon tulee sijoittaa ajo-

suojavyöhykkeineen.

Alueen osa, joka on varattu ajotunnelille 

väestönsuoja-, varasto- ja teknisiä tiloja.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa 

saarentien suuntaan.

ja niissä tulee olla suuret ikkunat Lautta-

Tilojen tulee sijaita maantasokerroksessa 

tai taukotiloja sekä porrashuone. 

myymälä-, liike-, toimisto-, palvelu- ja / 

Rakennusalan osa, johon tulee sijoittaa 

Rakennusala.

korkein korkeusasema.

likimääräinen sijainti ja likimääräinen 

Rakennuksen vesikaton taitekohdan 

leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton 

Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

rosalan määrän.

määrän ja toinen luku bussiterminaalin ker-

tilojen yhteenlasketun kerrosalan enimmäis-

luku osoittaa asuin-, liike-, toimisto- ja työ-

rakennusoikeuden määrän. Ensimmäinen

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa 

Kadun nimi.

Ohjeellisen tontin numero.

Korttelin numero.

poistamista.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän 

Osa-alueen raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

viiva. 

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva 

aputiloineen.

metron liityntäliikenteen bussiterminaali 

Ensimmäiseen kerrokseen tulee rakentaa 

tontin 12 maanalaiseen pysäköintitilaan. 

metron ratatunneliin ja korttelin 31038 

maanalaiseen ajotunneliin, joka johtaa 

saarentieltä ja Taivaanvuohenkujalta 

alueella tulee järjestää ajoyhteys Lautta-

Asuinkerrostalojen korttelialue. Kortteli-
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ilmeikkäät ja korkeatasoiset.

Maantasokerrosten julkisivujen on oltava 

tai on käytettävä muuta kestävää materiaalia. 

tasossa rappauksen tulee olla vahvistettua  

värisävyltään ympäristöön sopiva. Maan-

tulee olla rappaus, joka on valööriltään ja 

julkisivujen pääasiallisen pintamateriaalin

Muualla kuin pihanpuolella rakennuksen 

yhteydessä on kattoterassi. 

koko pituudeltaan sisäänvedetty ja sen 

Ylin kerros Lauttasaarenkadun puolella on 

Rakennuksen kattomuoto on taitteinen. 

JULKISIVUT JA VESIKATTO  

vaihtoehtoisin keinoin.

turvallisuustaso on saavutettavissa 

rakennettava siten, että vastaava palo-

tontin rajaseinää. Tilat on suunniteltava ja 

Maanalaisissa tiloissa ei tarvitse rakentaa 

kerrostasanteiden tulee saada luonnonvaloa.

Porrashuoneiden tulee olla viihtyisiä ja 

vuohenkujalle sekä yhteys pihakannelle.

yhteys Lauttasaarentielle tai Taivaan-

Porrashuoneista tulee järjestää suora 

lisäksi.

rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan 

lisuuden kannalta tarpeelliset käytävätilat saa 

Porrashuoneita yhdistävät poistumistieturval-

kerrosalan lisäksi.

rakentaa asemakaavassa osoitetun 

riittävät varasto- ja yhteistilat. Tilat saa 

Asukkaiden käyttöön on rakennettava

tasoista pihasuunnitelmaa tulee huomioida.

lisäksi. Rakennelman asema osana korkea-

tun rakennusalan ulkopuolelle ja kerrosalan 

nelman saa rakentaa kaavakartassa osoite-

ma-alueen ulkopuolelle. Poistumistieraken-

tävä hätäpoistumistie rakennuksen sortu-

Maanalaisesta ajotunnelista on järjestet-

vähintään 3,6 metriä.

Tunnelin vapaan ajokorkeuden tulee olla 

tontin 12 maanalaiseen pysäköintitilaan. 

reittinä metron ratatunneliin ja korttelin 31038 

toimii ajo-, huolto-, sammutus- ja pelastus-

Maanalainen ajotunneli ajoyhteyksineen 

Tilojen on oltava helposti saavutettavissa.

ensimmäisestä tai toisesta kerroksesta. 

tarvittavat tauko- ja aputilat rakennuksen

Linja-autojen kuljettajille on osoitettava 

ja savunpoistosta alueella. 

tontin 12 pysäköintilaitoksen ajoyhteydestä 

pelastusreitistä sekä korttelin 31038 

liikennejärjestelyistä, metron huolto- ja 

selvitykset terminaalitilojen toimivuudesta, 

on esitettävä hyväksyttävät suunnitelmat ja 

Ennen rakennusluvan myöntämistä hakijan 

on sijoitettava sisätiloihin. 

asuntokerrosalaa. Näistä vähintään 50 % 

vähimmäismäärä on 1 pp/30 m2 

Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen 

pysäköintilaitoksesta.

autopaikkaa korttelin 31038 tontin 12 

Kiinteistöä varten saadaan sijoittaa 25 

PYSÄKÖINTI JA LIIKENNE  

liikenne.

olevat terminaalitoiminnot ja kannen alainen 

on otettava huomioon  kannen alapuolella 

Pihakantta ja sen rakenteita suunniteltaessa 

imeyttää tontilla.

Hulevedet tulee ensisijaisesti viivyttää ja 

Jätehuolto tulee sijoittaa rakennukseen.

länsireunaa myöten Lauttasaarentielle.

Pihalta on rakennettava portaikko tontin 

aidata.

on oltava korkealaatuisia. Tonttia ei saa 

luontevan näköisesti ja tasoerojen ilmeen 

liitettävä viereisiin tontteihin ja katualueisiin 

Piha ja katualueisiin liittyvät alueet on 

jätehuollon laitteita.

Pihalle ei saa sijoittaa autopaikkoja eikä 

leikki- ja ulko-oleskelualueeksi.

Pihakansi on rakennettava ja istutettava 

PIHA 

asemakaavassa merkityn kerrosalan lisäksi.

ulkopuolelle. Tekniset tilat saa rakentaa 

rakennelmia ei saa sijoittaa rakennusrungon 

IV-konehuoneita, laitetiloja tai muita 

ulkopuolelle. 

asemakaavaan osoitetun rakennusalan 

Pihan puolella parvekkeita saa rakentaa 

ilmeikkäät ja korkeatasoiset.

Maantasokerrosten julkisivujen on oltava 



maanalaisille tiloille tai muille alueille.

olemassa oleville rakennuksille, 

käytöstä aiheudu vahinkoa tai haittaa 

niistä tai niiden rakentamisesta ja 

louhittava ja lujitettava siten, ettei 

Maanalaiset tilat on sijoitettava, 

TYÖNAIKAISET VAROTOIMET  

viranomaisten hyväksymällä tavalla.

suunnitella ja järjestää pelastus-

uloskäytävät ja pelastusyhteydet tulee 

sovittaa yhteen ja maanalaisten tilojen 

eri osien palotekniset ratkaisut tulee 

Hankkeen todellisen vaikutusalueen 

täyttyvät. 

että melutason ohjearvot ulkona päiväsaikaan 

Parvekkeet ja terassit tulee suunnitella siten, 

rakennuksen sisätiloissa.

ylitä tavoitteena pidettäviä enimmäisarvoja 

liikenteen aiheuttama tärinä tai runkoääni 

bussiterminaalin tai Lauttasaarentien 

Rakennus tulee suunnitella siten, ettei 

tulee sijoittaa rakennuksen sisään. 

päästölähteistä. Poistoilmahormit 

ottaa kattotasolta riittävän etäältä 

ympäristölle. Raitis ilma tulee

haittaa asunnoille, työtiloille eikä 

ettei niistä aiheudu ilmanlaatu- tai melu-

järjestelyt tulee suunnitella ja järjestää niin, 

varsinaisen rakennuksen ilmanvaihto-

Ajotunnelin, bussiterminaalin sekä 

rakentaa kerrosalan lisäksi.

Ilman- ja savunpoistohormit saa 

sijoitettava rakennuksen sisään. 

tason yläpuolelle ja poistohormi on 

tunnelin poistoilma on johdettava katto-

poisto on sijoitettava korttelialueelle. Ajo-

Maanalaisen ajotunnelin ilman- ja savun-

toteuttamista varten.

latausmahdollisuuksien myöhempää 

tulee tehdä tilavaraukset sähköbussien 

Bussien pikapysäköintipaikkojen yhteyteen 

varattavalle 3 m x 5 m kokoiselle tekniselle tilalle. 

ja sähköbussien latauslaitteita varten on 

Rakennuksesta on varattava tilat muuntamolle 

 

PALOTURVALLISUUS  

TEKNISET RATKAISUT JA 

alueelle on laadittava erillinen tonttijako. 

Tällä asemakaava-alueella kortteli-

TONTTIJAKO 

metron ja bussiterminaalin toimintoja.

rakentaminen ei saa haitata ajotunnelin, 

terminaalin käyttöönoton jälkeen, 

mukainen rakennus ajotunnelin ja bussi-

Mikäli tontille toteutetaan asemakaavan 

ratkaisuja. 

rakenteissa tulee käyttää melua vaimentavia 

tai meluhaittaa ympäristölle. Ajoluiskien 

ja järjestää niin, ettei niistä aiheudu ilmanlaatu- 

poistoilmanvaihtojärjestelyt tulee suunnitella 

myös ympäristötaiteen keinoja. Ajotunnelin 

korkeatasoisia. Toteutuksessa on käytettävä 

oltava kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti 

Rakennelmien ja maisemointiratkaisujen on 

maisemoitava ympäristöön sopivalla tavalla. 

ajotunnelin suu ja koko korttelialue 

bussiterminaali taukotiloineen, on se, 

Mikäli korttelialueelle toteutetaan vain 

VAIHEITTAISUUS

tiloille, rakenteille tai toiminnoille.

ettei aiheuteta haittaa maanalaisille 

rakenteiden suojaetäisyydet siten, 

maanalaisten tilojen sijainti ja 

rakennettaessa on otettava huomioon 

Maanalaisten tilojen yläpuolelle 
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Lauttasaarentie

Päiväajan keskiäänitaso
LA. eq. 7-22

 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB

 Mittakaava:
 1:750 (A4)

Työ: 6183-1a, Lauttasaarentie 25
Liikenne: Ennuste, päivä 07-22
Korkeus: Melukartta maanpinnasta +2 m
Huomiot: Sisään- ja ulosajo mallinnettu käyttäen huippuliikennemäärää, 

ei KAVL mukaista määrää.
Tekijä: Anttoni Kananen, TkK
Pvm: 21.11.2014
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Lauttasaarentie

BUSSIN KÄÄNTÖPAIKKA

AJOLUISKA

+10.700

A

A

D

D

D

D

E

E

E E

+11.900

+10.90

+11.380

 MUUNTAMO
 17,4 m2

 LIIKETILA
 88,7 m2

 SPK
 12,7 m2

 JÄTEH
 43,9 m2

 VSS / UVV
 77,1 m2

 LVV
 9,0 m2

 LJH
 18,5 m2

Lauttasaarentie 25
1.kerros/ katutaso

22.4.2015
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+15.05

+12.88

+13.36

+14.32

+14.70
+15.0

+15.38

+12.5

+11.3

+11.4

+10

+14.5

+14.0

+15.2

+14.5

+15.2

+9.6

B

C

A

A

E

E

E

E

+14.0

P

P

P

P

 iv

 VIH

 VIH

 TYÖH.
 45,8 m2

 TYÖTILA
 32,3 m2

 TYÖTILA
 41,0 m2

 2H+KT
 54,5 m2

 VIH

 TALOSAUNA
 39,0 m2

 IRT.VAR
 52,5 m2

 TYÖTILA
 39,8 m2

 PESULA
 9,5 m2

 SOS.TILA
 18,7 m2

 2H+KT
 46,1 m2

 3H+KT
 66,5 m2

 UVV
 32,5 m2

 2H+KT
 50,1 m2

 LVV
 7,0 m2

 2H+KT
 45,5 m2
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A

A

+12.5

P

P

P

P

 VIH

 VIH

 2H+KT
 54,2 m2

 3H+KT
 74,9 m2

 VIH

 2H+KT
 54,5 m2

 3H+KT
 76,1 m2

 3H+KT
 64,8 m2

 H+KT
 29,9 m2

 VIH

 VIH

 VIH

 VIH

 H+TK / 2H+KT
 50,0 m2

 3H+KT
 77,0 m2

 2H+KT
 53,4 m2

 IRT.VAR
 38,0 m2

 H+KT
 30,7 m2

Lauttasaarentie 25
4.kerros
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