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1
TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutos mahdollistaa rakentaa nykyisen ostoskeskuksen
tilalle uusi yhdistetty ostoskeskus- ja asuinrakennus, johon rakenne-
taan myös Lauttasaaren metroaseman itäinen sisäänkäynti. Tontin alle
on suunniteltu rakennettavaksi maanalaiset pysäköintitilat tonttia sekä
metromatkustajien liityntäpysäköintiä ja tonttia 31039/1 varten. Ajoyh-
teydet tähän tilaan on järjestettävä sekä Otavantieltä että Lauttasaaren-
tie 25:stä metron huoltotunnelin kautta. Tunnelista rakennettava haara
ostoskeskukselle edellyttää Länsimetron maanalaisen asemakaavan
muuttamista. Asuinkerrostalotonttien osalta tässä kaavamuutoksessa
on kyse vain maanalaisen asemakaavan muuttamisesta.

Tontin kerrosala kasvaa 5 400 k-m2:stä 18 360 k-m2:iin. Asuntoker-
rosala on 9 540 k-m2. Rakennukseen on mahdollista sijoittaa liike- ja
toimistotiloja sekä kirjasto-, musiikkiopisto- ja muita vastaavia julkisten
palvelujen tiloja 8 800 k-m2.

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. Lauttasaaren Liike-
keskus Oy on myös jättänyt asemakaavan muutoshakemuksen.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta on esitetty mielipiteitä.

Asemakaavan muutosluonnos on pidetty nähtävänä kaupunkisuunnitte-
luvirastossa, Lauttasaaren kirjastossa, Kaupungintalolla ja internetissä
osoitteessa www.hel.fi/ksv. Muutosluonnoksesta on jätetty mielipiteitä,
jotka on otettu kaavoitustyössä huomioon.

Asemakaavan muutoksen toteutus

Toteuttajina ovat Länsimetro Oy ja Helsingin kaupunki sekä Lauttasaa-
ren Liikekeskus Oy. Tavoitteena on, että ostoskeskustontin rakentami-
sen edellyttämät räjäytystyöt ovat suoritetut, kun metroliikenne käynnis-
tyy vuonna 2015.
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2
LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Asemakaavan muutosta koskevia erityistavoitteita:

- Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja
työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja
mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä si-
ten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman
vähäinen.

- Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja
pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.

- Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedel-
lytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittu-
mismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennet-
ta hyödyntäen.

- Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän
toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntaraken-
teen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien
äärelle.

– Alueiden käytössä on edistettävä matka- ja kuljetusketjujen
toimivuutta ja turvattava edellytykset julkiselle liikenteelle
sekä eri liikennemuotojen yhteistyön kehittämiselle.

– Alueiden käytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja il-
man epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vä-
hentämään jo olemassa olevia haittoja.

– Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon vi-
ranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja py-
rittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit ja huomioitava
alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyt-
töön. Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on selvitet-
tävä ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin.
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Helsingin seudun erityistavoitteista seuraavat koskevat asemakaavaa
ja asemakaavan muutosta:

– Helsingin seudun liikennejärjestelmää tulee kehittää koko
seudun kattavan liikennejärjestelmäsuunnitelman avulla si-
ten, että se hillitsee ilmastonmuutosta sekä tukee yhdys-
kuntarakenteen eheyttämistä ja riittävän asuntotuotannon
järjestämistä.

– Alueidenkäytössä on turvattava edellytykset metroverkos-
ton laajentumiselle länteen ja itään.

– Raideliikenneverkostoa laajennettaessa on otettava huo-
mioon ympäröivä alueidenkäyttö, erityisesti asutus, arvok-
kaat luonto- ja kulttuurikohteet sekä maiseman erityispiir-
teet.

Asemakaavan muutos toteuttaa edellä mainittuja valtakunnallisia aluei-
denkäyttötavoitteita eikä ole ristiriidassa niiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta, jolla on seu-
tuliikenteen ratamerkintä. Nyt laadittu asemakaavan muutos on maa-
kuntakaavan mukainen.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) tontin 31038/12 alue on keskusta-
toimintojen aluetta. Aluetta kehitetään hallinnon, kaupan ja julkisten
palvelujen, asumisen, virkistyksen sekä alueelle tarpeellisen yhdyskun-
tateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. Muu osa kuuluu kerrostaloval-
taiseen alueeseen (asuminen/ toimitila). Kerrostalovaltaista aluetta ke-
hitetään asumisen, palvelujen ja virkistyksen käyttöön sekä ympäristö-
haittoja aiheuttamattomaan toimitilakäyttöön ja alueelle tarpeellisen yh-
dyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. Kaava-alueelle on
osoitettu maanalainen metrolinja ja alueiden länsipuolella on metro-
asemamerkintä. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mu-
kainen.
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Asemakaavat

Alueella on voimassa viisi eri asemakaavaa. Tontilla 31038/12 on voi-
massa asemakaava nro 6006 (vahvistettu 14.6.1968). Tontti on merkit-
ty liikerakennusten korttelialueeksi (AL). Tontin kokonaiskerrosala on
5 400 m2, josta 4 500 m2 saa olla myymälätilaa. (tonttitehokkuus e =
0,81). Vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemat ovat +15.00 ja +8.00.
Tontin halkaisee tasolla +8.00 yleiselle jalankululle varattu korttelin osa
ja rakennukseen jätettävä kulkuaukko. Myös tontin Lauttasaarentien
puoleisessa reunassa on yleiselle jalankululle varattu korttelin osa.

Tontilla 31026/7 on voimassa asemakaava nro 9331(vahvistettu
29.10.1987) jossa tontti on osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa
palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS). Samassa kaavassa on
Taivaanvuohenkuja, jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla
huoltoajo on sallittu. Voimassa olevassa asemakaavassa nro 5803
(vahvistettu 22.7.1966) tontti 31039/1 on moottoriajoneuvojen huolto-
asemien korttelialuetta (AM). Muulla osalla alueesta on voimassa ase-
makaava nro 10294 (hyväksytty/ei alistusta 11.10.1995) Tontit ovat
asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK).

Alueella on voimassa myös maanalainen asemakaava nro 11800 (hy-
väksytty 11.11.2009) metroa varten.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin
ja valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin.

Rakennuskiellot

Alueen kaikkia tontteja ei ole merkitty kiinteistörekisteriin, joten osalla
aluetta on voimassa rakennuskielto maankäyttö- ja rakennuslain 81 §:n
nojalla.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunginhallitus päätti 26.10.2006 Länsimetron Ruoholahti–Matinkylä
jatkovalmistelusta ja kehotti käynnistämään päätöksen edellyttämien
kaavojen laatimisen.
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Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008 hyväksyä Länsimetron toteuttami-
sen hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen
27.3.2008 sekä tarkistetun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman
mukaisesti.

Länsimetron hankesuunnittelua on jatkettu seuraavin suunnitelmin Li-
sätarkastelut, Selvitykset ja Piirustukset/Helsinki 27.5.2008. Länsimet-
ro, Hankesuunnitelman tekniset osat: Lisätarkastelut, Selvitykset ja Pii-
rustukset 30.6.2008, joiden mukaan määräytyvät aseman sisäänkäyn-
nit. Lauttasaaren metroaseman hankesuunnittelua on jatkettu syys-
kuusta 2009 alkaen ja suunnittelu jatkuu edelleen.

Kaupunginhallitus on 2.10.2006 kehottanut kaupunkisuunnittelulauta-
kuntaa ja kaupunkisuunnitteluvirastoa käynnistämään metron edellyt-
tämien kaavojen laatimisen välillä Ruoholahti–Helsingin ja Espoon raja.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 19.8.2011.

Maanomistus

Kaupunki omistaa tontit 31026/7, 31039/1 ja katualueet. Muut tontit
ovat yksityisomistuksessa.

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö

Alue sijaitsee keskeisellä paikalla Lauttasaaressa, johon rakennetaan
metron sisäänkäynti ja viereen maanalainen metroasema. Suunnittelu-
alueen ympäristössä on asuinkerrostaloja, joista Lauttasaarentien var-
ressa olevissa on myös liikehuoneistoja ensimmäisessä kerroksessa.
Lähellä sijaitsee myös terveyskeskus. Ostoskeskuksessa itsessään on
kaksi isompaa päivittäistavarakauppaa, alkoholiliike, pankki ja useam-
pia pieniä liikkeitä ja toimistoja ja katetulla kauppakujalla toimii tori-
kauppa.

Tontilla 31038/12 on vuonna 1970 valmistunut ostoskeskusrakennus,
joka on osa yhtenäisesti suunniteltua korttelikokonaisuutta. Korttelin
itäosan muodostavat neljä asuinkerrostaloa. Korttelin keskellä on jalan-
kululle rakennettu alue, josta on tontilla poikittaisyhteydet etelään
Kauppaneuvoksentielle ja pohjoiseen Lauttasaarentielle. Ostoskeskuk-
sen huoltoliikenteestä valtaosa tapahtuu Kauppaneuvoksentien puolei-
sen huoltopihan kautta. Vähäisemmässä määrin purku- ja lastaustoi-
mintaa on myös Otavantiellä nykyisen pysäköintihallin sisäänkäynnin
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vieressä. Huoltoyhteydet aiheuttavat nykyisellään liikenteellisiä ongel-
mia.

Suojelukohteet

Korttelin 31038 rakennukset on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaiksi rakennuksiksi Helsingin kaupunginmuseon teettämässä Lautta-
saaren rakennusinventoinnissa (Helsingin kaupunginmuseon tutkimuk-
sia ja raportteja 2/2003). Arvotuskriteereinä on ostoskeskuksesta todet-
tu seuraavasti: ”Rakennukseen liittyy kaavahistoriallisia arvoja. Raken-
nus on osa useamman rakennuksen kokonaisuutta. Rakennus on säi-
lynyt osin alkuperäisessä asussaan.” Julkaisussa todetaan edelleen:
”Lauttasaaren ns. keskuskorttelin asemakaavan ja rakennukset suun-
nitteli professori Olli Kivinen. Neljän korkean asuinkerrostalon ja ostos-
keskuksen kaava valmistui vuonna 1968. Keskuskorttelin selkäranka
on korttelin halki kulkeva ja muulta liikenteeltä rauhoitettu kävelyväylä,
joka jatkuu kauppakeskuksessa katettuna kauppakujana.  Paikoitustilat
on sijoitettu pihakansien ja maan alle. Kivisen kortteli on pienimuotoi-
nen esimerkki suunnitelmasta, jossa pyritään liikenteen ja jalankulun
erottamiseen omille tasoilleen.”

Suunnittelualuetta vastapäätä sijaitseva Lauttasaaren kartano pihapii-
reineen on suojeltu asemakaavalla. Se sekä Otavantien ympäristö on
merkitty Helsingin yleiskaava 2002:ssa kulttuurihistoriallisesti, raken-
nustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävänä kokonai-
suutena.

Luonnonympäristö

Tontin 31038/12 eteläreunassa on kookkaita lehmuksia, jotka jatkavat
itäpuolella olevilla tonteilla kasvavaa puuriviä. Otavantien läntisellä jal-
kakäytävällä kasvaa koivurivistö.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkostojen piirissä.

Maaperä

Tontin 31038/12 alueella maan pinta nousee etelästä noin tasolta +4
pohjoiseen tasolle +8. Maaperä koostuu kitkamaalajeista ja kallio on
lähellä maan pintaa tasolla noin +0…+4. Alueella on toiminut huolto- ja
bensiiniasema, millä saattaa olla ollut vaikutuksia maaperän puhtau-
teen.
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Ympäristöhäiriöt

Katuliikenteestä aiheutuu melua ympäristöön. Lauttasaarentien liiken-
nemäärä on suunnittelualueen kohdalla nykyisin noin 7 500 ajoneu-
voa/vrk.

Nykyinen ostoskeskuksen huoltopiha Kauppaneuvoksentien puolella ja
lastauslaituri Otavantien puolella aiheuttavat raskasta ajoneuvoliiken-
nettä, josta on häiriötä kadunvarren asukkaille.

3
TAVOITTEET

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa ostoskeskuksen
tontin uudisrakentaminen siten, että nykyisen rakennuksen tilalle ra-
kennetaan uusi ajanmukaisempi liikerakennus sekä asuntoja ja tontin
lounaiskulmaan Otavantien ja Kauppaneuvoksentien risteykseen ra-
kennetaan Lauttasaaren metroaseman itäinen sisäänkäynti.

Ostoskeskuskiinteistön 31038/12 omistaja esitti tavoitteet nykyisen
kauppakeskuksen kehittämiseksi ja luontevaksi liittämiseksi uuteen
metroasemaan sekä asuinrakennuksen sijoittumiseksi kauppakeskuk-
sen yläpuolelle. Kokonaiskerrosalatavoite on noin 17 000 k-m2, josta
asuntokerrosalaa esitettiin noin 10 000 k-m2.

4
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Yleisperustelu ja -kuvaus

Asemakaavan muutos koskee ostoskeskuksen tonttia 31038/12 ja Ota-
vantietä sekä maanalaisena korttelin 31026 tonttia 7, korttelin 31039
tontteja 1, 3, 4, 12, 13 ja14, korttelin 31040 tonttia 1 ja katualueita.

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden ostoskeskuksen rakentami-
sen tontille 31038/12 siten, että nykyinen rakennus puretaan ja tilalle
rakennetaan uusi ajanmukaisempi liikerakennus ja asuntoja. Liikera-
kennukseen on mahdollista sijoittaa liike- ja toimistotiloja sekä kirjasto-,
musiikkiopisto- ja muita vastaavia julkisten palvelujen tiloja. Tontin lou-
naiskulmaan rakennetaan Lauttasaaren metroaseman itäinen sisään-
käynti. Tontin alle rakennetaan maanalaisia pysäköintitiloja liikekeskuk-
sen asiakkaita, uusia asukkaita sekä metromatkustajien liityntäpysä-
köintiä varten. Ajoyhteydet pysäköintitiloihin järjestetään sekä Otavan-
tieltä että maanalaista ajotunnelia myöten tontilta 31039/1ositteessa
Lauttasaarentie 25. Tämä ajoyhteys toteutetaan siten, että metron
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huoltotunnelista rakennetaan haara ostoskeskuksen pysäköintitiloihin.
Tämä edellyttää maanalaisen metron asemakaavan muuttamista siten,
että haara voidaan rakentaa ja että huoltotunnelia sekä tonttia 31039/1
saa käyttää myös ostoskeskuksen tontille ajoon.

Metroaseman sisäänkäynti perustuu maanalaisessa metron asema-
kaavassa määritettyyn Lauttasaaren metroaseman ja sen itäisen si-
säänkäynnin sijoitukseen. Asemakaava mahdollistaa metroaseman
edellyttämien sisäänkäynti- ym. järjestelyjen toteuttamisen.

Tontin 31038/12 osalta asemakaavassa kehitetään professori Olli Kivi-
sen suunnittelemaa korttelin kaavaratkaisua luovalla tavalla vastaa-
maan nykypäivän asettamia uusia vaatimuksia liiketilarakentamiselle,
pysäköintiratkaisulle ja asuntojen täydennysrakentamiselle.

Mitoitus Koko asemakaava-alueen pinta-ala on 15 913 m2. Asuin-, liike- ja toi-
mistorakennusten korttelialueen (AK) pinta-ala on 6 600 m2. Tontin ker-
rosala 18 360 k-m2, josta asuntokerrosalaa on 9 540 k-m2 ja liike- ja
toimistotilojen, kirjasto-, musiikkiopisto- ja muiden vastaavien julkisten
palvelujen tilojen kerrosala on 8 820 k-m2. Kerrosala vastaa tonttite-
hokkuutta (e) 2,8.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AK) )

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontin 31038/12 kerrosala on
18 360 k-m2, josta asuntokerrosalaa on 9 540 k-m2 ja liike- ja toimistoti-
lojen, kirjasto-, musiikkiopisto- ja muiden vastaavien julkisten palvelujen
tilojen kerrosala on 8 820 k-m2. Kerrosluku vaihtelee rakennuksen eri
osissa kahdesta (II) seitsemään (VII). Vesikaton ylimmän kohdan kor-
keusasema on +32.4, mikä on noin puolitoista metriä korkeampi kuin
samassa korttelissa olevissa asuinrakennuksissa.

Asemakaava velvoittaa rakentamaan liikerakennuksen läpi sujuvat kul-
kuyhteydet metroasemalle sekä Lauttasaarentieltä että korttelin sisäi-
seltä jalankulkuväylältä. Kaavamerkinnöin ja -määräyksin pyritään kor-
keatasoiseen arkkitehtuuriin ja rakentamiseen.

Kaavaratkaisussa säilytetään arkkitehti Olli Kivisen suunnitteleman
korttelin kaavallinen perusidea itä-länsisuuntaisesta jalankulkuyhtey-
destä, jota kunnioitetaan myös rakennuksen korkeiden asuinkerrosta-
lomassojen sijoittelussa. Kulkuyhteyttä on kehitetty siten, että raken-
nuksen läpäisevä käytävätila päättyy puolijulkiselle aukiolle tontin kul-
massa. Samalta linjalta jatkuu yhteys alempaan kerrokseen ja edelleen
metroon vieviin portaisiin.
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Tontin 31038/12 alueella kaavamuutos koskee vain tason - 9.0 yläpuo-
lista aluetta. Tason -9.0 alapuolinen tila ei ole käytettävissä, koska alle
rakennetaan metrotunneli, joka edellyttää riittävää suojavyöhykettä.
Tällä alueella voimassa oleva maanalainen Länsimetron asemakaava
sallii rakentaa metroon liittyviä rakenteita maanpintaan asti. Asema-
kaavan muutos kumoaa metrokaavan maanpinnasta alaspäin tasoon
-9.0, mutta sallii rakentaa sille alueelle metroaseman ja sisäänkäynnin
edellyttämät tilat ja rakenteet (me/k).

Liikenne ja pysäköinti

Tontin 31038/12 autopaikat sijoitetaan maan alle rakennettaviin pysä-
köintitiloihin kolmeen kerrokseen. Tilat sijoittuvat sekä rakennuksen alle
että muulle osalle tonttia (ma). Tiloissa on paikkoja asukkaille, ostos-
keskuksen asiakkaille, tontin 31039/1 tulevaa maankäyttöä varten ja
metron liityntäpysäköinnin tarpeisiin 50 autopaikkaa. Pysäköintipaikko-
jen kokonaismäärä on noin 315–330. Sisäänajo pysäköintitiloihin järjes-
tetään sekä Otavantieltä että Lauttasaarentie 25:stä hyödyntäen osalla
matkaa metroa varten rakennettua huoltotunnelia (mal-1/k/u). Ulosajo
on mahdollista vain Lauttasaarentie 25 kautta (ma-ajo-1/k/u).

Ostoskeskuksen huoltoliikenne tapahtuu Kauppaneuvoksentien puolel-
ta. Huoltopiha sijaitsee kokonaisuudessaan sisätiloissa. Tavaran purku-
ja lastaustila Otavantieltä poistuu.

Asukkaiden polkupyörille on varattava sisätilaa 1 pyöräpaikka/30 m2

asuntokerrosalaa. Kaavamääräyksissä edellytetään lisäksi, että pyöräi-
lyn liityntäpysäköintiä varten tontilla on oltava vähintään 100 pyöräpaik-
kaa, joista vähintään puolet mutta enintään ¾ on sijoitettava sisätiloi-
hin. Lisäksi asiointipysäköintiä varten on oltava vähintään 40 pyörä-
paikkaa.

Asemakaava ei ota suoraan kantaa katualueiden suunnitteluun muu-
toin kuin, että Otavantien katualueen itäreunan puolelle on asemakaa-
vassa määrätty istutettavaksi puurivi. Jalkakäytävää on kadun itäreu-
nassa tarpeen leventää. Leveämpi jalkakäytävä metroaseman sisään-
käynnin edessä palvelee paremmin jalankulkijoita. Katualueen koko-
naisleveys säilyy nykyisellään. Jalkakäytävän levennys merkitsee län-
sipuolen jalkakäytävän poistumista. Samalla menetetään nykyinen puu-
rivi, jolle ei jää enää tilaa.

Linja-autojen liityntäliikenne käyttää Lauttasaarentietä.

Palvelut Asemakaava mahdollistaa kaupallisten ja julkisten palvelujen lisäämi-
sen. Tontin palvelutilojen kerrosala kasvaa 5 400 k-m2:stä 8 820



10

k-m2:iin. Liikerakennukseen on mahdollista sijoittaa liike-, toimisto-, kir-
jasto-, musiikkiopisto- ja muita vastaavia julkisten palvelujen tiloja. Vii-
tesuunnitelman mukaan ostoskeskukseen on suunniteltu sijoittuvan
kaksi päivittäistavarakauppaa, kuten nykyisinkin on. Niiden tilat ovat
samassa kerroksessa Kauppaneuvoksentien tasossa, josta on myös
käynti metroasemalle. Asemakaava parantaa jalankulkuyhteyksiä Laut-
tasaarentieltä tehokkaan joukkoliikenteen äärelle, tulevalle metroase-
malle.

Luonnonympäristö

Tontin eteläreunassa kasvavat lehmukset on merkitty säilytettäviksi ja
puuriviä jatkettavaksi. Otavantien läntisellä jalkakäytävällä kasvava koi-
vurivistö joudutaan poistamaan, mutta kadun itäreunaan on merkitty is-
tutettavaksi uusi puurivi. Tarkoitus on, että itäinen jalkakäytävä raken-
netaan metroaseman sisäänkäynnin vuoksi nykyistä leveämpänä ja sii-
hen istutetaan puurivi.

Yhdyskuntatekninen huolto

Alue on liitettävissä nykyiseen yhdyskuntateknisen huollon verkostoon.
Tietoliikennekaapeleita joudutaan siirtämään Otavantien alueella.

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus

Tontin 31038/12 alue on kovapohjaista moreenia ja kalliota. 3–4 kella-
rikerroksen toteuttaminen edellyttää keskimäärin 10 metrin louhintaa
metron raiteenvaihtohallin yläpuolella.

Tontin louhintojen vaikutusta raiteenvaihtohalliin on tarkasteltu kallio-
mekaanisella laskennalla. Alin sallittu louhintataso on -9,0. Metron lä-
heisyydessä louhittaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Lou-
hinnassa on otettava huomioon metrotilojen ja metroliikenteen asetta-
mat rajoitukset. Metroa varten louhitusta huoltotunnelista rakennetaan
haaratunneli korttelin 31038/12 pysäköintitiloihin. Uuden kalliotunnelin
pituus on noin 120 m.

Koska alueella on toiminut huolto- ja bensiiniasema, pitää maaperän
mahdollinen likaantuneisuus selvittää ja pilaantuneet maalajit poistaa
ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Ympäristöhäiriöt

Katuliikenteen melua suunnitelman mukaisessa tilanteessa on arvioitu
SoundPlan 7.0 melumallinnusohjelmiston avulla.
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Mallinnuksen mukaan tontin 31038/12 pohjoisreunaan sijoittuvien ra-
kennusten Lauttasaarentien puoleisille julkisivuille kohdistuu suurimmil-
laan noin 64 dB päiväaikainen keskiäänitaso. Otavantiehen rajautuvien
julkisivujen osalta päiväajan keskiäänitaso vaihtelee pääosin välillä
noin 55-60 dB. Lähes kaikilla muilla julkisivuilla, jotka sijaitsevat liiketilo-
jen yläpuolella, päästään alle ohjearvotason 55 dB.

Ostoskeskuksen katolle sijoitetuissa pihakannen laskentapisteissä me-
lutaso on päiväaikana pääosin selvästi alle 55 dB. Rakennuksiin sijoit-
tuvilla parvekkeilla päästään alle ohjearvotason. Meluisimpien julkisivu-
jen osalta parvekkeet tulee tällöin kuitenkin lasittaa.

Kaavassa on annettu tarvittavat määräykset liikennemelun huomioon
ottamiseksi jatkosuunnittelussa. Ääneneristävyysmääräys on annettu
ilmoittamalla rakennuksen ulkopuolinen melutaso, jonka perusteella
jatkosuunnittelussa voidaan edellyttää ulkovaipalta riittävä äänitasoero
ohjearvojen saavuttamiseksi sisällä. Mitoitusarvoksi esitetty päiväajan
keskiäänitaso 67 dB edellyttää siten ulkovaipalta esimerkiksi asuinhuo-
neiden osalta 32 dB äänitasoeroa, mutta liike- ja toimistohuoneilta vain
äänitasoeroa 22 dB. Määräys on annettu tässä vaihtoehtoisessa muo-
dossa, jotta toisen kerroksen tilojen jakautumista asunto- ja liike-, toi-
misto- ja julkisten palvelujen tiloihin ei tarvitse sitoa kaavassa.

Huoltopihan rakentaminen sisälle rakennukseen vähentää myymälöi-
den huollon aiheuttamia häiriöitä katumiljöössä ja jalankulkualueilla.

Suojelukohteet

Kaava merkitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokitellun kortteli-
kokonaisuuteen kuuluvan ostoskeskus- ja liikerakennuksen purkamista.
Ostoskeskuksen suojelua tutkittiin suunnittelun alkuvaiheessa ja tavoit-
teena oli pitkään, että ainakin Lauttasaarentien puoleinen osa raken-
nuksesta säilyisi nykyisellään. Toteuttamiskelpoista osittain säilyttävää
ratkaisua ei löytynyt. Mikäli metroaseman sisäänkäynti rakennettaisiin
nykyisen rakennuksen kulmaan, kulkuyhteydet metron ja Lauttasaaren-
tien välillä eivät olisi hyvälle joukkoliikenteelle asetettavien korkeiden
laatuvaatimusten mukaiset. Kokonaisuuden kannalta katsottiin par-
haaksi uudisrakentamisratkaisu, koska edellä mainittujen syiden lisäksi
palvelujen ja asuntojen tarjontaa voidaan samalla lisätä keskeisessä
paikassa. Kaavaratkaisussa säilytetään arkkitehti Olli Kivisen suunnitte-
leman korttelin kaavallinen perusidea itä-länsisuuntaisesta jalankulku-
yhteydestä, jota myös kunnioitetaan uudisrakennuksen korkeiden
asuinkerrostalomassojen sijoittelussa ja suuntauksessa.
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5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Metron rakentamisen vaikutuksia on selvitetty ja selostettu laajasti Län-
simetron ympäristövaikutusten arvioinnissa sekä metron maanalaisen
asemakaavan (nro 11800) yhteydessä. Itäisen sisäänkäynnin maan-
päällisten rakenteiden sekä ostoskeskusrakennuksen toteuttaminen
koskee erityisesti lähinaapureiden olosuhteita.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön

Kaavan toteuttaminen tehostaa maankäyttöä raideliikenteen aseman
läheisyydessä ja muuttaa kaupunkikuvaa keskeisellä paikalla. Kaava
merkitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokitellun ostoskeskus- ja
liikerakennuksen purkamista. Kuitenkin tärkeä osa keskuskorttelin
asemakaavallisesta ideasta, kuten liiketilojen sijoittuminen keskusakse-
lina toimivan raitin päätteenä sekä liiketilojen sijoittuminen Lauttasaa-
rentien varteen, säilyy. Uudisrakentaminen on pyritty mahdollisimman
hyvin sovittamaan Lauttasaaren kaupunkikuvaan ja arkkitehti Olli Kivi-
sen suunnittelemaan alkuperäisen kokonaisuuteen. Matalan ostoskes-
kuksen tilalle rakennetaan nykyistä hieman isompi liikerakennus jonka
päälle tulee vielä kolme asuinkerrostaloa. Näiden kattojen korkeus-
asema noudattelee enimmillään suunnilleen korttelissa nykyisin olevien
asuinrakennusten korkeutta. Rakennukset muuttavat lähinaapureiden
ikkuna- ja parvekenäkymiä.

Asemakaavan mukainen rakentaminen ja uusi metron sisäänkäynti
korostaa entisestään Lauttasaaren kartanon ja pihapiirin keskeistä
asemaa Lauttasaaren kaupunkikuvassa ja päivittäisten kävelyreittien
solmukohdassa.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Ostoskeskukseen tulevien tavarantoimitusten purkaminen ja lastaami-
nen tapahtuu nykyisin ulkotiloissa Kauppaneuvoksentien ja Otavantien
varressa aiheuttaen hetkellisiä ongelmia sekä ympäristön asukkaille et-
tä liikenteelle. Purku- ja lastaustoimintojen siirtyminen Kauppaneuvok-
sentien varteen yhteen paikkaan rakennuksen sisälle vähentää siitä ai-
heutuvia ongelmia. Kasvavan liike-, toimisto- ja myymäläkerrosalan
johdosta huoltoliikenteen ja muun ajoneuvoliikenteen määrä lisääntyy
jonkin verran.

Metron liityntäpysäköinti ja asuntorakentaminen lisäävät hyvistä joukko-
liikenneyhteyksistä huolimatta jonkin verran ajoneuvoliikennettä. Laut-
tasaarentien ja Otavantien risteys on liikenteellisesti hankala lähinnä
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Otavantien pystygeometrian ja Lauttasaarentien vilkkaan liikenteen ta-
kia. Otavantien suunta ruuhkautuu helposti vilkkaimpaan aikaan. Tätä
helpotetaan sallimalla ulosajo ostoskeskuksen pysäköintihallista vain
Lauttasaarentie 25 kautta. Ostoskeskuksen tontin pysäköintilaitoksen
kaksi ajoyhteyttä parantaa laitoksen toimivuutta ja vähentää autojen
tarvetta käyttää kapeaa Otavantietä ja Kauppaneuvoksentietä.

Otavantien jalkakäytävä on kadun itäreunassa tarpeen rakentaa le-
veämpänä vilkastuvan metron sisäänkäynnin ja ostoskeskuksen jalan-
kulun vuoksi. Tämä sekä risteysalueen mahdollinen korottaminen met-
roaseman sisäänkäynnin kohdalla parantavat jalankulkijoiden ja polku-
pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Vaikutukset luontoon ovat vähäisiä. Kaavan toteuttaminen poistaa Ota-
vantieltä olemassa olevan koivupuurivin, mutta kadun toiselle puolelle
kaava määrää istutettavaksi uusia puita, samoin kuin Kauppaneuvok-
sentien varteen tontin alueelle nykyisen säilytettäväksi määrätyn leh-
musrivin jatkoksi.

Kaupalliset vaikutukset

Kaupallisten vaikutusten arvioidaan kohdistuvan Vattuniemen päivit-
täistavarakauppoja kohtaan kiristyvänä kilpailutilanteena. Epätodennä-
köisenä pidetään, että ostoskeskus houkuttelisi asiakkaita Lauttasaa-
ren ulkopuolelta. Lähellä ovat Ruoholahden hyvät kaupalliset palvelut.
Pienet elintarvikekaupat, ns. kivijalkakaupat ovat suurimmaksi osaksi jo
hävinneet. Näistä jäljelle jääneiden kolmen pikkukaupan arvioidaan si-
jaintinsa vuoksi säilyvän.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Metroaseman sisäänkäynnin rakentaminen parantaa eri väestöryhmien
liikkumismahdollisuuksia joukkoliikennettä käyttäen. Alue tulee vilkas-
tumaan nykyisestään. Jotkut naapurit voivat kokea vilkastumisen ja
metroaseman läheisyyden kielteisenä. Korttelin kulmaan osoitetusta
aukiosta on mahdollista muodostua sosiaalisia kontakteja edistävä koh-
taamispaikka.
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Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavan toteuttamisesta aiheutuu rakentamiskustannuksia Länsimetro
Oy:lle metron sisäänkäyntiyhteyden ja liityntäpysäköintipaikkojen ra-
kentamisesta. Kaupungille koituu kustannuksia kaupungin omistaman
tontin pysäköintipaikoista ja osuudesta ajotunnelin rakentamiseen sekä
Lauttasaarentien, Otavantien ja Kauppaneuvoksentien jalkakäytävien
parantamistarpeen johdosta sekä tietoliikennekaapelien siirrosta yh-
teensä noin 2,0 M€.

6
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

Rakentamisaikataulu

Alueen toteuttaminen edellyttää yhteistyötä kiinteistön omistajan, Län-
simetro Oy:n ja Helsingin kaupungin kesken. Länsimetron liikennöinnin
arvioidaan alkavan vuonna 2015. Taloudellinen toteuttaminen edellyt-
täisi kellaritilojen vaatimien louhintojen tekemistä ennen kuin metrolii-
kenne alkaa. Metron liikennöidessä louhinnan räjäyttämisajat ovat hy-
vin rajalliset.

7
SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta.

Tontin 31038/12 omistajan hakemus on saapunut 9.7.2010.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 20.3.2009). Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma sekä Lauttasaaren ostoskeskuksen kehittämisvaihtoehtojen sel-
vitys oli esillä 30.3.–20.4.2009 mielipiteiden esittämistä varten. Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmaa, sekä kaavan lähtökohtia ja tavoitteita
esiteltiin yleisötilaisuudessa 7.4.2009.

Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuosien 2009 - 2011 kaavoituskatsauk-
sissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty 11.2.2011 suunnitte-
lutavoitteiden täsmentymisen ja suunnittelualueen laajentamisen vuok-
si. Suunnittelualuetta on laajennettu siten, että siihen kuuluu ostoskes-
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kuksen tontin lisäksi osia tonteista ostoskeskuksen pohjoispuolella ja
katualueita.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
11.2.2011 päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavan muutosluonnos ja
selostusluonnos sekä muu valmisteluaineisto olivat nähtävänä kaupun-
kisuunnitteluvirastossa, kaupungintalolla ja Lauttasaaren kirjastossa
28.2.–18.3.2011. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan
muutosluonnos ovat esillä viraston internetsivuilla 28.2.2011 alkaen.
Suunnitelmaa saattoi kommentoida myös Internetissä kaupunkisuunnit-
teluviraston keskustelupalstalla.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyö-
tä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen, Helsingin seudun liikenne
-kuntayhtymän (HSL), kiinteistöviraston ja kaupunginmuseon kanssa.

Ennen lautakuntakäsittelyä saadut kannanotot

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV), Helsingin kaupungin
ympäristökeskus jarakennusviraston katu- ja puisto-osasto ovat lähet-
täneet kannanottonsa osallistumis- ja arviointisuunnitelman johdosta.
Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunta, Helsingin seudun -kuntayhtymä
(HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY / Vesi-
huolto, rakennusviraston katu- ja puisto-osasto sekä kaupunginmuseo
ovat lähettäneet kannanottonsa asemakaavaluonnoksesta.

Kaupunkikuvaneuvottelukunta antoi lausuntonsa Lauttasaaren Liike-
keskus Oy:n teettämästä viitesuunnitelmasta 10.8.2011. Viitesuunni-
telmaa ja kaavaehdotusta on tämän jälkeen tarkistettu huomioiden lau-
sunnossa esitettyjä näkemyksiä.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse 32 mielipidettä, joista 23 koski 20.3.2009 päivättyä osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmaa, 9 koski 11.2.2011 päivitettyä ja tarkis-
tettua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja asemakaavan muutos-
luonnosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuu-
dessa ja puhelimitse.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmista ja kaavaluonnoksesta saadut
mielipiteet kohdistuivat eniten nykyisen rakennuksen suojelutarpee-
seen, rakentamisen määrään, arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan, liiken-
teen ja katualueen järjestelyihin. Arkkitehtuurista mielipiteet hajaantui-
vat, mutta tornin rakentaminen sai hyvin vähäisen kannatuksen.
Enemmistö oli sitä mieltä, että mahdollisen täydennysrakentamisen tu-
lisi olla määrältään hillittyä ja naapurusto tulisi ottaa huomioon. Hyvin
monet kaavaluonnoksesta esitetyt ehdotukset on suunnittelutyössä
saatettu toteuttaa. Kirjeissä nousi painokkaasti esiin tarve saada laut-
tasaarelaisille "yhteistä tilaa", kuten ihmisiä kokoava miellyttävä aurin-
koinen aukio ja kirjasto tai vastaava. Myös naapuritontin olosuhteita
voitiin parantaa jatkosuunnittelussa. Ostoskeskuksen huoltoliikenneti-
lanne paranee nykyisestä, koska huoltopiha sijaitsee kokonaisuudes-
saan sisätiloissa, vaikka huoltoliikenne tapahtuu edelleen Kauppaneu-
voksentien puolelta. Otavantien liikennetilanne helpottuu, koska siitä
poistuu huoltoyhteys ja siihen tulee vain toinen sisäänajo maanalaisiin
pysäköintitiloihin, kun ulosajo tapahtuu kokonaan Lauttasaarentie 25
kautta.

8
KÄSITTELYVAIHEET

Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 24.1.2012 ja se päätti…

Helsingissä 24.1.2012

Olavi Veltheim
vs. asemakaavapäällikkö
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LAUTTASAAREN OSTOSKESKUKSEN JA AJOTUNNELIN
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemmin 20.3.2009 päivätyn suunnitelman
ostoskeskuksen tontin osalta.

Suunnittelualue

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päi-
vitetty suunnittelutavoitteiden täsmentymi-
sen ja suunnittelualueen laajentamisen
vuoksi. Suunnittelualueeseen on kuulunut
ostoskeskuksen tontti.

Suunnittelualuetta on laajennettu siten, että
siihen kuuluu lisäksi osia tonteista ostoskes-
kuksen pohjoispuolella ja katualueita.

Asemakaavan muutos koskee osoitteissa
Lauttasaarentie 24, 25, 29 ja 31, Lielahden-
tie 1, 2, 4 ja 6 sekä Taivaanvuohentie 6 si-
jaitsevia tontteja (31026/7, 31038/12,
31039/1, 3, 4, 12, 13, 14 ja 31040/1) sekä
Otavantietä ja Lauttasaarentietä.

Nykytilanne

Alueella on käynnistynyt maanalaisen met-
ron ja metroaseman rakentaminen. Laut-
tasaarentie 24:ssä sijaitsee ostoskeskus,
joka on osa kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaaksi luokiteltua Lauttasaaren keskuskort-
telikokonaisuutta. Kortteliin ja rakennukseen
liittyy kaavahistoriallisia arvoja. Ostoskes-
kuksen itäpuolella on neljä kahdeksanker-
roksista asuinrakennusta. Korttelin selkä-
ranka on korttelin halki kulkeva ja muulta lii-
kenteeltä rauhoitettu kävelyväylä, joka jat-
kuu kauppakeskuksessa katettuna kauppa-
kujana. Korttelin asemakaavan sekä raken-
nukset on suunnitellut arkkitehti, professori
Olli Kivinen. Kadun toisella puolella Laut-
tasaarentie 25:ssä on huoltoasematontti, jo-

ka on tällä hetkellä suurimmaksi osaksi työ-
maa-aluetta. Tontilta on alkanut metron työ-
ja huoltotunnelin louhiminen. Tunnelin ra-
kentaminen tapahtuu Länsimetron maan-
alaisen asemakaavan nojalla. Vieressä on
terveyskeskus ja asuinkerrostaloja.

Mitä alueelle suunnitellaan

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on
mahdollistaa ostoskeskuksen tontin uudis-
rakentaminen siten, että nykyisen rakennuk-
sen tilalle rakennetaan uusi ajanmukaisempi
liikerakennus ja asuntoja. Tontin lounais-
kulmaan rakennetaan Lauttasaaren metro-
aseman itäinen sisäänkäynti. Tontin alle
suunnitellaan rakennettavaksi maanalainen
pysäköintihalli liikekeskuksen asiakkaita,
uusia asukkaita sekä metromatkustajien lii-
tyntäpysäköintiä varten. Ajoyhteydet tähän
tilaan on tarkoitus järjestää sekä Otavantiel-
tä että Lauttasaarentie 25:stä ajotunnelia
myöten. Ajotunneliyhteys edellyttää maan-
alaisen asemakaavan muuttamista. Huolto-
asematontilta rakennettavasta metron huol-
totunnelista suunnitellaan haara ostoskes-
kukselle. Asuinkerrostalotonttien osalta täs-
sä kaavamuutoksessa on kyse vain maan-
alaisen asemakaavan muuttamisesta.

Huoltoasematontille on 20.3.2009 päivätyn
osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukai-
sesti suunnitteilla lisäksi erillinen asemakaa-
van muutos, jossa muodostetaan metron
liityntäbussien kääntymis- ja pysäköimis-
paikka sekä tontin pohjoisosalle uudisra-
kennus.
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Aloite

Kaupunginhallitus on 2.10.2006 kehottanut
kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja kaupun-
kisuunnitteluvirastoa käynnistämään metron
edellyttämien kaavojen laatimisen välillä
Ruoholahti ja Helsingin ja Espoon kaupun-
kien välinen raja.

Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta 20.3.2009.
Tarkoituksena oli sijoittaa metron sisään-
käynti ostoskeskuksen tontille. Kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta tutkittiin os-
toskeskuksen kehittämistarpeita ja mahdol-
lista täydennysrakentamismahdollisuutta si-
ten, että osa nykyisestä liikerakennuksesta
säilytetään. Vireilletulon jälkeen kaupunki-
suunnitteluvirastoon on saapunut kaava-
muutoshakemus ostoskeskuskiinteistön
omistajalta, jossa toivotaan tontille liikera-
kennuksen lisäksi asuntojen rakentamis-
mahdollisuutta ja kerrosalan lisäämistä.
Kaavamuutoksen laadintaan päätettiin ryh-
tyä siten, että tontille järjestetään maanalai-
nen ajoyhteys huoltoasematontilta Laut-
tasaarentie 25:stä.

Maanomistus

Huoltoaseman tontti ja katualueet ovat kau-
pungin omistuksessa. Muut tontit ovat yksi-
tyisomistuksessa.

Kaavatilanne

Suunnittelualueella on voimassa viisi eri
asemakaavaa. Voimassa olevassa asema-
kaavassa vuodelta 1968 ostoskeskuksen
tontti on liikerakennusten korttelialuetta (AL).
Tontti on kooltaan 6 650 m2 ja sille on mer-
kitty yksi rakennusala, joka seurailee nykyis-
ten rakennusten muodostaman rakennus-
ryhmän ulkoreunoja. Rakennusalalla on
osoitettu rakennusoikeutta 5 400 m2 ker-
rosalaneliömetriä (tonttitehokkuus e = 0,81).

Lauttasaarentie 25:n tontti on asemakaa-
vassa vuodelta 1966 moottoriajoneuvojen
huoltoasemien korttelialuetta (AM). Terve-
yskeskuksen tontilla on voimassa asema-
kaava vuodelta1987, jossa tontti on osoitettu
sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevi-
en rakennusten korttelialueeksi (YS). Sa-
massa kaavassa on Taivaanvuohenkuja,
jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu,
jolla huoltoajo on sallittu. Muulla alueella on
voimassa vuodelta 1995 oleva asemakaava,
jossa tontit ovat asuinkerrostalojen kortteli-
aluetta (AK). Suunnittelualueella on voimas-
sa maanalainen Länsimetron asemakaava
vuodelta 2010.

Yleiskaava 2002:ssa ostoskeskuksen kortte-
li on keskustatoimintojen aluetta. Aluetta ke-
hitetään hallinnon, kaupan ja julkisten palve-
lujen, asumisen, virkistyksen sekä alueelle
tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja
liikenteen käyttöön. Muu osa kuuluu kerros-
talovaltaiseen alueeseen (asuminen/ toimiti-
la). Kerrostalovaltaista aluetta kehitetään
asumisen, palvelujen ja virkistyksen käyt-
töön sekä ympäristöhaittoja aiheuttamatto-
maan toimitilakäyttöön ja alueelle tarpeelli-
sen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen
käyttöön. Alueelle on osoitettu lisäksi maan-
alainen metrolinja.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Länsi-
metron hankesuunnitelman 21.5.2008. Han-
kesuunnitelman lisätarkastelut valmistuivat
27.5. ja 30.6.2008. Hankesuunnittelua jatke-
taan edelleen.

Tehdyt selvitykset

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
 Metro-/raideyhteys välillä Ruoholahti –

Matinkylä, ympäristövaikutusten arvioin-
tiselostus (Espoon kaupunki, Helsingin
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kaupunki, Liikenne- ja viestintäministeriö,
YTV 2005)

 Lauttasaaren rakennusinventointi (Hel-
singin kaupunginmuseon tutkimuksia ja
raportteja 2/2003)

 Ostari, lähiön sydän, rakennushistorialli-
nen selvitys (Helsingin kaupunginmuse-
on tutkimuksia ja raportteja 2/2004)

 Selvitys Helsingin ostoskeskuksista 2004
(Helsingin kaupunki, Talous- ja suunnit-
telukeskus, Elinkeinopalvelu, Erkki Eisto)

 Lauttasaaren yrityskysely (Helsingin
kaupunkisuunnitteluvirasto/Innolink Re-
search Oy 2008)

 Lauttasaaren ostoskeskuksen kehittä-
misvaihtoehtojen selvitys asemakaavan
muutoksen pohjaksi (Helsingin kaupun-
kisuunnitteluvirasto/Arkkitehdit NRT Oy,
2008–2009)

 Lauttasaaren ostoskeskuksen uudisra-
kentamisen viitesuunnitelma asemakaa-
van muutoksen pohjaksi (Lauttasaaren
liikekeskus Oy/C & J Cederqvist & Jäntti,
Arkkitehdit, 2010).

Maankäyttösopimus

Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan
muutoksen perusteella mahdollisesti kysee-
seen tulevan maankäyttösopimuksen ostos-
keskuksen tontin omistajan kanssa käytä-
vissä neuvotteluissa.

Vaikutusten arviointi

Ympäristöministeriön päätöksestä Ruoho-
lahti–Matinkylä metro/raideyhteyden suun-
nitteluun on sovellettu ympäristövaikutusten
arviointimenettelyä (YVA).

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-
tamisen vaikutuksia naapuritonttien olosuh-
teisiin, liikenteeseen, kaupunkikuvaan ja ra-
kennussuojeluun kaavan valmistelun yhtey-
dessä.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Ostoskeskuksen ja metroaseman sisään-
käyntien asemakaavan muutosten osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty
osallisille 20.3.2009. Osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma sekä Lauttasaaren ostoskes-
kuksen kehittämisvaihtoehtojen selvitys oli
esillä 30.3.–20.4.2009 mielipiteiden esittä-
mistä varten. Keskustelutilaisuus oli
7.4.2009.

Mielipiteet päivitetystä osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta
tulee esittää viimeistään 18.3.2011.

Kaavan valmistelija on tavattavissa Lautta-
saaren kirjastossa 2.3.2011 klo 16.00 18.00
ja kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuk-
sen mukaan.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma sekä asemakaavaluonnos ja sen valmis-
teluaineistoa on esillä 28.2.  18.3.2011:
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansa-

koulukatu 3, 1. krs arkisin klo 8.15–16.00
 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupunginta-

lo, Pohjoisesplanadi 11 13
 Lauttasaaren kirjastossa, Pajalahdentie

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

nyt!").

Pienoismalli on esillä Lauttasaaren kirjas-
tossa. Suunnitelmaa voi kommentoida myös
Internetissä kaupunkisuunnitteluviraston
keskustelupalstalla, osoitteessa
www.hel.fi/ksv > Ksv Forum.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoit-
teena on, että ehdotus esitellään kaupunki-
suunnittelulautakunnalle keväällä 2011.

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viran-
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omaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi
tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
käsiteltävänä syksyllä 2011.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset
 Länsimetro Oy
 Lauttasaari-Seura-Drumsö-Sällskapet ry,

Lauttasaaren Yrittäjät ry, Helsingin Yrittä-
jät, Lauttasaaren säätiö

 kaupungin asiantuntijaviranomaiset: lii-
kennelaitos, rakennusvirasto, rakennus-
valvontavirasto, pelastuslaitos, kaupun-
ginmuseo, kiinteistövirasto, ympäristö-
keskus, Helsingin Energia, Helsingin
seudun ympäristöpalvelut / Vesi

 Valtion asiantuntijaviranomaiset: Liiken-
ne- ja viestintäministeriö, Etelä-Suomen
Sotilasläänin Esikunta, Uudenmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ym-
päristöministeriö

 Uudenmaan liitto
 Helsingin seudun liikenne

Mistä saa tietoa

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

Suunnittelun etenemisestä sekä osallistu-
mismahdollisuuksista tiedotetaan:
 kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöiden

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

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

nyt")

 Helsingin kaavoituskatsauksessa.

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Mielipiteet

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoittee-
seen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto,
PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11 13)

tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi
tai faksilla (09) 655 783.

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Anja Niera
puhelin 310 37190
sähköposti anja.niera(at)hel.fi

liikennesuunnittelija Jouni Korhonen
puhelin 310 37080
sähköposti jouni.korhonen(at)hel.fi



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 091 Helsinki Täyttämispvm 13.01.2012

Kaavan nimi
31. kaupunginosan Lauttasaaren korttelin 31038 tontti 12 ja maanalaisia

tiloja (Lauttasaaren ostoskeskus)

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm  

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 20.03.2009

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus  

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala 

[ha]
1,5914 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  

Maanalaisten tilojen

pinta-ala [ha]
0,8359

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
1,5914

 

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 0,7668 48,2 18360 2,39 0,0000 12960

A yhteensä 0,6599 86,1 18360 2,78 0,0000 12960

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä 0,1069 13,9 0   0,0000 0

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 0,8359 52,5 0 0,8359 0



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,7668 48,2 18360 2,39 0,0000 12960

A yhteensä 0,6599 86,1 18360 2,78 0,0000 12960

AK 0,6599 100,0 18360 2,78 0,6599 18360

AL         -0,6599 -5400

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä 0,1069 13,9 0   0,0000 0

Kadut 0,1069 100,0 0   0,0000 0

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 0,8359 52,5 0 0,8359 0

ma 0,8359 100,0 0 0,8359 0

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä 0   0  

Asemakaava 0   0  



Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä 0   0  
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