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TIIVISTELMÄ 
 Koivusaaren asema seudun kaupunkirakenteessa muuttuu nykyti-lanteeseen nähden Länsimetron rakentamisen myötä. Helsingin kaupunkisuunnittelu on viime vuosien aikana pyrkinyt yhä voimak-kaammin tukeutumaan hyviin joukkoliikenneyhteyksiin ja kaupun-kirakenteen hajaantumista entistä laajemmalle alueelle pyritään hillitsemään. Länsimetron rakentaminen Lauttasaaren kautta Es-pooseen luo mahdollisuuksia ja perusteita kaupunkirakenteen tii-vistämiselle uuden metrolinjan asemien tuntumaan. Koivusaari asettuu tämän uuden metrolinjan varteen ja sijaitsee vain noin vii-den kilometrin päässä Helsingin ydinkeskustasta ja toisaalta lä-hellä Keilaniemen työpaikka-aluetta ja Otaniemen kampusta.  Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Koivusaaren maa-aluetta, ympäröivää merialuetta, Länsiväylää ja maapenkereitä Koivusaaren itä- ja länsipuolella. Lisäksi aluee-seen kuuluvat Länsiväylän reunustat tien ja korttelialueiden vä-lissä Katajaharjun sillalle asti.  Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa uuden asunto- ja työ-paikka-alueen rakentaminen Koivusaareen (n. 5 000 asukasta ja n. 3 300–4 000 työpaikkaa, 25–30 m2/työntekijä) uuden metroase-man ympärille. Kaikista suunnitelluista asunnoista ja työpaikoista on kävelyetäisyys asemalle ja uusi asunto- ja työpaikka-alue aset-tuu myös Länsiväylän ja nopean pyöräilyreitin varrelle.  Uutta asuntokerrosalaa on 194 100 k-m2. Uutta toimitila- ja liike-kerrosalaa on 99 600 k-m2. Asukasmäärän lisäys on n. 5 000 asu-kasta. Työpaikkamäärän lisäys n. 3 300–4 000 työpaikkaa. Koivu-saaressa ei ole aikaisempaa asutusta eikä merkittävää määrää työpaikkoja.  Koivusaaren toteuttamisella on merkittäviä vaikutuksia kaupunki-kuvaan ja maisemaan lähialueella. Koivusaaresta kaupunkimai-sesti rakennetuksi saareksi Lauttasaaren ja Hanasaaren välissä ja liittyy osaksi metron varren tiivistyvää ja Espooseen jatkuvaa kaupunkirakennetta. Rakennetulla Koivusaarella on tunnistettava omaleimainen identiteetti, joka syntyy pehmeästi kaartuvista kort-teleista ja alueen päistään keskiosaan loivasti nousevasta aluesil-huetista.  Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta. 

SUUNNITTELUN TAUSTAA 
 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 15.5.2008 Koivusaaren suunnitteluperiaatteet jatkosuunnittelun pohjaksi. Suunnitteluperi-aatteiden mukaan Koivusaarta suunnitellaan noin 3 500–4 000 



   11 (62)  

   

asukkaan ja noin 1 000–2 000 työpaikan alueena, joka rakentuu uuden metroaseman ympärille.   Suunnitteluperiaatteiden mukaisesti Koivusaaren suunnittelussa lähtökohtana tulee olla alueen saaristomaisema ja merellisyys, erinomainen liikenteellinen sijainti uuden metrolinjan ja Länsi-väylän tuntumassa sekä toiminnallinen tasapaino virkistyksen, asumisen, palvelujen ja työpaikkojen välillä. Veneilytoimintojen säilyttäminen alueella on tärkeää toiminnallisen sisällön ja alueen identiteetin muodostamiseksi.   Osayleiskaavan valmistelua varten Koivusaaren suunnittelusta järjestettiin 12.8.2008–10.11.2008 yleinen kansainvälinen ideakil-pailu.  Kilpailun tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisimman laajasti ja ennakkoluulottomasti niitä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, joita ainutlaatuinen suunnittelualue tarjoaa. Kilpailun tavoitteena oli uutta luovien suunnitelmavaihtoehtojen tuottaminen jatkosuunnit-telun ja osayleiskaavatyön pohjaksi sekä hahmottaa uuden merel-lisen metrokaupunginosan identiteetin keskeisiä piirteitä. Kilpailu tarkoituksena oli toimia tärkeänä osana suunnittelualueesta käytä-vää julkista keskustelua. Kilpailuohjelman sisältö noudatti kaupun-kisuunnittelulautakunnan hyväksymiä suunnittelun lähtökohtia, ta-voitteita ja suunnitteluperiaatteita.  Kilpailuun jätettiin hyväksytysti 101 kilpailuehdotusta. Ennen tuo-mariston lopullista päätöksentekoa kilpailuehdotuksen asetettiin julkisesti nähtäville ja yleisöllä oli mahdollisuus arvioida niitä ja osallistua julkiseen keskusteluun. Kilpailuehdotusten kirjo oli mo-nipuolinen ja kärjen osalta kilpailun taso oli hyvä.  Alkuvuodesta 2009 ratkenneen kilpailun voitti ehdotus nimimerkki "Kuunari" (tekijä: arkkitehti Ilkka Svärd, arkkitehtuuritoimisto Sopa-nen-Svärd). Suunnittelu jatkui vuosina 2009–2010 ja 2012–2013 Koivusaaren viitesuunnitelman ja Koivusaaren keskusta-alueen viitesuunnitelman laadinnalla yhteistyössä kaupunkisuunnitteluvi-raston ja kilpailun voittaneen ehdotuksen tekijöiden kanssa. Viite-suunnitelmien, jatkosuunnittelun ja tehtyjen selvitysten perusteella laadittiin Koivusaaren osayleiskaava, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.1.2014.  Koivusaaren kaupunkirakenne tukeutuu uuteen metroasemaan, jonka ympärille muodostuu Koivusaaren keskusta. Saaristomaise-man ominaispiirteet ovat olleet lähtökohtana suunnittelulle. Koivu-saari muodostaa pääkaupungille tärkeän läntisen sisääntulon. Koivusaaresta muodostuu metroradan varteen merellinen asuin‐ ja työpaikka-alue. Meri ja veneily säilyvät olennaisena osana uu-den Koivusaaren imagoa ja kaupunkirakennetta. Täyttöalueet 
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ovat kooltaan suhteellisen maltilliset ja alueen orgaanista muoto-kieltä toistavat korttelimassat nivoutuvat yhtenäiseksi kaupunkiti-laksi. Koivusaaressa on kävelyetäisyys metroasemalle jokaisesta asunnosta ja toimistosta. 
KOIVUSAAREN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 Koivusaarta suunniteltiin asuin- ja työpaikka-alueeksi jo vuoden 2002 yleiskaavan valmistelun yhteydessä. Yleiskaavassa alueen käyttö jäi kuitenkin ratkaisematta ja Koivusaari ja sitä ympäröivää merialuetta merkittiin selvitysalueeksi (S), jonka maankäyttö rat-kaistaan osayleiskaavalla tai yleiskaavalla.  Länsimetron hankesuunnittelun käynnistyttyä v. 2007 myös Koi-vusaaren suunnittelu aloitettiin uudestaan selvitysaluemerkinnän mukaan osayleiskaavan laatimisella. Koivusaaren osayleiskaava-suunnitelmia käsiteltiin suunnitteluperiaatteet-vaiheesta lähtien useaan kertaan kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuosien 2008–2014 välillä, kunnes kaupunginvaltuusto hyväksyi Koivusaaren osayleiskaavan vuoden 2014 alussa.  Päätöksenteon vaiheet:  Koivusaaren suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin kaupunkisuun-nittelulautakunnassa 15.5.2008. Suunnitteluperiaatteiden mukaan Koivusaarta suunnitellaan n. 3 500–4 000 asukkaan ja n. 1 000–2 000 työpaikan alueena, joka rakentuu uuden metroaseman ym-pärille.  Suunnitteluperiaatteiden sisällön pohjalta laadittu Koivusaaren kansainvälisen ideakilpailun kilpailuohjelma hyväksyttiin kaupun-kisuunnittelulautakunnassa 12.6.2008.  Koivusaaren kansainvälisen ideakilpailun tulos ja jatkotyön ti-laaminen voittaneen ehdotuksen tekijältä hyväksyttiin kaupunki-suunnittelulautakunnassa 24.2.2009.  Koivusaaren osayleiskaavaluonnos hyväksyttiin kaupunkisuun-nittelulautakunnassa 28.4.2011 (mitoitus yht. 233 900 k-m2, n. 4 000 asukasta, n. 1 500 työpaikkaa). Osayleiskaavaluonnos laadittiin voittaneen kilpailuehdotuksen jatkotyönä yhteistyössä laaditun viitesuunnitelman pohjalta.   Koivusaaren osayleiskaavaehdotus hyväksyttiin kaupunkisuun-nittelulautakunnassa 18.12.2012 (mitoitus yht. 250 000 k-m2, n. 4 000 asukasta, n. 2 000 työpaikkaa).  Osayleiskaavan muistutusten ja lausuntojen vastineet hyväk-syttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 8.4.2014 (mitoitus yht. 321 400 k-m2, n. 5 000 asukasta, n. 3 800–4 500 työpaikkaa). 
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 Uudelleen nähtävillä olleen osayleiskaavan muistutusten ja lausuntojen vastineet hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakun-nassa 21.10.2014 (mitoitus yht. 321 400 k-m2, n. 5 000 asukasta, n. 3 800–4 500 työpaikkaa).  Koivusaaren osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.1.2015.  
ASEMAKAAVALUONNOKSEN KUVAUS 

 Tavoitteet   Asemakaavaluonnoksen perustana on Koivusaaren osayleis-kaava.  Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa uuden asunto- ja työ-paikka-alueen rakentaminen Koivusaareen uuden metroaseman ympärille. Kaikista suunnitelluista asunnoista ja työpaikoista on kävelyetäisyys asemalle ja uusi asunto- ja työpaikka-alue asettuu myös Länsiväylän ja nopean pyöräilyreitin varrelle.  Kaupunkirakenteen lähtökohtana on uuden tehokkaan joukkolii-kenneyhteyden ohella ympäröivä saaristomaisema ja meri. Suun-nittelun tavoitteena on hyödyntää merellistä ympäristöä ja maise-maa mahdollisimman monipuolisesti asuinympäristön, julkisen ul-kotilan ja työ- ja liiketilojen suunnittelussa. Asunnot, työtilat ja tär-keimmät julkiset ulkotilat aukeavat erilaisiin vaihteleviin merellisiin ympäristöihin. Merelliset toiminnot, kuten veneily ovat osa Koivu-saaren suunniteltua identiteettiä ja tärkeimmät julkiset ulkotilat si-joittuvat rannoille.   Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-teutumista siten, että asemakaavalla:  - toteutetaan AM-ohjelman asuntotuotantotavoitetta - Helsinkiä kehitetään raideliikenteen verkostokaupunkina  - edistetään uusien asuntojen laadukkaita toteutustapoja.  Mitoitus  Suunnittelualueen pinta-ala on noin 85 hehtaaria, josta merialu-etta on noin 69 hehtaaria ja maa-aluetta noin 17 hehtaaria.   Suunnitelman mukainen Koivusaaren maapinta-ala on noin 34,7 hehtaaria. Maapinta-ala suurenee meritäytöin noin 17,7 hehtaaria.  Kaavaratkaisun myötä Koivusaaren alueen rakennusoikeus kas-vaa 297 000 k-m², josta 194 100 k-m2 on asuntorakentamista, 
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3 300 k-m2 julkista rakentamista ja 99 600 k-m2 toimisto- ja liikera-kentamista (sisältää keskustatoiminnoille merkityn alueen, joka voi sisältää liike- ja toimitilojen lisäksi muitakin toimintoja, esim. hotellin, asuntoja tai palvelurakentamista)   Koivusaaren asukasmäärä on n. 5 000 asukasta. Koivusaaren työpaikkamäärä on n. 3 300–4 000 (25–30 m2/työntekijä)  Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet 
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 

 Suunnittelualue on osa Lauttasaaren kaupunginosaa Länsi-Hel-singissä. Koivusaari rajautuu lännessä Espoon kuntarajaan ja idässä Lauttasaaren Katajaharjun alueeseen. Pohjoisessa ja ete-lässä aluetta ympäröi merialue. Suunnittelualueeseen kuuluvat Koivusaaren maa-alue, ympäröivää merialuetta, Länsiväylä ja maapenkereet Koivusaaren itä- ja länsipuolella. Lisäksi alueeseen kuuluvat Länsiväylän reunustat tien ja korttelialueiden välissä Ka-tajaharjun sillalle asti.  Länsiväylä kulkee moottoritienä Koivusaaren läpi jakaen alueen kahteen osaan. Länsiväylän eteläpuolinen osa on pääosin veneili-jöiden käytössä ja metsäisessä pohjoisosassa sijaitsee pitkään edustuskäytössä ollut huvila pihapiireineen.  Alkuperäinen Koivusaari on yhdistetty sen eteläpuolella sijainnee-seen pienempään Leppäsaareen täyttömaalla.  Koivusaaressa toimii kaksi pursiseuraa, Nyländska Jaktklubben (NJK) sekä Koivusaaren Pursiseura, ja asemakaava-alueeseen osittain kuuluvassa Vaskiniemessä on alueen kolmas venekerho, Vaskilahden Venekerho. Venepaikkoja on yhteensä noin 400. Tal-visin huomattavaa osaa Koivusaaresta käytetään veneiden talvi-telakointiin.  Koivusaaren eteläkärjessä on puistoalue, jolla sijaitseva ranta-niitty on suojeltu arvokkaana luontotyyppinä. Eteläosassa on myös säilynyttä puustoa, siirtolohkare ja avokallioita.   Asemakaava-alueella sijaitseva Koivusaaren metroasema on lä-hes valmis avattavaksi vuoden 2017 aikana. Koivusaaren maan-alaisen aseman toteuttamiselle välttämättömät poistumistieyhtey-det ja ilmanvaihtokuilut on rakennettu valmiiksi Koivusaaren puo-leisen sisäänkäynnin myöhempää toteuttamista varten.  Rakennuskanta  Saarella sijaitsevat rakennukset liittyvät enimmäkseen veneilytoi-mintaan.  
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 Saaren länsirannalla sijaitsee vuonna 1982 rakennettu NJK:n pur-siseuran puusta rakennettu rakennusryhmä kerho-, koulutus ja varastotiloineen.   Koivusaaren itärantaa rajaa vuonna 1939 rakennettu vaaleaksi maalattu tiilinen yksikerroksinen rakennus, joka on nykyisin venei-lyliikkeiden ja liikuntaviraston käytössä. Kaupunginmuseon inven-toinnissa todetaan rakennukseen liittyvän merkittäviä paikallishis-toriallisia arvoja.  Koivusaaren eteläkärjessä sijaitsee Koivusaaren pursiseuran käy-tössä oleva vuonna 1950 rakennettu puuhuvila.  Länsiväylän pohjoispuolella sijaitsevalla osalla Koivusaarta on vuonna 1963 rakennettu punatiilinen edustushuvila rantasaunoi-neen.  Lisäksi saarella sijaitsee useita veneilyyn liittyviä pysyviä ja tilapäi-siä verstas- ja varastorakennuksia.  Maisema ja kaupunkikuva   Koivusaari on osa kahta erilaista maisemavyöhykettä. Pohjois-puoli on osa suljettua ja rakennettua sisäsaariston kokonaisuutta. Maisematilan muodostavat Lehtisaarenselkä ja sitä rajaavat ranta-alueet. Rakentaminen ulottuu monin paikoin lähelle rantavii-vaa. Erityisen hallitseva on Keilaniemen korkea rakennettu julki-sivu. Eteläpuoli on luonteeltaan pohjoista selvästi merellisempää ja luonnontilaisempaa välisaariston vyöhykettä. Maisematila ra-jautuu reheviin ja puustoisiin Lauttasaaren ja Westendin ranta-alueisiin sekä lähisaariin avautuen paikoin avomerelle saakka.   Länsiväylä kulkee maisemavyöhykkeiden rajakohdassa Koivusaa-ren halki. Tiemaisema on aluetta voimakkaasti leimaava ele-mentti. Leveä tiealue jakaa alueen toiminnallisesti ja visuaalisesti kahtia erottaen saaren etelä- ja pohjoisosan toisistaan. Siten Koi-vusaari on yksi Helsingin porteista lännestä saavuttaessa.   Aikaisempien Koivu- ja Leppäsaarien maastonmuodot sekä niitä yhdistävät täyttöalueet on edelleen havaittavissa maisemaraken-teessa. Koivusaaren pohjoinen rantaviiva on osittain luonnontilai-nen ja paikoin tukimuurein rakennettu sisältäen kiinteitä laiturira-kenteita. Koivusaaren eteläpuoli on veneseurojen aktiivisesti käyt-tämää aluetta. Eteläosaa lukuun ottamatta alue on käytetty venei-den talvisäilytykseen, varastointiin ja veneilyä tukeviin toimintoi-hin. Eteläisin kärki on säilynyt vapaana ja lähiympäristön rannat ovat lähes luonnontilaisia. Muutoin täyttömaan rannat on raken-nettu jyrkäksi rantamuuriksi.   
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Koivusaarta ympäröivä rakennettu miljöö on yleispiirteiltään varsin matalaa ja kasvillisuuden verhoamaa. Poikkeuksen muodostavat maisematilaa hallitsevat tornitalot Keilaniemessä. Pohjoispuolelle tyypilliset sillat korostavat maiseman rakennettua vaikutelmaa. Katajaharjun asuinrakennukset hahmottuvat maisemassa yhtenäi-sesti jatkuvana rakennusmassana. Länsiväylän eteläpuoliset ra-kennetut alueet Lauttasaaren länsiosissa noudattavat maaston-muotoja ja verhoutuvat puiden suojaan. Lähisaarten rakennus-kanta on maastoon sopeutuvaa pienimittakaavaista rakentamista.  Koivusaaresta pohjoispuolelta avautuvissa näkymissä katse kiin-nittyy rakennettuihin maamerkkeihin. Siltarakennelmat osittain peittävät pitkät suorat näkymät Laajalahdelle ja Lehtisaarense-lälle. Pienet lähisaaret tuovat tilallista syvyyttä maisemaan. Länsi-puolella Lauttasaaren rakennuskanta rajaa maiseman voimak-kaasti. Etelässä näkymät avomerelle avautuvat Tiirasaaren ja Länsiulapanniemen välistä Käärmeluotojen molemmin puolin. Muutoin näkymät rajautuvat puustoisiin saariin ja Espoon manner-rannikkoon.   Mereltä katsottuna kaukomaisemassa taustana olevat Keilalah-den tornitalot ja muu rakennettu ympäristö korostuu. Lähimaise-massa Riihilahdella näkymien rajautuessa pienemmälle alueelle ja tarkasteltavan mittakaavan muuttuessa alueen luonnonlähei-syys maisemassa voimistuu. Koivusaari on useiden näkymäsuun-tien leikkauspisteessä sisämaasta avomerelle ja saaristosta sisä-maahan päin katsottaessa.  Historia  Nykyisen Koivusaaren paikalla on alun perin ollut kaksi saarta: Koivusaari (Björkholmen) ja Leppäsaari (Alholmen). Vuoden 1855 kartassa näkyy juuri rakennettu yhteys Lauttasaaresta mante-reelle Kaskisaaren, Lehtisaaren ja Kuusisaaren kautta. Krimin sota vuosina 1854–56 johti tämän yhteyden rakentamiseen Laut-tasaaren puolustusasemille.   Venäläisessä topografikartassa (1902–11) Koivusaaressa on ka-lastajien asumuksia.   Koivusaari ja Lauttasaari kuuluivat 31.12.1945 asti Huopalahden kuntaan minkä jälkeen ne liitettiin Helsingin kaupunkiin. Kiinteistö-kartassa vuodelta 1945 Leppäsaari näkyy vielä selvästi, mutta saaria yhdistää penger ja Koivusaaren itäosa on täytetty.   Jorvaksentie Lauttasaaren, Koivusaaren, Hanasaaren, Karhusaa-ren ja mantereen välille valmistui liikennöitäväksi 1935. Tie leven-nettiin nelikaistaiseksi 1960-luvun puolivälissä ja se sai nimen 
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Länsiväylä. Ruoholahden ja Espoon Haukilahden välinen mootto-ritieosuus avattiin 1.10.1965. Länsiväylän liikennealue vie noin yh-den kolmasosan alkuperäisen Koivusaaren pinta-alasta.  Ajoyhteys Koivusaareen mahdollisti kuljetukset sillä seurauksella, että aluetta on voitu käyttää kaatopaikkana. Täytöt on tehty moot-toritien eteläpuolelle. Täytemaiden laadusta on seuraavia tietoja: 
”...kahden saaren välinen alue on täytetty jätteillä. Täyttäjiä ovat olleet ainakin Puolustusvoimat ja yritykset…Vasta Helsingin olym-
pialaisten alla kaatopaikka suljettiin...” (mielipidekirjoitus HeSa 3.7.1999, Leo Mirala).  Kaatopaikkatoiminta lopetettiin vasta 1950-luvun alussa, jolloin se peitettiin maalla. Sähköjohtopylväiden asennustyön yhteydessä saarelta löydettiin maahan haudattuja armeijan saappaita ja am-muksia, mikä viittaa myös siihen, että armeija on saattanut käyt-tää aluetta kaatopaikkanaan.   Koivusaaren eteläosa oli Länsiväylän 60-luvun leventämiseen asti Radiator Oy:n omistuksessa. Tämän jälkeen kaupunki lunasti alu-een. Radiator oli putkiliike, jolla oli saarella varasto ja työpaja.   Kaatopaikka-alueena käytettyyn saareen tuotiin haastattelutieto-jen mukaan Radiatorin aikana myös "myrkkykuormia" mm. Sau-naseuran laiturin kohdalla olevalle rannalle. Saaren keskikohdalle on tyhjennetty pikitynnyreitä maahan. Helsingin kaupunki on myös tehnyt täyttöjä saarella ja ajanut mm. saviliejua ja jätemaita alu-
eelle.” (muistio 1.10.1999 Kaupunkisuunnitteluvirastossa Sirkka Sädevirran tekemien Leo Miralan ja Jussi Osmanin haastattelujen perusteella).  
”...Täytemaa on pommitettujen rakennusten purkujätettä, tiiltä, be-tonia ja puuainesta, joka ajettiin tänne sodan jälkeen, sekä raken-nusjätettä ja suuria lohkareita. Lohkareiden välinen suuri huokos-tila avautuu lähes vuosittain ja sitä täytetään hiekalla. Kun kerho tuli saarelle, tällä alueella oli yhdyskuntajätettä, autonrenkaita ja 
muuta jätemateriaalia, joka peitettiin louheella ja maalla…” (brev 14.10.1999, Nyländska Jaktklubben r.f.).  Saarella on ollut kattohuopatehtaan varasto, Nikator Oy raken-nusliikkeen maalivarasto sekä romuliike varastoineen. (1.10.1999, Sirkka Sädevirta). Lisäksi saarella on toiminut Huber Oy (raken-nuslupapiirustukset 1971) ja Transporter Oy (1972). Varastora-kennuksen rakennuslupapiirustuksia on vuodelta 1952, mutta ra-kennus on esitetty jo vuoden 1945 kartassa. A-Elementti Oy:llä on ollut tilapäinen esittelytila alueella (rakennuslupapiirustukset 1976).  
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Saarella ovat 1990-luvulta lähtien toimineet veneliikkeet Selboat Oy ja Flipper Market, Helsingin kaupungin liikuntaviraston merelli-nen osasto sekä pursiseurat Nyländska Jaktklubben ja Koivusaa-ren Pursiseura. 
Asuinrakennusten korttelialueet (AK) 
 Koivusaaressa suurin osa asuntokortteleista on merkitty asuinker-rostalojen korttelialueeksi (AK). Korttelit 31150, 31153 alueen pohjoiskärjessä ja korttelit 31168 ja 31169 alueen eteläkärjessä muodostavat Koivusaaren kokonaissuunnitelmalle karaktääriä an-tavat pehmeästi kaartuvat suurkorttelit. Suojaista sisäpihaa reu-nustavan korttelirakenteen korkeus on 5 kerrosta, josta ylin kerros on vajaasti rakennettu ja siellä on kattoterasseja. Korttelien si-sääntulon kohdalle Koivusaaren Puistokadun päässä olevia auki-oita rajaamaan on suunniteltu 7–8-kerroksiset asuinkerrostalot. Yhden korvakemaisen suurkorttelin rakennusoikeus on 18 300 km2 – 21 000 k-m2.  Koivusaaren Poukaman ja pihakadun ympärille kiertyvät korttelit 31155, 31156, 31157, 31158, 31159 ja 31160 muodostuvat nop-pamaisista asuinkerrostaloista. Rakennukset ovat 7–8-kerroksisia ja niissä on polveilevan profiilin muodostamat vinot kattopinnat. Rakennusten julkisivujen on oltava puuta. Kortteleiden yhteenlas-kettu rakennusoikeus on 27 200 k-m2. Korttelien pysäköinti on suunniteltu kahteen erilliseen pysäköintitaloon LPA-kortteleissa.  Koivusaaren Puistokadun koillisreunaa rajaavat korttelit 31161, 31162 ja korttelin 31163 tontti 1. Rakennukset ovat kadun puo-lelta 4–7-kerroksisia ja niiden Katajaharjua vastapäätä oleva reuna 4–5-kerroksinen. Kolme korttelia muodostavat yhtenäisen puistoon porrastuvan kokonaisuuden ja rakennusten väliin jää si-säpiha. Kortteleiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on 25 700 km2.  Kortteli 31166 Rajautuu koillissivultaan Pursiseurankatuun ja avautuu läntiseen venesatamaan. Kortteli on 3–5-kerroksinen te-rassoituen satama-altaan suuntaan. Korttelin rakennusoikeus on 13 500 k-m2.   Kortteli 31170 asettuu Koivusaaren kanavan reunalle ja päät-teeksi 5-kerroksisena rakennusmassana, joka on koko tontin ko-koinen. Korttelin piha-alue ja pysäköintipaikat sijaitsevat vierei-sessä korttelissa 31169. 
Asuinrakennusten korttelialue (A) 
 Asuinrakennusten korttelialueille on suunniteltu pienimittakaavai-sempaa asumista, jossa rakennustyypin on tarkoitus poiketa nor-
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maalista kerrostalotypologioista. Korttelialueilla on tavoitteena ke-hittää monikerroksista rakennustyyppiä yksilöllisempään suuntaan niin, että asuntojakaumaan syntyy uusia tiiviiseen kaupunkiympä-ristöön sopivia uudenlaisia vaihtoehtoja. Rakennusten korkeudet ovat enimmillään 4 kerrosta. Kysymykseen voi tulla esimerkiksi townhouse-rakentaminen tai kaupunkihuvilat. Asuinrakennusten korttelialueilla on yhteensä 6 400 k-m2.  Vesialueella sijaitseva korttelialue, jolle saa sijoittaa kelluvia asuntoja ja niitä palvelevia laitureita, käyntisiltoja, kiinnitys-järjestelyjä, aallonmurtajia ja muita rakenteita (W/A1)  Korttelialueelle (31151) saa sijoittaa kelluvia asuinrakennuksia. Kelluvat rakennukset on suunniteltu alueen tuulelta suojaiseen pohjoisosaan. Kelluville asunnoille on merkitty 7 rakennusalaa, joiden yhteenlaskettu kerrosala on 1 400 k-m2. 
Erityisasumisen korttelialue (AKS) 
 Metroaseman viereen on suunniteltu kortteli (31174) erityisasu-mista varten esimerkiksi opiskelija-asunnoille. Korttelin maanta-sokerrokseen on suunniteltu liiketilaa (esim. vähittäistavara-kauppa) metroaseman sisäänkäynnin välittömään tuntumaan. Opiskelija-asunnoille suunniteltuun kortteliin ei tarvitse rakentaa pysäköintipaikkoja.  Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL)  Koivusaaren metroaseman eteläpuolelle Vaskilahdenkadun var-teen suunnitellut korttelit 31173 ja 31175 ovat asuin-, liike- ja toi-mistorakennusten korttelialuetta. Tavoitteena on, että metroase-maa lähellä olevien korttelien katutasoissa olisi liiketiloja, 2-ker-roksisessa jalustaosassa toimistotiloja ja hammastuvan rakennus-massan ylemmissä kerroksissa asuntoja. Pihat sijoittuvat kattote-rasseina matalamman korttelinosan katolle.  AL-korttelialueeksi on lisäksi merkitty myös läntistä venesatamaa pohjoisessa rajaava kortteli 31165, joka on Länsiväylän reunassa. Korttelin asunnot voivat avautua etelään ja vesialueelle kun taas korttelin pohjoispuolelle sopivat esim. toimistotilat tai melulta suo-jaava sivukäytävä. 
Keskustatoimintojen korttelialue (C) 

 Keskustatoimintojen korttelialueille on tavoitteena rakentaa Koivu-saarelle toiminnallisesti monipuolinen keskusta. Koivusaaren puo-leinen sisäänkäynti on suunniteltu keskustatoimintojen kortteliin 31163. Metroaseman sisäänkäynnit tulee rakentaa tasoille +3,8 ja +11,0. Korttelissa on metroaseman lisäksi liike- ja toimistotilaa, ja siihen voi sijoittaa esimerkiksi hotellin. Myös asuntoja voi kortteliin 
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sijoittaa, jos ne suunnitellaan niin, että ilmanlaatu- ja äänieristys täyttävät asunnoille asetetut vaatimukset. Korttelin läpi tulee ra-kentaa ohjeellisiksi merkityt julkiset jalankulun yhteydet ja pääsy metroasemalle Koivusaaren puistokadulta ja Vaskilahdenkadulta.   Koivusaaren keskustassa Koivusaaren Puistokatua länsipuolelta rajaavan korttelin 31164 tontti 1 on niin ikään merkitty keskustatoi-mintojen alueeksi.   Keskustatoimintojen korttelialueiden yhteenlaskettu kerrosala on 49 600 k-m2.  Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K)  Toimitilakorttelit sijoittuvat Länsiväylän melualueelle, johon asu-mista ei voi sijoittaa. Korttelialuilla rakennusten korkeudet ovat 3–5 kerrosta. Liike- ja toimistorakennusten korttelialueen yhteenlas-kettu kerrosala on 18 300 k-m2.  Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL)  Kortteliin 31174 saa sijoittaa korttelitaloon koulu- ja päiväkotiloja. Tontti sijoittuu Leppäsaarenpuiston reunaan niin, että koulun piha ja puisto muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Korttelitalon sijoitus mahdollistaa rakennuksen mitoituksen tarkistamista ase-makaavaprosessin edetessä. Rakennus on kaksikerroksinen ja sen laajuus on 3 300 k-m2.   Puisto (VP, VP-1)  Koivusaaren puistot ja viheralueet liittyvät osaksi Helsingin viher-alueverkostoa ja rantoja kiertävä rantaraitti on osa Helsingin ja Espoon rantoja kiertävää seudullista virkistysreittiä. Eteläkärjen suojeltu rantaniitty säilyy luonnonvaraisena. Niityn lisäksi alueella on säilynyt luonnonrantaa, täysikasvuista puustoa ja suuri siirto-lohkare. Aallokon, tuulen ja ahtojäiden säilymisellä taataan, ettei rantaniitty ruovikoidu ja kasva umpeen.  Koivusaaren eteläkärkeen suunnitellaan puisto. Se muodostuu kahdesta eriluonteisesta osasta. Rakennuksiin rajautuva puiston pohjoisosa on rakennettu pelikenttineen ja leikkipuistoineen. Sen äärelle sijoittuu myös Koivusaaren korttelitalo. Eteläosa säilyy luonnonvaraisena avokalliorantoineen ja rantaniittyineen. Rannan arvokas kasvillisuus sekä suojeltu merenrantaniitty ympäristöi-neen säilytetään osana laajempaa puistokokonaisuutta. Puisto suunnitellaan siten, että herkkien alueiden sijaan liikkuminen ja oleskelu ohjataan kulutusta kestäville pinnoille.  
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Koivusaaren eteläosan täyttöalueen eteläisimpään kärkeen on suunniteltu kevein silloin toisiinsa yhdistetty kiviluotojen helmi-nauha, jonka tarkoituksena on rikastuttaa vedenalaisen luonnon lajistoa esimerkiksi rakkolevän kasvuedellytyksiä tehostamalla. Samalla voidaan parantaa monen kalalajin lisääntymismahdolli-suuksia ja luoda alueelle hyvä onkipaikka.  Olemassa olevaa puustoa on säilytetty eteläkärjen lisäksi Länsi-väylän pohjoispuolelle jäävällä osalla alkuperäistä Koivusaarta. Puisto ja siihen liittyvät tiealueiden suojavyöhykkeet muodostavat vihreän sisääntulon lännestä saavuttaessa. Toimistokortteleiden eteen sijoittuva puisto liittää visuaalisesti Koivusaaren pohjois- ja eteläosan toisiinsa. Ramppien meluntorjuntaa hoidetaan melu-muurein ja maavallein.  Pohjoisosan keskeisin viheraluekokonaisuus muodostuu uuden Koivusaaren poukaman ympärille, jonka etelärannalla säilyy saa-ren muokkaamatonta maastoa, rantaviivaa ja puustoa osana vi-heraluetta. Lahden ympärille rakennetaan asuinkortteleihin rajau-tuva rantapuisto.  Koivusaaren koillinen ranta-alue vastapäätä Katajanharjunniemen länsirantaa on niin ikään rakennettu rantapuistoksi. Puiston edus-tan vesialueelle pyritään luomaan merenpohjaa muokkaamalla edellytykset ruovikon nopealle kasvulle. Ruovikon läpi on pistolai-tureita, jotka liittävät ruovikon osaksi rantapuistoa.  Suojelualue. Luonnonsuojelulain 29§ perusteella suojeltu merenrantaniitty (S-1)  Koivusaaren eteläkärjessä on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu merenrantaniitty. Alue liittyy Koivusaaren eteläosan puistoaluee-seen, Leppäsaarenpuistoon. 
Venesatama-alue (LV) 
 Koivusaaren tärkeimmät virkistyspalvelut liittyvät veneilyyn. Sata-mien suunnittelu on tärkeä osa Koivusaaren suunnittelua. Koivu-saareen sijoittuu yhteensä n. 500 venepaikkaa. Alueelle ei voi si-joittaa vastaavaa määrää talvisäilytyspaikkoja, mutta satamien maatoiminnoille merkittyjä alueita voi käyttää talvitelakointiin. Pie-nempien veneiden (kevyet purjeveneet, moottoriveneet) säilytystä varten on mahdollista tutkia jatkosuunnittelussa alueelle tilankäy-töltään tehokkaita hallisäilytysvaihtoehtoja.  Venesatamien yhteyteen on suunniteltu erilaisia maatoimintoja kuten kerhotiloja, veneiden lasku‐ ja nostopaikkoja sekä talvisäily-tystä osalle veneistä. Veneilijöiden pysäköintipaikat on sijoitettu 
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satamien yhteyteen. Kiinteässä kaupunkirakenteessa olevat ve-neilytoiminnot tarjoavat Koivusaaressa mahdollisuuden veneily-harrastukseen hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella.  Koivusaaren läntinen pienvenesatama, nykyinen NJK:n venesa-tama, on suunniteltu niin, että sitä on tulevaisuudessa mahdollista laajentaa kevyin kelluvin laiturirakentein länteen Espoon puolella sijaitsevalle vesialueelle. Asia edellyttää kuitenkin lisäselvityksiä ja sopimista asianomaisten kesken.  Koivusaaren Pursiseuran (KoPu) satamapalvelut sijoittuvat Koivu-saaren keskeiselle ranta‐alueelle, jossa sataman tuntumassa voi olla myös kaupallisia rantaan liittyviä toimintoja, esimerkiksi ranta-kahvila.   Vaskilahden venekerho voi edelleen toimia nykyisellä paikallaan. Vaskilahden venekerhon pienten veneiden talvisäilytys pyritään jatkosuunnittelussa ratkaisemaan suunnittelualueella. Vaskilah-den pohjukan rantalaitureille voidaan sijoittaa vesibussin pysäkki.  Koivusaaren satamien suunnittelu tarkentuu asemakaavaproses-sin edetessä.   Vesialue (W)  Koivusaaren asemakaava-alueesta suurin osa on vesialuetta, joka jakautuu Länsiväylän luoman kannaksen molemmille puolille. Vesialueelle on kaavassa sallittu joitakin toimintoja kuten kelluvien rakennusten sijoittaminen alueen saaren pohjoisreunaan ja kellu-van uimalan sijoittamisen kahteen kohtaan Koivusaaren eteläran-nalla (wu). Lisäksi vesialueelle on merkitty Koivusaaren lounais-kulman edustan vesialueelle merkintä w-1, jonka mukaan rajatulle alueelle rakennetaan vedenalaisen luonnon monipuolistamiseksi pieniä luotoja. Koivusaaren koillisrannan edustalle on niin ikään vesiluonnon monipuolistamisen edistämiseksi merkitty w-2 mer-kinnällä alue, jossa edistetään pohjaa muokkaavilla toimenpiteillä ruovikon kasvua ranta-alueen edustalle.  Katualueet   Koivusaareen saavutaan Lauttasaaresta Vaskilahdenkatua pitkin. Kadun kautta pääsee metroaseman kummallekin sisäänkäynnille sekä Koivusaaren Puistokadulle. Koivusaaren Puistokatu on alu-een tärkein katutila, jonka varteen suurin osa kortteleista on ryh-mittynyt. Katu sitoo Länsiväylän erottamat pohjois- ja eteläosat toisiinsa ja sitä pitkin voi kulkea metroasemalle. Koivusaaren Puistokadun molemmissa päissä avautuu aukioiden (Me-risäänaukio, Porstanaukio) kautta näkymä merimaisemaan. Koi-vusaaren Puistokadun poikkileikkaus vaihtelee kadun toiminnalli-
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sen tehtävän mukaan. Sitä on jäsennöity ryhmiin sijoitetuin puuis-tutuksin, jotka muodostavat pieniä puistotaskuja polveilevaan ka-tutilaan. Koivusaaren Puistokadun tilallista mielenkiintoa lisää sen pituuskaltevuus. Katu nousee päistään tasolta +3,5 Länsiväylän ylittävällä osalla korkeimmillaan tasolle +12,4. Vaskilahdenkatu sekä kiertoliittymien välinen osa Koivusaaren puistokadusta ovat alueellisia kokoojakatuja.  Koivusaaresta Espoon suuntaan Hanasaareen on suunniteltu Pursiseurankatu, jota voidaan Espoon puolella jatkaa Hanasaa-reen.   Koivusaaren pohjois- ja eteläkärkien kaartuvia kortteleita kiertää jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu julkinen rantareitti. Ranta-reitti on katualuetta, jota on rytmitetty istutuksin ja rannan leven-nyksiin istutettavin vihertaskuin.   Pyöräilyn pääreitti eli baana kulkee Länsiväylän pohjoispuolella.  Autopaikkojen korttelialue (LPA)   Koivusaareen on suunniteltu kolme autopaikkojen korttelialuetta pysäköintilaitosten rakentamista varten. Pysäköintilaitosten peri-aatteet on suunniteltu pysäköinnin rakenneteknisissä yleissuunni-telmissa (Sito Oy 2014, Rockplan 2016). Pysäköintilaitokset ovat lähtökohtaisesti kylmiä ja läpituulettuvia ja pohjautuvat kalteviin kiertäviin pysäköintitasoihin. Suurin pysäköintilaitos on suunniteltu toiminnallisesti ja mittakaavallisesti osaksi alueen keskustan toi-misto- ja liikekorttelia 31161. Länsiväylän pohjoispuolelle suunni-tellut kaksi pienempää pysäköintilaitosta palvelevat lähistön asuk-kaita. Asemakaavassa on määritelty minkä korttelialueen pysä-köintipaikkoja saa sijoittaa mihinkin laitokseen.  Maantien alue (LT)    Länsiväylä on merkitty asemakaavaluonnoksessa maantien alu-eeksi ja sen rajaus sisältää Koivusaaren kohdalle suunnitellun liit-tymäalueen katuverkkoon liittyviin kiertoliittymiin (Alahanka, Ylä-hanka) asti.  Liikenne ja pysäköinti  
Lähtökohdat  
 Koivusaaresta ei nykyisin ole Länsiväylälle suoraa yhteyttä vaan ajo tapahtuu Lauttasaaressa sijaitsevien Katajaharjun ja Lemis-saaren eritasoliittymien kautta. Koivusaaren eteläosaan kuljetaan Isokaarelta kapean tonttikadun Sotkatien kautta, joka Koivusaa-ressa jatkuu Vaskisalmenkujana venesatamiin. Saaren pohjois-
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osassa ei ole varsinaista katuyhteyttä, vaan tontille kuljetaan Län-siväylän pohjoispuolella olevan tonttikadun ja jalankulun ja pyöräi-lyn väylän kautta. Koivusaaren etelä- ja pohjoisosien välillä ei ole katuyhteyttä. Koivusaaresta ei ole rakennettu katuyhteyttä Hana-saareen, vaikka vanhassa 1970-luvun asemakaavassa sellainen on. Sen sijaan Länsiväylän eteläpuolella on Länsiväylän suuntai-nen liityntäpysäköintialue, joka on puoliksi Helsingin ja puoliksi Espoon puolella. Pysäköintialue on umpiperä, mutta sen etelä-puolella kulkeva yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä jatkuu Koivusaaren läpi edelleen Lauttasaareen. Reitti on osa valtakun-nallista pyöräilymatkailureittiä.   Länsiväylän keskimääräinen arkivuorokausiliikennemäärä Espoon rajalla on nykyisin noin 73 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Sotka-tien liikennemääräksi on arvioitu noin 900 ajoneuvoa vuorokau-dessa ja Telkkäkujan itäosalle vastaavasti noin 500.  Länsiväylän pohjoispuolella Koivusaaressa kulkee tärkeä, erityi-sesti työmatkailijoiden suosima, pääpyöräreitti. Vuoden 2013 ke-säkuussa reittiä käytti 2 900 pyöräilijää vuorokaudessa. Lautta-saaressa selkeää reittiä ei enää ole, vaan pyöräilijät hajautuvat joko Sotkatielle, Telkkäkujalle tai Koivusaarentielle. Koivusaa-ressa Länsiväylän eteläpuolella kulkee valtakunnallinen pyörä-matkailureitti, joka seurailee Lauttasaaren ja Espoon rantoja. Rei-tillä oli 500 pyöräilijää vuorokaudessa kesäkuussa 2013. Sotka-tieltä Telkkäkujalle on Länsiväylän alittava matala jalankulun ja pyöräilyn alikulkuyhteys. 
Kaavaratkaisu 
 Asemakaavaluonnoksessa Länsiväylä säilyy 3+3 kaistaisena (ml. nykyiset bussikaistat), jonka lisäksi Koivusaaren eritasoliittymään on suunniteltu kaistat erkanevalle ja liittyvälle liikenteelle. Koivu-saaren rampit korvaavat Katajaharjun nykyiset rampit sekä luovat uuden yhteyden Helsingin keskustan suuntaan. Länsiväylän yli rakennettava kansi yhdistää eteläisen ja pohjoisen Koivusaaren toisiinsa. Kannen pituus on enintään 100 m. Länsiväylän tiealue on keväällä 2015 tehdyn tilavaraustarkastelun mukainen.  Koivusaaren puistokatu kulkee koko kaava-alueen läpi etelästä pohjoiseen. Alueen keskiosassa kahden kiertoliittymän välinen osuus palvelee kokoojakatuna, kun taas kadun etelä- ja pohjois-osat ovat toiminnalliselta luokaltaan tonttikatua. Länsiväylän ram-pit sekä lännen että idän suuntiin liittyvät Koivusaaren puistoka-dun kiertoliittymiin. Koivusaaren puistokadun lisäksi Vaskilahden-katu toimii kokoojakatuna ja liittää Koivusaaren Lauttasaareen myös katuverkkoa pitkin. Koivusaaren puistokadun liikennemäärä vilkkaimmalla osuudella on ennusteen mukaan noin 8 000 ajon./vrk ja Vaskilahdenkadulla noin 13 000 ajon./vrk.   
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Jalankulun reitistö on monipuolinen. Katuverkon yhteyksiä täy-dentää ranta- ja puistoraitit. Lyhyiden etäisyyksien takia pääasial-linen kulkumuoto metroasemalle on jalankulku, joten jalankulku-yhteyksistä metroasemalle luodaan mahdollisimman suorat ja luontevat joka puolelta Koivusaarta.  Pyöräliikenteen pääreitti eli baana (ns. Länsibaana) kulkee Länsi-väylän rinnalla väylän pohjoispuolella kiertäen Länsiväylän rampit sekä välttäen suurimman nousun kannelle. Kokoojakaduilla eli Vaskilahdenkadulla sekä osalla Koivusaaren puistokatua pyöräily tapahtuu pyöräkaistoilla. Tonttikaduilla pyöräliikenne on ajora-dalla. Lisäksi pyöräilyverkostoa täydentävät pihakadut sekä puis-toraitit. Asuinrakennuksiin on toteutettava vähintään 1 pp / 30 km2. Toimisto- ja liiketilojen pyöräpaikkamääräys tarkentuu vuoden 2017 aikana hyväksyttävän laskentaohjeen myötä. Metro-aseman yhteyteen on toteutettava vähintään 50 pyöräpaikkaa.  Joukkoliikenneratkaisu tukeutuu metroon, ja Koivusaaren läntinen sisäänkäynti sijaitsee kaava-alueen keskiosassa Länsiväylän ete-läpuolella. Suurin osa asuinrakennuksista sijaitsee 300–500 m päässä metroasemasta ja pisimmilläänkin kävelymatka metroase-malle on n. 600 m. Työpaikat sijaitsevat pääosin alle 200 m päässä metroasemasta. Länsimetron liikennöinnin käynnistyessä Lauttasaaren ja Martinlaakson välillä alkaa liikennöidä poikittais-linja 555. Lisäksi Koivusaaressa on yksi linja-autopysäkkipari, jonka lännen suunnan pysäkki sijaitsee Koivusaaren puistotiellä ja idän suunnan pysäkki Vaskilahdenkadulla.  Tavoitteena on vähintään korttelikohtaisesti keskitetty pysäköinti. Pysäköinti on pääosin pihakansien alla. Lisäksi kaava-alueella on kolme LPA-tonttia, joille on mahdollista toteuttaa useampia kortte-leita palvelevia pysäköintilaitoksia. Asuntojen osalta noudatetaan kaupunkisuunnittelulautakunnassa 15.12.2015 hyväksyttyä auto-paikkojen laskentaohjetta, mikä tarkoittaa Koivusaaressa 1 ap / 145 k-m2 alle 400 m päässä metroasemasta ja 1 ap / 135 k-m2 muilla alueilla. Toimistojen osalta on sovellettu vuodelta 1994 pe-räisin olevaa ohjetta. Uusi laskentaohje käsitellään lautakunnassa vuoden 2017 aikana, minkä jälkeen suunnittelua jatketaan sen mukaan. Vieras- ja asiointipysäköinti sijoittuu katujen varsille ja on aikarajoitettua. Vieraspaikkoja toteutetaan 1 ap / 1 000 k-m2.  Kadut, puistoreitit sekä pihakannet toimivat myös pelastusreit-teinä. Tarvittavat pelastusreitit ja -paikat on tarkasteltu alustavasti.  Länsiväylältä lännestä nouseva ramppi sekä Vaskilahdenkatu toi-mivat jatkossa erikoiskuljetusreittinä.  
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Palvelut 
Lähtökohdat  
 Koivusaaressa ei pieniä veneilyalan palveluyrityksiä lukuun otta-matta ole tällä hetkellä palveluja. Liikuntavirasto vuokraa suurinta osaa alueesta venekerhoille, jotka järjestävät toimintansa Koivu-saaressa itsenäisesti.  
Kaavaratkaisu 
 Koivusaareen on suunniteltu tontille 31177 korttelitalo, jossa on päiväkoti koivusaarelaisille ja ala-asteen tiloja n. 100:lle 1–2-luok-kalaiselle. Lisäksi tulee kaavassa varautua toisen päiväkodin tai päiväkotitoiminnalle sopivien tilojen rakentamiseen Koivusaaren pohjoisosan korttelirakenteessa. Asemakaavaluonnoksessa Koi-vusaaren korttelitalon laajuus (päiväkoti + ala-aste 1–2 luokat) on 3 300 k-m2 ja rakennus on enintään kolmikerroksinen. Korttelita-lon sijoituksessa puiston reunalle on huomioitu tontin ja rakennuk-sen mitoituksen mahdollinen eläminen asemakaavaprosessin edetessä.   Koivusaaren kaupalliset palvelut sijoittuvat lähelle metroasemaa katujen varsiin pohjakerroksen liiketiloina. Vähittäistavarakauppa on suunniteltu metroaseman viereiseen kortteliin 31174. Pors-tanaukion ja Merisäänaukion ympärille on määrätty liiketiloja poh-jakerroksiin samoin kuin Koivusaaren Puistokadun ja Vaskilah-denkadun varteen Koivusaaren keskustassa.  Esteettömyys   Metroasema lähiympäristöineen on esteettömyyden erikoistasoa, mikä tulee huomioida metroaseman ja kulkuyhteyksien suunnitte-lussa. Muilta osin asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.   Länsiväylän ylittävä kansi yhdistää etelä- ja pohjoisosat toisiinsa, mutta toisaalta luo korkeuseron alueiden välillä. Katujen ja mui-den merkittävien kulkuyhteyksien kaltevuudet pysyvät kuitenkin alle esteettömyyden ohjearvojen.  Luonnonympäristö 
Lähtökohdat  
 Aikaisempien Koivu- ja Leppäsaarien maastonmuodot sekä niitä yhdistävät täyttöalueet on edelleen havaittavissa maisemaraken-teessa. Koivusaaren pohjoinen rantaviiva on osittain luonnontilai-nen. Eteläisin kärki on säilynyt vapaana ja lähiympäristön rannat ovat lähes luonnontilaisia.  
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 Koivusaaren merenrantaniitty on luonnonsuojelulain nojalla vuonna 2001 suojeltu luontotyyppi, joka on 0,1 ha suuruinen alue Koivusaaren eteläkärjessä. Se on luonnontilaiseen verrattava alue, jolla on sille tyypillinen kasvilajisto. Koivusaaren melko ka-pea, paikoin kivikkoinen merenrantaniitty on avointa ja matalakas-vuista. Niitty rajautuu itä-koillisessa kivisen niemekkeen edessä olevaan järviruokovyöhykkeeseen ja lännessä rannalla olevaan isoon siirtolohkareeseen. Pohjoisessa alue on rajattu isojen terva-leppien mukaisesti. Siirtolohkare on geomorfologisesti tai geologi-sesti arvokas graniittilohkare, joka kuuluu Helsingin suurimpiin siirtolohkareisiin (arvoluokka 1, suuri arvo).  Koivusaaren eteläkärki on kokonaisuudessaan luokiteltu arvok-kaaksi kasvillisuuskohteeksi (arvoluokka 2, huomattavan arvo-kas). Kohde sisältää Koivusaaren luonnontilassa säilyneet niitty- ja somerikkorannat ja niiden yläpuolisen kivikkoisen tervalepikon.   Suunnittelualueella Vaskilahden venesataman alueella sijaitsee paikallisesti arvokas lepakkoalue. Arvoluokaltaan kohde on 3. luo-kan lepakkoalue eli luokituksessa alin. Alueella esiintyvä lepakko-laji on vesisiippa. Lauttasaaren rannoilla on useita lepakkoalueita, joten Vaskilahden alue kuuluu tähän lepakkoalueiden kokonaisuu-teen.   Porsta on matala, kivikkoinen saari alueen luoteispuolella ja se on luokiteltu linnustollisesti arvokkaaksi kohteeksi (arvoluokka 3).   Vaskiniemi on kokonaisuudessaan arvokasta linnustoaluetta (ar-voluokka 2) ja Lauttasaaren länsirannan, Riihilahden pohjoisranta arvokasta kasvillisuusaluetta (arvoluokka 1, suuri arvo). 
Kaavaratkaisu 
 Alueella olevat luonnonrannat, avokalliot, pääosa täysikasvui-sesta puustosta ja suuri siirtolohkare on tarkoitus säilyttää. Luon-nonrannat sijaitsevat puistoiksi jätettävillä alueilla Koivusaaren pohjois- ja eteläosassa. Eteläkärjen suojeltu rantaniitty on tarkoi-tus säilyttää luonnonvaraisena.  Siten alueen olevat luontoarvot on otettu kaavaratkaisussa huomi-oon.   Kaavassa on myös osoitettu kaksi vesialuetta (w-1) ja (w-2), joilla täyttöalueen vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta pyritään ri-kastuttamaan.  
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Ekologinen kestävyys  
Lähtökohdat  
 Alueella olevia luontoarvoja (luonnonrannat, avokallio, täysikas-vuinen puusto, suuri siirtolohkare) on mahdollisuuksien mukaan pyritty säilyttämään osana uutta Koivusaarta. Eteläkärjen suojeltu rantaniitty on tarkoitus säilyttää luonnonvaraisena ja säilymisen edellytyksenä oleva avoin merisektori etelään on otettu suunnitte-lun lähtökohdaksi. Kaava-alueella sijaitsevat Nurmiluto ja Porsta ovat lintujen pesimäluotoja ja niiden säilyminen erillisinä luotoina ilman maayhteyttä on ollut suunnittelun lähtökohta. 
Kaavaratkaisu 
 Koivusaari asettuu metrolinjan varteen. Kaikista suunnitelluista asunnoista ja työpaikoista on kävelyetäisyys asemalle ja uusi asunto- ja työpaikka-alue asettuu myös Länsiväylän ja nopean pyöräilyreitin varrelle. Koivusaari sijoittuu siten keskeisesti hyvien kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteyksien äärelle.  Koivusaaren puistot ja viheralueet liittyvät osaksi Helsingin viher-alueverkostoa. Kaavaratkaisussa rannat ovat julkisessa virkistys-käytössä ja rantoja kiertävä reitti täydentää Lauttasaaren ja Es-poon rantojen seudullista virkistysreittiä.   Olevat luonnontilaisen kaltaiset metsä- ja ranta-alueet on pääosin tarkoitus säilyttää. Lounais- ja luoteisosien suurien korttelialuei-den keskellä on maavarainen alue, joka mahdollistaa hulevesien imeytyksen pääosin paikalla. Hulevesien viivytystä edistävät ra-kennusten viherkatot.  Alueella elävien lepakoiden elinolosuhteet, esim. lentoreitit on huomioitu suunnitelmassa.  Kaavassa on myös osoitettu kaksi vesialuetta (w-1) ja (w-2), joilla täyttöalueen vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta pyritään ri-kastuttamaan.  Suojelukohteet  
Lähtökohdat  
 Koivusaaren eteläkärjessä on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu rantaniitty. Nurmiluodon pohjoispuolella kaava-alueella on Museo-viraston vedenalaisinventoinnin perusteella löydetty hylky. Alu-eella ei ole rakennussuojelukohteita. 
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Kaavaratkaisu 
 Koivusaaren eteläkärjessä sijaitseva rantaniitty on merkitty suoje-lualueeksi (S-1, luonnonsuojelulain 29§ perusteella suojeltu ranta-niitty). Kaava-alueella sijaitsevat Porsta ja Nurmiluoto on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiksi alueiksi (luo) lintu-jen pesimäluotoina. Koivusaaren eteläkärjessä on siirtolohkare, joka on kaavassa merkitty geologisesti arvokkaaksi kohteeksi (ge).  Nurmiluodon koillispuolelle on merkitty alue, jolla sijaitsee veden-alainen muinaisjäännös (hylky). Alueelle ei saa kohdistaa merkit-täviä toimenpiteitä ennen kuin hylky on museoviranomaisten edel-lyttämällä tavalla riittävästi tutkittu.  Yhdyskuntatekninen huolto, tasaus  
Lähtökohdat  
 Kaava-alueella on nykyistä käyttöä palvelevia vesijohtoja, jäte- ja hulevesiviemäreitä sekä jätevesipumppaamoita. Osa johdoista on yksityisiä. Nykyistä vesihuoltoa ei ole mahdollista käyttää hyväksi uuden alueen lopullisessa vesihuollossa, joten verkosto poiste-taan käytöstä rakentamisen edetessä.  Kaava-alueella sijaitsee merkittäviä tietoliikennekaapeleita Länsi-väylän molemmin puolin, lisäksi alueella on myös paikallisia säh-kökaapeleita. 
Kaavaratkaisu 
 Asemakaavaluonnoksen suunnittelun yhteydessä on laadittu ka-tujen ja vesihuollon yleissuunnitelma (Ramboll 2015), jossa on esitetty asemakaavan toteuttamisen edellyttämät kunnallistekni-sen huollon järjestelmät.  Vesijohdot  Kaava-alue liitetään rakennettuun vesijohtoverkkoon kahdessa kohdassa Lauttasaaressa Katajaharjuntiellä sijaitsevaan 300 mm putkeen. Liitospisteet ovat Katajaharjuntien ja Vaskilahdenkadun liittymässä sekä Katajaharjuntien ja Telkkäkujan liittymässä. Koi-vusaarta palveleva 300 mm runkovesijohto rakennetaan reitille Vaskilahdenkatu–Koivusaaren puistokatu–”baana”–Telkkäkuja.  Jätevesi  Koivusaaren etelä- ja pohjoisosa muodostavat omat viemäröinti-alueensa. Syvien putkikaivantojen välttämiseksi on sekä etelä- että pohjoisosaan rakennettava kaksi jäteveden pumppaamoa, 
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joihin jätevedet johdetaan viettoviemäreillä. Eteläosan jätevedet johdetaan kahden uuden pumppaamon kautta paineviemäriä pit-kin nykyiselle Sotkatien pumppaamolle, josta ne johdetaan nykyi-seen jätevesiviemäriverkkoon. Pohjoisosan jätevedet johdetaan kahden uuden pumppaamon kautta paineviemäriä pitkin Kataja-harjuntiellä sijaitsevaan rakennettuun viettoviemäriin.  Hulevesi  Hulevedet johdetaan viettoviemäreitä pitkin mereen. Tulvareit-teinä toimivat katukäytävät ja puistoalueet. Alueella selvitetään hulevesien imeyttämismahdollisuuksia louhetäytölle tehtävillä puistoalueilla.  Muut teknisen huollon verkostot  Alueelle rakennetaan kattava kaukolämpö-, sähkö- ja tietoliiken-neverkosto. Kaukolämpöverkosto liitetään Lauttasaaren Kataja-harjuntiellä sijaitsevaan olevaan kaukolämpöjohtoon. Uusi maan-käyttö edellyttää alustavasti 11 uuden jakelumuuntamon rakenta-mista. Muuntamot sijoitetaan korttelialueille uusiin rakennuksiin.  Tasaus ja tulviin varautuminen  Alueellinen tasaussuunnitelma on laadittu katujen ja vesihuollon suunnitelman yhteydessä. Uusien katujen alin korkeustaso on +3,3 (N2000). Osa puistoista ja rantaan tulevista kävelyalueista voidaan sijoittaa alemmalle tasolle. Ympäristöoppaan 2014, Tul-viin varautuminen rakentamisessa - Opas alimpien rakentamiskor-keuksien määrittämiseksi ranta-alueilla, mukainen ns. alin suosi-teltava rakentamiskorkeus tonteilla on +3,3 m (N2000).  Maaperän rakennettavuus ja pohjarakentaminen 
Lähtökohdat  
 
Maanpinnan korkeus alueella vaihtelee välillä noin +0,5…+6,5 
(N2000). Saaren eteläosassa maanpinta on noin tasolla +1…+2. Alimmillaan maanpinta on saaren eteläkärjessä ja korkeimmillaan saaren halkovan Länsiväylän kohdalla.  Maaperä Koivusaaren nykyisellä maa-alueella on pääosin kitka-maata ja täyttöä. Kallio on paikoin paljastuneena ja maapeitteisillä alueilla yleensä lähellä maan pintaa. Koivusaaren eteläisen osan rantoja on satamatoimintoja varten täytetty ja rakennettu aallon-murtajia. Täytteenä on yleisesti käytetty louhetta. Pohjatutkimus-ten perusteella on täytteiden alla paikoin pehmeitä savi- ja siltti-kerrostumia.   
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Tulevilla mereen täytettävillä alueilla vaihtelee merenpohjan kor-keus välillä noin -1…-5,5 (N2000). Ylimpänä maakerroksena tule-villa merentäyttöalueilla on pohjatutkimusten perusteella pääasi-
assa noin 1…2,5 metriä, enimmillään noin 4 metriä paksu saviker-ros. Paksuin savikerros on Koivusaaren pohjoisosan koillispuo-lella, suunnitellun itärannan puiston luonnonrannan alueella. Savi-kerroksen alapuolella on vaihtelevan paksuinen ja paikoin löyhä silttinen hiekkakerros, jonka alla on kiinteää kallionpintaa peittävä pohjamuodostuma.   Pohjavedenpinnan korkeusasemaa ei ole selvitetty alueella. Poh-javettä ei saarella merkittävästi muodostu ja sen korkeusaseman voidaan olettaa noudattavan merivedenpinnan vaihteluita. 
Kaavaratkaisu 
 Asemakaavaluonnoksen mukaan nykyinen Koivusaari laajenee pohjoiseen ja etelään. Uutta maa-aluetta tulevaa maankäyttöä varten rakennetaan mereen täyttämällä. Tarvittavat ruoppausalu-eet, täytöt, rantarakenteet ja pohjanvahvistukset on esitetty pohja-rakentamisen yleissuunnitelmassa (WSP 2015).  Nykyisen Koivusaaren maapohja on rakennettavuudeltaan pää-osin hyvä. Kallionpinta on lähellä maan pintaa tai avokalliota. Maapeitteisillä alueilla on ylimpänä maakerroksena kantava mo-reeni. Eteläisen Koivusaaren itärannoilla on kuitenkin vanhaa täyt-töaluetta, jossa täyttöjen alla on paikoin pehmeitä savi- ja silttiker-rostumia, jotka heikentävät rakennettavuutta. Lisäksi eteläosassa on jätetäyttöjä.  Koivusaaren täyttäminen on suunniteltu tehtäväksi louhe- tai pien-louhemassoilla. Täytön lopullinen paksuus vaihtelee kohdasta riippuen 1 metristä jopa 14 metriin.   Alueen korkeatasoiset pääkadut on suunniteltu pudotustiivistettä-viksi yleistäyttötasolta. Katu- ja kunnallistekniset rakenteet raken-netaan tiivistetyn täytön varaan.   Korttelialueet on suunniteltu esirakennettavaksi syvätiivistämällä. Rakennukset tullaan perustamaan paaluille tai mahdollisesti osalla kaava-aluetta maanvaraisesti. Tulevien rakennusten ja ra-kenteiden perustamistavat tulee kohdekohtaisesti selvittää raken-nussuunnittelun yhteydessä. Louhetäytön läpäiseminen onnistuu parhaiten teräsputkipaaluilla, jotka asennetaan joko poraamalla tai lyömällä.  Koivusaaren ranta-alueille on suunniteltu erilaisia käyttötarkoituk-sia ja toimintoja, jotka vaikuttavat tulevien rantojen ulkonäköön ja rakenteisiin. Koivusaaren rantarakennetyyppejä on luonnonranta, 
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maisemoitu luonnonranta, maisemoitu rantapenger, rantaraitti, ra-kennettu kaupunkiranta ja venesatamien, kanavan ja asuntolaivo-jen osalla tukimuuriranta.  Luonnonrannat sijaitsevat puistoiksi jätettävillä alueilla Koivusaa-ren pohjois- ja eteläosassa.   Koivusaaren pohjoisosassa itärannan puiston rantaluiska maise-moidaan luonnonrannaksi, siten että vesikasvit voivat juurtua täy-tetyn rannan pohjaan. Kaava-alueen täyttötöiden jälkeen täyttö-luiskan edustalle tehdään vedenalainen täyttö hiekasta, moree-nista tai vastaavasta hienoaineksia sisältävästä maa-aineksesta. Täyttö ulotetaan noin tasoon 1 metri merenpinnan alapuolelle si-ten, että rantakasvillisuus pääsee juurtumaan tehtyyn täyttöön. Moreenitäytön luiska on muotoiltava riittävän loivaksi.  Maisemoitu rantapenger rakennetaan luiskaamalla ranta mereen ja päällystämällä luiska esim. ladotuilla louhelohkareilla.  Rakennetut kaupunkirannat mahdollistavat pääsyn rantaraitilta veden äärelle. Rannat voivat olla sijainnista riippuen joko betonia tai puuta, esim. portaita, askelmia tai laiturimaisia tasoja. Raken-teet ovat kevyitä eivätkä edellytä perustuspohjan syvätiivistämistä tai vastaavaa raskaampaa pohjanvahvistamista.  Venesatamissa, eteläosan kanavassa sekä pohjoisosassa kellu-vien asuntojen kohdalla rannat on suunniteltu rakennettavan tuki-muurirantoina. Vesisyvyys muurin vieressä eteläisen Koivusaaren satamissa ja pohjoisen Koivusaaren kelluvien asuntojen sata-massa on alustavasti oletettu olevan 3,4 metriä. Tukimuurit on suunniteltu toteutettaviksi teräsbetonisina kulmatukimuureina. Muurit ovat betonipintaisia.  Maaperän ja sedimenttien pilaantuneisuus 
Lähtökohdat  
 Nykyisen Koivusaaren alueella on sijainnut kaksi saarta: Koivu-saari ja Leppäsaari. Saarten väli on täytetty useassa vaiheessa 1930-luvulta alkaen maa-aineksilla, purkujätteellä ja sekalaisella jätteellä. Alueella on ollut teollista toimintaa, kattohuopatehtaan varasto, maalivarasto, romu- ja putkiliike sekä veneilyyn liittyvää toimintaa ja talvisäilytystä. Käyttöhistoriaselvitystä varten teh-dyissä haastatteluissa on tuotu esiin myös puolustusvoimat mah-dollisena alueen käyttäjänä. Myös tietoja alueen käytöstä yhdys-kuntajätteen läjitykseen on esitetty.  Kaupunkisuunnitteluvirasto on teettänyt alueella maaperän pilaan-tuneisuusselvityksiä. Suurin osa tutkimuspisteistä sijaitsee Länsi-



   33 (62)  

   

väylän etelän puoleisessa alueella, jolla on täyttöä sekä mahdolli-sesti maata pilaavaa toimintaa. Eteläosan keskellä on todettu noin 7 000 m2 laajuinen jätetäyttöalue, jolla esiintyy hyvin sekalaista jätettä, kuten lasia, metallia ja maatunutta kattohuopaa sekä jon-kin verran organista ainesta. Ydinalueen liepeillä on havaittu sa-tunnaisesti mm. betonia, tiiltä, lasia ja autonrenkaita sisältäviä jä-tejakeita. Jätetäyttöalueella jätettä esiintyy maanpinnasta noin 5 metrin syvyyteen, mutta yleisimmin jätettä peittää noin metrin pintakerros. Metsäalueella jätekerros on heti pinnassa.  Kohonneita alkuainepitoisuuksia todettiin erityisesti jätetäyttöalu-eella ja sen läheisyydessä, eteläosan metsäalueella ja veneiden talvisäilytyskentillä. Korkeita metallipitoisuuksia todettiin lähes koko tutkimusalueella. Vaarallisen jätteen raja-arvot paikoin ylittä-viä metalleja olivat kupari ja sinkki, ylemmän ohjearvon ylittäviä olivat antimoni, lyijy, elohopea, kadmium ja nikkeli. Orgaaniset ti-nayhdisteet, PAH- ja oljyhiilivetyfraktiot C10-20 ja C20-40 ylittivät ylemmän ohjearvon. Enimmillään alemman ohjearvon ylittäviä al-kuaineita olivat vanadiini, arseeni ja kromi. Myös bentseeniä, PCB-kongeneereja sekä bensiinihiilivetyjä C5-10 todettiin alemman ohjearvon ylittävinä pitoisuuksina.   Suurimmat pitoisuudet PAH- ja öljy-yhdisteitä todettiin jätetäyttö-alueen keskiosassa. Suuria pitoisuuksia esiintyi noin 0,5 metrin syvyydeltä noin 5 metriin.   Pohjavesinäytteissä todettiin jossain määrin kohonneita pitoisuuk-sia haitta-aineita koko tarkastelualueella. Suurimmat pitoisuudet todettiin näytteenottopisteissä, jotka sijaitsivat pahimmin pilaantu-neella jätetäyttöalueella.  Sedimenttien pilaantuneisuus  Merenpohjan haitta-ainepitoisuuksia on selvitetty useassa tutki-muksessa. Tutkimusalueella sedimentti koostui pääosin hiekasta, siltistä ja savesta. Pintaosissa oli paikoin liejuinen kerros. Myös hiekkaa oli pintakerroksissa. Syvemmällä oli silttiä ja syvimmissä kerroksissa savea. Tutkimuksia on tehty yhteensä 45 pisteestä.   Koivusaaren pohjoispuolella on todettu ympäristöministeriön ruop-paus- ja läjitysohjeen 2015 mukaisen tason 2 ylittäviä pitoisuuksia kuparia kahdessa pisteessä ylimmässä noin puolen metrin kerrok-sessa. Eteläpuolella tason 2 ylityksiä oli neljässä pisteessä, joista yhdessä ylittyi nikkelin pitoisuus, yhdessä kuparin ja kahdessa or-gaanisten tinayhdisteiden pitoisuus. Orgaaninen tina todettiin ym-päristökeskuksen vuoden 2003 venesatama-alueella tekemissä tutkimuksissa, jotka rajoittuivat ylimpään 10 cm kerrokseen. Ku-pari oli n. 10 cm pintakerroksessa ja nikkeli syvyydellä 0,5–1 met-riä.  



   34 (62)  

   

Tason 1 (A, B tai C) ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita esiintyi lä-hes kaikissa pisteissä. Haitta-aineina olivat metallit, PAH- ja PCB-yhdisteet, orgaaniset tinayhdisteet, öljyhiilivedyt sekä dioksiinit ja furaanit. 
Kaavaratkaisu 
 Alueella todetut maaperän haitta-aineet ja jätejakeet edellyttävät riskienhallintatoimia maankäytön muutoksen mahdollistamiseksi.   Suurin osa jätetäyttöalueen pahimmin pilaantuneesta ja eniten jä-tettä sisältävästä osasta on asemakaavaluonnoksessa varattu puistoksi. Pilaantuneisuus ja paikoittaiset jätejakeet ulottuvat kui-tenkin myös yleisten rakennusten ja asuinkerrostalojen korttelialu-eille. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia esiintyy yleisesti jätetäyt-töalueen ulkopuolellakin.  Haitta-aineiden aiheuttaman kunnostus- ja riskienhallintatarpeen arvioimiseksi on tehty riskinarvio, jossa on otettu huomioon pi-laantuneisuustiedot, alueen tuleva käyttötarkoitus sekä alueen tu-leva korkotaso. Suurimmalla osalla aluetta maanpinnan tasoa nostetaan täyttämällä. Rantaniittyyn päättyvällä metsäalueella täyttöjä ei ole tarkoitus tehdä.  Haihtuvia yhdisteitä muodostamattomien haitta-aineiden ei laadi-tun arvion perusteella todettu aiheuttavan merkittävää terveys- tai kulkeutumisriskiä alueilla, joilla maan pintaa nostetaan lisätäy-töillä. Eteläosan metsäalueella, jonka puusto ja kasvillisuus on tarkoitus säilyttää, on raskasmetalleja jo pintamaassa, jolloin niille on mahdollista altistua ihokosketuksen, maannielemisen tai pölyä-misen kautta. Alueella on myös lasia, peltiä ja muuta jätettä, joka voi aiheuttaa fyysistä vaaraa. Alueen käyttöönotto puistoksi vaatii vähintään noin 15 cm puhtaan kerroksen altistumisen vähentä-miseksi. Jos vain pinta puhdistetaan, edellyttää se jatkuvaa ylläpi-toa ja tarkkailua ja mahdollisten roudan esiin nostamien jätteiden poistamista aika ajoin.  Jätetäyttöalueella on paikoin kohonneita tolueenin ja bentseenin pitoisuuksia pohjavedessä sekä jätetäytössä muutoinkin aromaat-tisia hiilivetyjä. Vesijohtojen johtaminen jätetäytön läpi aiheuttaa altistumisriskin. Jätetäyttöaluetta ei pääsääntöisesti tulisi käyttää vesijohtolinjauksille. Altistumisriskiä voidaan vähentää tekemällä massanvaihto putkilinjoille riittävän laajalti ja ottamalla huomioon riittävällä tavalla uudelleen pilaantumisen mahdollisuus kulkeutu-misen myötä. Myös läpäisemättömät putkimateriaalit vähentävät altistumisriskiä.   Asuinrakennusten ja yleisten rakennusten korttelialueilla raken-nusten alle toteutettavat pysäköintihallit tai kellarit vähentävät merkittävästi haitta-aineiden kulkeutumisriskiä sisäilmaan. Riski 
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on arvioitu pieneksi ilman kellarikerroksiakin. On kuitenkin syytä varautua pilaantuneen maan osittaiseen poistotarpeeseen raken-nusten alta. Asemakaavaa varten tehdyissä kustannus- ja massa-tarkasteluissa on varauduttu siihen, että rakennusten alta poiste-taan haituvat yhdisteet ja orgaaninen jäte tasolle -1 mpy. Kunnos-tustapa tarkentuu jatko- ja toteutussuunnittelussa ja viimekädessä ratkaistaan ympäristönsuojelulain mukaisessa päätösmenette-lyssä.  Jätetäytössä on myös orgaanista jätettä, jonka hajoaminen ai-heuttaa painumia, mikä tulee jatkosuunnittelussa ottaa huomioon. Myös puiden istutusalueiden syvyys ja riittävä suuruus tulee ottaa jätetäyttöalueelle sijoittuvan puiston jatkosuunnittelussa huomi-oon.  Tiedot maaperän pilaantuneisuudesta ja riskinarvioinnista on esi-tetty kokonaisuudessaan raporteissa Koivusaari, ympäristötekni-nen tutkimusraportti, Vahanen Environment Oy, 2014 ja Pilaantu-neen maaperän riskinarvio ja esitys riskienhallintatoimenpiteistä, Vahanen Environment Oy, 2016.   Asemakaavassa on annettu määräys maaperän pilaantuneisuu-den selvittämisestä ja puhdistamisesta ennen rakentamiseen ryh-tymistä.  Asemakaavassa on annettu kortteleita 31171–31177 koskeva määräys, jonka mukaan rakennusten alapohjarakenteet tulee to-teuttaa siten, että ne on tarvittaessa mahdollista varustaa koneel-lisella ilmanvaihdolla.  Sedimentit  Sedimenttien haitta-aineet on tarpeen ottaa huomioon ruoppauk-sia ja läjityksiä suunniteltaessa sekä ympäristöhaittojen rajoittami-sen että läjityspaikan valinnan kannalta. Osa sedimentistä on haitta-ainepitoisuuksiensa perustella arvioituna kelpaamatonta meriläjitykseen. Pilaantuneen maan ohjearvot eivät kynnysarvoja lukuun ottamatta ylittyneet massoissa, joten mahdolliset maalle tuotavat massat on kuivatuksen jälkeen mahdollista toimittaa lu-vanvaraiseen vastaanottopaikkaan tai hyötykäyttöön.  Ympäristöhäiriöt  
Lähtökohdat  
 Melu ja ilmanlaatu  Kaava-alueen keskellä kulkee vilkasliikenteinen Länsiväylä. Suu-ren liikennemäärän johdosta alue on meluisa ja liikenteestä aiheu-tuu ilman epäpuhtauksia.  



   36 (62)  

   

 Tuulisuus  Koivusaari sijaitsee meren ympäröimässä avoimessa maise-massa tuulille alttiissa ympäristössä. Koivusaaren osayleiskaavaa varten tehtiin vuonna 2012 tuulisuusselvitys. 
Kaavaratkaisu 
 Melu ja ilmanlaatu  Asuin rakennukset sijoitetaan siten että ne suojaavat sisäpihoja liikenteen melulta. Lisäksi Länsiväylän varteen toteutetaan me-luesteitä joilla rakennuksia sekä ulkoalueita suojataan liikenteen meluhaitoilta. Parvekkeet voidaan pääsääntöisesti suunnata pois vilkasliikenteisestä Länsiväylästä.   Alueesta on laadittu meluselvitys, jonka perusteella on määrätty rakennusten ja parvekkeiden äänieristävyysvaatimukset.  Alue sijoittuu meren rantaan ja se on hyvin tuulettuva, mistä joh-tuen liikenteestä aiheutuvat ilmanepäpuhtaudet laimenevat hyvin. Ilmanepäpuhtaudet on myös huomioitu jättämällä pääsääntöisesti riittävän suuret suojaetäisyydet väylän ja asuinrakennusten välille. Lisäksi tuloilman sisäänotto järjestetään mahdollisimman kaukaa päästölähteestä ja rakennuksen niiltä sivuilta joilla ei ole ääne-neristysvaatimusta tai rakennusten katolta.  Tuulisuus  Korttelirakenne on lähtökohtaisesti sellainen, että sinne syntyy tuulelta suojattuja korttelipihoja. Katujen linjauksissa on pyritty välttämään pitkiä tuulta kerääviä suoria katukuiluja. Koivusaaren eteläosassa säilytettävä puusto suojaa puiston takana olevia kort-teleita tuulelta.  Rakennetekniikka, Länsiväylän kattaminen  
Lähtökohdat  
 Länsiväylä on nykyisin Koivusaaren halki kulkeva moottoritie, joka erottaa saaren pohjoisen ja eteläisen osan toisistaan. 
Kaavaratkaisu 
 Asemakaavaluonnoksessa on Länsiväylä esitetty katettavaksi sil-lalla siten, että mahdollistetaan sujuva liikenneyhteys saaren eri puolten välillä ja lisäksi rakennusalaa keskustatoiminnoille ja toi-mitiloille.  
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Siltakannen kohdalla Länsiväylällä on varauduttu 3 kaistaan kum-paankin suuntaan sekä Koivusaaren itäsuunnan ramppeihin. Sil-takannen pituus on alle 100 metriä. Siltakannen rakennetekni-sestä ratkaisusta on laadittu yleissuunnitelmatasoinen selvitys (In-sinööritoimisto Pontek Oy, 2015). Siltakansi on esitetty perustetta-vaksi porapaaluilla ja päälle rakennettavat rakennukset perustet-tavaksi kannen varaan. Porapaaluja käyttämällä pyritään minimoi-maan liikenteelle työn aikaisesti aiheutuvaa haittaa ja samalla saavutetaan riittävä kantavuus kannen päällisille rakennuksille.  Siltakansi on ehdotettu toteutettavaksi paikalla valettuna ja jänni-tettynä betonilaattana. Kannen rakennukset esitetään perustetta-vaksi kanteen rakennusten alapohjassa olevien palkkien välityk-sellä. Rakennusten runko on suunniteltava ottaen huomioon salli-tut tuentakohdat. Rakennuksiin tulee suunnitella tuulettuva puoli-lämmin alustila. Sillan kantavat rakenteet on suojattava siten, että tulipalo ei pääse vahingoittamaan kantavia rakenteita. Betonira-kenteiden palonkesto on R240.  Nimistö  Nimistötoimikunta on käsitellyt alueen nimistöä 13.4.2016 ja esit-tänyt nimistön aihepiireiksi kilpapurjehdusta ja pursiseuratoimin-taa sekä merisäätä. Osaa nimistä nimistötoimikunta esitti jo osayleiskaavan luonnosvaiheessa vuonna 2011.  Alueelle esitetyt nimet ovat Alahanka, Bågaskärinranta, Estlande-rinkuja, Estlanderinlaituri, Koivusaaren puistokatu, Koivusaaren-poukama, Koivusaarenpuisto, Kotisatama, Kotisatamanpuisto, Märketinkatu, Märketinkuja, Kylmäpihlajankuja, Kylmäpihlajan-ranta, Kylmäpihlajansilta, Leppäsaarenkanava, Leppäsaaren-puisto, Merisäänaukio, Merisäänkatu, Merisäänkuja, Merisään-polku, Merisäänsilta, Merkkikallio, Orrengrundinranta, Porstanau-kio, Porstankaari, Pursiseurankatu, Satamakapteeninkuja, Sata-makapteeninlaituri, Singoallankuja, Ulkokallanranta, Vaskilahden-katu, Vaskilahdenranta, Vaskilahdensalmi, Vaskilahdensilta, Vas-kilahti ja Ylähanka.  
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Vaikutukset 
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 

 Kaavatalous  Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-sia ilman arvonlisäveroa seuraavasti:  Esirakentaminen 43 milj. euroa Ranta-alueet ja -rakenteet 32 milj. euroa Kadut ja liikenne 14 milj. euroa Sillat  3 milj. euroa Puistot ja virkistysalueet 8 milj. euroa Länsiväylän siltakansi 17 milj. euroa Julkiset rakennukset 13 milj. euroa Länsiväylän järjestelyt  30 milj. euroa  Yhteensä n. 160 milj. euroa  Esirakentamiskustannukset muodostavat merkittävän osan koko-naiskustannuksista. Näistä kustannuksista merkittävin osuus, noin 26 miljoonaa euroa muodostuu uudesta louhetäytöstä, jonka lo-pullinen kustannus määrittyy louheen saatavuuden ja markkina-hinnan mukaan. Laskelmissa on oletettu, että louhetta joudutaan hankkimaan ostettavana. Esirakentamiskustannus sisältää myös merenpohjan sedimenttien ruoppauksen ja käsittelyn kustannuk-set sekä pilaantuneen maaperän kunnostuksen. Kunnostuskus-tannukset perustuvat riskinarvioinnin pohjalta määritettyihin toi-menpiteisiin. Mikäli päädytään vaihtoehtoisiin kunnostustapoihin tai esimerkiksi rakentamisen vuoksi joudutaan poistamaan arvioi-tua enemmän massoja, voivat kustannukset olla huomattavasti suuremmat.   Ranta-alueiden ja rantarakenteiden kustannukset muodostuvat erilaisten rantarakenteiden ja aallonmurtajien toteuttamisesta. Kullekin rannalle on suunnittelun aikana määritelty sopivat ranta-rakennetyypit muun muassa kustannusvaikutukset huomioon ot-taen. Merkittävimmät rantarakenteiden kustannukset kohdistuvat alueen eteläosaan.  Länsiväylän siltakansirakenne on laskelmassa oletettu toteutetta-vaksi siten, että sen päälle tulevat rakennukset perustetaan kan-nen varaan erillisellä palkistolla.   Länsiväylän muutostöiden kustannuksiksi on arvioitu noin 30 mil-joonaa euroa. Kustannukset täsmentyvät erikseen laadittavassa tiesuunnitelmassa ja kustannusten jakoperusteista sovitaan erik-seen.  
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Kokonaisuudessaan kustannuksia on arvioitu aiheutuvan noin 160 miljoonaa euroa. Uutta kaavoitettavaa kerrosalaa kohden ai-heutuu kustannuksia noin 550 euroa/k-m2.  Kaupungille kohdistuu tuloja kaavoitettavan rakennusoikeuden myymisestä ja vuokraamisesta. Rakennusoikeuden arvoksi voi-daan arvioida noin 200–220 miljoonaa euroa pohjautuen Asumi-sen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (2016) mukai-seen hallinta- ja rahoitusmuotojakaumaan.   Tonttitalous  Asemakaava-alueella rakennukset voidaan olettaa osin perustet-tavan uuden tiivistetyn täytön varaan ja osin paalujen varaisesti. Paaluttaminen nostaa perustamiskustannuksia. Asemakaava mahdollistaa pysäköintiratkaisuja sekä pysäköintikansien alla korttelikohtaisesti että erillisissä pysäköintilaitoksissa. Näin ase-makaava mahdollistaa monipuolisen rakennustuotannon sekä ra-hoitus- ja hallintamuotojakauman.  Muut kustannukset  Asemakaavan toteuttaminen edellyttää myös uusien kunnallistek-nisen huollon verkostojen rakentamista. Näistä kustannuksista pääsääntöisesti vastaavat verkonhaltijat.   Vesihuoltoverkoston toteuttamiskustannuksiksi on arvioitu laadi-tussa katujen ja vesihuollon yleissuunnitelmassa (Ramboll 2015) 4,4 miljoonaa euroa.  
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympä-ristöön  
 Nykyisin pääasiassa venekerhojen käytössä oleva Koivusaari muuttuu kiinteämmin osaksi ympäröivää kaupunkirakennetta. Koi-vusaari on suunniteltu niin, että se rakentuu kokonaisuudessaan uuden metroaseman ympärille, jolloin tehokas joukkoliikenneyh-teys on mahdollisimman hyvin hyödynnettävissä niin työssä käy-vien kuin asukkaiden matkustamiseen. Nykyisin syrjäisen Koivu-saaren tavoitettavuus muuttuu ratkaisevasti. Saarelle on tulevai-suudessa helpot ja nopeat liikenneyhteydet.   Koivusaari on yksi osa-alue Helsingin uuden yleiskaavan hahmot-telemasta kaupunkirakenteen tiivistymisestä Länsiväylän (-bule-vardin) ja uuden metrolinjan varrelle. Lauttasaaren pohjoisosan täydennysrakentaminen ja kaupunkirakenteen tiivistäminen Sal-misaaren kohdalla ovat niin ikään saman strategisen tavoitteen osa-alueita.   
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Koivusaaressa Länsiväylän estevaikutus vähenee kattamisen myötä. Alueen merkitys Helsingin läntisenä porttina vahvistuu. Koivusaari muuttuu huomattavasti nykyistä rakennetummaksi ja hahmottuu enemmänkin kaupunginosan kaltaisena kokonaisuu-tena verrattuna nykyiseen veneilytoiminnan muokkaamaan ympä-ristöön, jossa rakentaminen on pienimittakaavaista, mutta sattu-manvaraista.  Vaikutukset naapurikaupunginosiin  600–800 metrin päässä Koivusaaren uudesta metroasemasta asuu 3 540 lauttasaarelaista, joilla on metroasemalle kävely-matka.  Katajaharjussa Katajaharjuntien länsipuolisissa asuinkortteleissa näkymät muuttuvat nykyistä rakennetummiksi. Nykyinen pitkähkö merinäkymä supistuu ja muodostuvan lahden toista reunaa rajaa rantapuiston takana Koivusaaren itäpuolinen uusi 4–5-kerroksi-nen kaupunkijulkisivu.  Koivusaaren rakentaminen muuttaa näkymiä Hanasaaresta itään nykytilanteen pursisatamanäkymiin verrattuna nähden rakenne-tummaksi. Venesatama on edelleen osana näkymää, mutta myös Koivusaaren eteläosan polveilevat 4–5-kerroksiset asuinkorttelit ja niitä kiertävä rantareitti.   Vaskilahden rannalla ja Vaskiniemen kohdalla uuden metroase-man viereen suunnitellut korttelit muuttavat lähimpien korttelien ympäristöä kaupunkimaisemmin rakennetuksi.   Alueella liikkuvien ihmisten määrä lisääntyy nykytilanteeseen näh-den lähellä metroasemaa Vaskilahden ranta-alueella. Vaskilah-den pohjukkaan syntyy nykyistä huomattavasti aktiivisempi kau-punkitila, jossa tärkeänä elementtinä on edelleen Vaskilahden sa-tama-allas purjeveneineen ja venekerhon toimintoineen, mutta myös metroasema ja Koivusaaren keskusta  Koivusaari sijaitsee vain minuutin metromatkan päästä Keilanie-men työpaikka-alueesta ja samoin Helsingin puolella Ruoholah-den, Salmisaaren ja keskustan työpaikoista. Näillä alueilla työs-kenteleville Koivusaari olisi erinomainen asuinpaikka samoin kuin myös parin minuutin metromatkan päässä sijaitsevalla Otaniemen kampusalueella työskenteleville ja opiskeleville.  Vaikutukset seudun kaupunkirakenteeseen  Koivusaaren muuttuminen nykyisestä lähinnä veneilijöiden käy-tössä olevasta alueesta tiiviimmin rakennetuksi asuin- ja työ-paikka-alueeksi on seudullisesti osa rakenteilla olevan Länsimet-ron varren tiivistyvää kaupunkirakennetta.  
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 Koivusaaren rakentaminen vähentää osaltaan seudun kaupunki-rakenteen leviämisen etäälle jo rakennetuista alueista ja säästää infrastruktuurin rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Tiivistä-minen uuden raideliikenneyhteyden varteen vähentää energian-kulutusta ja yksityisautolla liikkumisen tarvetta verrattuna seudun rakenteen hajautumiseen entistä laajemmalle alueelle.  Koivusaari liittyy metron asemanseutujen läheisyyteen Helsin-gissä ja Espoossa rakennettujen ja tiivistyvien työpaikkakeskitty-mien ketjuun Ruoholahden, Keilaniemen, Otaniemen ja Tapiolan keskustan seuraksi. Koivusaari tarjoaa mahdollisuuden hankkia asunto aivan työpaikan vierestä tai toisaalta nopean ruuhkatto-man joukkoliikenneyhteyden metrolla työssä käyntiin esimerkiksi Otaniemen kampusalueelle tai Keilaniemen yritysalueelle, mutta myös Ruoholahteen, Helsingin keskustaan ja keskustan itäpuoli-sille työpaikka-alueille, esimerkiksi Kalasatamaan. Työmatka met-ron varren kaupunginosista Koivusaareen on nopea ja ruuhkaton aina metrolinjan ääripäistä asti niin idästä kuin lännestä. Koivu-saaren työpaikat sijaitsevat metroaseman vieressä.  Koivusaaren metroaseman rakentaminen luo tulevaisuudessa edellytyksiä myös Hanasaaren alueen kehittämiselle joko nykyi-sestä lähtökohdasta kulttuurikeskuksena puistomaisessa ympäris-tössä tai osana kaupunkirakenteeltaan tiivistyvää rantavyöhy-kettä. Hanasaaren kulttuurikeskus saaren eteläkärjessä sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Koivusaaren metroasemasta.   Koivusaareen voidaan suunnitella vuorovenelaituri, joka palvelisi myös Hanasaaren kulttuurikeskuksen asiakkaita.  Koivusaaresta muodostuu osa seudullista virkistysreitistöä, joka jatkuu Etelä-Espoon rantoja seuraillen länteen ja liittyy toisaalta Lauttasaaren länsi- ja etelärantojen virkistysreitteihin. Nopea työ-matkapyöräily Espoon ja Helsingin välillä helpottuu Länsiväylän pohjoispuolelle rakennettavan uuden pyöräreitin ansiosta.  Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen sekä virkistysaluever-kostoon  Nykyisin pääasiassa venekerhojen käytössä oleva Koivusaari muuttuu kiinteämmin osaksi ympäröivää kaupunkirakennetta. Yh-teydet saareen paranevat. Koivusaaren ranta-alueet muuttuvat julkisemmiksi. Koivusaaresta tulee nykytilanteeseen nähden toi-minnallisesti monipuolisempi, koska veneilytoiminnan lisäksi saa-rella tulisi olemaan asuntoja työpaikkoja ja nykyistä enemmän kaupallisia palveluita ja julkisia palveluita. Myös vapaa-ajan har-rastusmahdollisuudet lisääntyisivät, koska alueelle on suunniteltu korttelitalo liikunta- ja kokoontumistiloineen, pallokenttä ja kaksi uimarantaa ja melontakerhon tilat. 
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 Vaikutukset luontoon   Täyttömaalle rakentamisella on ympäristövaikutuksia, jotka koh-distuvat vesistöön, ilmanlaatuun, kasvillisuuteen, kalastoon ja pohjaeläimistöön.  Koivusaaren muuttuminen asuntoalueeksi lisää maanpintaan ja kasvillisuuteen kohdistuvaa rasitusta. Koivusaaren nykyiset kasvil-lisuusalueet ovat suhteellisen pieniä. Maan tiivistyessä tallaami-sen vuoksi kasvien veden- ja ravinteidensaanti vaikeutuu. Pinta-kasvillisuuden kuluessa paljastuvat juuret ovat alttiina vaurioille. Kulutuksenkestävyys on huono erityisesti rantakasvillisuudella ja kallioalueilla, tuoreet kangasmetsät kestävät paremmin. Liikku-mista ohjataan rakennetuille ulkoilureiteille ja -poluille, jotta luon-nonmukaiset alueet säilyisivät elinvoimaisina.   Olevan kasvillisuuden säilymistä edesautetaan säilyttämällä kas-villisuus mahdollisimman yhtenäisenä alueena. Arvokkaisiin kas-villisuus- ja kasvistokohteisiin kuuluva Koivusaaren eteläkärki eli Koivusaaren ainoat luonnontilaisina säilyneet niitty- ja somerikko-rannat ja niiden yläpuolinen kivikkoinen tervalepikko on tarkoitus säilyttää, samoin eteläkärjen suojeltu merenrantaniitty. Myös ete-läkärjen geologisesti arvokas siirtolohkare säilytetään. Alue on tä-hän asti ollut suhteellisen eristyksissä. Uuden kaupunginosan ra-kennuttua siitä tulee osa alueen keskeisintä luonnontilaista puisto-aluetta ja eteläosan ainoa luonnonranta.  Ruoppauksilla ja täytöillä on sekä rakentamisen aikaisia että py-syviä vaikutuksia pohjaeläimistöön ja kaloihin. Pohjaeläimistö tu-houtuu koko noin 19 hehtaarin täyttöalueelta, mikä lisäksi pohja-eläimistö todennäköisesti kärsii muutamien satojen metrien etäi-syydellä rakentamisalueesta. Koivusaaren lounaispuolelle on suunnitelmissa rakentaa pienten saarten ryhmä, jonka tarkoituk-sena on ylläpitää tai lisätä vedenalaisen luonnon monimuotoi-suutta ja korvata osaltaan täyttömaiden alle jääviä luontotyyppejä.  Koivusaaren pohjoispuolisella täyttöalueella ja/tai sen välittö-mässä läheisyydessä on kuhan kutualue. Jos alue jää täyttöjen alle, se tuhoutuu, muussa tapauksessa kutu todennäköisesti häi-riintyy rakentamisen aikana. Koivusaaren pohjoispuolella täyttö-alueen alle jää myös kalastollisesti merkittävä ruovikko. Pohjois-Koivusaaren itäreunalle on suunniteltu uusi matala, pehmeäpoh-jainen ranta, jonka annetaan ruovikoitua.  Useita vuosia kestävät vesityöt aiheuttavat veden alaista melua ja samentumista, mikä voi rakentamisen aikana karkottaa kaloja ja tukahduttaa mätiä. Vaikutuksia kevätkutuisiin kalalajeihin ja silak-kaan voidaan vähentää rauhoittamalla huhti-kesäkuu vesistöra-kentamiselta. 
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 Rakentamisesta johtuva veden samentuminen, muutokset veden vaihtuvuuteen ja ravinteiden lisääntyminen voivat aiheuttaa pai-kallista rehevöitymistä. Vaikutuksia voidaan lieventää rakenta-malla virtausaukkoja ja -tunneleita sekä käsittelemällä hulevesiä luonnonmukaisesti pihoilla ja yleisillä alueilla.  Kaloihin ja niiden lisääntymiseen kohdistuvien vaikutusten arvioi-daan olevan merkittävimpiä Koivusaaren pohjoispuolisella meri-alueella. Vaikutukset kalastukseen jäänevät kuitenkin vähäisiksi lukuun ottamatta Lehtisaarenselällä tapahtuvaa pyyntiä. Hank-keesta saattaa tältä osin aiheutua ammattikalastajille korvattavaa haittaa. Täytettävien alueiden alle ei jää ammattikalastajien pyyn-tipaikkoja, joten merkittäviä pysyviä vaikutuksia ei kalastukselle synny. Täyttöjen myötä syntyy kuitenkin paljon uutta rantaviivaa, mikä saattaa edesauttaa uusien (harrastus)kalastuspaikkojen syntymistä.  Vaskilahden paikallisesti arvokkaaseen lepakkokohteeseen saat-taa aiheutua vaikutuksia, koska nykyinen pienvenesatama poistuu ja alueen tuulisuusolosuhteet muuttuvat. Vaskiniemen ranta-puusto säilyy ennallaan. Koivusaaren suunniteltu, sokkeloinen rantaviiva soveltuu kuitenkin hyvin tuulensuojaisia rantoja suosi-van vesisiipan saalistusalueeksi. Suunnitelma sisältää riittävästi myös pohjanlepakoille soveltuvia saalistusalueita. Kokonaisuu-dessaan vaikutukset lepakoihin jäävät todennäköisesti vähäisiksi.  Rakentamisen aikaiset meluhaitat voivat häiritä linnustoa erityi-sesti pesintäaikana. Porstan linnustollisesti arvokkaan kohteen matala kivikkoinen saari säilyy. Koivusaaren lähiympäristössä on kolme linnustollisesti arvokasta kohdetta: Porsta, Vaskiniemi Laut-tasaaressa sekä Kalkkipaadenpuisto Lehtisaaressa. On syytä ar-vioida rakennusvaiheessa, onko rakennustöiden melulla vaiku-tusta linnustoon.  Vaikutukset veden virtauksiin ja vaihtuvuuteen  Koivusaaren ja Lemislahden maankäyttösuunnitelmien vaikutuk-sia vesialueella tutkittiin vuonna 2000 virtausmalliselvityksenä. Sen jälkeen on hyväksytty Jätkäsaaren osayleiskaava, jossa on esitetty täytemaan rakentamista Lauttasaarensalmeen. Koivusaa-ren virtausmalliselvitystä on tarkennettu osayleiskaavan suunnit-telun yhteydessä vuonna 2010 ja päivitetty vuonna 2014 osayleis-kaavan muuttuneen maankäytön mukaisesti. Pohjan korkeusase-maa on tarkennettu luotaustulosten perusteella.   Koivusaaren ja Jätkäsaaren täyttöjä tarkasteltiin yhteisvaikutuk-sina veden viipymään Seurasaaren-, Lehtisaaren- ja Laajalahden selillä. Suurimmillaan viipymät kasvoivat laskenta-aikana Seura-
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saarenselällä noin 2–6 % painottuen selän eteläosaan, jossa ve-denvaihtuvuus on nopeaa ja vedenlaatuongelmat vähäisiä. Laaja-lahdella viipymät kasvoivat noin 1 % ja Lehtisaarenselällä hieman enemmän. Prosenttien suuruusluokkaa olevat muutokset pitoi-suuksissa ovat niin pieniä, että niitä on hankala erottaa luonnolli-sesta vaihtelusta. Simuloidut viipymät olivat Lehtisaarenselällä noin kaksi viikkoa, Seurasaarenselällä noin kuukauden ja Laaja-lahden selällä hieman alle kaksi kuukautta.  Koivusaaren alueella tutkittiin veden viipymää suunnitelluissa sa-tama-altaissa ja tekolahdissa. Veden viipymä näillä alueilla oli keskimäärin 1–4 päivää ympäröivää merialuetta pidempi.  Veden vaihtuvuuden parantamiseksi tutkittiin kolmea poikkipinta-alaltaan 5 m2 rumpua, joista yksi sijoitettiin Länsiväylän alitse ja kaksi Koivusaareen suunniteltujen tekolahtien pohjukoista eteen-päin merelle. Näistä vaihtoehdoista Länsiväylän alittava rumpu paransi veden vaihtuvuutta laajalla alueella Länsiväylän pohjois-puoleisilla lahdilla. Muutokset olivat 1–2 prosentin suuruusluok-kaa. Koivusaarenkanavan pohjoispään rumpu lyhensi veden vii-pymää paikallisesti. Sen sijaan Koivusaarenlahden ja Vaskilah-densalmen välisellä rummulla ei ollut vaikutusta viipymiin. Rumpu-jen yhteisvaikutuksen jälkeen viipymiksi arvioitiin noin 1–3 päivää.  Ruoppausten aikaisia vaikutuksia arvioitiin simuloimalla kiintoai-neen kulkeutumista vakiotuulilla Koivusaaren etelä- ja pohjoispuo-lisista ruoppauspaikoista. Länsiväylän pohjoispuolella kiintoaine ei pääse sekoittumaan laajemmalle merialueelle ja alue on melko matalaa. Tämän takia silmin havaittavaa samentumista voidaan havaita koko Lehtisaarenselän alueella sopivissa tuulioloissa. Koi-vusaaren eteläosassa samenemisen vaikutusalue ei ulotu niin pit-källe kuin pohjoisosassa. Lisäksi eteläosassa on ruoppaustarvetta paljon vähemmän. Ruoppausten aikana irtoava kiintoaine sekoit-tuu meriveteen tai vajoaa pohjalle muutamassa päivässä ruop-pausten loputtua, jonka jälkeen vaikutuksia ei merivedessä enää havaitse. Suojarakenteilla ruoppausten samentumisvaikutuksia voidaan pienentää merkittävästi.  Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan  Koivusaaren rakentaminen muuttaa kaupunkikuvaa lähiympäris-tössään merkittävästi. Matalahkokin rakentaminen Koivusaaressa näyttäytyy ympäristössään suhteellisen kauaksi, koska se sijoittuu maisemalliseen solmukohtaan avoimeen merimaisemaan Laaja-lahdenselän ja saaristovyöhykkeen rajapintaan.  Uudisrakentaminen rajaa saaristomaisemaa kaarevin muurimaisin julkisivuin niin, että rakennetun ja rakentamattoman alueen raja on selvä. Koivusaaren sisäosiin muodostuu suojattuja mittakaa-valtaan ja tilan tunnultaan intiimejä piha- ja katutiloja.  
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 Merkittävin muutos on avoimen vesialueen muuttuminen rakenne-tuksi. Alueella paikan hahmottamisen ja identiteetin kannalta tär-keät näkymät Laajalahden selälle sekä eteläosan saarten rajaa-mat näkymät Miessaarenselälle ja avomerelle otetaan huomioon suunnittelussa ja ne ovat keskeisiä myös uudella asuinalueella.   Koivusaaressa Länsiväylän estevaikutus vähenee kattamisen myötä. Samalla Länsiväylällä liikuttaessa näkymät merelle estyvät Koivusaaren kohdalla. Alueen merkitys Helsingin läntisenä port-tina vahvistuu.  Koivusaaren uusi kaupunginosa muuttaa Helsingin merellistä sil-huettia ja julkisivua. Se näkyy Lauttasaareen, Kuusisaareen ja Lehtisaareen sekä Espoon puolelle Hanasaareen ja Keilanie-meen. Alue näkyy myös mereltä Helsinkiä lähestyttäessä.   Alueesta on laadittu pienoismalli ja 3D-malli. Näiden avulla voi-daan arvioida maisemassa tapahtuvia muutoksia.   Vaikutukset naapurikaupunginosiin  Koivusaaren metroasema palvelee myös Lauttasaaren Katajahar-jun asukkaita, koska sisäänkäynti asemalle on suunniteltu myös Lauttasaareen.  Katajaharjussa Katajaharjuntien länsipuolisissa asuinkortteleissa näkymät muuttuvat nykyistä rakennetummiksi. Nykyinen pitkähkö merinäkymä supistuu ja muodostuvan lahden toista reunaa rajaa rantapuiston takana Koivusaaren itäpuolinen uusi 4–5-kerroksi-nen kaupunkijulkisivu.  Koivusaaren rakentamisen muuttaa näkymiä Hanasaaresta itään nykytilanteen pursisatamanäkymiin verrattuna nähden rakenne-tummaksi. Venesatama on edelleen osana näkymää, mutta myös Koivusaaren eteläosan polveilevat 4–5-kerroksiset asuinkorttelit ja niitä kiertävä rantareitti.   Vaskilahden rannalla ja Vaskiniemen kohdalla uuden metroase-man viereen suunniteltu asuinrakentaminen muuttaa lähimpien korttelien ympäristöä kaupunkimaisemmin rakennetuksi.   Alueella liikkuvien ihmisten määrä lisääntyy nykytilanteeseen näh-den lähellä metroasemaa Vaskilahden ranta-alueella. Vaskilah-den pohjukkaan syntyy nykyistä huomattavasti aktiivisempi kau-punkitila, jossa tärkeänä elementtinä on edelleen Vaskilahden sa-tama-allas purjeveneineen ja venekerhon toimintoineen, mutta myös metroasema ja Koivusaaren keskusta.  
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Koivusaari sijaitsee vain minuutin metromatkan päästä Keilanie-men työpaikka-alueesta ja samoin Helsingin puolella Ruoholah-den ja Salmisaaren työpaikoista. Näillä alueilla työskenteleville Koivusaari olisi erinomainen asuinpaikka samoin kuin myös parin minuutin metromatkan päässä sijaitsevalla Otaniemen kampus-alueella työskenteleville ja opiskeleville. 
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

 Länsiväylällä ei ole merkittäviä sujuvuusongelmia ennustevuoden 2035 liikennemäärillä. Liikenne on kohtalaisen sujuvaa sekä aa-mun että illan huipputunnin tilanteessa. Nopeustaso laskee pää-osin ruuhkasuuntaan eli aamulla itään ja illalla länteen ajettaessa, mutta nopeustason lasku on maltillista ja nopeustaso on vilkkaim-missakin kohdissa vähintään 70 km/h.  Koivusaaren ramppiliittymät toimivat parhaiten kiertoliittyminä. Si-mulointien mukaan kunkin suunnan jonossa on ruuhka-aikaan pääsääntöisesti korkeintaan viisi ajoneuvoa. Poikkeuksena poh-joisen kiertoliittymän pohjoisella tulohaaralla ajoneuvoja on aamu-ruuhkassa korkeimmillaan kymmenkunta. Siitä huolimatta ajalliset viivytykset eivät kuitenkaan ole kovin suuret. Toisena poikkeuk-sena eteläisen kiertoliittymän rampin tulosuunnalla on ajoneuvoja iltaruuhkassa korkeimmillaan niin ikään kymmenkunta. Se ei kui-tenkaan häiritse Länsiväylän rinnakkaiskaistan liikennettä. Kataja-harjusta ja läntisestä Lauttasaaresta Länsiväylälle länteen ajavien (4 600 ajon./vrk) matka-aika kasvaa nykyisestä alle kahdella mi-nuutilla poistuvan Katajaharjun liittymän seurauksena.  Päivittäiset peruspalvelut Koivusaaressa sijaitsevat jalankulkuetäi-syydellä. Lauttasaaren ostoskeskuksen palvelut ovat saavutetta-vissa hyvin pyörällä ja metrolla. Monta merkittävää työpaikka-alu-etta on saavutettavissa vähintään kohtuullisessa ajassa joukkolii-kenteellä.  Länsiväylän pohjoispuolen seudullinen pyörätieyhteys pitenee Koivusaaren kohdalla nykyisestä n. 150 metrillä, kun eritasoliitty-män pohjoiset rampit toteutetaan. Ramppien kiertämisellä välte-tään kannelle nouseminen, joten korkeusero pysyy maltillisem-pana. Toisaalta Katajaharjun kohdalla pyörätie on suunniteltu su-juvammaksi ja selkeämmäksi kuin nykyään. Länsiväylän pohjois-puolen pyörätien toteutuessa kokonaisuudessaan keskustaan saakka, yhteydestä tulee huomattavasti sujuvampi, nopeampi ja selkeämpi kuin nykyään.  Kaava luo edellytykset korkeatasoisten yhdyskuntateknisen huol-lon palveluiden toteuttamiselle alueella.  
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Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 
 Koivusaaren sijainti jo rakenteilla olevan metrolinjan varressa on liikenteen energiansäästötavoitteiden kannalta erinomainen. Koi-vusaaressa kaikki asunnot ja työpaikat on suunniteltu kävelymat-kan päähän metroasemasta, lisäksi metroasema hyödyttää myös merkittävää määrää lauttasaarelaisia kävelyetäisyydellä. Vain vii-den kilometrin päässä Helsingin keskustasta ja vielä lähempänä Keilaniemestä ja Otaniemestä sijaitsevan Koivusaaren rakentami-nen tiivistää kaupunkirakennetta olemassa olevaa kaupunkia toi-minnallisesti ja fyysisesti täydentäen.  Kaava mahdollistaa alueen korkotasojen ja kunnallistekniikan jat-kosuunnittelussa varautumisen merivedenpinnan nousuun sekä lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. Kortteli-rakenne on suunniteltu niin, että sisäpuolisille korttelipihoille muo-dostuu tuulilta suojattu pienilmasto. Lisäksi Koivusaaren etelä-osan ja pohjoisosan säilyvä täysikasvuinen puusto suojaa taka-naan olevaa korttelirakennetta tuulelta.   Koivusaaressa on mahdollista käyttää energiantuotannon osana esimerkiksi aurinkoenergiaa. Energiaa säästävän kestävän raken-tamisen yksityiskohtia suunnitellaan tarkemmin jatkosuunnitte-lussa osayleiskaavan antamien lähtökohtien puitteissa.  Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,  eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäris-tössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin  Meluvaikutukset  Länsiväylän ja vilkasliikenteisimpien katujen liikennemelun leviä-mistä ja sen torjuntakeinoja on selvitetty Länsiväylän aluevaraus-suunnitelman laatimisen yhteydessä ja niitä on päivitetty jatku-vasti suunnittelun edetessä, viimeksi keväällä 2016.   Koivusaaren asuinkorttelit on sijoitettu pääosin kauimmaisiksi Länsiväylästä ja suureksi osaksi niin, että rakennukset muodosta-vat yhtenäisen melusuojauksen niiden taakse sijoitetuille oleske-lupihoille. Joitakin asuinkortteleita on sijoitettu myös lähemmäs Länsiväylää mutta niiden suojana on suunnitelmissa liike-/toimis-torakennuksia.  Meluselvityksessä esitetään myös paikat meluesteille joilla suoja-taan ulkoalueita melulta. Näiden meluesteiden avulla saavutetaan meluohjearvot ja melutilanne paranee nykyisestään Länsiväylän molemmilla puolilla.  
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Melun leviämistä on selvitetty kolmessa esimerkinomaisessa tilan-teessa, sekä ilman esteitä, että esteiden kanssa. Alue voidaan to-teuttaa vaiheittain, mutta sekin edellyttää meluntorjunnan huomi-oimista.   Meluselvityksen mukaan ohjearvojen mukaiset tasot voidaan saa-vuttaa ulkoilualueilla, parvekkeilla ja sisätiloissa toteuttamalla me-luselvityksen mukaiset tarvittavat meluesteet sekä vaatimukset rakennusten ääneneristävyydestä ja parvekkeiden lasituksesta.   Länsiväylän ja vilkasliikenteisimpien katujen liikennemelun leviä-mistä ja sen torjuntakeinoja on selvitetty Länsiväylän aluevaraus-suunnitelman laatimisen yhteydessä ja niitä on päivitetty jatku-vasti suunnittelun edetessä, viimeksi keväällä 2016. Melun leviä-mistä on selvitetty sekä ilman esteitä että esteiden kanssa eri to-teutusvaiheissa.   Meluselvityksen mukaiset meluesteet suojaavat kaavassa esitet-tyjen asuinkortteleiden oleskelupihoja tehokkaasti Länsiväylän melulta. Koivusaaren itäpuolella Vaskilahdenkatu toimii melues-teenä Länsiväylän eteläpuolella. Koivusaaren länsipuolelle suun-nitellut toimistotalot estävät melun leviämistä Länsiväylän etelä-puolelle.   Alueen meluntorjuntakeinot tarkentuvat väylien jatkosuunnittelun ja alueen asemakaavoituksen yhteydessä.  Päästövaikutukset  Koivusaaren asuinkortteleiden etäisyys Länsiväylästä on vähin-tään 100 metriä, joka ylittää Helsingin seudun ympäristöpalvelui-den (HSY) esittämän noin 80 metrin suositusetäisyyden.  Koska kaava-alue on avoimien vesialueiden äärellä, ja olosuhteet näin olen tavanomaista maa-aluetta tuulisemmat, laimenevat il-mansaasteet tavallista paremmin väylien läheisyydessä.  Vaikutukset väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä  Koivusaareen sijoittuu jonkin verran kaupallisia palveluita, jotka parantavat myös Lauttasaaren länsiosan kaupallisten palveluiden saatavuutta. Koivusaaren kokoinen kokonaisuus yhdessä Kataja-harjun asukkaiden kanssa tuonee alueelle uuden vähittäistavara-kaupan metroaseman tuntumaan. Koivusaaren erityispiirteenä tu-lee olemaan edelleen poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet ve-neilyn ja esimerkiksi melonnan ja kalastuksen harrastamiseen.   Koivusaarelaiset tulevat käyttämään varsinkin julkisia ja myös kaupallisia palveluja Lauttasaaren puolella. Varsinkin yläaste ja 
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lukio Lauttasaaressa saavat Koivusaaresta uutta oppilaspohjaa, toisaalta on huolehdittava siitä, että koulutilat ovat kaikissa vai-heissa riittävät.  Vaikutukset sosiaalisiin oloihin  Koivusaaren asuntorakentaminen pyritään toteuttamaan AM-oh-jelman mukaisesti niin, että 25 % asunnoista on valtion tukemia tavallisia ja erityisryhmien aravuokra-asuntoja ja opiskelija- ja nuo-risoasuntoja, 30 % Hitas-, osaomistus- ja asumisoikeusasuntoja ja 45 % sääntelemätöntä omistus- ja vuokra-asumista. Jakaumalla pyritään välttämään asukasrakenteen muodostumista sosiaali-sesti yksipuoliseksi.  Koivusaaren merelliset korttelit tarjoavat kaupunkimaisen asumis-vaihtoehdon niille, joilla on mahdollisuus melko vapaasti valita ha-luamansa asumismuoto, mutta jotka arvostavat palvelujen hyvää saavutettavuutta, tehokasta joukkoliikennettä ja keskustan lähei-syyden tarjoamaa mahdollisuutta monipuoliseen kaupunkielä-mään.  Suunnittelemalla Koivusaareen eritysasumista esimerkiksi opiske-lijoille tai senioreille monipuolistetaan Koivusaaren asukasraken-netta.  Koivusaari olisi sijainniltaan erinomainen asuinpaikka esimerkiksi Keilaniemessä tai Otaniemessä työskenteleville tai toisaalta aktii-viselle veneilyn tai kalastuksen harrastajalle.  Työpaikat Koivusaaren keskustassa tuovat alueelle toimintaa ja ihmisiä myös päivällä. Työpaikat luovat edellytyksiä myös kaupal-listen palvelujen, esimerkiksi lounasravintolan sijoittumiselle Koi-vusaaren keskustaan. Koivusaaren keskustaa elävöittäisi niin ikään jokin tavallisesta toimistorakentamisesta poikkeava toiminto, esimerkiksi hotelli.  Veneilykausi tuo Koivusaareen satamiin vilkasta vapaa-ajan toi-mintaa ja ihmisiä myös alueen ulkopuolelta. Venesatamat luovat edellytyksiä veneilyyn liittyvien liiketoimintojen sijoittumiselle Koi-vusaareen.  Koivusaaressa on rakennettua puistopinta-alaa n. 13 m2 asukasta kohden, mikä on vähemmän kuin Helsingin alueella keskimäärin (n. 33,7 m2/asukas 1.1.2008). Eteläisessä suurpiirissä rakennet-tua puistoa on keskimäärin n. 19,5 m2 asukasta kohden ja virkis-tysaluetta kaikkiaan noin 33,7 m2/asukas. Koivusaaren merelli-seen ympäristöön kuuluu kuitenkin myös ympäröivän merimaise-man avoin tila, alueen satama-altaat ja kanava rantoineen sekä mahdollisuus käyttää merialuetta virkistykseen. Ranta-alue liittyy ympäröiviin virkistysreitteihin Lauttasaaren ja Espoon suuntiin. 
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 Koivusaaren kasvavalla asukasmäärällä on jonkin verran sosiaali-sia vaikutuksia myös Lauttasaareen. Koivusaaren n. 5 000 asu-kasta ei ole riittävä väestöpohja tuottamaan kaikkia tarvittavia jul-kisia lähipalveluita Koivusaaressa vaan koivusaarelaisten kirjasto- ja terveyspalvelut sekä osa koulutus- ja liikunta- ja virkistyspalve-luista sijaitsevat Lauttasaaressa. Lauttasaaren palvelujen mitoi-tuksessa tuleekin huomioida tulevaisuudessa Koivusaaren asuk-kaat. Parhaimmillaan Koivusaaren uusi väestö voi tukea lähipal-velujen - niin julkisten kuin kaupallisten - pysyvyyttä Lauttasaa-ressa. Kasvava väestö saattavat aiheuttaa esimerkiksi koulutilo-jen tai liikuntatilojen laajentamistarvetta. 
Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset  

 Koivusaari sijoittuu uuden metrolinjan ansiosta osaksi Salmisaa-ren, Koivusaaren, Keilaniemen ja Otaniemen muodostamaa työ-paikka-alueiden nauhaa, joiden välillä tulee olemaan metron ansi-osta nopea kulkuyhteys. Alueen työpaikat ovat niin ikään hyvin ta-voitettavissa Helsingin keskustasta ja itäpuolelta kaupunkia, koska metron ansiosta keskustan poikki matkustamisesta tulee monin verroin nykyistä nopeampaa.  Elinkeinoelämän sijoittumisen edellytykset Koivusaareen ovat hy-vät, koska alueen liikenteellinen saavutettavuus on erinomainen. Metroaseman rakentaminen niin, että se otetaan käyttöön heti metron alkaessa liikennöidä on tärkein edellytys toimitilarakenta-misen houkuttelevuuden näkökulmasta. Suunnitellut toimitilat si-jaitsevat Koivusaaressa keskeisesti alle 300 metrin etäisyydellä metroasemasta. Lisäksi Koivusaareen on liittymä Länsiväylältä, mikä niin ikään lisää alueen vetovoimaa yrityselämän näkökul-masta. Koivusaari sijoittuu suunnitellun Länsibaanan pyöräilyreitin varrelle, joten sen saavutettavuus työmatkapyöräillen tulee ole-maan hyvä sekä Espoon, että Helsingin suunnasta.   Elinkeinoelämän ja asumisen sekoittaminen samalla alueella ri-kastuttaa kaupunkirakennetta ja tuo sinne elämää sekä päivä-, että ilta-aikaan. Myös kaupallisten palvelujen menestymisedelly-tykset paranevat, jos potentiaalisia asiakkaita liikkuu alueella pit-kin päivää. Koivusaaressa asuminen ja työskentely samalla alu-eella on mahdollista, koska kaupunkirakenne on tiivis ja asunnot ja työpaikat sijaitsevat kävelymatkan päässä toisistaan. Rakenne houkuttelee ostamaan asunnon läheltä työpaikkaa ja toisaalta tar-joaa yrityksille mahdollisuuksia hankkia työsuhdeasuntoja samalta alueelta.  Koivusaaren merellinen ympäristö on yrityselämän näkökulmasta houkutteleva, koska suurimmasta osasta toimitiloja voidaan avata avaria näkymiä ympäröivään merimaisemaan. Toimitilakorttelit on jaettu toteuttamisyksiköihin niin, että yksikön pohjapiirroksessa 
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pyritään maksimoimaan luonnonvaloa ja näkymiä saavien työtilo-jen määrä. Kerroksen pinta-ala vaihtelee toteuttamisyksiköissä n. 500–1 200 k-m2 välillä. Yksikköjä voi yhdistää toisiinsa katuta-sossa matalin rakennusosin. Toimitilat on suunniteltu niin, että ne sopivat joustavasti eri kokoisille yrityksille tai toisaalta julkisen sektorin tarpeisiin esimerkiksi virasto- tai oppilaitoskäyttöön. Alu-een työpaikkarakentaminen muodostaa tiiviin keskittymän, jossa yrityksillä on mahdollista saada toisistaan synergiaetuja (vrt. Ruo-holahti, Salmisaari, Keilaniemi). Yhden yrityksen sijoittuminen alu-eelle vetää usein mukanaan muita - samanlainen kehitys on ollut nähtävissä esimerkiksi Ruoholahden ja Salmisaaren työpaikka-kortteleissa.  Koivusaari on Helsingissä yksi mahdollisista kansainvälisiä yrityk-siä houkuttelevista alueista hyvien liikenneyhteyksiensä ja suh-teellisen keskeisen sijaintinsa ansiosta. Kansainvälinen yritys voi myös hyötyä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston läheisyydestä muutaman minuutin metromatkan päässä.  Koivusaaren työympäristöt voidaan toteuttaa uusina viihtyisinä työtiloina moderneilla työympäristökonsepteilla. Helsingissä osa rakennetusta toimitilasta ei enää vastaa teknisiltä, toiminnallisilta tai arkkitehtonisilta ominaisuuksiltaan nykyisten työympäristöjen laatuvaatimuksia.  Koivusaaren asemakaavaluonnos luo edellytykset 3 300–4 000 työpaikan rakentamiselle Helsingissä. Työpaikat ovat suurim-maksi osaksi toimistotyöpaikkoja ja vähäisessä määrin kaupallis-ten palveluiden tai pienyritysten työpaikkoja Työpaikat syntyvät todennäköisesti enimmäkseen aloille, joissa vaaditaan suhteelli-sen korkeaa koulutustasoa.  Vaikutukset veneilyyn   Koivusaareen on suunniteltu kaksi suurempaa purjeveneille sopi-vaa venesatamaa Länsiväylän eteläpuoliselle Koivusaaren osalle sekä saaren koillisosaan pienemmille moottoriveneille sopiva sa-tama.  Saarella on tällä hetkellä n. 400 laituripaikkaa ja NJK:n, Koivusaa-ren Pursiseuran ja Lauttasaaren puolella sijaitsevan Vaskilahden venekerhon talvitelakointialue mahtuu nykyisin kokonaisuudes-saan Koivusaareen. Kerhot toimivat Helsingin kaupungin omista-malla alueella vuokralaisina. Veneilyn tarvitsema tila vie nykyisin suuren osan koko Koivusaaren Länsiväylän eteläpuolisen osan pinta-alasta.  
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Satamien laituripituus säilyy Vaskilahden Venekerhon satamassa jokseenkin samana kuin nykyisin, laiturijärjestelyjä ei tarvitse vält-tämättä muuttaa nykyisestä. Koivusaaren Pursiseuran satamassa laituripituus kasvaa nykytilanteeseen nähden.   Asemakaavaluonnoksen mukaiset sataman maatoiminnoille ja tal-vitelakoinnille merkityt alueet ovat pinta-alaltaan:  Läntinen satama n. 9 600 m2  KoPu:n satama n. 7 800 m2 
Vavk:n satama n. 1 700 m2 Pohjoinen satama n. 1 200 m2  Satamien maatoiminnoille varatut alueet pienenevät selvästi ny-kyisestä. Verrattuna moniin helsinkiläisiin pienvenesatamiin (esim. Pohjoisranta, Katajanokka, Kaivopuisto, Hakaniemi) maatoimin-noille varattu alue on kuitenkin vähintäänkin kohtuullinen. Satamat on mahdollista suunnitella ja toteuttaa nykytilannetta modernim-pina, ympäristöystävällisinä ja tilankäytöltään tehokkaina.  Vaskilahden satama-allas pienenee suunnitelmassa jonkin verran altaan pohjois- ja länsireunaltaan, mutta aallonmurtaja on suunni-teltu nykyistä n. 40–50 metriä etelämmäksi, jolta osin satama-al-las puolestaan kasvaa. Altaan pinta-ala säilyy jokseenkin entisel-lään.   Ranta-alueelle on suunniteltu paikka uudelle pursiseuran paviljon-gille, mutta myös kerhotilojen sijainti nykyisessä rakennuksessa saaren eteläkärjessä on mahdollista. Lauttasaaren puolella sijait-sevan Vaskilahden venekerhon osalta muutos nykytilanteeseen nähden koskee talvitelakointia, koska seuran veneet on telakoitu suurimmaksi osaksi Koivusaareen.  NJK:n nykyisen sataman alue pienenee, koska Länsiväylän ja sa-tama-altaan väliin on suunniteltu korttelialue. Korttelialueen etelä-puolelle on edelleen suunniteltu satama-allas.   NJK:n kanssa on käyty neuvotteluja kerhon sataman siirtämisestä Koivusaaresta esimerkiksi Hernesaaren kärkeen suunnitteilla ole-vaan uuteen venesatamaan. Koivusaaren läntinen satama n. 180 venepaikkaa sopii hyvin esimerkiksi liikuntaviraston suoravuok-rauspaikoiksi. Alueen toteuttamista suunnitellessa otetaan huomi-oon venekerhojen toiminta toteutuksen eri vaiheissa.   Koivusaaren pohjoisosaan on suunniteltu n. 60 veneen moottori-veneille suunniteltu satama koivusaarelaisille.   Koivusaaren satamien maatoiminnoille tarkoitettuja alueita voi-daan käyttää talvella veneiden telakointiin. Talvitelakointipaikko-jen määrä Koivusaaressa on selvästi pienempi kuin nykyisin. 
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Vene- ja talvitelakointipaikkojen tarkka määrä selviää satamien yksityiskohtaisemman suunnittelun avulla.  Talvitelakoinnin järjestämisellä tulevaisuudessa tulee olemaan suuri vaikutus helsinkiläisten veneilymahdollisuuksiin ja asia tulisi ratkaista kokonaisuutena. Tavoitteena on, että uusissa satamissa talvitelakointiin pystyttäisiin varaamaan 100 laituripaikkaa kohden 60 talvitelakointipaikkaa ja lisäksi kaupunki etsii uusia alueita kes-kitettyyn talvitelakointiin.  Koivusaaren rakentamisella on vaikutuksia nykyisten kerhojen toi-mintaan saarella. Koivusaaren muuttuessa toiminnoiltaan nykyistä monipuolisemmaksi ja tiiviimmäksi, myös satamatoiminnot tiivisty-vät ja satamista tulee osa uutta kaupunkimaista ympäristöä. Sata-missa joudutaan tekemään ruoppauksia. Suunnitelma ei paranna venekerhotoiminnan nykyisin lähes optimaalisia edellytyksiä Koi-vusaaressa, mutta säilyttää edelleen mahdollisuudet veneilyn har-rastamiseen Koivusaaressa.  Koivusaaren asemakaavaluonnoksen kaupunkirakenne mahdol-listaa läntisen venesataman laajentaminen tulevaisuudessa kau-punginosan rajan yli Espoon puolelle.  
TOTEUTUS  

 Kaava-alueen kuuluminen toteuttamisprojektiin   Koivusaaren toteuttamista koordinoi Koivusaaren aluerakentamis-projekti.  Vaiheittain toteuttaminen ja kynnystoimet   Koivusaaren vaiheittaista toteuttamista on tutkittu Vaiheittaisen rakentamisen yleissuunnitelmassa (Saanio & Riekkola 2016). Alu-een ruoppaus- ja täyttötöiden aikatauluttaminen on olennainen te-kijä Koivusaaren toteuttamisessa ja siihen liittyy vahvasti täyttö-materiaalin kulloinenkin saatavuus. Toinen merkittävä tekijä alu-een rakentumisen osalta on Länsiväylän kansi, joka kytkee saa-ren pohjoisen ja eteläisen osan toisiinsa.  Vaiheistamisesta on laadittu kolme vaihtoehtoista toteuttamisjär-jestystä, joissa koko alueen toteuttamisaika voidaan olettaa ole-van pääpiirteittäin sama. Eri vaihtoehdot mahdollistavat kuitenkin myös toisia nopeamman toteuttamisen. Toteuttamisalueet voi-daan jakaa kolmeen osaa; pohjoinen, eteläinen ja keskinen osa. Ruoppaus- ja täyttötöitä on mahdollista tehdä yhtäaikaisesti poh-jois- ja eteläosassa, mutta todennäköisin vaihtoehto on töiden aloittaminen saaren eteläosalta, jossa on olemassa jo nykyiset lii-kenneyhteydet. Vaskilahdenkadun toteuttaminen mahdollisimman 
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varhaisessa vaiheessa helpottaa sekä työmaaliikenteen että alu-een toimijoiden liikenteen järjestämistä. Rakentamisen alkuvai-heessa korostuvat toimivien liikenneyhteyksien varmistaminen sekä alueen nykyisten toimintojen järjestelyt.  Rakentamisen vaiheistamisella on vaikutuksia sekä investointi-kustannusten että maankäytöstä saatavien tulojen ajoittumiseen. Lopullinen toteutustapa ja -aika on oletettavasti yhdistelmä nyt laadittuja skenaarioita ja siihen vaikuttavat monet seikat, kuten louheen saatavuus ja asuntojen ja toimitilojen markkinatilanne.   Rakentamiskelpoiseksi saattaminen   Nykyisen maa-alueen rakentamiskelpoiseksi saattaminen edellyt-tää pilaantuneiden alueiden kunnostamista. Uutta maa-aluetta ra-kennetaan mereen täyttämällä, mikä edellyttää pintasedimenttien ja merenpohjan ruoppaamista ennen uusia täyttöjä ja niiden tiivis-tämistä.  Rakentamisaikataulu   Talonrakennustyöt alkavat arviolta 2020-luvun alkupuolella, kun asemakaava on lainvoimainen.  Korttelikortit   Alueelle tullaan laatimaan toteuttamista ohjaava korttelikortit, jotka liitetään kaavaselostukseen. 
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet   Kaavaratkaisua koskevia erityistavoitteita:   - Uusia huomattavia asuin- ja työpaikka-alueita ei sijoiteta irral-leen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. - Varataan riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja var-ten sekä edistetään verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. - Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin.  - Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvi-tysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta ra-kentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoi-tetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakenta-minen on kestävän kehityksen mukaista. 
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- Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön. - Alueidenkäytön suunnittelussa pilaantuneen maa-alueen puh-distustarve on selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan toteutta-mistoimiin. - Alueiden käytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita me-lulle herkkiä toimintoja ei sijoiteta melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa.  Asemakaavaa koskee erityisesti Helsingin seutua koskevat ja 1.3.2009 voimaan tulleet seuraavat erityistavoitteet:  - Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäytössä varmistettava tonttimaan riittävyys. - Alueiden käytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualu-eelle. - Alueiden käytön tulee ehkäistä olemassa olevasta yhdyskun-tarakenteesta irrallista hajarakentamista.  Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden kanssa.  Maakuntakaava   Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-kuntakaavassa asemakaavoitettava alue on merkitty taajamatoi-mintojen alueeksi, jonka halki on linjattu moottoriväylä (Länsi-väylä) sekä seutuliikenteen rata (metro). Suunnittelualueen ete-läistä rantaa myöten on osoitettu viheryhteyden tarve. Alue sijoit-tuu pääkaupunkiseudun rannikko- ja saaristovyöhykkeen sisälle.  Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu edel-listen lisäksi tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkintä sekä liikennetunneli, joka korvaa ja tarkentaa aikaisempaa seutuliiken-teen radan (metro) merkintää.  Yleiskaava   Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) Koivusaari ja sitä ym-päröivää vesialuetta on merkitty selvitysalueeksi (S), jonka maan-käyttö ratkaistaan osayleiskaavalla tai yleiskaavalla. Yleiskaavan mukaan alueen läpi kulkee metro tai rautatie ja moottorikatu.   
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Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue on merkitty kantakaupunkialueeksi (C2) ja asun-tovaltaiseksi alueeksi (A1 ja A2 ja vesialueeksi). Alueelle sijoittuu metro asemineen ja sen läpi kulkee pyöräilyliikenteen baana. Li-säksi alueen läpi kulkee kaupunkibulevardi (Länsiväylä), jota kehi-tetään osana urbaania ja tiivistyvää kaupunkiympäristöä ja jonka pituus ja liittymäratkaisut ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa. Nyt laadittu on uuden yleiskaavan mukainen.   Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830/1 (tullut voimaan kokonaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alueella on merkintä suunnitellusta raideliikennetunnelista ja asemasta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.  Osayleiskaava  Koivusaaren osayleiskaava hyväksyttiin Helsingin kaupunginval-tuustossa 14.1.2015. Osayleiskaava luo edellytykset uusien asun-tojen ja työpaikkojen asemakaavoittamisen yli 5 000 asukkaalle ja n. 3 800–4 500 työntekijälle sekä Koivusaaren keskustan kehittä-misen metroaseman ympärille. Osayleiskaava ei ole vielä lainvoi-mainen muutoksenhakuprosessin ollessa kesken.   Koivusaaren asemakaavaluonnos perustuu osayleiskaavasuunni-telmaan ja sitä varten tehtyihin selvityksiin.  Asemakaavat  Alueella on voimassa asemakaava nro 7575 (vahvistettu 12.10.1977) ja asemakaava nro 8892 (vahvistettu 25.11.1985). Kaavojen mukaan Länsiväylän eteläpuolinen osa Koivusaarta, ve-sialue saaren länsipuolella ja Vaskilahden alue on merkitty ase-makaavassa venesatama-alueeksi (Uvs). Koivusaaren eteläkärki on asemakaavassa puistoaluetta (P) samoin kuin osia saaren keskellä. Lisäksi Koivusaaressa on katualuetta.   Alueella on lisäksi voimassa Länsimetron rakentamista varten laa-dittu asemakaava nro 11800 (tullut voimaan 11.11.2009) ja ase-makaava nro 12075 (tullut voimaan 7.11.2012). Asemakaavojen mukaan Koivusaareen voi toteuttaa metrotunnelin ja Koivusaaren aseman Lauttasaaren puoleisen sisäänkäyntirakennuksen sekä ilmavaihdon, paloturvallisuuden ja huollon kannalta välttämättö-mät rakenteet Koivusaaressa.  Länsiväylän pohjoispuolella oleva osa Koivusaaresta on asema-kaavoittamaton.  Rakennusjärjestys  Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
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 Kiinteistörekisteri   Alue on merkitty Helsingin kaupungin ja valtion ylläpitämään kiin-teistörekisteriin.  Maanomistus  Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen maa- ja vesialueet. Porstan saari on yksityisomistuksessa. Länsiväylän aluetta hallin-noi valtio.  Muut lähtökohdat  Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla. 
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET 
 Vireilletulo  Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2015 kaupungin aloitteesta.  Viranomaisyhteistyö  Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-raavien viranomaistahojen kanssa:   

 Helen Oy  
 Helen Sähköverkko Oy 
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
 Liikennevirasto 
 Museovirasto 
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-kus) 
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 
 kiinteistöviraston geotekninen osasto 
 kiinteistöviraston tilakeskus 
 kiinteistöviraston tonttiosasto 
 liikuntavirasto 
 opetusvirasto 
 pelastuslaitos 
 rakennusvalvontavirasto 
 rakennusvirasto 
 varhaiskasvatusvirasto 
 ympäristökeskus  
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtä-villäolo   Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.   Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja viraston verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Lauttasaari-lehdessä.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli nähtävillä 4.4.–22.4.2016 seuraavissa paikoissa:  
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2 (pienoismalli täällä) 
 Kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3 
 Lauttasaaren kirjastossa, Pajalahdentie 10 A 
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.   Asukastilaisuus pidettiin Lauttasaaren yhteiskoulun auditoriossa, Isokaari 19, 12.4.2016 klo 18.00–20.00.   Yhteenveto viranomaisten kannanotoista  Melkein kaikki viranomaisten kannanotot kohdistuivat kaavasuun-nitelmaan, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ollut yleensä huomauttamista. Koivusaaren suunnitelmat ovat jo osayleiskaa-vavaiheessa olleet useita kertoja nähtävillä ja niistä on annettu kannanottoja ja lausuntoja. Suunnittelun tavoite on ollut, että pro-sessin aikana suunnitelmaa pystytään muokkaamaan niin, että viimeistään asemakaavaehdotuksen lausunnoissa viranomaisilla ei ole suunnitelmasta huomautettavaa.  Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kannanotto kohdistui Koivusaaren asunto- ja työpaikka-alueen rakentamiseen hyvien jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Kaava-ratkaisu tukee Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 tavoitteiden toteuttamista ja seudun MAL-tavoitteiden toteuttamista. Koivusaaressa pysäkkijärjestelyt ja kaistojen sekä kiertoliittymien mitoitus tulee suunnitella yhteistyössä HSL:n kanssa ottaen huomioon Vaskilahdenkadun, Koivusaaren puisto-kadun ja kiertoliittymien ajettavuus jäykällä telibussilla.  Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kannan-otto kohdistui alueen vesijohto-, jäte- ja hulevesijärjestelmään. Nykyistä järjestelmää ei ole mahdollista käyttää alueen lopulli-sessa vesihuollossa vaan tilalle rakennetaan uudet vesihuollon ja viemäröinnin verkostot.  Liikennevirasto kannanotto kohdistui kaava-alueen vesiväylien huomioimiseen suunnittelussa. Rannan toimintoja suunniteltaessa 

http://www.hel.fi/suunnitelmat
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alueelle johtavat väylät ja niillä kulkevan vesiliikenteen vaikutukset tulee huomioida rantarakenteiden suunnittelussa, sijoittamisessa ja toteuttamisessa.  Museoviraston kannanotto kohdistui Koivusaaren asemakaava-luonnoksessa suunniteltuihin merialueen täyttöihin, joilla toteutu-essaan voi olla vaikutusta vedenalaiseen kulttuuriperintöön.  Koska Helsingin vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä ei ole käytet-tävissä kattavaa tietoa, on Museovirasto esittänyt vedenalaiseen kulttuuriperintöön liittyvän selvityksen teettämisen ennen vesira-kennustöihin ryhtymistä.   Kaupunginmuseon kannanotto kohdistui Koivusaaressa Lautta-saaren rakennusinventoinnissa paikallishistoriallisesti merkittä-väksi arvotettuun rakennukseen, jolla ei kuitenkaan kaavassa ole säilymisedellytyksiä. Kaupunginmuseo pitää tätä valitettavana.  Kiinteistöviraston kannanotto kohdistui ruoppauksiin ja täyttöihin Koivusaaren alueella. Koivusaaren rantojen ja merialueiden ra-kennettavuus on parempi kuin Helsingin rannikolla keskimäärin. Ennen rakentamista Koivusaari olisi logistisesti järkevä alue mas-sojen varastointiin. Koivusaaren täyttötöiden massatarpeen tur-vaamiseksi olisi taloudellisesti järkevää varata etukäteen suureh-koja louhintakohteita.  Pelastuslaitoksen kannanotto kohdistui alueen sammutusve-sijärjestelyihin sekä pelastusturvallisuuteen.  Rakennusviraston kannanotto kohdistui Länsiväylään. Virasto toteaa väylän olevan tiealuetta ja bulevardin (kadun) kaavoitusta voidaan tutkia, kun yleiskaavan ratkaisuista on päätetty. Tien muuttaminen bulevardiksi vaatii sopimusta maankäytön muutok-sista valtion kanssa.  Sosiaali- ja terveysviraston kannanotto kohdistui ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sijoittamiseen Koivusaareen. Koivu-saaren alueelle ei ole nimetty mitään kohdetta tietylle sosiaali- ja terveyspalvelulle. Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että asema-kaavan tulee mahdollistaa myös ikäihmisiä palvelevien sosiaali- ja terveyspalvelujen sijoittaminen Koivusaareen.  Ympäristökeskuksen kannanotto kohdistui kaavan ilmastotavoit-teita edistävään tiiviin kaupunkirakenteen suunnitteluun metroase-maan tukeutuen. Hyvänä pidettiin esitettyjä toimenpiteitä koko-naisautopaikkamäärän vähentämiseksi. Lisäksi kannanotto koh-distu Länsiväylän aiheuttamiin melu- ja ilmanlaatu haittoihin. Suunnittelualueella on Länsiväylän eteläpuolella ja väylän päällä korttelialueita, joissa liikenteen häiriöt on huomioitava asemakaa-
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vamääräyksin, jos korttelialueille sijoitetaan asuntoja. Ympäristö-keskus toteaa, että Koivusaaren suunnittelussa tulee ottaa koko-naisvaltaisesti huomioon ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutumi-nen ja laatia aluetason energiaselvitys, jonka avulla voidaan mah-dollistaa kaupunkirakenteen hiilineutraalisuus.  Opetusviraston kannanotto (19.10.2016) kohdistui Koivusaaren varhaiskasvatus- ja opetustiloihin. Tilojen mitoitus perustuu viras-tojen kanssa käytyihin neuvotteluihin ja saatuihin mitoitusohjeisiin. Koska Lauttasaaren kouluihin (Myllykallion koulu, Drumsö lågsta-dieskolan) kohdistuu jo lähivuosina kasvupaineita, on Koivusaa-ren koulutilojen mitoitusta syytä katsoa uudelleen kaavoituksen edetessä osana kokonaistarkastelua (Lauttasaari, Koivusaari).  Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.   Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä asemakaavaluonnosta koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että Länsiväylä on merkitty asema-kaavaluonnoksessa maantien alueeksi ja sen rajaus sisältää Koi-vusaaren kohdalle suunnitellun liittymäalueen katuverkkoon liitty-viin kiertoliittymiin (Alahanka, Ylähanka) asti. Koivusaaren liiken-nesuunnitelmassa on huomioitu bussien liikennöinti Koivusaaren kautta. Alustavat pelastusajoreittien periaatteet on esitetty selos-tuksen liitteenä. Suunnittelun edetessä pelastusteiden järjestelyt tarkentuvat. Asemakaavaluonnos mahdollistaa ikäihmisiä palvele-vien sosiaali- ja terveyspalvelujen sijoittamisen Koivusaareen esi-merkiksi keskustatoimintojen korttelialueelle. Koivusaarta ympä-röivällä merialueella on tehty vedenalaisen kulttuuriperinnön selvi-tys. Sukeltamalla on kaava-alueen eteläosasta löydetty hylky, joka ei kuitenkaan sijaitse suunniteltujen rakentamisalueiden alla. Hylyn sijainti on merkitty asemakaavaluonnoksessa sm-merkin-nällä alueeksi, jolla sijaitsee vedenalainen muinaisjäännös (hylky). Alueelle ei saa kohdistaa merkittäviä toimenpiteitä ennen kuin hylky on museoviranomaisen edellyttämällä tavalla tutkittu. Ase-makaavaluonnoksessa suunnitellun koulun tontin sijoitus puiston viereen on sellainen, että koulutilojen mitoitusta voi suunnittelun edetessä tarpeen mukaan tarkistaa ja muuttaa.  Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.   Yhteenveto mielipiteistä  Mielipidekirjeitä saapui 25 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esi-tetty asukastilaisuudessa ja puhelimitse. Joissakin mielipidekir-jeissä on useampia allekirjoittajia adressin tapaan.  Mielipiteet kohdistuivat pitkälti samoihin seikkoihin kuin pitkän kaavaprosessin aikana aikaisemmissa vaiheissa. Koivusaaren kaavoitusprosessin tiedettiin herättävän jo sitä käynnistettäessä 
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kriittistä keskustelua, etenkin saaren lähialueen asukkaissa, mutta myös yleisemmin, koska asukas- ja työpaikkamäärältään riittävän kokoisen kokonaisuuden toteuttaminen metroaseman vieressä johtaa todennäköisesti tarpeeseen laajentaa Koivusaaren aluetta meritäytöin ja alueen maisema muuttuu merkittävästi nykyisestä.  Laajoja meritäyttöjä vastustetaan. Täytöt ovat liian lähellä Lautta-saaren länsirantaa. Koivusaaren liikennejärjestelmä on tilaa vievä, mutkikas ja moottoritieliittymä vie liian suuren tilan Koivusaaren muutenkin ahtaasta alueesta. Katajaharjun liittymäramppien pois-taminen hankaloittaa lauttasaarelaisten yhteyksiä Länsiväylälle.  Moottoritieliittymä on lisäksi uuden yleiskaavan vastainen, koska tavoitteena on muuttaa Länsiväylä maantiestä kaupunkibulevar-diksi. Liittymän vuoksi seudullinen pyöräilyreitti ei ole Koivusaaren kohdalla suora vaan se kiertää liittymän.  Alueen asukas- ja työpaikkamäärä on liian suuri ja rakentaminen siksi liian massiivista, korkeaa ja tehokasta. Merinäkymät Kataja-harjun nykyisistä asunnoista ja tonteilta menevät pilalle ja asunto-jen arvo laskee.   Venekerhojen toimimisen edellytykset Koivusaaressa heikkenevät ja satamat ovat liian ahtaita mm. talvitelakoinnin järjestämistä var-ten.   Joissakin kirjallisissa mielipiteissä on suhtauduttu kriittisesti aino-astaan johonkin suunnitelman osaan, esimerkiksi seudullisen pyö-räreitin tekemään mutkaan Koivusaaren kohdalla, mutta suunni-telmasta ei ole ollut muuta huomautettavaa.   Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että Koivusaa-ren mitoitus, täyttöalueen koko, rakentamisen korkeudet ja raken-tamisen määrä on pyritty pitämään maltillisena huolimatta uuden joukkoliikenneyhteyden ja kaupungin asuntotuotantotavoitteiden aiheuttamista paineista vielä suurempaan asunto- ja työpaikka-määrään Koivusaaressa. Meritäytöt ovat suhteessa Koivusaaren nykyiseen kokoon mittavat, mutta ne on rajattu kuitenkin niin, että koko alue rakentuu kävelymatkan päähän uudesta metroase-masta ja Lauttasaaren ja Koivusaaren väliin jää suurehko vesi-alue. Täytöt eivät ole suuria, jos niitä vertaa esimerkiksi Helsingin niemellä tai Lauttasaaressa historian aikana tehtyihin täyttöihin. Koivusaaren täytöt ovat laajuudeltaan verrattavissa Jätkäsaaren tai Kruunuvuorenrannan asemakaavojen uusiin täyttöalueisiin. Koivusaarta on suunniteltu niin, että Koivusaaren liittymä raken-netaan moottoriväylän eritasoliittymänä Länsiväylälle, mutta liit-tymä on mahdollista muokata myöhemmin geometrialtaan katu-maiseksi suuntaisliittymäksi. Tällöin se sopisi paremmin osaksi katuympäristöä, ja rampeilta vapautuvaa tilaa on mahdollista hyö-dyntää toimitila- tai muuhun rakentamiseen. Porsta ja Nurmiluoto 
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on kaavaluonnoksessa merkitty luo-merkinnällä luonnon moni-muotoisuuden kannalta merkittäviksi alueiksi ja veden vaihtuvuu-den kannalta tärkeät virtausaukot on merkitty kaavaan. Kulkuyh-teys metroaseman eteläpuolelta Vaskilahdenkadulle on poistettu. Veneilylle on varattu huomattava osa Koivusaaren maa- ja vesi-alueesta, vaikka se toisaalta rajoittaa alueen ja rantojen muuta käyttöä virkistykseen. Koivusaaren metroasema on rakennettu alueelle etukäteen niin, että se palvelee jo ennen Koivusaaren ra-kentamista lauttasaarelaisia, vaikka nykyinen käyttäjämäärä ei vielä metroaseman avaamista olisi perustellut.  Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.     Esitelty lautakunnalle  Helsingissä, 31.1.2017     Olavi Veltheim   
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  ↔ƒ)↓∂×× ♠♠≈≡± ″≡↔↑°←≡″± ƒ″↓;↑∂≥≥≡〉 ∂×∂←↔ ←♠♠±±∂↔≡≥∫
≥♠∂←↔ ←♠±±°∂←↔ ∝ ↔ƒ)↓∂×°∂←↔ °± ×;♥≡≥ƒ≡↔;∂←ƒƒ← ←≡″≥≥≡ ∝ ♠♠←∂
←♠±↔°∫ ∝ ↔ƒ)↓∂××∫≥♠≡ ←≡↔↔♠♠ ″ƒ)← ;±←∂♥;ƒ≥;± ∝ ±°↓≡± ↓ƒ)↑;∂≥ƒ∫
↑≡∂↔∂± ♥↑↑≡≥≥≡〉

♠↓♠±×∂↑×≡±↔≡≡± ≥;•↔)×°•↔± °± ♠♠≈≡± ↔≡•°××± ∝°♠××°≥∂∂×≡±∫
±≡ƒ•↔≡ƒ≈≡± °•≡≥≥ ƒ″↓;↑)∂♥; ←↑∂←↔°″∂←≡″ ∝ ″≡↑∂〉 ⊂♠♠±±∂↔↔≡≥♠±
↔♥°∂↔↔≡≡± °± •ƒ)≈ƒ±↔;; ″≡↑≡≥≥∂←↔; ƒ″↓;↑∂←↔); ∝ ″∂←≡″ ″•≈°≥≥∂∫
←∂″″± ″°±∂↓♠°≥∂←≡←↔∂ ←♠∂±ƒ″↓;↑∂←↔)±⌠ ∝♠≥×∂←≡± ♠≥×°↔∂≥± ∝ ↔ƒ)∫ ∝ ≥∂∂∫
×≡↔∂≥°∝≡± ←♠♠±±∂↔↔≡≥♠←←〉 ⇒←♠±±°↔⌠ ↔ƒ)↔∂≥↔ ∝ ↔;↑×≡∂″″;↔ ∝♠≥×∂←≡↔ ♠≥×°↔∂≥↔
♠×≡♥↔ ≡↑∂≥∂←∂∂± ♥∂•↔≡≥≡♥∂∂± ″≡↑≡≥≥∂←∂∂± ƒ″↓;↑∂←↔)∂•∂±〉 ≡↑≡≥≥∂←≡↔ ↔°∂∫
″∂±±°↔⌠ ×♠↔≡± ♥≡±≡∂≥ƒ °♥↔ °← °∂♥♠←↑≡± ←♠♠±±∂↔≡≥↔♠ ∂≈≡±↔∂↔≡≡↔↔∂; ∝
↔;↑×≡∂″″;↔ ∝♠≥×∂←≡↔ ♠≥×°↔∂≥↔ ←∂∝°∂↔↔♠♥↔ ↑±±°∂≥≥≡〉

⊂♠♠±±∂↔↔≡≥♠≥♠≡ ←∂∝∂↔←≡≡ ♠↔↔←↑≡± ≥;±←∂↓♠°≥≡≥≥ ±°∂± ♥∂∂≈≡± ×∂≥°″≡↔∫
↑∂± ↓;;←←; ⋅≡≥←∂±÷∂± ƒ≈∂±×≡←×♠←↔←↔〉 ∨←↓°°± ∝ ⋅≡≥←∂±÷∂± ♥;≥∂±≡± ×♠∫
↓♠±÷∂± ↑∝ ←∂∝∂↔←≡≡ °∂♥♠←↑≡± ∝ ⋅±←↑≡± ♥;≥∂←←;〉

⇒←≡″×♥± ″♠♠↔°← ×°←×≡≡ °∂♥♠←↑≡± ″∫≥♠≡↔↔⌠ ƒ″↓;↑)∂♥;;
″≡↑∂≥♠≡↔↔⌠ ;±←∂♥;ƒ≥;; ∝ ″↓≡±×≡↑≡∂↔; °∂♥♠←↑≡± ∂↔;∫ ∝ ≥;±←∂↓♠°∫
≥≡≥≥〉 ∂←;×←∂ ≥♠≡≡←≡≡± ×♠♠≥♠♥↔ ;±←∂♥;ƒ≥;± ↑≡♠±♠←↔↔ ↔∂≡± ∝ ×°↑↔↔≡≥∂∫
≥♠≡∂≈≡± ♥;≥∂←←; ↔∝•↑∝♠± ←∂≥≥≥≥≡ ←↔∂〉



 

∠←≥≥∂←↔♠″∂±≡± ∝ ∂±≡∂←↔°↔

⇒←♠×←↔∂≥∂←♠♠← ↓∂≈≡↔;;± ♠↔↔←↑≡± ƒ•↔≡∂←×°♠≥♠± ♠≈∂↔°↑∂°←←⌠ √←°∫
×↑∂ ⌠ 〉〉 ×≥° 〉�〉〉

∠←≥≥∂←↔♠″∂←∫ ∝ ↑♥∂°∂±↔∂←♠♠±±∂↔≡≥″ ∝ ×♥± ♥≥″∂←↔≡≥♠∂±≡∂←↔°
″″〉 •♥∂±±≡×♠♥⌠ ×♥×↑↔± ≥♠°±±°←⌠ ×♥←≡≥°←↔♠×←≡± ≥♠°±±°←
°± ≡←∂≥≥; 〉〉�〉〉 ←≡♠↑♥∂←← ↓∂×°∂←←∑

 ∂±≠°∫ ∝ ±;ƒ↔↔≡≥ƒ↔∂≥ ∂↔♠↑∂≥≥⌠ ∇↑∂±××  ↓∂≡±°∂←″≥≥∂ ↔;;≥≥;

 ×♠↓♠±×∂←♠♠±±∂↔↔≡≥♠♥∂↑←↔°←←⌠ ±←×°♠≥♠×↔♠ ⌠ 〉 ×↑←〉

 ♠↔↔←↑≡± ×∂↑∝←↔°←←⌠ ∉∝≥•≈≡±↔∂≡  ⇒

 ♥≡↑××°←∂♥♠∂≥≥ ♦♦♦〉•≡≥〉≠∂ñ←♠♠±±∂↔≡≥″↔〉

⊂♠♠±±∂↔↔≡≥♠♠± ≥∂∂↔↔ƒ♥;; ∂±≡∂←↔° ↓;∂♥∂↔≡↔;;± ⋅≡≥←∂±÷∂± ×↑↔↔↓≥♥≡≥♠♠±
×↑↔↔〉•≡≥〉≠∂ñ←♠♠±±∂↔≡≥″↔〉

∂≡≥∂↓∂↔≡≡↔ °←≥≥∂←↔♠″∂←∫ ∝ ↑♥∂°∂±↔∂←♠♠±±∂↔≡≥″←↔ ←≡×; ♥≥″∂←↔≡≥♠∂∫
±≡∂←↔°←↔ ↓ƒƒ≈≡↔;;± ≡←∂↔↔;″;;± ♥∂∂″≡∂←↔;;± 〉〉〉

∂↑∝≥≥∂←≡↔ ″∂≡≥∂↓∂↔≡≡↔ ≥;•≡↔≡↔;;± °←°∂↔↔≡≡←≡≡± ⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±×∂⌠ ∂↑∫
∝″°⌠ ♠↓♠±×∂←♠♠±±∂↔↔≡≥♠♥∂↑←↔°⌠ ∉ ⌠  ⋅∨⊂√∇¬√∇
⇒⊇∉⊇∇√⌠ ×;ƒ±↔∂°←°∂↔≡∑ ♠↓♠±÷∂±↔≥°⌠ ∉°•∝°∂←≡←↓≥±≈∂ � ↔∂
←;•×)↓°←↔∂≥≥ •≡≥←∂±×∂〉×∂↑∝″°⇓•≡≥〉≠∂〉

∂≡≥∂↓∂↔≡≡↔ ♥°∂ ≡←∂↔↔;; ″ƒ)← ←♠°↑± ←♠♠±±∂↔↔≡≥∂∝≥≥≡〉 ⊄↓″∂←∂× ↔♠≥≡≡
←°↓∂ ≡↔♠×;↔≡≡±〉 ⊃∂↑±°″∂←∂≥≥≡ ∝ ″♠∂≥≥≡ ←∂±↔♠±↔∂∝°∂≥≥≡ ∝;↑∝≡←↔≡↔;;±
≡↑∂≥≥∂±≡± ±≡♠♥°↔↔≡≥♠ ∝ •≡∂≥↔; ↓ƒƒ≈≡↔;;± ↔↑♥∂↔↔♥↔ ≥♠←♠±±°↔〉

∠←≥≥∂←≡↔

⇒≥♠≡≡± ←♠♠±±∂↔↔≡≥♠←← °←≥≥∂←∂ °♥↔∑

 ≥♠≡≡± ∝ ≥;•∂≥♠≡∂≈≡± ″±°″∂←↔∝↔⌠ ←♠××↔ ∝ ƒ↑∂↔ƒ×←≡↔

 ←≡♠↑↔ ∝ ƒ•≈∂←↔ƒ×←≡↔

 ♠↔↔←↑∂∫⊂≡♠↑∫⇔↑♠″←)∫⊂;≥≥←×↓≡↔

 ♠↔↔←↑≡± ⊂;;↔∂)

 ♠↔↔←↑≡± ƒ↑∂↔↔;∝;↔

 ⋅≡≥←∂±÷∂± ∅↑∂↔↔;∝;↔

 °∂♥♠←↑≡± ↓♠↑←∂←≡♠↑ ↑〉ƒ

 ∇ƒ≥;±≈←× ∏×↔×≥♠≡± ↑〉≠

 ⊃←×∂≥•≈≡± ♥≡±≡×≡↑•°

 ⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±÷∂±°←ƒ•≈∂←↔ƒ×←≡↔ ⋅≡≥× ↑ƒ

 ⋅≡≥←∂±÷∂± ≥♠°±±°±←♠°∝≡≥♠ƒ•≈∂←↔ƒ←

 ⊂♠°″≡± ←♠±←≡♠↑

 ⋅±←↑≡± ↑♠°↔←≥∂←∫←♠°″≥∂±≡± ×♠≥↔↔♠♠↑∂×≡←×♠←



 

 ⋅∫≡←;″∝↔ ↑ƒ

 ⋅≡≥←∂±÷∂± ←≡♠≈♠± ×♠↓↓×″↑∂

 ⊂♠°″≡± ↑××∂↔≡•↔∂≥∂∂↔↔° ↑ƒ ⊂⇒∧⇒

 ←∂±↔♠±↔∂∝♥∂↑±°″∂←≡↔

 ⋅≡≥≡± ∠ƒ

 ⋅≡≥≡± ⊂;•×)♥≡↑××° ∠ƒ

 ⋅≡≥←∂±÷∂± ←≡♠≈♠± ≥∂∂×≡±±≡ ∫×♠±↔ƒ•↔ƒ″; ⋅⊂

 ⋅≡≥←∂±÷∂± ←≡♠≈♠± ƒ″↓;↑∂←↔)↓≥♥≡≥♠↔ ⋅⊂∅ ♥≡←∂•♠°≥↔°

 ∂∂×≡±±≡♥∂↑←↔°

 ♠←≡°♥∂↑←↔°

 ⊇♠≈≡±″± ≡≥∂±×≡∂±°∫⌠ ≥∂∂×≡±±≡∫ ∝ ƒ″↓;↑∂←↔)×≡←×♠← ∨∅∫
×≡←×♠←

 ⋅≡≥←∂±÷∂± ↓°≥∂∂←∂≥∂↔°←

 ∨←↓°°± ×♠↓♠±×∂⌠ ×♠↓♠±×∂←♠♠±±∂↔↔≡≥♠×≡←×♠←

 ≡↑∂↔∂↔° ∠ƒ

 ⋅≡≥←∂±÷∂± ⊂↔″ ∠ƒ

 ⊇♠≈≡±″± ≥∂∂↔↔°

 ←♠±↔°↔♠°↔±↔°↔°∂″∂←↔° ⇒⊄⊄

 ⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±÷∂± ≥∂∂×≡±±≡≥∂↔°← ∫≥∂∂×≡≥∂↔°← ⋅

 ×♠↓♠±÷∂±″♠←≡°

 ×∂∂±↔≡∂←↔)♥∂↑←↔°± ÷≡°↔≡×±∂±≡± °←←↔°

 ×∂∂±↔≡∂←↔)♥∂↑←↔°± ↔∂≥×≡←×♠←

 ×∂∂±↔≡∂←↔)♥∂↑←↔°± ↔°±↔↔∂°←←↔°

 ≥∂∂×♠±↔♥∂↑←↔°

 ±♠°↑∂←°←∂∂±×≡←×♠←

 °↓≡↔♠←♥∂↑←↔°

 ↓≡≥←↔♠←≥∂↔°←

 ↑×≡±±♠←♥≥♥°±↔♥∂↑←↔°

 ↑×≡±±♠←♥∂↑←↔°

 ←°←∂≥∂∫ ∝ ↔≡↑♥≡ƒ←♥∂↑←↔°

 ♥↑•∂←×←♥↔♠←♥∂↑←↔°

 ƒ″↓;↑∂←↔)×≡←×♠←

⊃∂×♠↔♠←↔≡± ↑♥∂°∂±↔∂

♥± ♥≥″∂←↔≡≥♠± ƒ•↔≡ƒ≈≡←←; ↔;ƒ≈≡±±≡↔;;± ∝ ↔↑×∂←↔≡↔± °←ƒ≥≡∂←∫
×♥± ♥∂×♠↔♠←↔≡± ↑♥∂°∂±↔≡∝〉 ♥± ↔°↔≡♠↔↔″∂←≡± ♥∂×♠↔♠×←∂ ↑♥∂∫
°∂≈±∑

 ←≡♠≈♠± ×♠↓♠±×∂↑×≡±↔≡≡←≡≡±

 ƒ•≈ƒ←×♠±↔↑×≡±↔≡≡←≡≡± ←≡×; ♥∂↑×∂←↔ƒ←≥♠≡♥≡↑×°←↔°°±

 ↑×≡±±≡↔↔♠♠± ƒ″↓;↑∂←↔))± ♥∂×♠↔♠×←≡↔ ″∂←≡″± ∝ ×♠↓♠±×∂×♠∫
♥±

 ±↓♠↑∂×♠↓♠±÷∂±°←∂∂±



 

 ≥♠°±↔°°±

 ♥≡≈≡± ♥∂↑↔♠×←∂∂± ∝ ♥∂•↔♠♥♠♠↔≡≡±

 ≥∂∂×≡±↔≡≡←≡≡±

 ♥≡±≡∂≥ƒƒ±

 ↔≡×±∂←≡± •♠°≥≥°± ∝;↑∝≡←↔;″∂←≡≡±

 ƒ•≈ƒ←×♠±↔↔≥°♠↔≡≡±

 ≡≥∂±×≡∂±°∂•∂± ∝ ↔ƒ)≥≥∂←ƒƒ↔≡≡±

 ↑×≡±↔″∂←≡≡± ×°↑↔↔≡≥∂≥♠≡∂≥≥

 ↔≡↑♥≡ƒ↔≡≡± ″≡≥♠⌠ ↓;;←↔)↔

 ←°←∂≥∂←∂∂± °≥°∂•∂±⌠ ≡≥∂±°≥°∂•∂±⌠ ♥∂∂•↔ƒ∂←ƒƒ↔≡≡± ∝ ↓≥♥≡≥♠∂•∂±

⊃∂×♠↔♠←↔≡± ↑♥∂°∂±↔∂ ←♠°↑∂↔↔♥↔ ×♥± ♥≥″∂←↔≡≥♠♠± °←≥≥∂←↔♠♥↔ ×♠∫
↓♠±÷∂± ←∂±↔♠±↔∂∝↔ ←≡×; ↔↑♥∂↔↔≡←← ″♠♠↔ ♥∂↑±°″∂←≡↔ ∝ °←≥≥∂←≡↔〉

⊂♠♠±±∂↔↔≡≥♠± ↔♠←↔↔∂≡↔°

⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±×∂ °″∂←↔ ←♠♠↑∂″″± °←± ×♥∫≥♠≡≡± ″∫ ∝ ♥≡∫
←∂≥♠≡≡←↔〉 ♥°∂↔♠← °± ↔♠≥≥♠↔ ♥∂↑≡∂≥≥≡ ×♠↓♠±×∂←♠♠±±∂↔↔≡≥♠♥∂↑←↔°± ≥°∂↔∫
↔≡≡←↔〉

⊇♠≈≡±″±  ♥•♥∂←↔≡↔♠←← ″×♠±↔×♥←← ←≡″×♥°∂↔≡↔∫
↔♥ ≥♠≡ °± ″≡↑×∂↔↔ƒ ↔∝″↔°∂″∂±↔°∝≡± ≥♠≡≡×←∂⌠ ∝°±× •≥×∂ °± ≥∂±∫
∝↔↔♠ ″°°↔↔°↑∂♥;ƒ≥; ;±←∂♥;ƒ≥; ←≡×; ←≡♠↔♠≥∂∂×≡±↔≡≡± ↑↔ ″≡↔↑°〉
⊂♠♠±±∂↔↔≡≥♠≥♠≡≡± ≡↔≡≥;∂←↔; ↑±↔ ″ƒ)↔≡± °± °←°∂↔≡↔↔♠ ♥∂•≡↑ƒ•↔≡ƒ≈≡±
↔↑♥≡〉 ⇒≥♠≡ ←∂∝°∂↔↔♠♠ ↓;;×♠↓♠±×∂←≡♠≈♠± ↑±±∂××°∫ ∝ ←↑∂←↔°♥ƒ)•ƒ×∫
×≡≡± ←∂←;≥≥≡〉

⊇♠≈≡±″±  ♥•♥∂←↔≡↔♠←← 〉 ♥∂•≡″×♠±↔×♥←← ≥♠≡≡≥≥≡
°± °←°∂↔≡↔↔♠ ≡≈≡≥≥∂←↔≡± ≥∂←;×←∂ ↔∂∂♥∂←↔≡↔↔;♥;± ≥♠≡≡± ×≡•∂↔↔;″∂←↓≡↑∂↔≡∫
″≡↑×∂±↔; ←≡×; ≥∂∂×≡±±≡↔♠±±≡≥∂⌠ ∝°× ×°↑♥ ∝ ↔↑×≡±↔ ∂×∂←≡″↓
←≡♠↔♠≥∂∂×≡±↔≡≡± ↑≈± ″≡↔↑° ″≡↑×∂±↔;;〉

∅≥≡∂←×♥ ∑←← ≥♠≡ °± ″≡↑×∂↔↔ƒ ←≡≥♥∂↔ƒ←≥♠≡≡×←∂ ⊂⌠ ∝°±× ″±∫
×;ƒ↔↔) ↑↔×∂←↔± ƒ≥≡∂←×♥≥≥ ↔∂ °←ƒ≥≡∂←×♥≥≥〉

⋅≡≥←∂±÷∂± ♠♠≈≡←← ƒ≥≡∂←×♥≡•≈°↔♠×←≡←←  ≥♠≡ °± ″≡↑×∂↔↔ƒ
×±↔×♠↓♠±×∂≥♠≡≡×←∂ ⇐ ∝ ←♠±↔°♥≥↔∂←≡×←∂ ≥♠≡≡×←∂ ⇒ ∝ ⇒〉
⇒≥♠≡≡≥≥≡ ←∂∝°∂↔↔♠♠ ″≡↔↑° ←≡″∂±≡≡± ∝ ←≡± ≥;↓∂ ×♠≥×≡≡ ↓ƒ)↑;∂≥ƒ≥∂∂×≡±∫
↔≡≡± ±〉 ∂←;×←∂ ≥♠≡≡± ≥;↓∂ ×♠≥×≡≡ ×♠↓♠±×∂♠≥≡♥↑≈∂ ;±←∂♥;ƒ≥;⌠
∝°↔ ×≡•∂↔≡↔;;± °←± ♠↑±∂ ∝ ↔∂∂♥∂←↔ƒ♥;; ×♠↓♠±×∂ƒ″↓;↑∂←↔); ∝
∝°±× ↓∂↔♠♠← ∝ ≥∂∂↔↔ƒ″;↑↔×∂←♠↔ ↑↔×∂←↔± ↔↑×≡″″←← ←♠♠±±∂↔↔≡∫
≥♠←←〉 ∅≥≡∂←×♥↓↑°←≡←←∂ °± ×≡←×≡±⌠ ×♥←↔ ±±≡↔♠↔ ″♠∂←↔♠↔♠×←≡↔ ∝
≥♠←♠±±°↔ °± ↔↑×°∂↔♠← ×;←∂↔≡≥≥; ×♠↓♠±×∂←♠♠±±∂↔↔≡≥♠≥♠↔×♠±±←← ♥♠°∫
≈≡±  ∂×±〉



 

°∂♥♠←↑≡± °←ƒ≥≡∂←×♥ •ƒ♥;×←ƒ↔↔∂∂± ⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±÷∂±♥≥↔♠♠←∫
↔°←← 〉〉〉 ∠←ƒ≥≡∂←×♥ ≥♠° ≡≈≡≥≥ƒ↔ƒ×←≡↔ ♠♠←∂≡± ←♠±↔°∝≡± ∝
↔ƒ)↓∂××°∝≡± ←≡″×♥°∂↔↔″∂←≡± ƒ≥∂   ←♠××≥≥≡ ∝ ±〉  �
  ↔ƒ)±↔≡×∂∝;≥≥≡ ←≡×; °∂♥♠←↑≡± ×≡←×♠←↔± ×≡•∂↔↔;″∂←≡± ″≡↔↑°∫
←≡″± ƒ″↓;↑∂≥≥≡〉 ∠←ƒ≥≡∂←×♥ ≡∂ °≥≡ ♥∂≡≥; ≥∂±♥°∂″∂±≡± ″♠♠↔°×∫
←≡±•×♠↓↑°←≡←←∂± °≥≥≡←← ×≡←×≡±〉

⇒≥♠≡≡≥≥ °± ♥°∂″←← ←≡″×♥↔ ♥♠°←∂≥↔  ∝ 〉 ⊃°∂″←←
°≥≡♥∂←← ←≡″×♥°∂←← ;±←∂♥;ƒ≥;± ≡↔≡≥;↓♠°≥∂±≡± °← °∂♥♠←↑↔⌠
♥≡←∂≥♠≡ ←↑≡± ≥;±←∂↓♠°≥≡≥≥ ∝ ⊃←×∂≥•≈≡± ≥♠≡ °± ″≡↑×∂↔↔ƒ ♥≡±≡←∫
↔″∫≥♠≡≡×←∂ ⊇♥←〉 °∂♥♠←↑≡± ≡↔≡≥;×;↑×∂ °± ←≡″×♥←← ↓♠∂←∫
↔°≥♠≡↔↔ ∉ ←″°∂± ×♠∂± °←∂ ←↑≡± ×≡←×≡≥≥;〉 ∂←;×←∂ °∂♥♠←↑≡←←
°± ×↔♠≥♠≡↔↔〉

⇒≥♠≡≡≥≥ °± ≥∂←;×←∂ ♥°∂″←← ;±←∂″≡↔↑°± ↑×≡±↔″∂←↔ ♥↑↔≡± ≥≈∂↔♠↔
←≡″×♥↔ ♥♠°←∂≥↔  ∝  ″≡↔↑°± ↔♠±±≡≥∂ ∝ ″±≥∂←∂ °←∂
♥↑↔≡± ←≡×; °∂♥♠←↑≡± ←≡″± ∂↔;∂←≡± ←∂←;;±×;ƒ±±∂± ↔°↔≡♠↔↔″∂←↔
♥↑↔≡±〉

;±←∂♥;ƒ≥;± ↓°•∝°∂←↓♠°≥≡≥≥ °≥≡♥ °← °∂♥♠←↑≡←↔ °± ←≡″×♥°∂↔∫
↔″↔°±〉

⊂♠♠±±∂↔↔≡≥♠≥♠≡↔↔ ×°←×≡♥∂ ←≡≥♥∂↔ƒ×←∂;∑

♠°±↔°

 ⊂≡≥♥∂↔ƒ← ″≡↑∂↔;ƒ↔↔)∝≡± ♥∂×♠↔♠×←≡←↔ ♥∂↑↔♠←°≥°←♠•↔≡∂∫
←∂∂±⌠ °∂♥♠←↑≡±⌠ ⋅±←↑≡±⌠ ≡″∂←≥•≈≡± ≥♠≡〉
⊂♠°″≡± ∅″↓;↑∂←↔)♥∂×♠↔♠←↔≡± ⇒↑♥∂°∂±↔∂×≡←×♠← ∠ƒ
〉〉

 ⊂∂≥×± ×♠↔♠≥♠≡∂≈≡± ∝ ♥≡←∂×←♥∂≥≥∂←♠♠≈≡± ×↑↔°∂↔♠←
°∂♥♠←↑≡± ƒ″↓;↑∂←↔)←←;〉 ⇒≥≥≡…° ×ƒ 〉〉

 °∂♥♠←↑≡± °←ƒ≥≡∂←×♥∫≥♠≡≡± ♥∂↑↔♠←″≥≥∂←≡≥♥∂∫
↔ƒ←〉 ⊂♠°″≡± ∅″↓;↑∂←↔)♥∂×♠↔♠←↔≡± ⇒↑♥∂°∂±↔∂×≡←×♠←
∠ƒ〉 〉〉⌠ ↓;∂♥∂↔ƒ← 〉〉

 °∂♥♠←↑≡± ≥♠°±↔°↔∂≡≈°↔⌠ ∅″↓;↑∂←↔)↔♠↔×∂″♠← ∅↑∝)≥;
∠ƒ 

 °∂♥♠←↑≡± ↑±↔°∝≡± ♥≡←∂≥♠°±±°± ←♠♠±±∂↔≡≥″ ⊃≡≥≥∫
″°± ↓♠♠↔↑•↔⌠ ⇒≥≥≡…° ∠ƒ 〉〉



 

 °∂♥♠←↑≡± °←ƒ≥≡∂←×♥± ″≡↑∂≥♠°±↔°°± ≥∂∂↔↔ƒ♥;↔ ←≡≥∫
♥∂↔ƒ×←≡↔∑ ×≥↔⌠ ×♠↔♠≥♠≡≡↔⌠ ↓°•∝≡≥;∂″≡↔⌠ ⇒≥≥≡…° ∠ƒ
〉〉

 ≡↓×°∂≈≡± •♠°″∂°°± °↔↔″∂±≡± °∂♥♠←↑≡± ↑×≡±∫
↔″∂←≡←←⌠ ∪≡↑″♠±≈←≡± ⇐°±←♠≥↔∂±÷ ∠ƒ 〉〉

 ♠←♠±↔° °∂♥♠←↑≡± °←ƒ≥≡∂←×♥≡•≈°↔♠×←≡± ♥∂↑∫
↔♠←°≥°←♠•↔≡∂←↔〉 ⊂♠°″≡± ∅″↓;↑∂←↔)♥∂×♠↔♠←↔≡± ⇒↑♥∂∫
°∂±↔∂×≡←×♠← ∠ƒ 

∂←≡″ ∝ ∝♠≥×∂±≡± ×♠↓♠±×∂↔∂≥

 °∂♥♠←↑∂⌠ ″∂←≡″≥≥∂←≡↔ ∝ ƒ″↓;↑∂←↔)≥≥∂←≡↔ ±;×)×°•∫
≈↔〉 ⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±×∂←♠♠±±∂↔↔≡≥♠♥∂↑←↔°± ∝♠≥×∂←♠∝


 °∂♥♠←↑∂ ∫ ×♠↓♠±×∂″∂←≡″≥≥∂←≡↔ ↔♥°∂↔↔≡≡↔⌠ ×♠↓♠±∫
×∂←♠♠±±∂↔↔≡≥♠♥∂↑←↔° 〉〉

 °∂♥♠←↑≡± ∝♠≥×∂←≡± ♠≥×°↔∂≥± ƒ≥≡∂←←♠♠±±∂↔≡≥″ ±∫
≥♠″° ∠ƒ⌠ ⊂♠″♠ ∠ƒ 〉〉

⊆×≡±±♠←•∂←↔°↑∂

 ♠↔↔←↑≡± ↑×≡±±♠←∂±♥≡±↔°∂±↔∂ �⌠ ⋅≡≥←∂±∫
÷∂± ×♠↓♠±÷∂±″♠←≡°⌠ ⋅∂≥≥ ⊄↑∝±±≡

∂∂×≡±±≡

 ;±←∂♥;ƒ≥;± ≥∂∂×≡±±≡×;ƒ↔;♥;←≡≥♥∂↔ƒ← 

 ;±←∂♥;ƒ≥;± ≥♠≡♥↑♠←←♠♠±±∂↔≡≥″± ≥♠°±±°← ♥;≥∂≥≥;
≡•; √ ∫ ≡″∂←←↑≡±↔∂≡⌠ ⊆″°≥≥ 〉〉

 ;±←∂♥;ƒ≥;± ≥♠≡♥↑♠←←♠♠±±∂↔≡≥″ ♥;≥∂≥≥; ≡•; √ ∫ ≡∫
″∂←←↑≡±↔∂≡⌠ ⊆″°≥≥ 

 ;±←∂♥;ƒ≥;± ∝;↑∝≡←↔≡≥ƒ↔ °∂♥♠←↑≡± ×°•≈≥≥⌠ ×≡•∂↔↔;∫
″∂←″•≈°≥≥∂←♠♠×←∂≡± ↑♥∂°∂±↔∂⌠ ⇒∫√±←∂±))↑∂↔ 

≡≥♠

 ;±←∂♥;ƒ≥;± ≥♠≡♥↑♠←←♠♠±±∂↔≡≥″ ≡•; √ ∫ ≡″∂←∫
←↑≡±↔∂≡⌠ ⊆″°≥≥ 



 

 °∂♥♠←↑≡± °←ƒ≥≡∂←×♥± ″≡≥♠←≡≥♥∂↔ƒ←⌠ ⊆″°≥≥


∉;;←↔)↔

 ;±←∂♥;ƒ≥;± ×↔↔″∂←≡± ∂≥″±≥↔♠♥∂×♠↔♠←↔≡± ↑♥∂°∂±↔∂
↔∝•↑∝♠←←⌠ √≥″↔∂≡↔≡≡± ≥∂↔°← 〉〉 ∝
〉〉

⊄≡×±∂←≡↔ ←≡≥♥∂↔ƒ×←≡↔

 °∂♥♠←↑≡± ×↔°↓∂×± ≥∝♠♠≈≡± ″;;↑∂↔↔;″∂±≡±〉
⊃⊄⊄ ∅•≈ƒ←×♠±↔↔≡×±∂∂×× 〉〉

 °∂♥♠←↑≡± •∂↔↔∫∂±≡↔♠↔×∂″♠← ♥〉 〉 ⊂♠°″≡± √∉∫
⊄≡×±∂∂×× ∠ƒ〉 〉〉

 °∂♥♠←↑∂⌠ ″↓≡↑;± ↓∂≥±↔♠±≡∂←♠♠≈≡± ∝ ↓♠•≈∂←↔♠←∫
↔↑↓≡≡± ↑♥∂°∂±↔∂〉 ∧∂±±∂←• ⇐°±←♠≥↔∂±÷ ¬↑°♠↓〉
〉〉

 °∂♥♠←↑≡± °←ƒ≥≡∂←×♥∫≥♠≡⌠ ←≡≈∂″≡±↔∂± ×♠±±°←∫
↔♠←↓≡↑∂↔↔≡≡↔〉 ∧∂±±∂←• ⇐°±←♠≥↔∂±÷ ¬↑°♠↓〉 〉〉

 °∂♥♠←↑≡± °←ƒ≥≡∂←×♥∫≥♠≡⌠ ↓∂±↔←≡≈∂″≡±↔∂± ×♠±∫
±°←↔♠←″≡±≡↔≡≥″∂≡± ×♠←↔±±♠←∫•ƒ)↔ƒ↔↑×←↔≡≥♠〉 ∧∂±∫
±∂←• ⇐°±←♠≥↔∂±÷ ¬↑°♠↓〉 〉〉

 °∂♥♠←↑≡± °←ƒ≥≡∂←×♥⌠ ↓°•∝∫ ∝ ↑±↔↑×≡±±≡∫
←♠♠±±∂↔≡≥″〉 ∧∂±±∂←• ⇐°±←♠≥↔∂±÷ ¬↑°♠↓〉 〉〉

 ↔∝•↑∝♠± ;±←∂↓;;± ∝ °∂♥♠←↑≡± ×↔↔″∂±≡±
∂∂×≡±±≡↔♠±±≡≥≡∂≈≡± ≥♠←↔♥ ƒ≥≡∂←←♠♠±±∂↔≡≥″⌠ ∧♠±∫
≈↔≡… ∠ƒ⌠ ⊄↑≠∂♣ ∠ƒ 〉〉

 ;±←∂♥;ƒ≥;± ×↔↔″∂±≡± °∂♥♠←↑≡± ×°•≈≥≥⌠ ⊂√⊄∠
∠ƒ ñ ∧♠±≈↔≡… 〉〉

 °∂♥♠←↑≡± °←ƒ≥≡∂←×♥⌠ ↓°•∝∫ ∝ ↑±↔↑×≡±±≡∫
←♠♠±±∂↔≡≥″⌠ ∪⊂∉ ∧∂±≥±≈ ∠ƒ〉 〉〉

 ⊂≡≈∂″≡±↔↔∂↔♠↔×∂″♠←↑↓°↑↔↔∂⌠ °∂♥♠←↑≡± ♥≡←∂≥♠≡≡↔⌠
⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±×∂←♠♠±±∂↔↔≡≥♠♥∂↑←↔°⌠ ≡∇⊃⌠ ⊃•∫
±≡± ∨±♥∂↑°±″≡±↔ ∠ƒ⌠ 〉〉



 

 ∅″↓;↑∂←↔)↔≡×±∂±≡± ↔♠↔×∂″♠←↑↓°↑↔↔∂⌠ °∂♥♠←↑∂⌠ ⋅≡≥∫
←∂±÷∂± ×♠↓♠±×∂⌠ ×♠↓♠±×∂←♠♠±±∂↔↔≡≥♠♥∂↑←↔°⌠ ∨±♥⌠
⊃•±≡± ∨±♥∂↑°±″≡±↔ ∠ƒ⌠ 〉〉

 °∂♥♠←↑≡± ↓ƒ←;×)∂±↔∂⌠ ↑×≡±±≡↔≡×±∂±≡± ƒ≥≡∂←←♠♠±±∂∫
↔≡≥″⌠ ⊂∂↔° ∠ƒ ñ √±±°♥↑…• ∠ƒ〉 〉〉

 °∂♥♠←↑≡± °←ƒ≥≡∂←×♥∫≥♠≡⌠ ×↔♠∝≡± ∝ ♥≡←∂•♠°≥∫
≥°± ƒ≥≡∂←←♠♠±±∂↔≡≥″⌠ ⊆″°≥≥ ∧∂±≥±≈ ∠ƒ〉 〉〉

 °∂♥♠←↑≡± ←≡″×♥≥♠°±±°←⌠ ↓°•∝↑×≡±±♠←∫
←♠♠±±∂↔≡≥″⌠ ∪⊂∉ ∧∂±≥±≈ ∠ƒ〉 〉〉

 ;±←∂♥;ƒ≥;± ×↔↔″∂±≡± °∂♥♠←↑≡± ×°•≈≥≥⌠ ƒ≥≡∂←∫
←♠♠±±∂↔≡≥″↔←°∂±≡± ←≡≥♥∂↔ƒ←⌠ √±←∂±))↑∂↔°∂″∂←↔° ∉°±↔≡×
∠ƒ〉 〉〉

≡↔↑°≥∂∂×≡±±≡

 ≡↔↑°∫ñ↑∂≈≡ƒ•↔≡ƒ← ♥;≥∂≥≥; ⊆♠°•°≥•↔∂∫↔∂±×ƒ≥;⌠ ∅″∫
↓;↑∂←↔)♥∂×♠↔♠←↔≡± ↑♥∂°∂±↔∂←≡≥°←↔♠← ∅⊃⇒⌠ ∏××°
∉)ƒ↑ƒ ∂±≠↑⌠ ⊂↔↑≠∂…⌠ ⊆″°≥≥⌠ ⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±×∂⌠ ∨←∫
↓°°± ×♠↓♠±×∂⌠ ∂∂×≡±±≡∫ ∝ ♥∂≡←↔∂±↔;″∂±∂←↔≡↑∂)⌠ ∅⊄⊃


 ;±←∂″≡↔↑°⌠ •±×≡←♠♠±±∂↔≡≥″〉 ;±←∂″≡↔↑° ∠ƒ⌠ ⋅≡≥∫
←∂±÷∂± ×♠↓♠±×∂⌠ ∨←↓°°± ×♠↓♠±×∂ 〉〉

∨≥∂±×≡∂±°↔

 ♠↓≥≥∂←↔≡± ↓≥♥≡≥♠∝≡± ″∂↔°∂↔♠← ∝ ←∂∝°∂↔↔♠″∂±≡± °∂♥♠∫
←↑≡←←⌠ ↔°∂″∂↔∂≥°∝≡± ″∂↔°∂↔♠←⌠ ←∂∝°∂↔↔♠″∂±≡± ∝ ≥♠°±±≡
°∂♥♠←↑≡←←⌠ ƒ∫°← 〉〉

∠←ƒ≥≡∂←×♥± ←≡≥♥∂↔ƒ×←∂; •ƒ)≈ƒ±±≡↔;;± ←≡″×♥± ≥↔∂″∂←≡←←
∝ ↔↑♥∂↔↔≡←← ±∂∂↔; ↔;ƒ≈≡±±≡↔;;± ∝ ↓;∂♥∂↔≡↔;;±〉 ∂←;×←∂ ←≡″×♥
♥↑↔≡± °± ×;ƒ±±∂←↔≡↔↔ƒ ∝°∂↔×∂± ♠♠←∂ ←≡≥♥∂↔ƒ×←∂; ″″〉 ↓∂≥±↔♠±≡∂≈≡±
″∂≈≡± ×♠±±°←↔♠←←♠♠±±∂↔≡≥″⌠ ↓ƒ←;×)∂±↔∂↑↔×∂←♠∝≡± ≥∂←;↔↑×←↔≡≥♠↔ ∝
♥∂•≡∂↔↔∂± ↑×≡±↔″∂←≡± ←♠♠±±∂↔↔≡≥♠〉

∇ƒ×ƒ↔∂≥±±≡

;±←∂♥;ƒ≥; ×♠≥×≡≡ ″°°↔↔°↑∂↔∂≡±; °∂♥♠←↑≡± ≥;↓∂ ∝×≡± ≥♠≡≡± ×•∫
↔≡≡± °←±〉 ;±←∂♥;ƒ≥;± ≡↔≡≥;↓♠°≥∂±≡± °← °± ↓;;°←∂± ♥≡±≡∂≥∂∝)∂≈≡±



 

×;ƒ↔)←←; ∝ ″≡↔←;∂←≡←←; ↓°•∝°∂←°←←← ←∂∝∂↔←≡≡ ↓∂↔×;;± ≡≈♠←↔♠←×;ƒ∫
↔)←←; °≥≥♠↔ •♠♥∂≥ ↓∂•↓∂∂↑≡∂±≡≡±〉

⇒≥×♠↓≡↑;∂±≡± °∂♥♠←↑∂ °± ƒ•≈∂←↔≡↔↔ƒ ←≡± ≡↔≡≥;↓♠°≥≡≥≥ ←∂∝∂±±≡≡←≡≡±
↓∂≡±≡″↓;;± ≡↓↓;←↑≡≡± ↔;ƒ↔↔)″≥≥〉

°∂♥♠←↑≡←← ↔°∂″∂∂ ××←∂ ↓♠↑←∂←≡♠↑ ∝ ←≡″×♥∫≥♠≡≡←≡≡± °←∂↔∫
↔∂± ×♠♠≥♠♥←← ⊃←×∂±∂≡″≡←←; °± ≥♠≡≡± ×°≥″← ♥≡±≡×≡↑•°〉 ⊃≡±≡∫
↓∂××°∝ °± ƒ•↔≡≡±←; ±°∂± 〉 ⊄≥♥∂←∂± •♠°″↔↔♥ °← °∂♥♠←∫
↑≡←↔ ×;ƒ↔≡↔;;± ♥≡±≡∂≈≡± ↔≥♥∂↔≡≥×°∂±↔∂∂±〉

°∂♥♠←↑≡± ≡↔≡≥;×;↑∝≡←←; °± ↓♠∂←↔°≥♠≡⌠ ∝°≥≥ ←∂∝∂↔←≡♥ ↑±↔±∂∂↔↔ƒ °±
←♠°∝≡≥↔♠ ↑♥°××± ≥♠°±↔°↔ƒƒ↓↓∂±;〉 ∨↔≡≥;°←←← °± ″ƒ)← ←;∂≥ƒ±ƒ↔↔;
↓♠♠←↔°⌠ ←∂∂↑↔°≥°•×↑≡ ∝ ♥°×≥≥∂°∂↔〉

⇒←≡″×♥∫≥♠≡≡≥≥ °± ×;ƒ±±∂←←; ;±←∂″≡↔↑°± ↑×≡±±♠←↔ƒ)↔〉 °∂♥♠∫
←↑≡± ←≡″± ♠↔↔←↑≡± ↓♠°≥≡∂±≡± ←∂←;;±×;ƒ±↔∂ ♥≥″∂←↔♠♠ ♥♠°≈≡±
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Näkymä etelästä.

Näkymä kaakosta.



Ote maakuntakaavastaKoivusaariLiite asemakaavaluonnos
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoAsemakaavaosastoKoivusaari-projekti



Ote 2. vaihemaakuntakaavastaKoivusaariLiite asemakaavaluonnos
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoAsemakaavaosastoKoivusaari-projekti



Ote Yleiskaava 2002:staKoivusaariLiite asemakaavaluonnos
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoAsemakaavaosastoKoivusaari-projekti



Koivusaaren osayleiskaavaLiite asemakaavaluonnos Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoAsemakaavaosastoKoivusaari-projekti



Koivusaaren osayleiskaavaLiite asemakaavaluonnos Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoAsemakaavaosastoKoivusaari-projekti



Valtakunnallisesti tai seudullisestitärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-vardin tai pääkadun maanalainen taikatettu osuus

Östersundom ei kuulukaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1
Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1
Asuntovaltainen alue A2
Asuntovaltainen alue A3
Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnanaluekokonaisuus
Toimitila-alue
Yhdyskuntateknisen huollonalue

Satama
Puolustusvoimien alue
Virkistys- ja viheralue
Merellisen virkistyksenja matkailun alue
Viheryhteys
Rantaraitti
Vesialue

Rautatie asemineen
Metro asemineen
Raideliikenteenrunkoyhteys

Pikaraitiotie
Raideliikenteen yhteystarve
Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeätie tai katu eritasoliittymineen
Kaupunkibulevardi
Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,jota päätös koskee. Yleiskaava kattaakaupungin hallinnollisen alueenpoislukien Östersundom.

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta(kaupunginvaltuusto 26.10.2016)Liite asemakaavaluonnos
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoAsemakaavaosastoKoivusaari-projekti





Liite 3Suunniteltu maankäyttö ilman Länsiväylän kattamista Katajaharjun kohdallaTieliikenteen päiväajan (07-22) keskiäänitaso (LAeq) ulkoalueilla ja kattopihoillaVuoden 2025 ennustetilanne ilman uusia meluesteitä

PÄIVÄAJAN OHJEARVO 55 dB YLITTYYKELTAISESTA VÄRIVYÖHYKKEESTÄALKAEN
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Liite 4Suunniteltu maankäyttö ilman Länsiväylän kattamista Katajaharjun kohdallaTieliikenteen päiväajan (07-22) keskiäänitaso (LAeq) ulkoalueilla ja kattopihoillaVuoden 2025 ennustetilanne uusin meluestein
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Koivusaaren asemakaavaluonnos, ruoppauskartta

Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Teknistaloudellinen toimisto TEK



Koivusaaren asemakaavaluonnos, rantarakenteet

Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Teknistaloudellinen toimisto
HIK TEK
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Helsingin kaupunkiKaupunkisuunnitteluvirastoTeknistaloudellinen toimistoKaarina Laakso TEK

KoivusaariSedimenttien läjityskelpoisuus- alustava luokitus

Tutkimuspisteet ja luokitteluTilanne 12/2016



Helsingin kaupunkiKaupunkisuunnitteluvirastoTeknistaloudellinen toimistoKaarina Laakso TEK

KoivusaariSedimenttien läjityskelpoisuus- pohjoisosa poikkileikkaus



Helsingin kaupunkiKaupunkisuunnitteluvirastoTeknistaloudellinen toimistoKaarina Laakso 14.12.2016 TEK

KoivusaariMaaperän pilaantuneisuus jaalustava riskinarvioon perustuva kunnostustarve

Huom.Kunnostustaparatkaistaanjatkosuunnittelussa ja
lupamenettelyssä.



Helsingin kaupunkiKaupunkisuunnitteluvirastoTeknistaloudellinen toimistoKaarina Laakso TEK

KoivusaariTäyttöalueen pilaantuneisuusPoikkileikkaus

Arvioitu jätetäyttö ja pilaantuneisuusTilanne 12/2016



Länsiväylän kattaminen

Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Teknistaloudellinen toimisto
MJu TEK














