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Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
toivomusponnesta, joka koskee Lauttasaaren rantojen luonnonmu-
kaisuutta (a-asia)

Pöydälle 14.02.2017

HEL 2016-012082 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle: 

Luonnontilaisten rantojen merkitys ja arvo on otettu huomioon yleiskaa-
van viherverkoston suunnittelun yhteydessä. 

Yleiskaavassa edellytetään, että rannat suunnitellaan julkisina uusilla 
rakentamisalueilla. Yleiskaava määrää myös luontoarvojen säilyttämi-
sestä ja paikallisen viheralueverkoston jatkuvuudesta ja kulttuuriympä-
ristön huomioimisesta. Nämä tavoitteet otetaan huomioon myös Lautta-
saaren rantojen jatkosuunnittelussa. 

Lauttasaaren koillisosa on uudessa yleiskaavassa osoitettu keskusta-
alueeksi (kantakaupunki C2), jota kehitetään toiminnallisesti sekoittu-
neena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, 
puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä kaupunkikulttuurin alu-
eena. Kaavaselostuksessa on visioitu Lauttasaaren yhdistyvän Länsi-
väylän bulevardin välityksellä osaksi kantakaupunkia. Yleiskaava mah-
dollistaa jonkin verran meritäyttöä Lemislahdessa. Lauttasaaressa kä-
velyolosuhteita on ajateltu parannettavan Lauttasaarta kiertävällä ran-
tareitillä, joka on mahdollista liittää osaksi Seurasaarenselkää kiertävää 
reittiä. 

Lauttasaaren pohjoisosa on yleiskaavassa osoitettu asuntovaltaiseksi 
alueeksi (A2). Aluetta kehitetään asumisen ohella virkistys- ja liikunta-
palvelujen käyttöön. Jatkosuunnittelussa huomioidaan Helsingin luonto-
tietojärjestelmässä osoitetut arvokkaat luontokohteet. Muut Lauttasaa-
ren rannat on yleiskaavassa osoitettu pääosin virkistys- ja viheralueiksi, 
joilla luonnontilaisten rantojen säilyttäminen on mahdollista.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Hyväksyessään yleiskaavan 26.10.2016 kaupunginvaltuusto hyväksyi 
seuraavan toivomusponnen:
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Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että Lautta-
saaren rannat jätetään niin luonnollisiksi kuin mahdollista. (Sirpa Asko-
Seljavaara) 

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 1.3.2017 mennessä.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
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