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Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 102
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Ksv 0845_2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle lisäselvityk-
siä varten niin, että asia tulee lautakunnan käsittelyyn seuraavan ker-
ran 25.4.2017.

Käsittely

28.02.2017 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle lisäselvityksiä varten niin, että 
asia tulee lautakunnan käsittelyyn seuraavan kerran 25.4.2017.

14.02.2017 Pöydälle

31.01.2017 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Mikko Reinikainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37206

mikko.reinikainen(a)hel.fi

Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 19.10.2016
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Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa uuden asunto- ja työpaikka-
alueen rakentaminen Koivusaareen (n. 5 000 asukasta ja n. 3 800–4 
500 työpaikkaa) uuden metroaseman ympärille, Vattusaaren keskeisel-
le yritysalueelle. Kaikista suunnitelluista asunnoista ja työpaikoista on 
kävelyetäisyys asemalle ja uusi asunto- ja työpaikka-alue asettuu myös 
Länsiväylän ja nopean pyöräilyreitin varrelle. Suunnittelualue sijaitsee 
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Lauttasaaren länsipuolella noin viiden kilometrin päässä Helsingin ydin-
keskustasta ja muutosalueelle on osoitettu Kantakaupunki C2-määräys 
joka myös mahdollistaa asuntokaavoituksen. Asemakaavan muutos 
koskee Koivusaaren maa-aluetta, ympäröivää merialuetta, Länsiväylää 
ja maapenkereitä Koivusaaren itä- ja länsipuolella. Lisäksi alueeseen 
kuuluvat Länsiväylän reunustat tien ja korttelialueiden välissä Kataja-
harjun sillalle asti. Asemakaava-alueella on käynnissä Länsimetron ra-
kennustyöt. Koivusaaren aseman Lauttasaaren puoleinen sisäänkäynti 
valmistuu vuoden 2016 aikana. Koivusaaren maanalaisen aseman to-
teuttamiselle välttämättömät poistumistieyhteydet ja ilmanvaihtokuilut 
rakennetaan samalla valmiiksi Koivusaaren puoleisen sisäänkäynnin 
myöhempää toteuttamista varten.

Alueen kouluihin, Myllykallion kouluun sekä ruotsinkieliseen Drumsö 
lågstadieskolaniin kohdistuu jo lähivuosina kasvupaineita ja nyt käyn-
nistynyt asemakaavavaihe mahdollistaa uudemman tarvekartoituksen 
tilojen mitoituksen suhteen osana laajempaa kokonaistarkastelua. Ko-
konaissuunnittelussa on otettava huomioon asumisen, toimitilojen ja lii-
ketilojen riittävät tilanvaraukset ja pystyttävä arvioimaan olemassa ole-
vien kiinteistöjen riittävyys. 

Koivusaaren osalta varhaiskasvatus- ja koulutilojen mitoitus perustuu 
virastojen kanssa käytyihin neuvotteluihin ja saatuihin mitoitusohjeisiin, 
joiden mukaan noin 5 000 asukasta tuottaa Koivusaaressa tarpeen ra-
kentaa päiväkoti koivusaarelaisille ja ala-asteen tiloja noin sadalle 1–2-
luokkalaiselle. Mitoitusta on syytä katsoa koulun osalta uudelleen kaa-
van edetessä. Suunnitelmassa Koivusaaren korttelitalon laajuus (päivä-
koti + ala-aste 1–2 luokat) on 3 300 kem2.

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 22.04.2016 § 32
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Päätös

Pelastuslaitos päättää antaa Koivusaaren asemakaavamuutoksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1237-00/16 seuraavan kanna-
noton:

Pelastuslaitos toteaa, että kaavan jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä 
erityistä huomioita alueen sammutusvesijärjestelyihin. Uusien alueiden 
sammutusvesijärjestelyiden suunnittelu on tehtävä yhteistyössä pelas-
tuslaitoksen kanssa. Kaavoituksessa on myös varauduttava mahdollis-
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ten maanpäällisten palovesipostien tarvitsemiin tilavarauksiin, jotka sel-
viävät tarkemmin vasta sammutusvesijärjestelyiden suunnittelussa.

Myös rakennusten pelastusturvallisuuteen ja etenkin asuinrakennusten 
varatiejärjestelyihin on kiinnitettävä jatkosuunnittelussa huomiota. Kaa-
valuonnoksessa esitetyt katu- ja reittivaraukset johtavat useammassa 
asuinkerrostalojen korttelissa siihen, että kaikkien asuntojen varatiet on 
mahdollista järjestää vain rakennuksen toiselle puolelle. Riippuen tule-
vien asuntojen koosta ja sijoituksesta, voi olla tarpeen suunnitella vara-
tiejärjestelyitä rakennusten kummallekin sivustalle. Tämä tulisi huomioi-
da kaavassa varaamalla myös pelastustiekäyttöön soveltuvia reittejä 
riittävästi.

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt pelastuslaitoksen kannanottoa 
Koivusaaren asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta 1237-00/16.

Suunnittelualue sijaitsee Lauttasaaren länsipuolella noin viiden kilomet-
rin päässä Helsingin ydinkeskustasta. Espoon ja Helsingin välinen kau-
pungin raja sijaitsee Koivusaaren ja Hanasaaren välissä. Asemakaa-
van muutos koskee Koivusaaren maa-aluetta, ympäröivää merialuetta, 
Länsiväylää ja maapenkereitä Koivusaaren itä- ja länsipuolella. Lisäksi 
alueeseen kuuluvat Länsiväylän reunustat tien ja korttelialueiden välis-
sä Katajaharjun sillalle asti.

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa uuden asunto- ja työpaikka-
alueen rakentaminen Koivusaareen (n. 5 000 asukasta ja n. 3 800–4 
500 työpaikkaa) uuden metroaseman ympärille.

Koivusaaren kaupunginosan laajentuessa huomattavasti nykyisestä, on 
tärkeää, että tulevien asukkaiden ja työntekijöiden turvallisuus sekä pe-
lastuslaitoksen toimintaedellytykset alueella on turvattu. Näihin voidaan 
kaavassa vaikuttaa tekemällä riittävät tilavaraukset sekä sammutusve-
si- että pelastus- ja varatiejärjestelyille alueella.

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31237

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 18.4.2016
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Helsingin kaupunki Esityslista 11/2017 4 (6)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Akp/1
25.4.2017

Kaupunkisuunnitteluviraston pyytää rakennusviraston kannanottoa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1237-00/16, 25.4.2016 mennes-
sä.

Alustavassa asemakaavaluonnoksessa Länsiväylä on tiealuetta. Bule-
vardin kaavoitusta voidaan tutkia kun yleiskaavan ratkaisuista on pää-
tetty. Tien muuttaminen bulevardiksi vaatii sopimusta maankäytön 
muutoksista valtion kanssa.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaan.

Rakennusvirastossa Koivusaaren asemakaavoituksen yhteyshenkilöinä 
toimivat aluesuunnittelija Anu Kiiskinen ja suunnitteluinsinööri Olli 
Haanperä.

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 15.4.2016
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Koivusaari on kallioista aluetta. Myös maapeitteisten alueiden kalliopin-
ta on pääosin lähellä maanpintaa. Maaperä on enimmäkseen kitka-
maata ja vanhaa louhetäyttöä, jonka alla on paikoin savea ja silttiä. 
Noin puolet nykyisen Koivusaaren maa-alueelle sijoittuvista rakennuk-
sista on perustettavissa maanvaraisesti ja puolet paaluilla. Koivusaaren 
maa-alueen rakennettavuus on pääosin hyvä. Koivusaaren maanpinta 
on pääosin tason +3,0 alapuolella, joten nykyiselle maa-alueelle raken-
taminen vaatii runsaasti täyttöä.

Koivusaaren maa-alueen laajentaminen merialueelle vaatii merenpoh-
jan ruoppaamista ja täyttöä. Koivusaaren ranta-alueiden vesisyvyys on 
kohtuullinen, savikerrokset ovat ohuet ja alueella on vain vähän vai-
keasti rakennettavia vanhoja täyttöjä. Koivusaaren rantojen ja merialu-
een rakennettavuus on parempi kuin Helsingin rannikolla keskimäärin. 
Ruoppauksen ja täyttötyön onnistuessa pääosa uuden täyttöalueen ra-
kennuksista voidaan perustaa maanvaraisesti.

Ennen rakentamista Koivusaari olisi logistisesti järkevä alue Helsingin 
massojen käsittelyyn. Varastoituja massoja olisi mahdollista käyttää 
täyttöinä ja esikuormituspenkereinä, mikä pienentäisi perustamiskus-
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tannuksia. Koivusaaren täyttötöiden massatarpeen turvaamiseksi ja 
materiaalikustannusten pienentämiseksi on taloudellisesti järkevää va-
rata etukäteen suurehkoja louhintakohteita.

Lisätiedot
Harri Ruotsala, projektipäällikkö, puhelin: 310 70871

harri.ruotsala(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 12.4.2016
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 22.3.2016

Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavahanketta kulttuuriympäristön 
vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon. 

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa uuden asunto- ja työpaikka- 
alueen rakentaminen Koivusaareen (n. 5000 asukasta) uuden metroa-
seman ympärille. Koivusaaren asema seudun kaupunkirakenteessa 
muuttuu nykytilanteeseen nähden Länsimetron rakentamisen myötä.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Koivusaaren osayleiskaavan 
14.1.2015, mutta kaava ei ole lainvoimainen muutoksenhakuprosessin 
ollessa kesken.

Asemakaavan luonnoksessa Koivusaaressa suurin osa kortteleista on 
merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Asuinkerrostalojen 
korttelialuilla rakennusten kerrosluvut vaihtelevat 4-8 kerroksen välillä. 
Koivusaaren tärkeimmät virkistyspalvelut liittyvät veneilyyn. Satamien 
suunnittelu on tärkeä osa Koivusaaren suunnittelua.

Nykyinen Koivusaari on muodostunut alun perin kahdesta saaresta: 
Koivusaaresta (Björkholmen) ja Leppäsaaresta (Alholmen). Suurin osa 
saarella nykyisin sijaitsevista rakennuksista liittyy veneilyyn. Aiemmin 
siellä on ollut myös pienteollisuutta. Alueen eteläpuolta on käytetty kaa-
topaikkana1950-luvulle asti. Jorvaksentie Lauttasaaren, Koivusaaren, 
Hanasaaren, Karhusaaren ja mantereen välille valmistui 1935. Ruoho-
lahden ja Espoon Haukilahden välinen moottoritieosuus avattiin 1965. 
Alueen läpi kulkeva leveä Länsiväylä on hallitseva piirre Koivusaarelle. 
Saaren pienvenesatamat ja pursiseurat ovat tehneet alueesta merelli-
sen keskuksen.

Koivusaaren pohjoinen rantaviiva on osittain luonnontilainen ja paikoin 
tukimuurein rakennettu ja se sisältää kiinteitä laiturirakenteita. Koivu-



Helsingin kaupunki Esityslista 11/2017 6 (6)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Akp/1
25.4.2017

saaren eteläpuoli on veneseurojen käyttämää aluetta.  Eteläisin kärki 
on säilynyt vapaana ja siellä on suojeltu merenrantaniitty.

Kaupunginmuseon Lauttasaaren rakennusinventoinnissa (2003) on ar-
votettu yksi kohde Koivusaaresta, entinen Radiator Oy putkiliikkeen va-
rasto ja verstas. Yksikerroksinen tiilinen rakennus on saaren itärannalla 
ja se on valmistunut vuonna 1939.  Kaupunginmuseo on arvottanut sen 
paikallishistoriallisesti merkittäväksi rakennukseksi. Rakennuksella ei 
kuitenkaan ole säilymisedellytyksiä, mitä kaupunginmuseo pitää valitet-
tavana.

Nykyisin lähinnä veneily- ja pienvenesatamakäytössä ja viheralueena 
toimivan Koivusaaren rakentaminen muuttaa merkittävällä tavalla Hel-
singin läntisen sisääntulon maisemaa tiiviisti rakennetuksi kaupunkiym-
päristöksi. Koivusaaren pinta-alaa kasvatetaan täytöillä, jolloin vesialue 
puolestaan supistuu. Tämä omalta osaltaan muuttaa merellistä maise-
maa rakennetuksi ympäristöksi.

Museovirasto lausuu vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta. 

Kaupunginmuseolla ei ole asemakaavan osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta ja asemakaavan muutosluonnoksesta huomautettavaa.

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi


