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§ 304
Koivusaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus nro 
12587 ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman)

HEL 2016-000235 T 10 03 03

Hankenumero 0845_2

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat tiimipäällikkö Mikko Reinikainen ja liiken-
nesuunnittelija Olga Veikkolainen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa 
jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Anni Sinnemäki: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Reinikainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37206

mikko.reinikainen(a)hel.fi
Miika Vuoristo, arkkitehti, puhelin: 310 37192

miika.vuoristo(a)hel.fi
Olga Veikkolainen, liikenneinsinööri, puhelin: 31037280

olga.veikkolainen(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12587 kartta, 

päivätty 19.5.2020
4 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12587 selostus, 

päivätty 19.5.2020
5 Havainnekuva 19.5.2020
6 Liittyminen kaupunkirakenteeseen, ympäristön rakeisuuskaavio
7 Näkymäkuvia, IKEA:n viitesuunnitelman materiaalia, Julkisen ulkotilan 

yleissuunnitelman materiaalia
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8 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7054) / 19.5.2020
9 Tilastotiedot
10 Vuorovaikutusraportti 31.1.2017, täydennetty 19.5.2020 ja asukastilai-

suuden (12.4.2016) muistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää

 asettaa 19.5.2020 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12587 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- 
ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaava koskee 31. 
kaupunginosan (Lauttasaari, Koivusaari) kortteleita 31150–31163, 
osaa kortteleista 31164, 31165, 31173 ja 31174 sekä katu-, puisto-, 
liikenne- ja vesialueita ja asemakaavan muutos koskee 31. kaupun-
ginosan (Lauttasaari, Koivusaari) katu-, puisto-, venesatama- ja ve-
sialueita. (muodostuvat uudet korttelit 31166–31178 sekä osa kort-
teleita 31164, 31165, 31173 ja 31174)

 päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupun-
kiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1 (puh. 
09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäi-
siä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdo-
tuksen sisältöä

 merkitä tiedoksi laaditut korttelikortit, jotka ovat kaavaselostuksen 
liitteenä.

Samalla lautakunta esittää kaupunginhallitukselle 

 asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12587 hy-
väksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennus-
lain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lau-
sunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiym-
päristölautakunnassa.

Esittelijän perustelut

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Koivu-
saaren maa-aluetta, ympäröivää merialuetta, Länsiväylää ja maapen-
kereitä Koivusaaren itä- ja länsipuolella. Lisäksi alueeseen kuuluvat 
Länsiväylän reunustat tien ja korttelialueiden välissä Katajaharjun sillal-
le asti. Kaava-alue sijaitsee Lauttasaaren länsipuolella noin viiden ki-
lometrin päässä Helsingin ydinkeskustasta. Espoon ja Helsingin väli-
nen kaupungin raja sijaitsee Koivusaaren ja Hanasaaren välissä. 

Suunnittelualue on osa Lauttasaaren kaupunginosaa Länsi-
Helsingissä. Koivusaari rajautuu lännessä Espoon kuntarajaan ja idäs-
sä Lauttasaaren Katajaharjun alueeseen. Pohjoisessa ja etelässä 
aluetta ympäröi merialue. Suunnittelualueeseen kuuluvat Koivusaaren 
maa-alue, ympäröivää merialuetta, Länsiväylä ja maapenkereet Koivu-
saaren itä- ja länsipuolella. Lisäksi alueeseen kuuluvat Länsiväylän 
reunustat tien ja korttelialueiden välissä Katajaharjun sillalle asti.

Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asunto- ja työpaikka-alueen raken-
tamisen Koivusaareen (n. 5 000 asukasta ja n. 3 300–4 000 työpaik-
kaa, 25–30 m2/työntekijä) uuden metroaseman ympärille. 

Kaavaratkaisu on tehty, koska Koivusaaren sijainti tehokkaan joukkolii-
kenneyhteyden varrella tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden täydentää 
kaupunkirakennetta. Tavoitteena on, että Koivusaareen rakennetaan 
uusi asunto- ja työpaikka-alue metroaseman ympärille. Kaupunkiraken-
teen lähtökohtana on uuden tehokkaan joukkoliikenneyhteyden ohella 
ympäröivä saaristomaisema ja meri. Suunnittelun tavoitteena on hyö-
dyntää merellistä ympäristöä ja maisemaa mahdollisimman monipuoli-
sesti asuinympäristön, julkisen ulkotilan ja työ- ja liiketilojen suunnitte-
lussa. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, että kai-
kista suunnitelluista asunnoista ja työpaikoista on kävelyetäisyys met-
roasemalle. Asunnot, työtilat ja julkiset ulkotilat aukeavat erilaisiin vaih-
televiin merellisiin ympäristöihin. Merelliset toiminnot, kuten veneily 
ovat osa Koivusaaren suunniteltua identiteettiä ja tärkeimmät julkiset 
ulkotilat sijoittuvat rannoille. 

Alueelle on suunniteltu uusi metroaseman ympärille rakentuva kaupun-
ginosa. Koivusaari tarjoaa kaupunkimaisen asumisvaihtoehdon niille, 
jotka arvostavat palvelujen hyvää saavutettavuutta, tehokasta joukkolii-
kennettä ja keskustan läheisyyden tarjoamaa mahdollisuutta monipuo-
liseen kaupunkielämään. Alueella on kaksi suurta venesatamaa, jotka 
sopivat pursiseurojen käyttöön. Koivusaaresta suunnitellaan toiminnal-
lisesti monipuolinen alue, jossa erilaiset asuinkorttelit ja asumismuodot 
ovat mahdollisia ja merimaisema näyttäytyy niin asuntoihin, toimitiloihin 
kuin julkiseen tilaan. Toimistotyöpaikat ja kaupalliset palvelut Koivusaa-
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ren keskustassa tuovat alueelle toimintaa ja ihmisiä myös päivällä. Koi-
vusaaren keskustaan on suunniteltu IKEA:n tavaratalo ja siihen liittyviä 
muita liike- ja toimitiloja, jotka parantavat palvelutarjontaa koko Helsin-
gissä ja monipuolistavat Koivusaaren kaupunkirakennetta.

Koivusaarelle on suunnitelmassa luotu omaleimainen ja tunnistettava 
hahmo ja identiteetti joka noudattaa yleisen kansainvälisen kilpailun 
voittaneen ehdotuksen pohjalta kehitellyn suunnitelman keskeisiä aja-
tuksia. Koivusaaren korttelit rajaavat saaristomaisemaa polveilevin ja 
kaartuvin julkisivuin niin, että rakennetun ja rakentamattoman alueen 
raja on selvä. Koivusaaren sisäosiin muodostuu suojattuja mittakaaval-
taan ja tilan tunnultaan intiimejä piha- ja katutiloja. 

Uutta asuntokerrosalaa on 194 560 k-m2. Liike- ja toimitilakerrosalaa 
on 79 000 k-m2 ja julkista rakentamista 8 200 k-m2.

Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on e=2,26. 

Asukasmäärän lisäys on n. 5 000 asukasta. Työpaikkamäärän lisäys n. 
3 300–4 000 työpaikkaa.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma piir.nro 
7054, jonka mukaan uusi katu Vaskilahdenkatu yhdistää Lauttasaa-
reen, Koivusaaren eritasoliittymä korvaa Katajaharjun eritasoliittymän, 
Länsiväylän yli rakennettava Koivusaaren puistokatu yhdistää eteläisen 
ja pohjoisen Koivusaaren toisiinsa. Katujen sekä ranta- ja puistoreittien 
muodostama jalankulkuverkko on kattava. Metroasemalle on luontevat 
ja suorat yhteydet. Pyöräily on katuluokasta riippuen pyöräkaistoilla tai 
ajoradalla. Katuverkkoa täydentävät puistoraitit ja pihakadut. Pyörälii-
kenteen pääreitti - Länsibaana on Länsiväylän pohjoispuolella. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Koivusaari 
muuttuu nykyisestä väljästi veneilijöiden käyttöön rakennetusta ja osit-
tain virkistyskäytössä olevasta saaresta kaupunkimaisesti rakennetuksi 
saareksi ja Koivusaari liittyy osaksi metron varren tiivistyvää ja Espoo-
seen jatkuvaa kaupunkirakennetta. Rakennetulla Koivusaarella on tun-
nistettava omaleimainen identiteetti, joka syntyy pehmeästi kaartuvista 
kortteleista ja alueen päistään keskiosaan loivasti nousevasta aluesil-
huetista.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukainen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 25.4.2017 alueen asemakaa-
va- ja asemakaavan muutosluonnoksen jatkosuunnittelun pohjaksi ja 
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päätti samalla, että jatkosuunnittelussa pyritään liikenneratkaisuissa ja 
liikenteen ohjauksella estämään läpiajoliikenteen valuminen Lauttasaa-
ren katuverkkoon.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on kaksi suurehkoa venesatamaa ja saarella sijaitsevat raken-
nukset liittyvät enimmäkseen veneilytoimintaan. Rakennuksista merkit-
tävimmät ovat NJK:n pursiseuran puusta rakennettu rakennusryhmä 
kerho-, koulutus ja varastotiloineen, veneilyalan liikkeen käytössä oleva 
vanha rappausjulkisivuinen teollisuusrakennus saaren itäreunalla ja 
punatiilinen edustushuvila rantasaunoineen Länsiväylän pohjoispuoli-
sella osalla saarta.

Länsiväylä kulkee Koivusaaren halki. Tiemaisema ja tiealueen vaatima 
maa-alue on aluetta voimakkaasti leimaava elementti. Leveä tiealue ja-
kaa alueen toiminnallisesti ja visuaalisesti kahtia erottaen saaren etelä- 
ja pohjoisosan toisistaan.

Koivusaaren etelä- ja pohjoiskärjet ovat puustoisia ja enimmäkseen 
luonnonrantaisia.  Saaren eteläkärjessä on puistoalue, jossa sijaitsee 
avokallioita, siirtolohkare ja rantaniitty. Alkuperäinen Koivusaari on yh-
distetty sen eteläpuolella sijainneeseen pienempään Leppäsaareen 
täyttömaalla.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1977-2012. Kaavo-
jen mukaan Länsiväylän eteläpuolinen osa Koivusaarta, vesialue saa-
ren länsipuolella ja Vaskilahden alue on merkitty asemakaavassa ve-
nesatama-alueeksi (Uvs). Koivusaaren eteläkärki on asemakaavassa 
puistoaluetta (P) samoin kuin osia saaren keskellä. Lisäksi Koivusaa-
ressa on katualuetta. 

Alueella on lisäksi voimassa Länsimetron rakentamista varten laaditut 
asemakaavat vuosilta 2009 ja 2012. Asemakaavojen mukaan Koivu-
saareen voi toteuttaa metrotunnelin ja Koivusaaren aseman Lauttasaa-
ren puoleisen sisäänkäyntirakennuksen sekä ilmavaihdon, paloturvalli-
suuden ja huollon kannalta välttämättömät rakenteet Koivusaaressa.

Länsiväylän pohjoispuolella oleva osa Koivusaaresta on asemakaavoit-
tamatonta aluetta.

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen maa- ja vesialueet. Porstan 
saari on yksityisomistuksessa. Länsiväylän aluetta hallinnoi valtio. Kaa-
varatkaisu on tehty kaupungin aloitteesta. 

Kaavaratkaisun kustannukset
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Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti (04/2020):

Esirakentaminen        45 - 50 milj. euroa
Ranta-alueet ja –rakenteet 30- 35 milj. euroa
Kadut ja aukiot 15 milj. euroa
Puistot ja virkistysalueet  10 milj. euroa
Länsiväylän siltakansi 15 milj. euroa
Julkiset rakennukset 30 milj. euroa
Länsiväylän järjestelyt  20 milj. euroa
  
Yhteensä n. 170 milj. euroa

Kustannusarvio ei sisällä liikenteen väliaikaisratkaisuja. Metroaseman 
ja siihen liittyvien maanalaisten tilojen kustannuksista neuvotellaan jat-
kossa erikseen.

Länsiväylän alueen rakennustöiden kustannukset täsmentyvät erikseen 
laadittavassa tiesuunnitelmassa ja kustannusten jakoperusteista sovi-
taan erikseen valtion ja kaupungin kesken.

Kokonaisuudessaan kustannuksia on arvioitu aiheutuvan noin 170 mil-
joonaa euroa. Uutta kaavoitettavaa kerrosalaa kohden aiheutuu kus-
tannuksia noin 600 euroa/k-m2.

Kaupungille kertyy tuloja uuden kaavoitettavan rakennusoikeuden 
myymisestä ja vuokraamisesta. AM-ohjelman mukaisen hallinta- ja ra-
hoitusmuotojakauman perusteella rakennusoikeuden arvo on noin 240 
- 250 miljoonaa euroa. 

Muut kustannukset

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää myös uusien kunnallisteknisen 
huollon verkostojen rakentamista. Näistä kustannuksista pääsääntöi-
sesti vastaavat verkonhaltijat. Kustannukset jakaantuvat seuraavasti;

Vesihuolto 6,6 milj. euroa
Kaukolämpö 2,3 milj. euroa
Sähköverkko 3,5 milj. euroa
  
Yhteensä 12,4 milj. euroa

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana
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Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. Kau-
punkisuunnittelulautakunta on käsitellyt 25.4.2017 esitetyt mielipiteet, 
kannanotot ja vastineet niihin hyväksyessään Koivusaaren asemakaa-
va- ja asemakaavan muutosluonnoksen. 

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: 

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Väylävirasto (ent. Liikennevirasto)
 Museovirasto
 Uudenmaan ELY-keskus
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
 sosiaali- ja terveystoimiala

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat Koivusaaren asunto- ja työpaikka-
alueen rakentamiseen hyvien jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikenneyh-
teyksien varrelle. Kaavaratkaisu tukee Helsingin seudun liikennejärjes-
telmäsuunnitelma HLJ 2015 tavoitteiden toteuttamista ja seudun MAL-
tavoitteiden toteuttamista. Kaavan tiivis metroasemaan tukeutuva kau-
punkirakenne on ilmastotavoitteita edistävä samoin kuin esitetyt toi-
menpiteet kokonaisautopaikkamäärän vähentämiseksi. Lisäksi kanna-
notot kohdistuivat Länsiväylän aiheuttamiin melu- ja ilmanlaatu haittoi-
hin, joiden häiriöt on huomioitava asemakaavamääräyksin.

Kannanotoissa todetaan Länsiväyläväylän olevan tiealuetta ja bulevar-
din (kadun) kaavoitusta voidaan tutkia, kun yleiskaavan ratkaisuista on 
päätetty. Tien muuttaminen bulevardiksi vaatii sopimusta maankäytön 
muutoksista valtion kanssa.

Viranomaisten kannanotot kohdistuivat alueen vesijohto-, jäte- ja hule-
vesijärjestelmään. Nykyistä järjestelmää ei ole mahdollista käyttää alu-
een lopullisessa vesihuollossa vaan tilalle rakennetaan uudet vesihuol-
lon ja viemäröinnin verkostot. 
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Koivusaaren rakentamista koskevassa viranomaisten kannanotossa 
todetaan, että ennen rakentamista Koivusaari olisi logistisesti järkevä 
alue massojen varastointiin. Koivusaaren täyttötöiden massatarpeen 
turvaamiseksi olisi taloudellisesti järkevää varata etukäteen suurehkoja 
louhintakohteita. Koivusaaren rantojen ja merialueiden rakennettavuus 
on parempi kuin Helsingin rannikolla keskimäärin. Rannan toimintoja 
suunniteltaessa alueelle johtavat väylät ja niillä kulkevan vesiliikenteen 
vaikutukset tulee huomioida rantarakenteiden suunnittelussa, sijoitta-
misessa ja toteuttamisessa.

Pelastusviranomaisten kannanotto kohdistui alueen sammutusvesijär-
jestelyihin sekä pelastusturvallisuuteen.

Opetus- ja sosiaaliviranomaisten kannanotot kohdistuivat Koivusaaren 
varhaiskasvatus- ja opetustilojen riittävään mitoitukseen, koska Lautta-
saaren kouluihin kohdistuu jo lähivuosina kasvupaineita. Ikäihmisten 
sosiaali- ja terveyspalvelujen sijoittaminen Koivusaareen tulee mahdol-
listaa asemakaavassa. 

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, 
että Koivusaaren liikennesuunnitelmassa on huomioitu bussien liiken-
nöinti Koivusaaren kautta. Länsiväylä on merkitty asemakaavaehdo-
tuksessa maantien alueeksi ja sen rajaus sisältää Koivusaaren kohdal-
le suunnitellun liittymäalueen katuverkkoon liittyviin kiertoliittymiin (Ala-
hanka, Ylähanka) asti. Pelastusajoreittien periaatteet on esitetty selos-
tuksen liitteenä. Kaava mahdollistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sijoit-
tamisen Koivusaareen. Koivusaarta ympäröivällä merialueella on tehty 
vedenalaisen kulttuuriperinnön selvitys, jonka perusteella kaava-
alueelta löytynyt hylky on merkitty asemakaavaan sm-merkinnällä alu-
eeksi, jolla sijaitsee vedenalainen muinaisjäännös. Kaavaan on lisätty 
määräys, jonka mukaan 

Koulu- ja päiväkotitilojen mitoitusta on tarkistettu ja tontin rakennusoi-
keutta on asemakaavassa kasvatettu.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat pitkälti samoihin seikkoihin kuin pitkän kaavapro-
sessin aikana aikaisemmissa vaiheissa. 

Laajoja meritäyttöjä vastustetaan. Täytöt ovat liian lähellä Lauttasaaren 
länsirantaa. Koivusaaren liikennejärjestelmä on tilaa vievä, mutkikas ja 
moottoritieliittymä vie liian suuren tilan Koivusaaren muutenkin ahtaas-
ta alueesta. Katajaharjun liittymäramppien poistaminen hankaloittaa 
lauttasaarelaisten yhteyksiä Länsiväylälle. Liittymän vuoksi seudullinen 
pyöräilyreitti ei ole Koivusaaren kohdalla suora vaan se kiertää liitty-
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män. Alueen asukas- ja työpaikkamäärä on liian suuri ja rakentaminen 
siksi liian massiivista, korkeaa ja tehokasta. Merinäkymät Katajaharjun 
nykyisistä asunnoista ja tonteilta menevät pilalle ja asuntojen arvo las-
kee. Venekerhojen toimimisen edellytykset Koivusaaressa heikkenevät 
ja satamat ovat liian ahtaita mm. talvitelakoinnin järjestämistä varten. 
Koulu-ja päiväkotitilojen riittävyydestä Lauttasaaressa ja Koivusaaressa 
oltiin huolissaan. IKEA:n hankkeessa suurin huolenaihe oli liikenteen ja 
pysäköinnin toimivuus. Tavaratalon pelättiin ruuhkauttavan liikennettä 
Länsiväylällä ja pysäköinnin leviävän myös Katajaharjun katualueille. 
Rakentamisen aikataulu ja rakentamisen aiheuttamat häiriöt ja tilapäis-
järjestelyt aiheuttavat niin ikään huolta asukkaissa. Erityisesti esille on 
noussut Koivusaaren rakentamista varten suunniteltu maa-ainesten 
kierrätyskenttä ja rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt ja siihen liit-
tyvä melu.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että Koivusaaren mi-
toitus, täyttöalueen koko, rakentamisen korkeudet ja rakentamisen 
määrä on pyritty pitämään maltillisena huolimatta uuden joukkoliiken-
neyhteyden ja kaupungin asuntotuotantotavoitteiden aiheuttamista pai-
neista vielä suurempaan asunto- ja työpaikkamäärään Koivusaaressa. 
Meritäytöt ovat suhteessa Koivusaaren nykyiseen kokoon mittavat, 
mutta ne on rajattu kuitenkin niin, että koko alue rakentuu kävelymat-
kan päähän uudesta metroasemasta ja Lauttasaaren ja Koivusaaren 
väliin jää suurehko vesialue. Koivusaarta on suunniteltu niin, että Koi-
vusaaren liittymä on mahdollista rakentaa moottoriväylän eritasoliitty-
mänä Länsiväylälle, mutta liittymä on mahdollista muokata myöhemmin 
geometrialtaan katumaisemmaksi suuntaisliittymäksi. Veneilylle on va-
rattu huomattava osa Koivusaaren maa- ja vesialueesta, vaikka se toi-
saalta rajoittaa alueen ja rantojen muuta virkistyskäyttöä. Koivusaares-
sa toimiville venekerhoille on suunniteltu yhteistyössä kerhojen kanssa 
toimivat satama-alueet ja vaiheittain toteuttamisessa pyritään siihen, et-
tä kerhot voivat toimia Koivusaaressa myös rakentamisen ajan. Koulu- 
ja päiväkotitilojen mitoitusta on kaavassa kasvatettu ja sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen sijoittuminen Koivusaareen on mahdollistettu. IKEA:n 
tavarataloa varten toteutetaan vähemmän pysäköintipaikkoja kuin nor-
maalisti ja tavaratalon sekä siihen liittyvien toimintojen liikennettä on 
suunniteltu, niin, että liikenteestä ei aiheudu häiriöitä asukkaille. Tava-
ratalo ja Koivusaaren muut toimitilat on suunniteltu niin, että niihin pää-
see erinomaisesti metroa käyttäen. Koivusaaren metroasema on ra-
kennettu alueelle etukäteen niin, että se palvelee jo ennen Koivusaaren 
rakentamista lauttasaarelaisia, vaikka nykyinen käyttäjämäärä ei vielä 
metroaseman avaamista olisi perustellut. Rakentamisen vaiheistami-
sesta on tehty alustavia selvityksiä, jotka tarkentuvat suunnittelun ede-
tessä. Asemakaavassa on kiertotalouden edistämiseksi ja mahdollis-
tamiseksi annettu määräys: Alueella tulee pyrkiä kierrättämään raken-
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tamisesta muodostuvia ja käytettäviä massoja mahdollisimman tehok-
kaasti ja varautua rakentamisen aikaiseen massojen välivarastointi- ja 
käsittelytoimintaan ympäristöluvan ja rakentamisen etenemisen mah-
dollistamissa puitteissa.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.  

Kirjallisia mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaa-
van valmisteluaineistosta saapui 25 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on 
esitetty asukastilaisuuksissa ja puhelimitse. Joissakin mielipidekirjeissä 
oli useampia allekirjoittajia adressin tapaan.

Vuorovaikutusraportti on esityslistan liitteenä. 

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Asemakaavoituspalvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraa-
vilta tahoilta: 

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin Satama
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Museovirasto
 Uudenmaan ELY-keskus
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
 sosiaali- ja terveystoimiala
 Väylävirasto
 Espoon kaupunki
 sekä muut mahdolliset tahot.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Reinikainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37206

mikko.reinikainen(a)hel.fi
Miika Vuoristo, arkkitehti, puhelin: 310 37192

miika.vuoristo(a)hel.fi
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Olga Veikkolainen, liikenneinsinööri, puhelin: 31037280
olga.veikkolainen(a)hel.fi

Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258
anu.lamminpaa(a)hel.fi

Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37347
karri.kyllastinen(a)hel.fi
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3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12587 kartta, 

päivätty 19.5.2020
4 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12587 selostus, 

päivätty 19.5.2020
5 Havainnekuva 19.5.2020
6 Liittyminen kaupunkirakenteeseen, ympäristön rakeisuuskaavio
7 Näkymäkuvia, IKEA:n viitesuunnitelman materiaalia, Julkisen ulkotilan 

yleissuunnitelman materiaalia
8 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7054) / 19.5.2020
9 Tilastotiedot
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