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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI
Lauttasaaren tonttia 31035/2 (Gyldénintie 2) koskeva asemakaavan muutos (nro 12529)

Vuorovaikutusraportin sisältö
Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot asemakaavan muutoksen (kaavaratkaisu) valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista (huomautukset) sekä vastineet
niihin.
Jäljennökset kaikista kaavan valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista ovat nähtävissä
Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13.

VUOROVAIKUTUSRAPORTISSA esitetään vastineet kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin.
Vuorovaikutusraporttia täydennetään kaavaprosessin edetessä.
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Kaavoituksen eteneminen

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 tontin omistajan hakemuksesta
Vireilletulo

OAS

Ehdotus

Hyväksyminen

•OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 26.11.–17.12.2018
•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Lauttasaarilehdessä
•mahdollisuus esittää mielipiteitä

•kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville
•mielipiteisiin ja muistutuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka löytyy
karttapalvelusta kartta.hel.fi
•lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen
yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa
•kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla
www.hel.fi/kaavakuulutukset
•mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot

•kaupunkiympäristälautakunta hyväksyy kaavan maaliskuussa 2020
•tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä
kirjallisesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana
•hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan
hallinto-oikeuteen
•kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty.
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YHTEENVEDOT ESITETYISTÄ HUOMAUTUKSISTA JA VASTINEET NIIHIN
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo 26.11.–
17.12.2018
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
valmisteluaineistosta kohdistuivat metroliikenteen ja metroaseman läheisyyden huomioimiseen uudisrakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa. Rakentaminen ei saa haitata metron matkustajaliikennettä tai
tukkia pelastus-, huolto-, hätäpoistumis- ja palokunnan hyökkäysteitä
myöskään rakentamisen aikana eivätkä rakentamisen aikaiset rakentamistoimenpiteet muutenkaan saa haitata metroliikennettä. HKL:n ohjeistus ”Työskentely metroradan läheisyydessä tulee ottaa huomioon”.
Suunnittelun ja rakentamisen tulee edetä vuorovaikutuksessa HKL:n
kanssa.
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten,
että asiat on esitetty kaavaselostuksessa sekä niihin liittyen on annettu
tarvittavat kaavamääräykset.
Muissa viranomaisten kannanotoissa (HSY, HSL) ei ollut huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.
Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:




Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL)

Vastineet viranomaisten kannanottoihin
Kaavavalmistelun aikana on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että
rakentaminen tapahtuu metroaseman läheisyydessä. Kaavassa on
huomioitu asia sanallisesti selostuksessa sekä kaavakartalla on kaavamääräyksin huomioitu metron rakenteiden, metroaseman sekä sen toiminnan turvaaminen.
Yhteenveto mielipiteistä
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat rakennuksen korkeuteen ja sen sijoittamiseen
suhteessa Gyldénintiehen. Mielipiteissä rakennuksen sijaintia metroaseman vieressä pidettiin sopivana asuinrakennukselle ja uudisrakentamisella katsottiin olevan mahdollista saavuttaa ympäristöönsä paremmin sopiva rakennus täydentämään kaupunkikuvaa. Esimerkkiä tulisi
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ottaa ympäröivän rakennuskannan julkisivumateriaalien, yksityiskohdista ja väreistä. Rakennuksen kivijalkaan sopisi liiketoiminta, esim.
kahvila tai ravintola.
Rakennusta pidettiin asukaan kannanotossa liian korkeana suhteessa
ympäröiviin 4-kerroksisiin rakennuksiin. Rakennus ei asukkaan mielestä kunnioita alueen rakentamisen historiaa. Asukas kysyy miksi ei
uudisrakentamisessa noudateta Gyldénintien ympäristön 4-kerroksisten rakennusten korkeutta.
Uudisrakennuksen sijoittamisen nykyisen jalkakäytävän reunaan katsottiin olevan Gyldénintien vilkaan metroasemalle johtavan jalankulun
kannalta liian ahdas ja peittävän näkymiä kadulta metroasemalle.
Lauttasaari-Seuran mielestä rakennus tulisi sijoittaa samaan linjaan
tontin pohjoispuolella sijaitsevan Lauttasaarentie 6 rakennuksen
kanssa. Seuran mielestä rakennuksen arkkitehtuuri ja massoittelu tulee
olla ympäristöönsä sopivaa ja edustaa oman aikakautensa rakentamista.
Länsimetro Oy toteaa kannanotossaan, että metron rakentamisen aikaiset kaivannon tuennat tulee ottaa huomioon asemakaavan muutoksessa ja rakentamisessa. Ankkuroitu ponttiseinä ei ole ilman korvaavia
järjestelyjä poistettavissa, koska se estää liiallisen maanpaineen kohdistumisen metroaseman maanpäälliseen seinärakenteeseen.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisrakennus sopeutuu vaaleaksi rapattuna ja harjakattoisena nykyistä rationaalista toimistorakennusta paremmin ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Rakennuksen arkkitehtuurissa on samoja yksinkertaisia elementtejä, materiaaleja ja värejä kuin ympäröivässä rakennuskannassa, samoin asettuminen osaksi korttelirakennetta noudattaa alueen tyypillistä
rakentamistapaa. Rakennuksen katutason kerrokseen on suunniteltu
jalankulultaan vilkkaalle Gyldénintielle ja myös Tallbergin puistotielle
aukeavaa liiketilaa ja esimerkiksi ravintola tai kahvila sopivat hyvin rakennukseen. Tontin piha-alueelle on sallittu rakennettavaksi yksikerroksinen kioskikahvila, joka tukisi hyvin kesäaikaan kivijalkaravintolan toimintaa.
Rakennuksen siirrolla länteen ja Gyldénintien puoleisen tontinosan liittämisellä katuun on varmistettu sekä metroaseman näkyvyys kadulle,
että riittävä jalankulun tila metroasemalla ja liityntäbussipysäkin kohdalla. Rakennusta ei voi kuitenkaan siirtää liikaa länteen, koska muuten
liikennemelulta suojattu, puistoon ja hyvään ilmansuuntaan avautuva
asuinrakennuksen piha-alue supistuu liian kapeaksi. Jos rakennus sijoitettaisiin samaan linjaan Lauttasaarentie 6 rakennuksen kanssa, suuri
osa niukahkosta piha-alueesta sijoittuisi liikenteen häiriöille alttiille ja
huonompaan ilmansuuntaan aukeavalle Gyldénintien puolelle. Piha-
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alueesta muodostuisi jokaiseen suuntaan käytön kannalta liian kapea.
Toivottujen liiketilojen toimivuuden kannalta nimenomaan sijainti kadun
varressa lähellä jalankulkijoita on paras.
Kirjallisia mielipiteitä saapui 4 kpl.
Vastineet mielipiteisiin aihepiireittäin
Rakennus ei sovi ympäristöönsä, on liian iso, korkea ja massiivinen
Vastine
Tontti sijaitsee erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien varrella Lauttasaaren metroaseman läntisen sisäänkäynnin vieressä. Tontin länsisivu
rajoittuu puistoalueeseen. Uudisrakentamisen kaupunkikuvallisena tavoitteena on eheyttää alueen kaupunkikuvaa alueelle arkkitehtuuriltaan, materiaaleiltaan ja muodonannoltaan nykyistä liikerakennusta paremmin sopeutuvalla rakennuksella. Tarkasteltaessa alueen rakennuskantaa laajemmin, voidaan todeta, että rakentamisen korkeudet ovat
maltillisia, mutta kaikki rakennukset eivät ole keskenään saman korkuisia. Ympäristön kaupunkirakennetta laajemmin tarkasteltuna rakennuksien korkeudet vaihtelevat 4-7-kerroksen välillä. Suunnitelmaa havainnollistavissa viistoilmakuvasovituksissa on havainnollistettu rakennuksen kokonaisvolyymin suhde Kotkavuoren kaupunkirakenteeseen niin,
että uudisrakennus noudattelee ympäröivää avointa rakennustapaa ja
ympäröivän kaupunkirakenteen rakennusten suuntia. Rakennus sijoittuu kahden aksiaalisen kaupunkitilan, Tallbergin puistotien ja Lahnalahdenpuiston kulmaan ja nurkassa sijaitsevan rakennusmassan pitääkin
olla riittävän voimakas päättääkseen näitä kaupunkitiloja reunustavat
rakennusrivistöt.
Lähiympäristön 1930-1950-luvuilla rakennetuissa asuinkerrostaloissa
on yleensä loivahko harjakatto, korttelirakenne on avoin ja rakennustyyppinä on enimmäkseen vaihtelevan mittainen, rakennusrungoltaan
pitkänomainen lamellitalo ja Tallbergin puistotietä rajaa vaihtelevan korkuisten rakennusten näkyvien päätyjen luoma julkisivu. Näitä samoja
periaatteita on noudatettu myös uudisrakennuksessa, jonka arkkitehtuuri kertoo kuitenkin yksityiskohdissaan rakentamisajankohdastaan.
Alueen rakentamiselle tyypilliset piirteet on huomioitu uudisrakennuksen massoittelussa ja sen sijoittamisessa samansuuntaisesti muiden
Lahnalahdenpuistoa rajaavien rakennusten kanssa. Uudisrakennuksen
sijainti metroaseman vieressä on perusteltua hyödyntää ympäristöönsä
sopivalla, mutta tarpeeksi tehokkaalla rakentamisella, koska tavoitteena on kaupunkirakenteen täydennysrakentaminen hyvien raidejoukkoliikenneyhteyksien varteen ekologisesti kestävällä ja ilmastonmuu-
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tosta hillitsevällä tavalla. Alueen maankäytön harkittu tehostaminen tehokkaan joukkoliikenteen äärelle on yleiskaavan ja Helsingin strategisten tavoitteiden mukaista. Moneen suuntaan avautuvan rakennuksen
asuntojakauma on mahdollista suunnitella monipuoliseksi ja asemakaavakartassa on määräys perheasuntojen osuudesta.
Rakennusta siirretään osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä
olevaan viitesuunnitelmaan verrattuna kaksi metriä länteen, joka väljentää edelleen uudisrakennuksen ja kadun vastapäisellä sivulla olevien
rakennusten etäisyyttä ja suhdetta toisiinsa. Samalla syntyy leveämpi
jalkakäytävä palvelemaan mm. asemalle kulkevia jalankulkijoita.
Rakennuksen edustalle jäävä jalankulkutila on liian kapea
Vastine
Jalkakäytävää rakennuksen edustalla on saadun palautteen perusteella levennetty kahdella metrillä siirtämällä uudisrakennusta länteen
niin, että jalkakäytävän käytettävyys paranee, metroaseman havaittavuus kadulta paranee, pysäköintikellarista johtavalta ajorampilta saadaan riittävät ja turvalliset näkemät katualueelle ja bussipysäkin kohta
metroaseman edustalla on väljempi ja paremmin toimiva. Rakennuksen
katutasoon avautuva pohjakerros on enimmäkseen katutiloihin avautuvaa liiketilaa ja rakennuksen sijainti levennetyn jalkakäytävän reunassa
on toimiva ja perusteltu myös liikehuoneistojen sisäänkäyntien kannalta.
Metron rakenteiden, turvallisuuden ja toiminnan huomioiminen
asemakaavan muutoksessa ja rakentamisessa
Vastine
Uudisrakennus ei sijoitu metrotunnelin päälle. Asemakaavassa suunnitelluista rakennuksista on vähintään 8 metrin etäisyys metroaseman
rakennuksiin. Piha-alueeseen ei ole suunniteltu metroaseman länsipuolella merkittävää maanpainetta aiheuttavaa lisätäyttöä.
Kaavassa on kaavamääräyksin huomioitu metroaseman rakenteiden
sekä toiminnan turvaaminen jatkossa.
Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee tarkentaa uudisrakennuksen pohjarakentamiseen liittyvät kysymykset. Asemakaavan selostuksessa on
annettu jatkosuunnittelua koskien ohje: Jatkosuunnittelu sekä kohteen
rakentaminen tulee edetä vuorovaikutuksessa Länsimetron sekä HKL:n
kanssa.
Näkymä metron asemahallista puistoon
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Piha-alueen nosto suunnitellun uudisrakennuksen edustalla parantaa
kaupunkikuvaa kokonaisuutena, koska Gyldénintie 2:n piha-alue ei ole
enää kuopassa ympäristöönsä nähden, vaikka sillä on vähäinen vaikutus asemahallista luoteeseen avautuvaan näkymään. Avoin näkymä
asemahallista puistoon säilyy.

