HELSINGIN KAUPUNKI
ASEMAKAAVOITUS

LAUTTASAARENTIE 8
KORTTELI 31003 TONTTI 10
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

KAAVANRO 12473

HELSINGIN KAUPUNKI
ASEMAKAAVOITUS

1 (17)
Hankenro 0790_20
HEL 2016-004948

ASEMAKAAVAN SELOSTUS
ASEMAKAAVAKARTTA NRO 12473
PÄIVÄTTY 2.4.2019
Asemakaavan muutos koskee:
Helsingin kaupungin
31. kaupunginosan (Lauttasaari, Kotkavuori)
korttelin 31003 tonttia 10
Kaavan nimi:
Lauttasaarentie 8
Laatija:
Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu
Vireilletulosta ilmoittaminen: 2.5.2017
Nähtävilläolo (MRL 65 §): 27.4.2018-28.5.2018
Kaupunkiympäristölautakunta: 2.4.2019
Hyväksyminen: kaupunkiympäristölautakunta 2.4.2019
Voimaantulo:
Alueen sijainti:

2 (17)

YHTEYSHENKILÖT KAAVAN VALMISTELUSSA
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus:
Miika Vuoristo, arkkitehti,
Mikko Reinikainen, Koivusaari Lauttasaari -tiimin tiimipäällikkö
Kaavapiirtäminen:
Leena Heino, suunnitteluavustaja
Liikenne- ja katusuunnittelu:
Eeva Väistö, liikenneinsinööri
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu:
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti
Teknistaloudelliset asiat:
Jarkko Nyman, insinööri
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit:
Jaana Yli-Paunu, kiinteistöasiamies, asuntotontit,
Markku Savolainen, projektinjohtaja, maa- ja kallioperä
Rakennusvalvontapalvelut: Ulla Vahtera, arkkitehti
Ympäristöpalvelut: Juha Korhonen, ympäristötarkastaja
Pelastuslaitos: Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja
Muut Helsingin kaupungin toimialat
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo):
Anne Salminen, tutkija
Muut viranomaistahot
Helen Oy: Kyösti Oasmaa, kiinteistöpäällikkö
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY: Saara Neiramo, aluepäällikkö
Hakijataho
Oy Matkahuolto Ab
Hankesuunnittelu
Siren Arkkitehdit Oy, arkkitehti Jukka Siren

3 (17)
SISÄLLYSLUETTELO
TIIVISTELMÄ ...................................................................................................... 5
ASEMAKAAVAN KUVAUS ................................................................................. 5
Tavoitteet .......................................................................................................... 5
Mitoitus .............................................................................................................. 6
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet ........................................................... 6
Liikenne ............................................................................................................. 7
Palvelut ............................................................................................................. 7
Esteettömyys ..................................................................................................... 8
Luonnonympäristö ............................................................................................. 8
Ekologinen kestävyys ........................................................................................ 8
Suojelukohteet .................................................................................................. 9
Yhdyskuntatekninen huolto ............................................................................... 9
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen .................................................................................................. 9
Ympäristöhäiriöt .............................................................................................. 10
Pelastusturvallisuus......................................................................................... 10
Vaikutukset...................................................................................................... 11
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT .................................................................. 12
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET ....................................................... 13

4 (17)
LIITTEET
1 Seurantalomake
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
3 Kuvat ja kartat
Sijaintikartta
Ilmakuva
Asemakaavakartta (A4-koossa)
Havainnekuva
Ote Helsingin yleiskaavasta (2016)
Ote voimassa olevista asemakaavoista
Maaperäkartta
Pelastuskaavio
4 Liikennemeluselvitys
5 Viitesuunnitelma
LUETTELO MUUSTA KAAVAA KOSKEVASTA MATERIAALISTA
Vuorovaikutusraportti

5 (17)
TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tonttia 31003/10
Lauttasaaren koillisosassa osoitteessa Lauttasaarentie 8. Kaavaratkaisu mahdollistaa tontilla sijaitsevan Oy Matkahuolto Ab:n toimistorakennuksen purkamisen ja uuden asuinkerrostalon rakentamisen tontille.
Kuusikerroksinen uudisrakennus sijoittuu nykyisen rakennuksen
paikalle, naapurirakennukseen kiinni. Uuden asuinrakennuksen
rakennusoikeus on 3 600 k-m2. Tontin tehokkuusluku on e=1,9.
Rakennuksen katutasokerrokseen suunnitellaan asuinrakennuksen yhteistiloja ja vähintään 190 k-m2 liiketiloja. Autopaikat sijoitetaan maanalaisiin tiloihin tontilla. Uudisrakennuksen asukasmäärä
on n. 90 asukasta. Kaavaratkaisussa on otettu huomioon ympäröivän kaupunkirakenteen mittakaava sovittamalla uudisrakennuksen korkeus purettavan rakennuksen korkeuteen.
Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty Oy Matkahuolto Ab:n hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on
neuvoteltu hakijan kanssa.
Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin 1 muistutus. Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat ravintolatoiminnan mahdollistamiseen liiketiloissa, ulokeparvekkeiden kannattamiseen maasta ja siihen liittyvään epäselvyyteen valmisteluaineistossa, liiketilojen näyteikkunoihin, maantasokerroksen umpinaisuuteen rakennuksen länsipäädyssä, tontin
länsikulman istuttamiseen, rakennuksen kattomuotoon sekä Lauttasaarentien varressa tontin pohjoispuolella sijaitsevien vaahteroiden säilyttämiseen elinvoimaisena uuden maanalaisen pysäköintilaitoksen läheisyydessä.
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat punatiilen käytön mahdollistamiseen julkisivumateriaalina
sekä aluetta palveleviin vesijohtoihin ja viemäreihin.
Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.
ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet
Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentaminen nykyisen liike- ja toimistorakennuksen tilalle.
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Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että edistetään täydennysrakentamista, toteutetaan AM-ohjelman asuntotuotantotavoitteita ja edistetään uusien
asuntojen laadukkaita toteutustapoja.
Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on 1 915 m2.
Kaavaratkaisun myötä tontille tulee kerrosalaa yhteensä 3 600
k-m2, josta vähintään 190 k-m2 on liike- toimi- tai julkista palvelutilaa. Tonttitehokkuudeksi tulee n. 1,9. Asuntoja on n. 60 ja asukasmäärä on n. 90 asukasta. Purettavan rakennuksen kerrosala on
1 912 k-m2.
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Tontti sijaitsee Lauttasaarentien eteläpuolella Lauttasaarentien ja
Meripuistotien vilkasliikenteisessä risteyksessä. Tontilla sijaitsee
nykyisin vuonna 1984 valmistunut Oy Matkahuolto Ab:n toimistokäytössä oleva toimisto- ja liikerakennus, jonka katutasokerroksessa on liikehuoneistoja. Rakennus on viisikerroksinen, punatiilinen ja harjakattoinen. Rakennuksen kerrosala on 1 912 k-m2. Rakennuksella ei ole suojeluarvoa. Tontilla on lisäksi asfaltoitu pysäköintialue, kolme täysikasvuista tammea sekä avokalliota tontin
itäreunassa.
Lauttasaarentie 6:ssa sijaitseva viereinen 5-kerroksinen punatiilinen asuinrakennus vuodelta 1960 on kaupunginmuseon mukaan
kulttuurihistoriallisesti arvokas ja suojeltava. Muut ympäröivät rakennukset ovat pääosin 4-6-kerroksisia ja rapattuja ja rakennettu
1940 1960-luvuilla.
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
Asuinkerrostalojen korttelialueelle suunnitellaan uutta 6-kerroksista asuinkerrostaloa, joka rakennetaan purettavan toimistorakennuksen paikalle. Korkeimman 6-kerroksisen osan tulee olla sisäänvedetty Lauttasaarentien puoleisesta julkisivusta. Pääasiallisen julkisivumateriaalin tulee olla muuratun pinnan päälle tehty
vaalea rappaus tai puhtaaksimuurattu punatiili. Uusi rakennusoikeus on 3 600 k-m2. Maantasokerrokseen sijoitetaan liiketiloja
sekä asumisen aputiloja. Pysäköinti sijoitetaan pihakannen alaiseen pysäköintilaitokseen. Ajo pysäköintilaitokseen ja huoltoajo
tontille tulee Lauttasaarentieltä tontin koillisnurkasta.
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Oleskelupiha sijaitsee rakennuksen eteläpuolella suojassa Lauttasaarentien liikennemelulta. Pihan maanvaraiselle osalle tulee istuttaa vähintään yksi suurikokoinen puu. Tontin itäreunassa sijaitseva avokallio tulee säilyttää.
Liikenne
Lähtökohdat
Lauttasaarentie ja Meripuistotie ovat molemmat alueellisia kokoojakatuja, joiden nopeusrajoitus on 40 km/h. Katujen risteyksessä
on liikennevalot. Liikennemäärä Lauttasaarentie 8 kohdalla (2 + 2
kaistaa) on noin 16 000 ajon./vrk ja Meripuistotiellä noin 10 000
ajon/vrk. Metrolle on matkaa 500 metriä ja linjojen 21, 112N, 20,
20N bussipysäkki on aivan tontin vieressä. Tontin edustalla on
eroteltu jalankulun ja pyöräilyn väylä. Tällä kohdalla kesäaikaan
saattaa olla jopa 10 000 pyöräilijää päivässä. Pyöräilijöiden vauhti
yltyy alamäessä helposti keskimääräistä lujemmaksi.
Tontin edustalla ei ole yhtään pysäköintipaikkaa. Lähimmät vieras- ja asukaspysäköintitunnuspaikat ovat etelämpänä Meripuistotiellä ja lähimmät asiointipysäköintipaikat ovat Lauttasaarentien
toisella puolella. Lauttasaarentie 8 tonttiliittymään on mahdollista
ajaa Lauttasaarentien molemmista suunnista. Kaupungista päin
ajettaessa vasemmalle kääntyminen on sallittu suuresta liikennemäärästä huolimatta. Meripuistotien puolella tontin kohdalla on
energiatunnelin pystykuilu, jota ei voi siirtää, ja joka rajoittaa tontille pääsyä.
Kaavaratkaisu
Uudisrakennuksen tonttiliittymän tulee säilyä nykyisellä paikalla,
koska se ei voi sijaita liikennevaloristeyksen lähellä. Tontin ja katualueen rajalla on kaavaratkaisussa tonttiliittymän paikkaa lukuun
ottamatta ajoneuvoliittymäkielto. Pelastusajoneuvoille on kuitenkin
sallittu ajo Meripuistotieltä pohjoisen suunnalta, koska paloautot
eivät mahdu talon alikäytävään. Meripuistotiellä sijaitsevan teknisen huollon tunnelin pysty-yhteys rajoittaa pelastusajoneuvon ajolinjaa.
Palvelut
Lähtökohdat
Lähialueella sijaitsevat Lauttasaaren monipuoliset julkiset ja kaupalliset lähipalvelut. Lauttasaaren ala-asteen koulu ja Lauttasaaren yhteiskoulu sijaitsevat alle kahden kilometrin päässä tontista.
Alle kilometrin päähän tontista, osoitteeseen Vattuniemenkuja 4,
suunnitellaan uutta koulua ja päiväkotia. Päiväkoti Pajalahti ja
Lauttasaaren kirjasto sijaitsevat Pajalahdentiellä n. 400 metrin
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päässä tontista. Lauttasaaren terveysasema sijaitsee Taivaanvuohentiellä n. 400 metrin päässä tontista. Lauttasaarentien varressa on runsaasti kivijalkaliikkeitä ja kauppakeskus Lauttikseen
on matkaa n. 450 metriä.
Kaavaratkaisu
Asemakaavassa on osoitettu rakennuksen maantasokerrokseen
vähintään 190 k-m2 Lauttasaarentielle avautuvaa liike-, toimistotai julkista palvelutilaa.
Esteettömyys
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
Luonnonympäristö
Lähtökohdat
Asfaltoitu pysäköintialue täyttää suurimman osan tontin pihamaasta. Tontin etelä- ja länsiosissa on pienet nurmialueet, joilla
kasvaa pensaita sekä täysikasvuista puustoa, mukaan lukien
kolme täysikasvuista tammea tontin eteläosassa. Tontin itäreunalla on avokalliota, joka jatkuu viereisen tontin puolelle. Kalliota
on paikoin leikattu. Suunnittelualueen lähimmät virkistysalueet
ovat Lauttasaaren rannat, Kotkavuori ja Pajalahden puisto.
Kaavaratkaisu
Asemakaavassa on huomioitu avokallion säilyttäminen mahdollisimman eheänä. Tontilla sijaitsevia täysikasvuisia puita ei pystytä
säilyttämään tontille rakennettavan maanalaisen pysäköintilaitoksen ja nykyistä suuremman rakennuksen pohjapinta-alan takia.
Kaavassa edellytetään vähintään yhden uuden suurikokoisen
puun istuttamista tontille. Pysäköintilaitoksen eteläpuolelle jää
maanvarainen tontin osa, jolle voidaan istuttaa puita.
Ekologinen kestävyys
Lähtökohdat
Tontti sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella tiiviissä kantakaupunkiympäristössä palvelujen läheisyydessä.
Kaavaratkaisu
Olemassa oleva 1980-luvulla rakennettu toimistotalo korvataan
energiatehokkaalla uudisrakennuksella. Piharakennuksissa tulee
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olla viherkatto. Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä, leikki- ja oleskelualueina, on istutettava. Tontin maanvaraiselle osalle tulee istuttaa vähintään yksi suurikokoinen puu.
Suojelukohteet
Lähtökohdat
Koko Lauttasaari on Vattuniemeä lukuun ottamatta luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Alue on hyvin säilynyt ja yhtenäinen kerrostalovaltainen kaupunginosa. Kaupunginmuseo on arvottanut suunnittelualueen vieressä osoitteessa Lauttasaarentie 6 sijaitsevan rakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi. Muita suojelukohteita ei tontilla tai sen välittömässä läheisyydessä ole. Tontilla ei sijaitse luontotietojärjestelmään merkittyjä arvokkaita luontokohteita.
Kaavaratkaisu
Uudisrakennus saa olla maksimissaan 6-kerroksinen ja ilmastointikonehuoneet ja muut tekniset tilat tulee sijoittaa asemakaavassa
osoitetun vesikaton ylimmän korkeusaseman alapuolelle. Rakennuksen 6-kerroksisen osan tulee olla sisäänvedetty Lauttasaarentien puoleisesta julkisivusta. Pääasialliseksi julkisivumateriaaliksi
määrätään suunnittelualueen ympäristössä yleisesti käytetty vaaleansävyinen rappaus tai viereisen rakennuksen kanssa yhteensopiva puhtaaksimuurattu punatiili.
Yhdyskuntatekninen huolto
Lähtökohdat
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Kaava-alueen alla sijaitsee teknisen huollon tunneli.
Kaavaratkaisu
Kaavaratkaisun toteuttaminen ei edellytä yhdyskuntateknisen
huollon verkoston lisärakentamista.
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen
Lähtökohdat
Kaava-alue on maaperältään kallioista aluetta, jossa maapeitteen
paksuus on 0 1 metriä.
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Alueen alla sijaitsee teknisen huollon tunneli, johon liittyvä pystyyhteys sijaitsee kaava-alueen länsireunan vieressä Meripuistotiellä.
Kaavaratkaisu
Rakennus on perustettavissa kallionvaraisesti. Louhinta ja rakentaminen ei saa aiheuttaa vahinkoa rakennuksille, maanalaisille tiloille tai rakenteille, kaduille, katupuille tai kunnallistekniikan verkostoille. Metron liikennöinnille ei saa aiheuttaa häiriötä. Teknisen
huollon tunnelista on annettu kaavamääräys koskien kaivua tai
louhintaa tunnelin kohdalla.
Ympäristöhäiriöt
Lähtökohdat
Lauttasaarentien ja Meripuistotien liikenteestä aiheutuu tontille
melu- ja ilmanlaatuhaittoja.
Kaavaratkaisu
Lauttasaarentien puoleisella julkisivulla määrätään ulkovaipan kokonaisääneneristävyydeksi liikennemelua vastaan vähintään
31 dB ja rakennuksen Meripuistotien puoleisessa päädyssä
29 dB. Uusi rakennusmassa suojaa piha-aluetta liikennemelulta
niin, että päiväajan melutaso on suurimmassa osassa pihaa 50
55 dB ja pihan länsiosassa 55 65 dB. Asunnot eivät saa avautua
yksinomaan niille julkisivuille, joille on annettu ääneneristävyysmääräys.
Asunnot tulee varustaa koneellisella ilmanvaihdolla. Tuloilman sisäänottoa ei tule sijoittaa niille julkisivuille, joille on annettu ääneneristävyysmääräys.
Pelastusturvallisuus
Lähtökohdat
Alueen alla sijaitsevan teknisen huollon tunnelin pysty-yhteys sijaitsee kaava-alueen länsireunan vieressä Meripuistotiellä.
Kaavaratkaisu
Asunnot eivät saa avautua yksinomaan niille julkisivuille, joille on
annettu ääneneristävyysmääräys. Pelastaminen voidaan suorittaa
rakennuksen pihan puolelta.
Pelastusteiden ajoreitit ja likimääräiset nostopaikat on esitetty liitteenä olevassa viitteellisessä pelastusreittikaaviossa. Hankkeen
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jatkosuunnittelussa tulee huomioida pelastusteiden ajoreittien ja
nostopaikkojen tarkemmat järjestelyt. Mahdollisten kadulla ja
muilla yleisillä alueilla sijaitsevien nostopaikkojen sijainnista tulee
sopia etukäteen Helsingin kaupungin kanssa. Pelastusteiden ajoreittien ja nostopaikkojen sijoituksessa tulee huomioida kaupungin
katu- ja muilla yleisillä alueilla olevat katuvalojen kannatuspylväät,
liikennevalot ja muut olemassa olevat rakenteet ja rakennelmat
sekä istutetut puut.
Säilyvä tunnelin pysty-yhteys on otettava huomioon tontin pelastusteiden suunnittelussa. Pelastusajoneuvo saa ajaa tontille Meripuistotieltä asemakaavakarttaan merkitystä ajoneuvoliittymäkiellosta huolimatta.
Vaikutukset
Yhteenveto laadituista selvityksistä
Hakija on teettänyt liikennemeluselvityksen (Akukon 170920-01,
25.9.2017) Liikennemeluselvitys on huomioitu kaavaratkaisussa
siten, että asuntoja ei suunnata yksinomaan katujen suuntiin, julkisivuille on määrätty ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden vähimmäisvaatimukset liikennemelua vastaan ja oleskelupiha sijoitetaan melulta suojaan uudisrakennuksen eteläpuolelle.
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu
tuloja tonttien myymisestä, rakennusoikeuden myynnistä ja vuokraamisesta, sekä yksityisessä omistuksessa olevien tonttien
osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan
maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.
Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Kaavaratkaisulla ei ole merkittäviä vaikutuksia luontoon tai maisemaan. Tontilla nykyisin sijaitsevat suurikokoiset puut joudutaan
kaatamaan. Tontilla sijaitseva avokallio tulee säilyttää. Tontille tulee istuttaa vähintään yksi uusi suurikokoinen puu.
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Asukkaat tekevät laskennallisesti noin 60 automatkaa vuorokaudessa. Liike- tai toimitilan tuottama liikennemäärä on toimialasta
riippuen 5 20 automatkaa vuorokaudessa. Tämä ei aiheuta muutosta katuverkon välityskykyyn.
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Kaava-alueen alla sijaitsee teknisen huollon tunneli. Louhinnat eivät saa aiheuttaa tunnelille tai siellä oleville toiminnoille haittaa.
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Paikalla sijaitsevan 5-kerroksisen punatiilisen ja harjakattoisen toimistorakennuksen tilalle rakennetaan 6-kerroksinen tasakattoinen
asuinkerrostalo, jonka julkisivut ovat vaaleansävyiset ja rapatut tai
puhtaaksimuurattua punatiiltä. Uudisrakennuksen korkeus ei merkittävästi poikkea olemassa olevan rakennuksen korkeudesta.
Uudisrakennuksen 6-kerroksinen osa on sisäänvedetty Lauttasaarentien puoleisesta julkisivusta. Vaalean rappauksen käyttö
julkisivumateriaalina muuttaa Lauttasaarentie 8:ssa ja Lauttasaarentie 6:ssa sijaitsevien rakennusten nykyisin muodostaman julkisivurivin ilmettä, mutta sopii yhteen muiden Lauttasaarentien varressa sijaitsevien rapattujen rakennusten kanssa.
Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset
Asuinrakennuksen maantasokerrokseen sijoitetaan liiketilaa. Toimistorakennuksen purkaminen vähentää Lauttasaaressa sijaitsevia työpaikkoja ja alueen palveluja päiväsaikaan käyttäviä työntekijöitä. Uuden asuinrakennuksen rakentaminen lisää alueen palveluita käyttävien asukkaiden määrää.
Vaikutukset naapuritonttien olosuhteisiin
Kaavaratkaisulla ei ole merkittäviä vaikutuksia naapuritonttien olosuhteisiin. Rakennustyömaa saattaa aiheuttaa väliaikaisia meluja liikennehaittoja. Rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön,
rakennuksiin ja maanalaisiin rakenteisiin minimoidaan huolellisella
työmaasuunnittelulla.
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvoston päätös 14.12.2017). Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Yleiskaava
Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on kantakaupunkialuetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan (2016) mukainen.
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan kokonaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pin-
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takallioaluetta. Maanalaisessa yleiskaavassa on tontin pohjoisosassa tilavaraus nykyiselle rakennetulle maanalaiselle liiketunnelille (Lauttasaarensalmen yhteyskäyttötunneli) ja siihen liittyville
tiloille. Rakennuspaikan pohjoispuolelle on kaavassa merkitty varaus 18.11.2017 käyttöön otetun länsimetron metrotunnelille. Nyt
laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.
Asemakaavat
Alueella on voimassa asemakaava nro 2948 (tullut voimaan
9.2.1951). Kaavassa tontti on merkitty asunto- tai liikekorttelialueeksi. Tontille saa rakentaa enintään 5-kerroksisen ja enintään 17
metriä korkean rakennuksen ja kaavaan merkitystä rakennusalasta saa rakentamiseen käyttää enintään ¾.
Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Rakennuskiellot
Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi.
Rakennuskielto päättyy 14.12.2018.
Pohjakartta
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohjakartan.
Maanomistus
Tontti on yksityisomistuksessa.
Muut lähtökohdat
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristöominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asemakaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET
Vireilletulo
Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 tontin omistajan hakemuksesta.
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Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa:
Helen Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)
pelastuslaitos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.
Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä
lehti-ilmoituksella Lauttasaari -lehdessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 15.5. 5.6.2017 seuraavissa paikoissa:
Lauttasaaren kirjastossa, osoite Pajalahdentie 10 a
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat viereisellä tontilla sijaitsevan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen huomioimiseen
ja kaupunkitilan laadun säilyttämiseen, tontin kohdalla ja läheisyydessä sijaitsevien kalliotilojen huomioimiseen jatkosuunnittelussa,
melutasoihin ja ääneneristykseen, asuntojen tuloilman ilmanlaatuun sekä ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen.
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä
siten, että kaavaratkaisussa on annettu uudisrakennuksen korkeutta ja julkisivumateriaaleja koskevia määräyksiä, on huomioitu
maanalaiset kalliotilat, tontille on teetetty liikennemeluselvitys,
jonka perusteella on määrätty julkisivuille ääneneristävyystasot,
asuntojen tuloilman sisäänotosta on annettu määräys ja tontin vihertehokkuutta pyritään edistämään useilla piha-alueita koskevilla
asemakaavamääräyksillä.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
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Yhteenveto mielipiteistä
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat rakennustyömaan aikaisten räjäytys- ja
louhintatöiden valvontaan ja töistä ympäröiville kiinteistöille mahdollisesti aiheutuviin vahinkoihin, työmaaliikenteen järjestämiseen,
sekä uuden päiväkotiyksikön sijoittamiseen tontille.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakentamisen aikaiset haitat huomioidaan ja pyritään minimoimaan kaavaratkaisussa ja tarkemmin rakennuslupavaiheessa. Kaupunki
tarkastelee uusien päiväkoti- ja koulutilojen rakentamista alueellisesti ja tulevaisuuden tilatarpeisiin varaudutaan.
Kirjallisia mielipiteitä saapui 2 kpl.
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 27.4. 28.5.2018
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.
Muistutukset
Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus.
Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat ravintolatoiminnan mahdollistamiseen liiketiloissa, ulokeparvekkeiden kannattamiseen maasta ja siihen liittyvään epäselvyyteen valmisteluaineistossa, liiketilojen näyteikkunoihin, maantasokerroksen umpinaisuuteen rakennuksen länsipäädyssä, tontin länsikulman istuttamiseen, rakennuksen kattomuotoon sekä Lauttasaarentien varressa tontin pohjoispuolella sijaitsevien vaahteroiden säilyttämiseen elinvoimaisena uuden maanalaisen pysäköintilaitoksen läheisyydessä.
Viranomaisten lausunnot
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat punatiilen käytön mahdollistamiseen julkisivumateriaalina
sekä aluetta palveleviin vesijohtoihin ja viemäreihin.
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)
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Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista
sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.
Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.
Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:
Muistutusten johdosta:
Parvekkeita koskevaan asemakaavamääräykseen on likentaa kokonaisuudessaan sisäänve
Liike-, toimisto- tai julkista palvelutilaa koskevaa asemakaavamääräystä on tarkennettu niin, että tilojen tulee avautua Lauttasaarentielle.
Kaupunginmuseon lausunnon johdosta:
Julkisivumateriaaleja koskeva asemakaavamääräys on
muutettu muotoon
olla muuratun pinnan päälle tehty vaalea rappaus tai puhtaavilta osin.
Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
Kaavakarttaan on lisätty rakennusalan itäiselle reunalle
nuolet, jotka osoittavat rakennusalan sivun, johon rakennus
on rakennettava kiinni
Aineistoon tehdyt täydennykset:
kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta
kaavakartan nimiö on päivitetty
Kaavaselostukseen on tehty pieniä selventäviä korjauksia
Asemakaavan muutoksen hyväksyminen
Kaupungin uusi hallintosääntö 1.6.2017 alkaen on laajentanut lautakunnan toimivaltaa asemakaavojen osalta. Poiketen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ilmoitetusta, kaavan hyväksyy
kaupunginvaltuuston sijaan kaupunkiympäristölautakunta.
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti 2.4.2019 hyväksyä Lauttasaarentie 8:n asemakaavan muutoksen 2.4.2019 päivätyn piirustuksen numero 12473 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta
ilmenevin perustein.
Helsingissä 2.4.2019
Marja Piimies
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LAUTTASAARENTIE 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Lauttasaarentien varteen suunnitellaan asuntokerrostaloa. Suunnitelmassa kuusikerroksinen asuntokerrostalo sijoittuu nykyisen
toimistorakennuksen paikalle, korttelin 31003 tontille 10, osoitteessa Lauttasaarentie 8.
Suunnittelun tavoitteet ja alue

Suunnittelualue ja viitesuunnitelman asemapiirros
Asemakaavan muutos koskee tonttia 31003/10 Lauttasaarentie 8:ssa.
Tavoitteena on mahdollistaa asuntokerrostalon rakentaminen. Rakennuksen katutasokerrokseen suunnitellaan asuinrakennuksen yhteistiloja ja liiketiloja. Kaikki autopaikat sijoitetaan maanalaisiin tiloihin tontilla.
Osallistuminen ja aineistot
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa
(kaavasuunnitelman aineistoa) on esillä 15.5 5.6.2017 seuraavissa
paikoissa:
Lauttasaaren kirjastossa, osoite Pajalahdentie 10 a
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
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Aineistoon voi käydä tutustumassa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja
näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa
saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 5.6.2017. Niille, jotka ovat
mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa,
lähetetään tieto lautakunnan päätöksistä.
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13) tai sähköpostilla
helsinki.kirjaamo@hel.fi.
Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään
erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.
Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu viimeisellä sivulla.
Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
seurat ja yhdistykset
Lauttasaari-Seura r.y.
Helsingin Yrittäjät
Helsingin Yrittäjät - Lauttasaari ry.
asiantuntijaviranomaiset
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
kaupunginmuseo
kiinteistöviraston tonttiosasto
kiinteistöviraston geotekninen osasto
pelastuslaitos
rakennusvalvontavirasto
rakennusvirasto
ympäristökeskus
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Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa, kaupunkikuvaan, naapuritonttien olosuhteisiin ja
liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa
muut viranomaiset ja osalliset.
Suunnittelun taustatietoa
Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tontin
omistajan hakemuksesta. Kiinteistövirasto valmistelee mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijan kanssa käytävissä
neuvotteluissa asemakaavan muutoksen perusteella.
Voimassa olevassa asemakaavassa (1951) alue on merkitty viisikerroksisen, enintään 17 metriä korkean rakennuksen tontiksi, jolle merkitystä rakennuslasta saadaan käyttää enintään ¾ rakentamiseen.
Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty asumiseen
tai toimitilana käytettäväksi alueeksi.
Helsingin uudessa yleiskaavassa (2016) alue on merkitty kantakaupunkialueeksi C2.
Suunnittelualuetta koskevia päätöksiä:
alueella on voimassa rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi
Tontilla sijaitsee nykyisin Oy Matkahuolto Ab:n toimistokäytössä oleva
toimisto- ja liiketalo, jonka katutasokerroksessa on liikehuoneistoja.
Lisätiedot suunnittelijoilta
Maankäyttö
Mikko Reinikainen, projektipäällikkö, p. (09) 310 37206,
mikko.reinikainen@hel.fi
Liikenne
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37353, eeva.vaisto@hel.fi
Teknistaloudelliset asiat
Jarkko Nyman, insinööri, p. (09) 310 37094, jarkko.nyman@hel.fi
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Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaalisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twitter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).
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Kaavoituksen eteneminen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Satama

Kantakaupunki C2

Puolustusvoimien alue

Lähikeskusta C3

Virkistys- ja viheralue

Asuntovaltainen alue A1

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Pikaraitiotie
Raideliikenteen yhteystarve
Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen
Kaupunkibulevardi

Asuntovaltainen alue A2
Asuntovaltainen alue A3

Viheryhteys
Rantaraitti

Asuntovaltainen alue A4

Vesialue

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Rautatie asemineen

Toimitila-alue
Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Ote Helsingin yleiskaavasta (2016)
31. Kaupunginosa Lauttasaari
Lauttasaarentie 8

Metro asemineen
Raideliikenteen
runkoyhteys

Pääkatu
Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibulevardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus
Baanaverkko
Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen
Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Koivusaari-Lauttasaari tiimi

