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Valtuustoryhmille  
 
Asia Kaupunginhallituksessa käsittelyssä oleva yleiskaavaehdotus 
 
 
RAKENTAMISTEHOKKUUTTA LAUTTASAARESSA VÄHENNETTÄVÄ 
 

Pyydämme valtuustoryhmiä muuttamaan käsittelyssä olevaa yleiskaavaehdotusta siten, että 
rakentamisen tehokkuutta ja laajuutta Lauttasaaressa vähennetään.  

 
Yli 5 000 henkilöä allekirjoitti yleiskaavan lausuntovaiheessa adressin Lauttasaaren vehrey-
den ja omaleimaisuuden puolesta. Asukkaiden mielestä elinvoimaisen asuinalueen houkutte-
levuutta ei saa tuhota ylimitoitetulla kaavoituksella.  
 
Lauttasaaresta tehtiin yleiskaavaan myös yli 120 muistutusta. On ilmeistä, että mikäli yleis-
kaavaan ei alueella saada muutoksia, seurauksena on valtava valitusten määrä. Valituksille 
on asiantuntijoiden mukaan olemassa myös vankat juridiset perusteet. 
 

Lauttasaaren tehotiivistäminen on kohtuutonta 
 

Lauttasaaren asukasmäärä voisi kasvaa yleiskaavan ja muiden kaavaratkaisujen myötä noin 
70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suunniteltu tiivistäminen on liian massiivista vanhaan 
kaupunginosaan. Ylimitoitettu tiivistäminen johtaisi siihen, että alueen infra ei toimisi eikä julki-
sia palveluja olisi riittävästi.  
 
Lauttasaaren asukasmäärä on kasvanut 2000-luvulla jo 20 prosenttia. Jatkuvasti kasvavalle 
lapsimäärälle on ollut ylivoimaista löytää päiväkoti- ja koulutontteja, koska tonttimaa on puisto-
ja ja rantoja lukuun ottamatta yksityisten omistamaa. Bulevardisointi pahentaisi palveluvajetta 
entisestään, sillä vilkkaan Länsiväylän lähelle ei voi rakentaa päivähoito- ja koulupalveluja 
suurten pienhiukkaspäästöjen vuoksi. 
 
Rakentamistehokkuuden vähentäminen koillisessa Lauttasaaressa julkisten palvelujen tur-
vaamiseksi on perusteltua siitäkin syystä, että kaavan luonnosvaiheessa Vattuniemen toimiti-
la-alue muutettiin tiiviiksi asuinalueeksi. 
 

Viheralueet ja meriluonto ovat uhattuina 
 
Yleiskaava mahdollistaa pohjoiseen ja koilliseen Lauttasaaren yli 10 hehtaarin merentäytöt. 
Samaan aikaan Koivusaareen suunnitellaan 22 hehtaarin merentäyttöjä. Toteutuessaan nämä 
johtaisivat siihen, että alueen asukkaat joutuisivat asumaan jopa 10–20 vuotta meluisan, pö-
lyisen ja ruman rakennusalueen keskellä. Vanhalla asuinalueella tämä on asukkaille sietämä-
töntä. Se myös pudottaisi nykyisten asuntojen arvoa alueella merkittävästi.  
 
Esitetyssä muodossa yleiskaava hävittää asukkaille tärkeitä lähivirkistysalueita ja aiheuttaa 
korvaamattomia menetyksiä Lauttasaaren luonnolle. Uhattuina ovat tärkeät kalojen kutualu-
eet, lepakkoalueet, vesilintujen pesimäalueet sekä vanhat tervaleppämetsät. Siksi kaikista 
merentäytöistä saaren pohjois- ja koillisosissa tulee luopua. Kotkavuoren luontoarvoiltaan 
merkittävä alue tulisi merkitä kartalle viheralueeksi. Samoin Länsiulapanniemen ja Myllykallion 
välinen tärkeä ekologinen käytävä tulisi merkitä karttaan. 


