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KOIVUSAAREN ASEMAKAAVALUONNOS JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
 
Helsinkiin tarvitaan asuntoja hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Koivusaaren 
suunnittelussa esitetyt viralliset tavoitteet ja toteutus ovat kuitenkin voimakkaassa 
ristiriidassa. 
 
Koivusaaren suunnittelumateriaalissa todetaan, että alueen kaupunkirakenteen lähtökohtana on 
”tehokkaan joukkoliikenneyhteyden ohella ympäröivä saaristomaisema ja meri”. Esitetyssä 
muodossa suunnitelmat kuitenkin tuhoaisivat saaristomaisemaa ja meriluontoa täysin 22 
hehtaarin alueelta. Myöskään joukkoliikenteeseen ei suunnitelmissa luoteta päätellen alueen 
pysäköintilaitosten määrästä.  
 
Koivusaaren kaavaselostus on monilta osin vielä keskeneräinen. Useiden merkittävien 
osatekijöiden ja vaikutusten todellinen arviointi on asianosaisille näin ollen vielä mahdotonta.  
 
 
Kaavoituksen tässä vaiheessa Lauttasaari-Seura esittää seuraavaa: 
 

• Koivusaaren kaavoitukseen vaikuttaa oleellisesti yleiskaavatasolla päätettävä ratkaisu siitä, 
onko Länsiväylä jatkossa moottoritie vai kaupunkibulevardi. Asemakaavan valmistelua ei 
ole järkevä jatkaa ennen kuin saadaan lainvoimainen ratkaisu Länsiväylän luonteesta. Nyt 
suunniteltujen moottoritieliittymien rakentaminen ja myöhempi mahdollinen purkaminen 
on suurta verorahojen tuhlausta.  

• Alueen liikennejärjestelyt on mietittävä Länsiväylän tilanteen selkiydyttyä uudestaan. Sekä 
autoilun että pyöräilyn järjestelyt ovat nyt monimutkaiset ja sekavat.  

• Alueen rakentamisen taloudellisista vaikutuksista ei ole riittävän perusteellisia ajantasaisia 
selvityksiä. Maamme taloustilanteen muututtua on esimerkiksi epätodennäköistä, että 
toimistorakentaminen alueella kiinnostaisi yrityksiä laajamittaisesti pitkiin aikoihin. 
Helsingissä on jo nyt yli neliökilometri tyhjää toimistotilaa. Koivusaaren alue on kovin pieni 
eikä sille ei saada samanlaista synergiaa yritysten kannalta kuin Keilaniemessä. 

• On todennäköistä, että alueen rakentamisen kustannukset tulevat kasvamaan arvioidusta, 
ja rakentaminen tulee kaupungille tappiolliseksi. Ennen asemakaavaehdotusta onkin 
selvitettävä tarkemmin rakentamisen taloudellisia edellytyksiä ja kustannuksia. 

• Vaikka Koivusaarta markkinoidaan raideliikenteen ekologisena alueena, sinne aiotaan 
rakentaa kolme pysäköintilaitosta ja lisäksi parkkitilaa talojen alle. Mielestämme tulee 
nojautua rohkeammin joukkoliikenteeseen ja vähentää autopaikkojen määrää 
suunnitellusta. 

• Alueen rakentamistehokkuutta tulee laskea. Nyt esitetty tehokkuus synnyttää epäviihtyisää 
asuinympäristöä. Alkuperäistä suunnitelmaa on muutettu ja se on johtamassa erittäin 



     L a u t t a s a a r i - S e u r a  
  2(2) 
 

 
 
Puna inen Huv i la  puh.  050 591 6466    www. lauttasaar i . f i  
Kauppaneuvoksent ie  18 seura@lauttasaar i . f i  
00200 He ls ink i  

tiheään ja korkeaan rakentamiseen. Seurauksena on myös Helsingin yhden tärkeän 
sisääntuloväylän merellisen näkymän hävittäminen. 

• Olisi järkevää vielä pohtia Katajaharjun kannen osittaista palauttamista 
kaavasuunnitelmaan, vaikka se ratkaisuna onkin kallis. Kansi esimerkiksi vähentäisi melu- 
ja pienhiukkasongelmia alueella. Laajojen merentäyttöjen rinnalle tulisi esittää 
vaihtoehtoinen vaikutusarvio kannen päälle tapahtuvan rakentamisen kustannuksista sekä 
hyöty- ja haittavaikutuksista. 

• Alueelle suunnitellut 22 hehtaarin ennätysmäiset merentäytöt ovat huomattavasti 
laajemmat kuin esimerkiksi Jätkäsaaressa. Täytöillä on monia kohtalokkaita ja 
peruuttamattomia haittavaikutuksia alueen herkkään meriluontoon. Merentäyttöjä tulee 
supistaa olennaisesti meriluonnon suojelemiseksi. Samalla täyttöjen supistaminen myös 
laskee rakentamisen kokonaiskustannuksia. 

• Koivusaaren rakentamisen vaikutusarviot ovat etenkin meriluonnon osalta osittain 
vanhentuneita. Ennen asemakaavaehdotusta tulee tehdä uudet selvitykset ja niissä tulee 
ottaa huomioon muun muassa Jätkäsaaren rakentamisen takia muuttuneet 
virtausolosuhteet, uudistuneet tulvamääräykset, tiukentuneet ympäristönormit ja 5 000 
uuden asukkaan ja lisättyjen työpaikkojen hulevesien tms vaikutus.  

• Koivusaari ei saa kuormittaa Lauttasaaren jo ennestään ylikuormitettuja julkisia päiväkoti- 
ja koulupalveluja. Alue tulee suunnitella siten, että sinne sijoitetaan tarvittavat päivähoito- 
ja koulupalvelut. Koko Lauttasaaren suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös 
Koivusaaren aiheuttama lisäkuormitus alueen SOTE-palveluille. 

• Länsiväylä on Helsingin vilkkain sisääntuloväylä, jonka melu- ja pienhiukkaspäästöt 
aiheuttavat Koivusaaren asukkaille vakavan terveysongelman. Tutkimustieto 
pienhiukkasten terveyshaitoista on viime vuosina nopeasti lisääntynyt. Länsiväylän suurten 
liikennemäärien vaikutuksista alueen asukkaiden terveyteen on tehtävä uuteen 
tutkimukseen perustuvat riittävät selvitykset. 

• Pohjoisen ja läntisen Lauttasaaren asukkaat joutuisivat useita vuosia kestämään 
Koivusaaren rakentamisen rekka- ja mahdollisesta proomuliikenteestä aiheutuvaa melua, 
pölyä, liikenteen päästöjä ja muita liikennehaittoja. On tärkeää vaiheistaa ja suunnitella 
rakentamisaikainen liikennöinti siten, ettei se kuormita Lauttasaaren asukkaita. 

• Koivusaaren merellisyyden tulee toteutua myös liikennejärjestelyissä. Asemakaavassa pitää 
huolehtia veneilymahdollisuuksista alueella ja järjestää saaristosta veneellä liikkuville 
vierasvenepaikat metroasemien yhteyteen. 

 
Lauttasaari-Seura täydentää näitä yleisluonteisia näkemyksiään myöhemmin erillisellä 
liitteellä, jossa esitetään kommentit esillä olevan kaavaluonnoksen yksityiskohtiin. 
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