
Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille 

Kaupunkiympäristölautakunnassa 20.11.2018  käsiteltävä Lauttasaaren sillan ympäristön 

liikennesuunnitelma ja Lauttasaaren sillan katusuunnitelma on saatava uuteen valmisteluun. Ehdotettu 

katusuunnitelma vähentäisi Lauttasaaren sillalta yhden autokaistan muuttaen sillan 2+1 kaistaiseksi. 

Pyörätiet muutettaisiin yksisuuntaisiksi ja jalkakäytävää levennettäisiin. Liikennesuunnitelma muuttaisi 

monin tavoin Lauttasaaren tien alkupään liikennejärjestelyjä.  

Lisäksi esitys on, että lautakunta päättäisi määrätä katusuunnitelman hyväksymispäätöksen tulemaan 

voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.  Poikkeamista normaalista lainvoimaiseksi saattamisesta ei 

tule sallia.   

PERUSTELUT  PALAUTTAMISELLE VALMISTELUUN 

Lauttasaari-Seura on muistutuksessaan ja mielipiteissään todennut, että perusteita vähentää ajokaistoja 

ei ole. Pyöräilyn ja jalankulun kannalta tarpeelliset muutokset voidaan tehdä ajokaistoja vähentämättä, 

ja samalla taloudellisemmin. Seuran kantaa tukee vahvasti adressi, jossa Lauttasaaren asukkaat vaativat 

sujuvan liikenteen turvaamista. Adressi keräsi alle kolmessa viikossa yli 2 000 allekirjoitusta. 

Lauttasaari-Seuran mielestä katu- ja liikennesuunnitelma tulee palauttaa uuteen valmisteluun. 

Kaupunkiympäristön toimiala on joutunut laatimaan ehdotukset nopeasti. Päätösehdotukset on tehty 

ensisijaisesti historiatiedon pohjalta ja etenkin vuorovaikutusaineiston käsittelyssä on puutteita. 

Taloudellinen tarkastelu verrattuna aiempaan ajokaistajärjestelyyn puuttuu. Seuran mielestä sen 

muistutuksessa, mielipiteessä ja asukkaiden allekirjoittamassa adressissa esitettyjen perustelujen lisäksi 

uudelle valmistelulle on seuraavat syyt: 

1. Valmistelussa ei ole otettu huomioon muistutuksissa ja mielipiteissä esitettyjä asioita. 

Esimerkkeinä: 

a. Lauttasaari-Seuran todetaan toimittaneen vain adressi sillan ympäristön 

liikennesuunnitelmaan. Tosiasiassa adressi koski myös sillan katusuunnitelmaa. Yli 2000 

asukkaan vaatimusta nykyisten kaistojen säilyttämisestä ei mainita katusuunnitelmaa 

koskevassa kohdassa. 

b. Adressin lisäksi seura jätti laajan muistutuksen katusuunnitelmasta ja samalla esitti 

mielipiteen sillan ympäristön liikennesuunnitelmasta. Mielipiteessä esitettyjä ehdotuksia ei 

käsitellä vuorovaikutusraportissa lainkaan ja vaikuttaa siltä, että kirjelmää ei ole edes 

luettu. 

2. Valmistelun aikana on osoitettu, että Helsingin alueellinen väestöennuste ainakin Lauttasaaren 

osalta on virheellinen. Asian totesi Lauttasaari-lehdelle Helsingin järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori ja 

hän ilmoituksensa mukaan toimitti tarkistetun tiedon myös katu- ja liikennesuunnitteluun. Tästä 

huolimatta valmistelussa vähätellään Lauttasaaren asukasmäärän kasvua. 

3. Autoliikenne lisääntyy Meripuistotiellä pian, sillä kaupungin väestöennusteesta puuttuva 

Vattuniemen suunnitteluperiaatteiden tuoma 3 000 asukkaan kasvu toteutuu jo 2020-luvulla. Juuri 

Vattuniemestä on heikoimmat julkisen liikenteen yhteydet keskustaan.  

4. Päätöksessä tärkein peruste on historiatieto automäärien vähentymisestä ja pyöräilijöiden määrän 

kasvusta. Aineistossa ei katsota tulevaisuuteen, eikä tuoda esiin toiminnallisia ongelmia kuten esim. 

tarvetta kuljettaa lapsia hoitoon ja harrastuksiin saaren ulkopuolelle, matka-ajan pidentymistä 

vattuniemeläisille metron liityntäliikenteen takia. Aineistossa ei myöskään ennakoida HSL:n 

maksujärjestelmän muutoksen vaikutusta. 

5. Länsibaanan suunnittelu jätettiin kertomatta ja edelleen sen merkitystä vähätellään, sen sijaan 

pyöräilyn talviolosuhteiden parantamista korostetaan, vaikka läpi vuoden pyörällä liikkuvia on 

pyöräilybarometrin mukaan vain 12 % (vrt. lumitilatarve).  



6. Suunnitelmiin saatiin yli 90 mielipidettä. Mielipiteitä käsitellään vain yleisellä tasolla. Näin laajasta 

aineistosta olisi pitänyt ilmoittaa myös se, miten mielipiteet määrällisesti jakautuvat nykyisen ja 

uusien kaistavaihtoehtojen kesken.  

7. Suunnitelmalla todetaan, että autoliikenteelle saadaan vähintään kohtuullinen välityskyky sekä 

aamu- että iltaruuhkassa. Helsingin nopeimmin kasvavassa kaupunginosassa kohtuullinen ei riitä. 

Perusteluissa jo ennakoidaan tulevaa: ” Jos liikennemäärät tulevaisuudessa kasvavat, on 

mahdollista rakentaa Pohjoiskaaren risteyksen itäpuolelle toinen vastaanottava kaista, joka päättyy 

Lauttasaaren sillalle tullessa.”  tai  ”Mikäli liikennemäärät myöhemmin kasvaisivat yli 10 %, 

voitaisiin Pohjoiskaaren kohdalla lisätä risteyksen yli suoraan menevä lyhyt kaista.” On suurta 

kaupunkilaisten varojen tuhlausta muuttaa jotakin vaillinaisin perustein ja sitten pyrkiä 

palauttamaan aiempi hyvin toiminut asiantila.  

8. Aineistossa esitetään suunnitelmien kustannukset, mutta vertailutieto puuttuu. 

Liikennesuunnitelman toteuttamisen kustannusarvio on noin 1,65 miljoonaa euroa, josta 

Lauttasaarentien osuus on 1,4 miljoonaa euroa ja Porkkalankadun osuus on 0,25 miljoonaa euroa 

Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 575 000 euroa.  Läpinäkyvyyden ja 

kaupunkilaisten edun takia päätöksen perusteeksi pitää saada myös tieto 2+2-ajokaistavaihtoehdon 

kustannuksista.  

9. Pelastuslaitoksen aluepäällikkö Marko Järvinen toteaa Lauttasaari-lehden haastattelussa (25.10.), 

että sillan 2+1 ajokaistaratkaisulla voi olla hidastava vaikutus pelastustoimen sujuvuuteen 

Lauttasaaresta esimerkiksi Meilahteen. "Häiriötilanteissa meidän pitää turvautua kevyen liikenteen 

kaistoihin tai valita toinen reitti", Mäkinen sanoo.  

10. Aineistossa on mielivaltaiselta vaikuttavia ehdotuksia, jotka edellyttävät tarkempaa tarkempaa 

tarkastelua, kuten esimerkiksi ”Salmisaarenrannan yhteys Tammasaarenlaituriin alikulun kautta 

katkaistaan. Samoin ajoyhteys Porkkalankadulta Salmisaarenrantaan poistuu. Tilat otetaan 

pyöräteiden käyttöön sekä pyörätien eritasoyhteydeksi.”  

 


