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Lauttasaari-Seuran mielipide Vattuniemen suunnitteluperiaatteisiin 

 

Yleistä 

Lauttasaari-Seuran (jäljempänä seura) pitää hyvänä, että Vattuniemestä halutaan kehittää 

monipuolista, sekoittuneiden toimintojen aluetta ja että alueella tulee säilyttää myös 

työpaikkoja. Vattuniemen itäpuolella oleva merellisten toimintojen ja veneilyä tukeva alue 

profiloi Lauttasaarta merelliseksi kaupunginosaksi. Näiden toimintojen mahdollistamisella 

on tärkeä merkitys koko Helsingille. 

Suunnitteluperiaatteilla ei saa kaventaa voimassa olevan maakuntakaavan vaatimusta 

alueen rannoilla olevasta vihervyöhykkeestä. 

Suunnitteluperiaatteiden suhde MRL:n kaavajärjestelmään 

Seura esitti jo työpajassa 11.10.2017, että Vattuniemen alueelle tulee laatia maankäyttö- ja 

rakennuslain mukainen osayleiskaava. Vain tällä tavalla varmistetaan asukkaiden ja 

kiinteistönomistajien aito vaikutusmahdollisuus suunnitteluun. Suunnittelualueeksi tulee 

varata koko Vattuniemen alue. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös 

maakuntakaavassa oleva Lauttasaaren eteläosan ympäri menevä viherverkosto ja saaren 

eteläkärjessä oleva kulttuurihistoriallisesti arvokas alue. Osayleiskaavalla toteutuu 

maanomistajien tasapuolinen kohtelu sekä alueen pitkäjänteinen kehittäminen 

tonttikohtaisin asemakaavan muutoksin. 

Rakentamistehokkuus 

Rakentamistehokkuus vaikuttaa ratkaisevasti kaupunkiympäristön muodostumiseen ja 

kaupunkikuvaan. Vattuniemen alueella on eri aikoina syntynyttä rakennettua ympäristöä, 

jossa rakentamistehokkuus asuntoalueilla vaihtelee pääsääntöisesti tonttitehokkuutena e= 

1.2 – 1.7. 

Keskeisellä toimistorakennusten alueella vallitseva tehokkuusluku on e = 1.7. 

Suurimmillaan tehokkuus on joillakin tonteilla 2.0. 

Suunnitteluperiaatteissa esitetään keskeiselle alueelle tehokkuutta e = 2.8 – 2.2, mikä 

johtaa huomattavasti nykyistä kaupunkiympäristöä raskaampaan rakentamiseen.  Alueen 

luonne viihtyisänä saarena muuttuu ylitehokkaan rakentamisen myötä pimeiden 

katukuilujen varjostamaksi tuuliseksi ympäristöksi. Suunnitteluperiaatteiden 

havainnekuvat osoittavat selvästi tämän. Liike- ja asuinkortteleissa ei tule ylittää alueen 

keskimääräistä tehokkuutta. 



 

 

 

Täydennysrakentamisen suunnittelun lähtökohdaksi tulee ottaa paremmin huomioon 

nykyinen toteutunut rakennettu ympäristö. Alueen vaiheittainen toteutuminen on 

otettava huomioon suunnittelussa mahdollistamalla tonttikohtainen rakentaminen siten, 

että kokonaisuus ei ole keskeneräisen tuntuinen. 

Palvelut ja yleisten rakennusten alueet 

Palvelutarvetta ja yleisten rakennusten tarvetta ei ole arvioitu. Tässä vaiheessa, ennen kuin 

tehdään aluevarauksia, tulisi maapoliittisin keinoin varmistaa tulevaisuuden yleisten 

rakennusten sijainti kaupunkirakenteessa kokonaisuuden kannalta mahdollisimman hyvin, 

jotta erityisesti päiväkoti- ja koulupaikkoja ja SOTE-palveluille soveltuvia tiloja on riittävästi.  

Mikäli Vattuniemeen tulee oletettu 3000 lisäasukasta, se tarkoittaa karkeasti 150 lasta 

päiväkoteihin ja ala-asteelle. Ennen kuin Vattuniemenkuja 4:n rakennus on valmis, ei 

nykyinen kapasiteetti mitenkään riitä. On myös otettava huomioon, että Vattuniemenkuja 

4:n koulu toimii aluksi väistötilana alueen peruskoulujen peruskorjausten aikana. Jos 

lisärakentaminen alkaa ennen v. 2023, koulut tarvitsevat lisätiloja. 

Heikkaan aukion läheltä tulee osoittaa tontteja tulevia tarpeita varten. Hyvä vaihtoehto 

kouluksi on osoitteissa Wavulintie 4 ja 6 sijaitsevat vanhat teollisuusrakennusten tontit, 

jolloin suojeltavaksi esitetyn rakennuksen vierelle voidaan toteuttaa ympäristöön sopiva 

julkinen rakennus. 

Jo valmistumassa olevien lisäksi tarvittaneen joka tapauksessa uusi päiväkoti. Se voitaisiin 

rakentaa nykyisen päiväkoti Särjen alueelle. Ko alueelle tulisi perustaa vähintään 

leikkipuisto. Leikkipuisto tulisi toteuttaa luonnonmukaisesti niin, ettei se häiritsisi 

ympäröivää luontoa ja muuttaisi maisemaa. Hyvä esimerkki Lauttasaaren kirkon puisto. 

Itälahdentie ja katuvihreä 

Seuran mielestä Itälahdentien suunnitelmaa tulisi tarkastella uudestaan. Itälahdentien 

länsireunalla on kaupungin pääosin omistama kadun levennysalue. Seuran mielestä 

Itälahdenkadun katualuetta ei tulisi kaventaa, vaan sitä kehitettäisiin bulevardina, jota 

molemmin puolin reunustaisivat puukujat ja kadun länsireunalla bulevardiin liittyisi 

pienimittakaavainen monipuolisten palvelu- ja virkistystoimintojen vyöhyke. Alueen 

pohjoisosassa voisi olla esim. pieniä aukioita, matalia liikerakennuksia, kahviloita, 

ravintoloita, ja erilaisia palvelurakennuksia. Etelään mentäessä kadun länsipuoli olisi 

puistomaisempi ja siellä olisi viheralueelle sopivaa toimintaa. Istutukset taittaisivat myös 

tuulta, jolloin pelätyltä tuuliselta katukuilulta vältyttäisiin. 

Liian tehokas rakentaminen tuhoaa alueella nyt olevan puuston. Pihakansilla ei kasva puita. 

Katujen varteen tulee varata tila puuriveille, jotta jalankulkuympäristö olisi viihtyisä. 

Katupuut vähentävät katupölyä, pakokaasuja ja melua.  Puukujanteet myös tonttien rajoilla 

parantavat lähiympäristöä. Itälahden kadun varteen tulee varata leikkipuisto keskeiselle 

paikalle. 

Liikenne järjestelyt 

Koska suunnitteluperiaatteilla esitetään merkittävää asukasmäärän lisäystä Vattuniemeen, 

on välttämätöntä, että samanaikaisesti tarkastellaan alueen liikenteen toimivuutta. Seuran 

mielestä liikenneratkaisuissa tulee ottaa huomioon erityisesti julkisen liikenteen ja eri 

toimintoja palvelevan huoltoliikenteen tarpeet ja varmistaa, että alueelle ei synny turhia 

kiertoreittejä lisääviä esteitä.  



 

 

 

Seuran mielestä Nahkahousuntien avaaminen keventää liikennettä Heikkaan aukiolla ja 

parantaa aukion viihtyisyyttä ja liikenneturvallisuutta. Kevyen liikenteen verkosto tulisi 

esittää kattavammin suunnitteluperiaatteissa. Tällä hetkellä katualueilla on pyöräily otettu 

huonosti huomioon. 

Julkiset tilat 

Suunnitteluperiaatteista puuttuvat lisäksi julkisten tilojen suunnitteluohjeet. 

Suojelukohteet 

Koko suunnittelualuetta varten tulee tehdä uusi rakennushistoriallinen inventointi. Nyt 

esillä olevien vanhempien 1940- ja 1950-lukujen kohteiden lisäksi alueella on tärkeää 

arvottaa myös uudempia 1960-1980 -lukujen kohteita. Vattuniemen alueen eri aikakausien 

kerrostumien tulee näkyä kaupunkikuvassa. 

Suunnitteluperiaatteet eivät tässä muodossa takaa Vattuniemen alueen kehittymistä 

viihtyisänä omaleimaisena kaupunginosana. 

Lauttasaari-Seura osallistuu mielellään alueen kaavoituksen jatkosuunnitteluun. Lisätietoja 

antavat seuran kaavoitus-, liikenne- ja ympäristötyöryhmän puheenjohtaja Jukka Tulkki 

(jukka.t.tulkki@gmail.com) ja seuran puheenjohtaja Katri Penttinen 

(katri.penttinen@kolumbus.fi) . 
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