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Valituksen kohde 

 

Kaupunkiympäristölautakunta päätös 27.11.2018 § 596, jolla lautakunta päätti 

1) hyväksyä Lauttasaaren sillan katusuunnitelman (Lauttasaaren silta, 

suunnitelmapiirustus nro 30921/1 (päätöksen liite 2) ja 

2) määrätä katusuunnitelman hyväksymispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se 

on saanut lainvoiman. 

 

Päätöksen mukaan ”Lauttasaaren sillalta poistetaan toinen keskustan suuntaisista ajokaistoista ja 

sillan pohjois- ja etelälaidalla sijaitsevat jalkakäytävät ja pyörätiet muutetaan tasoerotelluiksi 

jalkakäytäviksi ja pyöräteiksi. Pyörätiet on suunniteltu yksisuuntaisiksi pyöräilyn tavoiteverkon 

mukaisesti. Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta 

(päätöksen liite 1)”. 

 

Vaatimukset 

 

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan päätös 27.11.2019 § 18 Lauttasaaren sillan 

katusuunnitelmasta tulee 

  

1. kumota ja 

2. katusuunnitelman täytäntöönpano ilman lainvoimaisuutta tulee kieltää 

 

Päätös on  

1. syntynyt virheellisessä ja laittomassa järjestyksessä, koska  
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a. sillan katusuunnitelma on irrotettu keinotekoisesti Lauttasaaren sillan ympäristön 

liikennesuunnitelmasta 

b. päätös perustuu puutteelliseen tietoon 

2. päätös ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain (MKRL) 85 §:n mukaisia toimivuuden ja 

viihtyisyyden vaatimuksia 

3. päätöksestä ei ilmene maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MKRA) 41 §:n vaatimat 

liikennejärjestelyperiaatteet. 

 

Hallintolainkäyttölain 8 §:n mukaan päätöksestä voidaan valittaa, jos se on syntynyt väärässä 

järjestyksessä tai on muuten lainvastainen. Katusuunnitelmaa koskevat lakisääteiset 

sisältövaatimukset ovat seuraavat: 

  

MKRL 85 §:n mukaan ”Katu rakennetaan kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Katu on 

suunniteltava ja rakennettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja 

täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset. Suunnitelmaa laadittaessa on 

vastaavasti noudatettava, mitä 62 §:ssä säädetään.” 

 

MKRA 41 §:n mukaan ” Katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttäminen eri 

tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan, jos se 

alueen tai rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi on tarpeen.  

Katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien 

johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja 

pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.” 

 

PERUSTELU SEURAN VALITUSOIKEUDELLE 

 

MKRL 190 §:n mukaan katusuunnitelmaa koskevaan päätökseen saa hakea muutoksen valittamalla 

hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallintolainkäyttölain 6 §:n mukaan 

päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 

etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 

 

Lauttasaari-Seuran valitusoikeus perustuu seuraaviin tosiasioihin: 

 

Lauttasaari-Seura – Drumsö-Sällskapet ry on vuonna 1963 perustettu, Lauttasaarta edustava 

rekisteröity kaupunginosayhdistys. Sen kotipaikka on Helsinki. Seuran sääntöjen 2 §:n mukaan 

”Seura on kaupunginosayhdistys toimialueensa hyvinvointiin, kaavoitukseen, palveluihin, kulttuuriin 

ja kotiseutuun sekä ympäristöön liittyvissä asioissa. Seuran tehtävänä on edistää asukkaiden 

asumisviihtyvyyttä ja alueen kehittymistä ja elinvoimaisuutta kestävän kehityksen periaatteiden, 

paikallisten erityispiirteiden ja alueellisen omaleimaisuuden pohjalta, pyrkiä turvaamaan palvelujen 

saatavuus sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja toimia asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä.”  (Seuran 

syyskokouksessa 22.11.2018 uudistetut, PRH:n 31.7.2018 ennakkotarkastamat säännöt). 

 

Valitusoikeus on osa kansalaisten perustuslaissa (2 §:n 2 mom., 14 §:n 4 mom. ja 20 §:n 2 mom.) 

turvattua osallistumisoikeutta, jota ei täysin otettu huomioon ennen perustuslakia säädetyssä 

rakennus- ja maankäyttölainsäädännössä. Eduskunnan perustuslakivaliokunta totesikin maankäyttö- 

ja rakennuslakia koskevassa lausunnossaan (PeVL 38/1998 vp), että uusien säännösten toimivuutta 

on seurattava ja tarvittaessa ryhdyttävä lisätoimiin vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi. 

 

Seura edustaa sääntöjensä mukaisesti katusuunnitelmassa lauttasaarelaisten oikeuksia ja yleistä 

etua. Näin ollen on katsottava, että Seuralla on myös valitusoikeus oman asuinalueen liikenteen 

toimivuuteen ja turvallisuuteen sekä alueen viihtyisyyteen oleellisesti vaikuttavassa asiassa. 

Vastaava oikeus on vahvistettu nimenomaisesti lainsäädännössä yleisen edun ajajalle jätelaissa 
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(Jätelaki 646/2011, 138 §) ja ympäristönsuojelulaissa (Ympäristönsuojelulaki 2014/527, 191 §). 

Mainittujen pykälien mukaan valitusoikeus on ” rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka 

tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden 

edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät”.  

 

Helsingin kirjaamon ilmoituksen mukaan pöytäkirja valituksen kohteesta on pidetty nähtävänä 

yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi 04.12.2018. 

 

PERUSTELU KOHTAAN: SYNTYNYT VIRHEELLISESSÄ JA LAITTOMASSA JÄRJESTYKSESSÄ 

Sillan katusuunnitelma irrotettu keinotekoisesti sillan ympäristön liikennesuunnitelmasta  

 

Kaupunkiympäristötoimiala on tuonut Lauttasaaren sillan katusuunnitelman päätettäväksi kiireesti 

valmisteltuna, kun se on huomannut, että silta tulee peruskorjaukseen jo v. 2019. Katusuunnitelman 

valmistelu on tehty ensisijaisesti historiatiedon pohjalta, vaikka valmistelussa olisi pitänyt tarkastella 

liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta ja viihtyisyyttä tulevaisuudessa koko sillan tulevan elinkaaren 

ajalta. 

 

Lauttasaaren sillan katusuunnitelma liittyy oleellisesti Lauttasaaren sillan ympäristön liikenteeseen 

ja myös Länsiväylään.  Kaupunkiympäristöntoimiala on samanaikaisesti sillan katusuunnitelman 

kanssa valmistellut pintapuolisesti Lauttasaaren sillan ympäristön liikennesuunnitelmaa. 

Liikennesuunnitelmaan sisältyy oleellisia katusuunnitelmasta johtuvia muutoksia Lauttasaarentien 

itäpäähän ja sillan itäpuolella Porkkalankadulle. Näillä tosiasiallisesti sillan katusuunnitelmasta 

johtuvilla ratkaisuilla on oleellinen merkitys koko Lauttasaaren liikenteen toimivuuteen ja 

turvallisuuteen. Päätöksessä Lauttasaaren sillan katusuunnitelma on keinotekoisesti irrotettu 

erilliseksi osaksi sen oleellisesta kokonaisuudesta siis Lauttasaarentien, Lauttasaaren sillan ja 

Porkkalankadun liikennesuunnitelmasta, mistä seuraa, että katusuunnitelman todellisia 

vaikutuksia Lauttasaaren liikenteen toimivuuteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen ei ole 

selvitetty. Lauttasaaren sillan viereisten katujen liikennesuunnitelman periaatteet hyväksyttiin 

jatkosuunnittelun pohjaksi vasta kaupunkiympäristölautakunnan samassa kokouksessa 27.11.2018, 

missä katusuunnitelmasta päätettiin. Asia ilmenee myös kaupunkiympäristölautakunnan 27.11.2018 

§ 595 Asia/3 Lauttasaarentien, Lauttasaaren sillan ja Porkkalankadun liikennesuunnitelma, missä 

todetaan, että ”Kaupunkiympäristön toimiala laatii Lauttasaarentien ja Porkkalankadun 

katusuunnitelmat vuosien 2019−2020 aikana.” 

 

Seuran mielestä kaupunkiympäristötoimialalla sillan kaistojen vähentämisen tarkoituksena on 

selvästi ohjata Lauttasaaresta tuleva autoliikenne Länsiväylälle. Katusuunnitelmassa ei kuitenkaan 

arvioida suunnitelman vaikutuksia Länsiväylän liikenteeseen eikä Seuran tietojen mukaan 

Länsiväylän ylläpitäjän ELY:n kantaa asiaan ole selvitetty. Valtion liikenneviranomainen ei ole siis 

voinut ottaa kantaa suunnitelmaan, vaikka se oleellisesti vaikuttaa Länsiväylän liikenteeseen. 

 

Liikenteen toimivuutta olisi pitänyt tarkastella tehtyä perusteellisemmin myös ottaen huomioon 

Katajaharjun liittymää koskevat suunnitelmat, joka toteutuessaan poistaa pääsyn saaren 

länsipuolelta Länsiväylälle ja ohjaa näin liikennettä muille ajoreiteille. 

 

Valmistelu perustuu osin virheellisiin tietoihin 

 

Valmistelun aikana osoitettiin, että Helsingin alueellinen väestöennuste Lauttasaaren osalta on 

virheellinen. Kaupungin ennusteen mukaan Lauttasaari kasvaisi noin 2 300 asukkaalla vuoteen 2030 

mennessä, vaikka kasvu on todennäköisesti vähintään 5 300 asukasta, sillä Lauttasaaren 

väestöennusteesta puuttui kokonaan syksyllä 2017 hyväksytyn Vattuniemen 

suunnitteluperiaatteiden tuoma 3 000 asukkaan kasvu.    
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Helsingin kaupunginkanslian järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori toimitti tiedon ennusteen puutteesta 

liikennesuunnitteluun (lähde Lauttasaari-lehti nro 38/2018). Puutetta ei kuitenkaan otettu 

huomioon valmistelun aikana, vaan Lauttasaaren asukasmäärän kasvua ja sen vaikutusta 

Lauttasaaren sillan liikenteeseen vähäteltiin. Katusuunnitelmista tehtyjen valitusten käsittely -

muistiossa todetaan edelleen, että "Lauttasaari kasvaa tähänastista maltillisemmin."   

 

Kun kaupungin tiedossa ollut lisäkasvu otetaan huomioon, Lauttasaari kasvaa vuosien 2018–2030 

välillä keskimäärin 443 asukkaalla vuodessa, kun se kasvoi vuosina 2000–2017, ajanjaksona johon 

kaupunki viittaa, keskimäärin 341 asukkaalla vuodessa. Seuran mielestä esitetty perustelu 

Lauttasaaren tähänastista maltillisemmasta kasvusta on harhaanjohtava. 

 

Seuran mielestä Lauttasaaren sillan katusuunnitelman tekeminen on tapahtunut ilman 

liikennesuunnitteluperiaatteita ja päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Hankkeen 

liikennejärjestelyjä ja toimivuutta koskevat selvitykset ovat muutoinkin puutteellisia. Vastaavan 

puutteen Helsingin hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus totesivat lainvastaiseksi Helsingin 

yleiskaavaa koskevassa päätöksessään (KHO:2018:151) koskien Länsiväylän muuttamista 

kaupunkibulevardiksi. 

 

PERUSTELU KOHTAAN: EI TÄYTÄ TOIMIVUUDEN VAATIMUSTA 

Toimivuusselvityksessä oleellisia puutteita 

 

Edellä kuvattujen seikkojen lisäksi Lauttasaaren sillan katusuunnitelman toimivuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä 

on arvioitu puutteellisesti. Seuran mielestä katusuunnitelma ei ole toimiva seuraavista syistä johtuen: 

 

1) Ennustettua suuremmasta väestökasvusta seuraa, että autoliikenne lisääntyy Meripuistotiellä ja 

Lauttasaaren sillalla. Kaupungin väestöennusteesta puuttuva Lauttasaaren eteläisen osan eli 

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

Vattuniemestä on heikoimmat julkisen liikenteen yhteydet keskustaan. Seurauksena on liikenteen 

jonoutuminen asuinkaduille, jolla on merkittäviä vaikutuksia niiden viihtyisyyteen. Kuten edellä on 

todettu Lauttasaaren sillan katusuunnitelma määrää tosiasiassa myös myöhemmin käsiteltävän 

Lauttasaarentien ja Porkkalankadun katusuunnitelman sisällön. Näiden oleellisten kohtien 

vaikutuksia liikenteen toimivuuteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen ei ole arvioitu ja niiden 

katusuunnitelmasta ole vielä voitu antaa muistutuksia lainsäädännön vaatimuksen mukaisesti. 

 

2) Katusuunnitelman taloudellinen tarkastelu on tehty Seuran mielestä puutteellisesti. Päätösesityksen 

mukaan katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 575 000 euroa, keskimäärin 

76 euroa/m² (alv. 0 % ), jos Lauttasaaren sillan katusuunnitelman mukaiset järjestelyt toteutetaan 

sillan peruskorjauksen yhteydessä ja kadun vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 53 000 euroa 

(alv. 0 %). Ylläpitokustannukset ovat noin 10 000 euroa kalliimmat kuin nykyisin. 

 

Päätösaineistosta puuttuu oleellinen eri vaihtoehtojen vaikuttavuusarviointi, kun päättäjille ei ole 

kerrottu, mikä kustannus olisi, jos sillan peruskorjauksen yhteydessä säilytettäisiin katusuunnitelma 

ennallaan tai siihen tehtäisiin vain nykyisen kaistajärjestelyn mahdollistamat muutokset. Silloin 

vältyttäisiin esimerkiksi lumensäilytystilan rakentamiselta, joten kustannukset ns 0-vaihtoehdossa 

olisivat huomattavasti pienemmät kuin nyt ’heti toteutettavan -suunnitelman’ säästönä esitetty n. 

0,5 milj euroa. Seuran mielestä katusuunnitelma ei ole taloudellisestikaan toimiva, koska se 

saatavilla olevan tiedon perusteella lisää sekä rakentamiskustannuksia että vuotuisia 

käyttökustannuksia. Myöskään Lauttasaarentien ympäristön liikennesuunnitelmalle ei esitetä ns. 0 -

vaihtoehtoa. 

 

3) Päätöksessä tärkein perustelu uudelle katusuunnitelmalle on historiatieto automäärien 

vähentymisestä ja pyöräilijöiden määrän kasvusta. Suunnitelman toimivuuden arvioinnissa on 
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puutteita sillä Lauttasaaren sillan autoliikennemäärien laskua vuosina 2000–2018 ei tarkastella 

liikenteen mitoittavana ajankohtana eli syksyllä, vaan toukokuun liikennemäärien perusteella. Tämä 

käy ilmi kaupungin omasta esitysaineistosta (11.10.). Silti katusuunnitelmista tehtyjen muistutusten 

käsittely -muistiossa todetaan: "Autoliikenteen kaistat mitoitetaan vastaamaan ajankohtia, jolloin 

liikenne on vilkkaimmillaan. Autoliikenteen suunnittelussa mitoittavana ovat syksyn 

arkipäiväliikenteen aamu- ja iltapäivähuiput."  

 

4) Seuran mielestä katusuunnitelman toimivuutta pitää arvioida sillan tulevan käyttöiän eikä menneen 

historiatiedon valossa kuten kaupunkiympäristötoimiala on pääasiassa tehnyt. Katusuunnitelma 

toimivuutta arvioitaessa kaupunkiympäristötoimiala ei ole tuonut esiin toiminnallisia syitä kuten 

esim. tarve kuljettaa lapsia hoitoon ja harrastuksiin saaren ulkopuolelle, matka-ajan pidentymistä 

vattuniemeläisille metron heikon liityntäliikenteen takia, mitkä edellyttävät auton käyttämistä myös 

tulevaisuudessa. Myöskään ei ole arvioitu HSL:n maksujärjestelmän muutoksen vaikutusta eikä 

esitetty liikenneteknologian ja sähköautoistumisen vaikutuksia ja tästä johtuvia 

liikennemääräennusteita. Samoin on tarpeen todeta, että liikennemäärien kehittymisessä ei ole 

analysoitu lähialuilla kuten Mechelininkadulla ja Jätkäsaaressa tapahtuneiden tai tulevien muutosten 

vaikutusta. 

 

5) Länsiväylän viereen suunnitellun pyöräilijöille tarkoitetun Länsibaanan suunnittelu jätettiin aluksi 

suunnitelmassa kertomatta, vaikka sen vaikutus Lauttasaaren sillan pyöräilyn määrään on ilmeinen. 

Edelleen sen merkitystä vähätellään suunnitelmassa. Tiimipäällikkö Taneli Nissinen 

liikennesuunnittelusta kertoi Lauttasaari-lehdessä (nro 35/2018) , että Länsibaanan 

rakennettavuusselvitys käynnistettiin keväällä 2018 Lapinlahti – Katajaharju välisellä osuudella. 

Rakennettavuusselvityksen oli määrä valmistua vuoden 2018 aikana. Rakentaminen on sijoitettu jo 

Helsingin kymmenvuotisinvestointiohjelmaan. Arvioinnissa sen sijaan pyöräilyn talviolosuhteiden 

parantamista korostetaan esimerkiksi lumen säilytystilan tarpeella sillalla, vaikka läpi vuoden 

pyörällä liikkuvia on pyöräilybarometrin mukaan vain 12 % pyöräilijöistä. 

 

6) Sillan katusuunnitelmassa 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.” Päätösaineiston mukaan 

Lauttasaaren sillan ympäristön 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. Seuran mielestä on suurta kaupunkilaisten varojen tuhlausta muuttaa 

katusuunnitelma vaillinaisin perustein ja joutua sitten palauttamaan aiempi asiantila tai 

rakentamaan uusia ratkaisuja.  

 

7) Liikenteen turvallisuudesta on ristiriitaisia näkemyksiä. Pelastuslaitoksen aluepäällikkö Marko 

Järvinen toteaa Lauttasaari-lehdessä (nro 37/2018), että sillan 2+1 ajokaistaratkaisulla voi olla 

hidastava vaikutus pelastustoimen sujuvuuteen Lauttasaaresta esimerkiksi Meilahden sairaalaan. 

"Häiriötilanteissa meidän pitää turvautua kevyen liikenteen kaistoihin tai valita toinen reitti", 

Järvinen perustelee. 

 

PERUSTELU KOHTAAN: EI TÄYTÄ VIIHTYISYYDEN VAATIMUSTA 

Asukkaiden vaatimukset ohitettu 

 

Vuorovaikutusraportin mukaan suunnitelmiin saatiin yli 90 mielipidettä. Niitä käsitellään 

vuorovaikutusraportissa kuitenkin vain yleisellä tasolla. Näin laajasta aineistosta olisi pitänyt 

ilmoittaa myös se, miten mielipiteet määrällisesti jakautuvat nykyisen ja uusien kaistavaihtoehtojen 
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kesken. Näin ollen Seuran käsityksen mukaan valmistelussa ei ole otettu huomioon muistutuksissa 

ja mielipiteissä esitettyjä asioita katusuunnitelman toimivuuteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen 

liittyvistä asioista. Vaikuttaa myös, että ainakaan kaikkia muistutuksia ei ole edes käsitelty, sillä 

raportissa Lauttasaari-Seuran todetaan toimittaneen vain adressin koskien sillan ympäristön 

liikennesuunnitelmaa. Tosiasiassa adressi koski myös sillan katusuunnitelmaa. Adressissa ollutta yli 

2000 asukkaan vaatimusta nykyisten kaistojen säilyttämisestä ei mainita katusuunnitelmaa 

koskevassa kohdassa. 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 eikä 

valmistelussa oteta huomioon laajan asukasjoukon arviota katusuunnitelman vaikutuksista heidän 

kokemaan viihtyisyyteen ja liikenteen toimivuuteen. 

 

Perustelu täytäntöönpanon kiellolle 

 

Edellä olevan perusteella ole osoitettavissa erityistä tarvetta määrätä katusuunnitelman 

hyväksymispäätös tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. 

 

Yhteenveto 

 

Edellä olevan perusteella Seura vaatii, että Helsingin hallinto-oikeus kumoaa Helsingin 

kaupunginympäristölautakunnan 17.11.2017 tekemän päätöksen Lauttasaaren sillan 

katusuunnitelmasta lainvastaisena ja kieltää päätöksen täytäntöönpanon ilman lainvoimaisuutta. 

 

Päätös on maankäyttö- ja rakennuslain 85 §:n vastainen, kun se ei perustu riittäviin selvityksiin 

maankäyttö- ja rakennusasetuksen 41 §:ssä edellytetyllä tavalla, eikä sitä tehtäessä ole tarkasteltu 

laajempaa liikenteellistä kokonaisuutta. Päätös ei myöskään täytä maankäyttö- ja rakennuslaissa 

säädettyä toimivuuden vaatimusta. 

 

Helsingissä 31.12.2018 
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Katri Penttinen  Niina Oksanen 

puheenjohtaja  varapuheenjohtaja 

 

 

 

Liitteet 

1. Pöytäkirja kaupunkiympäristölautakunnan kokouksesta 27.11.2018 § 596 Asia/4 Lauttasaaren 

silta, katusuunnitelman hyväksyminen 

2. Pöytäkirja kaupunkiympäristölautakunnan kokouksesta 27.11.2018 § 595 Asia/3 

Lauttasaarentien, Lauttasaaren sillan ja Porkkalankadun liikennesuunnitelma 

liitteet 1 ja 2 saatavana sähköisesti osoitteesta:  

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-

johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Kymp_2018-11-

27_Kylk_33_Pk 


