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Lauttasaari-Seura – Drumsö-Sällskapet ry (jäljempänä Seura) katsoo, että Vattuniemen keskustan 

asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetty rakennusoikeus on massiivinen ja liian suuri 

Lauttasaareen. Ehdotus heikentää Vattuniemen mahdollisuutta kehittyä vehreäksi, viihtyisäksi, 

monipuoliseksi, urbaaniksi ja eläväksi alueeksi. Alueelle pitää kaavoittaa riittävästi toimitilaa, jotta alue ei 

muutu pelkäksi nukkumalähiöksi. Itälahdenkadun kaventamisesta pitää luopua. 

 

Hyvää suunnitelmassa on Heikkilän aukion rauhoittaminen julkiseksi tilaksi, rakentamattoman Y-tontin 

muuttaminen puistoksi ja tontin varaaminen päiväkodille ja koululle. Toisaalta Heikkilän aukio on 

liikenneratkaisujen ongelmien ydin. Ehdotus lisää väistämättä liikennettä Nahkahousuntiellä, 

Särkiniementiellä ja Vattuniemenkadulla. 

 

Seuran mielestä muutosehdotuksesta tarvitaan tarkemmat havainnekuvat. Koko Vattuniemen alueelta 

tulee tehdä tarkemmat liikenneselvitykset ja selvittää lisäkaavoitetun kerrosalan vaikutukset 

ajoneuvomääriin ja joukkoliikenteeseen. Seura esittää, että kaavaehdotuksessa suunnitteluperiaatteiden 

määrittelemää tehokkuutta pienennetään ja jatkovalmistelussa otetaan huomioon seuraavaa: 

 

Ehdotus on MRL:n vastainen 

 

Viitesuunnitelmissa esitetty ehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen, sillä ehdotettua 

rakennusoikeutta ei pystytä sijoittamaan tonteille niin, että rakentaminen sopisi Lauttasaaren 

rakennettuun ympäristöön. MRL 117 §:n mukaan rakennusten tulee soveltua rakennettuun ympäristöön 

ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. Suunnitelmassa Lauttasaaren 

omaleimaisuutta heikennetään rakentamisella, joka ei tue nykyistä, luontoon ja maisemaan sopeutettua 

kaupunkikuvaa. 

 

Kaksitoistakerroksiset rakennukset poikkeavat Lauttasaaren rakennuskorkeudesta, joka on aina jäänyt 

korkeimpien puiden latvojen alapuolelle eli kahdeksaan kerrokseen. Rakennukset varjostavat Heikkilän- 

aukiota etelän ja lounaan suunnista 40-metrisinä niin, ettei aukiolle paista aurinko. Samoin varjostuvat 

läheiset asuinrakennukset, jotka sijaitsevat korkeiden talojen pohjois- ja itäpuolilla. Korkea rakentaminen 

on kallistakin ja korkeat talot ovat energiataloudeltaan huonoja. 

 

Asemakaavan muutoksen suhde kaupunkistrategiaan 

 

Esitetyt suunnitelmat ovat ristiriidassa Helsingin kaupunkistrategian 2017 - 2021 kanssa. Strategiassa 

sanotaan: ”Helsingin kaikki kaupunginosat ovat eläviä, viihtyisiä ja omaleimaisia.” Esitetyssä 

suunnitelmassa Lauttasaaren omaleimaisuutta heikennetään rakentamisella, joka ei tue nykyistä, 

luontoon ja maisemaan sopeutettua kaupunkikuvaa.  Strategian mukaan ”Helsingissä kasvatetaan 
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asukkaiden vaikutusvaltaa elinympäristönsä asioihin.”  Asukkaat ottivat voimakkaasti kantaa jo 

suunnitteluperiaatteisiin, mutta se ei näy näissä suunnitelmissa. Strategiassa ”Helsinki vaalii arvokasta 

luontoaan ja toimii kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi”.  Ehdotuksessa vähennetään 

vihreää kaupunkiluontoa eikä kaavassa ole tilaa uusille, edes korvaaville, saati lisääntyville istutuksille. 

 

 Suunnitelmassa hyvää on: 

 

• Heikkilän aukiosta tulee yhtenäinen tila.  Heikkilän aukio on ainoa paikka, jossa Lauttasaaressa on 

torikauppaa ja mahdollisuus siihen tulee säilyttää. 

• Maanalaiset pysäköintipaikat vapauttavat tilaa katutasoon. Wavulinintien jatkaminen suoraan 

länteen mahdollistaa aukion aurinkoisimman puolen hyödyntämisen. Pieni puisto-osuus tuo 

vihreyttä aukoille. Jalankulkijoiden turvallisuuden varmistamiseksi tulee huolehtia, että Heikkilän 

aukio jää vain jalankulkijoiden käyttöön ja että polkupyörät ja sähköpotkulaudat ohjataan omille 

väylilleen. 

• Itälahdenkadun leveä katuosuus muuttuu intiimimmäksi katutilaksi. Seura esittää kadulle uuden 

”länsiesplanadi” vaihtoehdon, ks liite 2. Tämä vehreyttäisi aluetta, mahdollistaisi pienet puistot ja 

auttaisi hulevesien imeyttämisessä. 

• Kerroslukujen vaihtelevuus tuo mielenkiintoisia näkymiä. Korkeimpien rakennuksien tulee olla 

kuitenkin enintään 8-kerroksia. 

• Uudet kevyen liikenteen kulkuväylät tekevät liikkumisen pyöräillen tai kävellen joustavaksi.  

• Nahkahousuntien avaaminen. 

• Pohjakerroksissa olevat myymälät mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja elävöittävät 

katukuvaa. 

• Merikylpylänpuiston jatkaminen rakentamattomalle Y-tontille mahdollistaa luontoarvoiltaan 

merkittävän alueen säilymisen. 

  

Suunnitelmassa on vielä paljon kehitettävää:  

 

• Suunnitelma on massiivinen ja alueelle on tulossa liian korkeita ja umpinaisia rakennusmassoja. 

Saarelle ominaiset rakennuskorkeudet, vehreys, jalankulkijan mittakaava ja kaupunkikuva on 

unohdettu. 

• 12-kerroksiset rakennukset eivät sovellu Lauttasaareen. Ne heikentävät Heikkilän aukion 

käyttökelpoisuutta ja varjostavat aukiota keskikesälläkin. Aukiosta pitää tehdä varjoselvitys. 

• Suojeltava tontti numero 14:n rakennus jää 12-kerroksisten rakennusten väliin puristuksiin. 

• Keskimääräinen rakennustehokkuus ei saa johtaa massiiviseen tonttikohtaiseen tiivistämiseen.  

• Itälahdenkatu 25 ehdotettu tehokkuus 3,8 poikkeaa suunnitteluperiaatteiden mukaisesta 2,8:n 

tehokkuudesta suuresti. Rakennuksesta on tulossa iso ja möhkälemäinen massa. 

Havainnekuvasta ei saa vielä riittävästi tietoa, mutta jos se on varastorakennus, tulee 

kerroskorkeus olemaan toista luokkaa kuin normaalilla asuin- tai toimistorakennuksella, mikä 

tekee rakennuksesta vieläkin suuremman. 

• Melkonkadulle kaavoitettavia uusia rakennuksia ei tule sijoittaa aivan kadun reunaan, vaan 

julkisivujen linjauksen tulee noudattaa nykyisiä rakennuksia, jotta tilaa jää myös puuistutuksille. 

• Varmuus alueen palvelujen ja työpaikkojen määrän säilymisestä puuttuu. Liitteessä 1 esitetty 

laskelma osoittaa toimitilojen merkittävän vähenemän nykyisestä. Kaavamääräyksillä pitää 

varmistaa riittävät toimitilat ja estää Vattuniemen muuttuminen nukkumalähiöksi. Alueen 

elinvoimaa pitää kehittää entisestään. Esimerkiksi alueen ravintoloiden ja kahviloiden 

toimintaedellytykset eivät saa vaarantua. 



 

 
  

 

• Päiväkoteja tulee suunnitella korttelien keskelle eikä viheralueille. Särkiniementien päiväkoti- ja 

koulurakennukset ovat liian massiiviset. Havainnekuva antaa väärän käsityksen niiden 

vaikutuksesta puistoalueeseen. Molemmat tarvitsevat isot piha-alueet, jotka yleensä aidataan. 

Tarvitaan tilat ulkoliikuntaan ja henkilökunnan pysäköintipaikoille ja huoltoliikenteelle. Myös 

saattoliikenne päiväkotiin ja kouluun on huomioitava. 

• Katuverkoston tulee mahdollistaa saarta palvelevat liityntäliikenteen vaihtoehdot. 

Suunnitelmassa on otettava huomioon jalankulkijat ja pyöräilijät, linja-autojen ajomahdollisuudet 

Heikkilän aukiolla. 

• Jos Heikkilän aukiota muutetaan ehdotetulla tavalla, siitä seuraa monia liikenteellisiä ongelmia. 

Heikkilän aukion ahtaat väylät korotuksineen tukkivat liikenteen (20km/h) Heikkiläntien ja 

Melkonkadun sekä Wavulinintien ja Kiviaidankadun välissä. Autoliikenne Vattuniemeen ja sieltä 

keskustaan vaikeutuu ja ajomatkat pitenevät. Nykyisiä asuntokatuja, esimerkiksi Nahkahousuntie, 

muuttuu vilkkaasti liikennöidyksi kokoojakaduiksi ja koko saaren sisäinen liikenne vaikeutuu. 

• Päiväkodin ja koulun takia autoliikennettä ei pidä ohjata Vattuniemenkadulle, vaan liikenteen 

tulisi ohjautua tasaisesti koko alueelle. 

• Hidaskatujen sijaan Heikkilän aukiolla Melkonkadun ja Itälahdenkadun välinen Wavulinintien 

osuus pitäisi muuttaa tavalliseksi kaduksi, jolla on normaali nopeusrajoitus.  Heikkiläntie 2:n 

huoltoliikenne tulee ohjata tunneliin suunnitelman ehdotuksen mukaisesti. 

• OAS:in selostuksessa ei ole riittävästi tietoa pysäköinnistä. Jatkossa asia tulee kuvata tarkemmin 

kuin vain maininnalla, että ”pysäköinti on tonteilla”. 

 

Seura antaa mielellään lisätietoja, yhteyshenkilö on Seuran kaavoitus-, liikenne- ja ympäristö-työryhmän 

puheenjohtaja Katri Penttinen (sähköposti penttinen.katri.k@gmail.com , puh. 050 5916010). 
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Liitteet Laskelma toimitilojen ja työpaikkojen muutoksista 

Vaihtoehto Itälahdenkadun suunnitelmaksi. 


