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Helsingin kaupunki    26.2.2020 

helsinki.kirjaamo@hel.fi 

 

 

 

Lauttasaari-Seuran mielipide Pohjoiskaari 34-38 asemakaavamuutoksen osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta, OAS 1464-00/20, Hankenro 0830_9, HEL 2019-010330 

  

  

Lauttasaari-Seura esitti kohteen suojelua Helsingin kaupunginmuseolle ja 

kaupunkiympäristön toimialalle kannanotossaan 24.1.2019: 

 

Pohjoiskaari 34–38 asemakaavamuutoksessa tulee säilyttää kiinteistön 

nykyiset kulttuurihistorialliset rakennukset sellaisenaan. Rakennusten lisäksi 

kohteessa erityistä on myös kahden rakennuksen välissä sijaitseva 

Pohjoiskaarelle avautuva ainutlaatuisen herkkä ja kaunis sammaloitunut 

Kotkavuoren rinteeseen nouseva rinnepiha, joka tulee säilyttää. Mahdollinen 

lisärakentaminen on mukautettava ympäristön rakennusmassoihin siten, 

että ainutlaatuinen luonto tulee varjelluksi ja muut alueella olevat 

erityiskohteet säilyvät. Tontille suunniteltavien lisärakennusten korkeus ei 

voi ylittää nykyisten rakennusten räystäskorkeutta. 

 

Kohteen osallistumis- ja arviointisuunnitelma osoittaa, että suojeluarvoja ja seuran 

esittämiä seikkoja ei ole otettu riittävästi huomioon. Siksi jatkovalmistelussa 

kaavaratkaisua tulisi muuttaa seuraavasti: 

 

1. Kulttuurihistoriallinen arvo säilytettävä ja aluetta tarkasteltava kokonaisuutena 

Rakennusten ehdotettu osittainen suojelu ei säilytä riittävässä määrin kohteen 

kulttuurihistoriallista arvoa. Alkujaan Teollisuuden Työnjohto-Opistoksi rakennettujen 

rakennusten arvo liittyy oleellisesti Suomen sodanjälkeiseen historiaan. 

 

Suunnitelman mukainen rakentaminen poikkeaa merkittävästi tehokkuudeltaan 

suunnittelualueen ympäristöstä. Ehdotus lähes kaksinkertaistaisi kohteen 

kerrosneliömetrien määrän. Koillis-Lauttasaaressa laaja alue on rakennuskiellossa eikä 

alueen kehittämisestä ole olemassa kokonaisvaltaista suunnitelmaa, siksi tiivistäminen 

tulee sopeuttaa nykyiseen rakennuskantaan ehdotettua paremmin. 

 

2. Rakennusten korkeutta leikattava 

Suunnitelman mukainen rakennusoikeus ja sen tuottama rakennusmassa on tontille liian 

suuri. Kerrosmäärää on vähennettävä molempien uudisrakennusten molemmissa osissa. 

Suunnitellut 4-5 -kerroksiset rakennukset poikkeavat korkeudellaan merkittävästi 

nykyisestä rakennuskannasta ja rikkovat alueen omaleimaisuutta.  

  

Suunnitelluilla kerrosmäärillä uudisrakennukset varjostaisivat suunnittelualueen 

ympäristössä Pohjoiskaarella ja Koillisväylällä sijaitsevia taloyhtiöitä ja vähentäisivät näin 

merkittävästi asumismukavuutta naapurustossa. 
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3. Kohteen luontoarvot ja alueen vehreys on säilytettävä 

Kotkavuoren laki ja rinteet ovat muinaisen Litorina-meren pohjaa. Ainutlaatuisena 

jääkauden ajan muinaisjäännöksenä ne tulisi säilyttää mahdollisimman yhtenäisenä 

alueena. Hyvää on, että OAS:n mukaan kohteen kalliot näyttävät säilyvän pääosin 

rakentamattomina. 

 

Uudisrakennukset valtaavat kuitenkin tontilta luonnontilaista tilaa. 

Lisäksi nykyistä rakennuskantaa korkeammat rakennukset sulkevat Kotkavuorelta 

katsottuna puistonäkymiä. Tästäkin syystä rakennusten korkeutta tulee madaltaa. 

 

4. Liikenneturvallisuutta kapealla Pohjoiskaarella ei saa vaarantaa  

Asuntojen rakentaminen yli sadalle ihmiselle verraten pienelle tontille johtaa liikenteen 

lisääntymiseen jo ennestään kapealla ja erityisesti pyöräilijöiden hyvin vilkkaasti 

liikennöimällä Pohjoiskaarella. 

 

Lisärakentaminen ei saa vaarantaa alueen liikenneturvallisuuden. Turvallisuuden 

varmistamiseksi tulee ottaa huomioon erityisesti naapurikiinteistöjen tekemät ehdotukset. 

  

  

 Lauttasaari-Seuran puolesta  

  

 Katri Penttinen 

Kaavoitus- liikenne- ja ympäristötyöryhmän puheenjohtaja 

 

 

 

 
 


