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Koivusaaren asema seudun kaupunkirakenteessa muuttuu nyky-
tilanteeseen nähden Länsimetron rakentamisen myötä. Helsingin 
kaupunkisuunnittelu on viime vuosien aikana pyrkinyt yhä voimak-
kaammin tukeutumaan hyviin joukkoliikenneyhteyksiin ja kaupun-
kirakenteen hajaantumista entistä laajemmalle alueelle pyritään 
hillitsemään. Länsimetron rakentaminen Lauttasaaren kautta Espoo-
seen luo mahdollisuuksia ja perusteita kaupunkirakenteen tiivistä-
miselle uuden metrolinjan asemien tuntumaan. Koivusaari asettuu 
tämän uuden metrolinjan varteen ja sijaitsee vain noin viiden kilo-
metrin päässä Helsingin ydinkeskustasta ja toisaalta lähellä Keilanie-
men työpaikka-aluetta ja Otaniemen kampusta.

Yleiskaava 2002:ssa Koivusaari on merkitty selvitysalueeksi (S). Selvi-
tysalue-merkintä tarkoittaa sitä, että alueen maankäyttö ratkaistaan 
yleiskaavalla tai osayleiskaavalla. Yleiskaavan yhteydessä tarkasteltu-
ja Koivusaaren maankäytöllisiä lähtökohtia sekä selvitettyjä reuna-
ehtoja ja ominaispiirteitä tarkennetaan. 

Suunnittelualue sijaitsee Lauttasaaren länsipuolella noin viiden ki-
lometrin päässä Helsingin ydinkeskustasta. Espoon ja Helsingin väli-
nen kaupungin raja sijaitsee Koivusaaren ja Hanasaaren välissä. 

Suunnittelualue on osa Lauttasaaren kaupunginosaa Länsi-Helsin-
gissä.  Koivusaari rajautuu lännessä Espoon kuntarajaan ja idässä 
Lauttasaaren Katajaharjun alueeseen. Pohjoisessa ja etelässä aluet-
ta ympäröi merialue. Suunnittelualueeseen kuuluvat Koivusaaren 
maa-alue, ympäröivää merialuetta, Länsiväylä ja maapenkereet Koi-
vusaaren itä- ja länsipuolella. Lisäksi alueeseen kuuluvat Länsiväylän 
reunustat tien ja korttelialueiden välissä Katajaharjun sillalle asti. 
Alueen pinta-ala on noin 58 hehtaaria, josta merialuetta on noin 46 
hehtaaria ja maa-aluetta noin 12 hehtaaria. Länsiväylä halkaisee alu-
een keskeltä.

Osayleiskaava-alue noudattaa Yleiskaava 2002:ssa merkittyä selvitys-
alue-merkinnän mukaista rajausta.

Pääkaupunkiseutu on jatkuvassa kehityksessä ja väestö- ja asunto-
määrä kasvaa. Yhdyskuntarakenteen hajaantuminen aiheuttaa li-
sääntyvää liikkumistarvetta, liikenteen energiankulutusta sekä muita 
haittavaikutuksia. Kaupunkirakennetta tiivistämällä ja joukkoliiken-
neyhteyksien varsille rakentamalla voidaan näitä haittoja vähentää. 
Koivusaari sijoittuu seudullisesti hyvin keskeiselle alueelle Helsingin 
keskustan läheisyyteen. Tätä asemaa vahvistavat myös merkittävät 
seudulliset liikenneyhteydet.

Koivusaari sijaitsee kehittyvän metropolialueen itä-länsi-käytävän 
varrella. Kyseessä on metropolialueen keskeinen paikallinen kehi-
tyskäytävä, joka yhdistää eri alueita toisiinsa Helsingin keskusten 
kautta. Tällä kehityksellä halutaan tukea Helsingin seudun kasvu-
suuntaa rannikonsuuntaisesti. Koivusaari sijoittuu tämän käytävän 
ytimeen yhtäältä maantieteellisen sijainnin osalta ja toisaalta myös 
liikenteellisen sijaintinsa osalta, kun Länsimetro liittää sen niin Es-
poon kuin kehittyvän Itä-Helsinginkin suuntaan. Metron vaikutus-
vyöhyke muodostaa erilaisia toiminnallisesti kehittyneitä osa-aluei-
ta, jotka tukevat myös Koivusaaren kaupunginosaa. Kehityskäytävä 
tukee myös asumisen kehitystä ja elinkeinojen monipuolistumista.

Länsimetron suunnittelussa varaudutaan Koivusaaren aseman ra-
kentamiseen. Tämä mahdollistaa Koivusaaren maankäytön tehosta-
misen ja yhdyskuntarakenteen täydentämisen. Tavoitteena on luoda 
metroradan varteen, lähelle Lauttasaarta ja Helsingin ydinkeskustaa, 
Keilaniemeä, Otaniemeä ja Tapiolaa työpaikka- ja asuinalue, jolle 
ominaista ovat nopeat joukkoliikenneyhteydet ja merellinen asuin- 
ja vapaa-ajan ympäristö. 

Koivusaari sijoittuu aivan Länsiväylän varteen siten, että väylä hal-
kaisee nykyisen Koivusaaren kahdeksi osaksi. Länsiväylän liikenne-
käytävä on merkittävä liikenteellinen pääreitti Helsingin niemen ja 
Espoon suunnan osalta. Länsiväylä tukee koko läntisen pääkaupun-
kiseudun saavutettavuutta ja kehitystä sekä kytkee kaupunkiraken-
teellisesti merkittäviä asunto-, työ ja palvelukeskittymiä toisiinsa.

Länsiväylän liikennekäytävä tukee myös Koivusaaren kehittymis-
tä kaupunginosaksi, joka on osa helposti saavutettavaa seudullista 
ydinaluetta. 

Koivusaari sijoittuu seudullisesti merkittävien elinkeinoelämän kes-
kittymien sekä tiede- ja tutkimus-akselin varrelle. Otaniemi, Keila-
niemi ja Tapiola lännessä tarjoavat merkittävän määrän työpaikkoja 
ja koulutusta eri tarpeisiin. Itäpuolella sijaitsee taas koko kantakau-
pungin ja Ruoholahden koulutuksen, elinkeinoelämän ja kaupallis-
ten palveluiden keskus. Tulevan metroyhteyden myötä Koivusaari tu-
keutuu myös keskustan elinkeinoelämän ja palveluiden keskittymiin.

Koivusaari on tällä hetkellä suurimmaksi osaksi veneilypalvelujen 
aluetta, mutta myös osaltaan Lauttasaaren läntistä virkistysaluetta. 

1. JOHDANTO

2. KOIVUSAAREN OSAYLEISKAAVA-ALUE

3. KOIVUSAAREN NYKYTILANNE 

2.1. Suunnittelualue

3.1. Kaupunkirakenteellinen sijainti 

3.1.1. Itä-länsi–käytävä

3.1.2. Osana seutua
Metro

Länsiväylä

IT-akseli

Lauttasaari
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Vuoden 1930 kartassa näkyvät Koivusaari ja Leppäsaari.

Ote vuoden 1945 kiinteistökartasta.
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Länsiväylä vuonna 1965.

Ilmakuva Koivusaaresta 1960-luvulta.
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Vaskilahden venesataman ja liikenneyhteyksien kautta Koivusaari 
liittyy Lauttasaareen.

Nykyisen Koivusaaren paikalla on alun perin ollut kaksi saarta: Koivu-
saari (Björkholmen) ja Leppäsaari (Alholmen). Vuoden 1855 kartassa 
näkyy juuri rakennettu yhteys Lauttasaaresta mantereelle Kaskisaaren, 
Lehtisaaren ja Kuusisaaren kautta. Krimin sota vuosina 1854–56 johti tä-
män yhteyden rakentamiseen Lauttasaaren puolustusasemille. 

Venäläisessä topografikartassa (1902–11) Koivusaaressa on kalastaji-
en asumuksia. 

Koivusaari ja Lauttasaari kuuluivat 31.12.1945 asti Huopalahden kun-
taan minkä jälkeen ne liitettiin Helsingin kaupunkiin. Kiinteistökar-
tassa vuodelta 1945 Leppäsaari näkyy vielä selvästi, mutta saaria yh-
distää penger ja Koivusaaren itäosa on täytetty. 

Jorvaksentie Lauttasaaren, Koivusaaren, Hanasaaren, Karhusaaren ja 
mantereen välille valmistui liikennöitäväksi 1935. Tie levennettiin ne-
likaistaiseksi 1960-luvun puolivälissä ja se sai nimen Länsiväylä. Ruo-
holahden ja Espoon Haukilahden välinen moottoritieosuus avattiin 
1.10.1965. Länsiväylän liikennealue vie noin yhden kolmasosan alku-
peräisen Koivusaaren pinta-alasta.

Ajoyhteys Koivusaareen mahdollisti kuljetukset sillä seurauksella, 
että aluetta on voitu käyttää kaatopaikkana. Täytöt on tehty mootto-
ritien eteläpuolelle. Täytemaiden laadusta on seuraavia tietoja:
”...kahden saaren välinen alue on täytetty jätteillä. Täyttäjiä ovat ol-
leet ainakin Puolustusvoimat ja yritykset… Vasta Helsingin olympia-
laisten alla kaatopaikka suljettiin...” (mielipidekirjoitus HeSa 3.7.1999, 
Leo Mirala).

Kaatopaikkatoiminta lopetettiin vasta 1950-luvun alussa, jolloin se 
peitettiin maalla. Sähköjohtopylväiden asennustyön yhteydessä saa-
relta löydettiin maahan haudattuja armeijan saappaita ja ammuksia, 
mikä viittaa myös siihen, että armeija käytti aluetta kaatopaikkanaan. 

Koivusaaren eteläosa oli Länsiväylän 60-luvun leventämiseen asti Ra-
diator Oy:n omistuksessa. Tämän jälkeen kaupunki lunasti alueen. 
Radiator oli putkiliike, jolla oli saarella varasto ja työpaja. 

Kaatopaikka-alueena käytettyyn saareen tuotiin Radiatorin aikana 
myös myrkkykuormia mm. Saunaseuran laiturin kohdalla olevalle 
rannalle. Saaren keskikohdalle on tyhjennetty pikitynnyreitä maa-
han. Helsingin kaupunki on myös tehnyt täyttöjä saarella ja ajanut 
mm. saviliejua ja jätemaita alueelle.” (muistio 1.10.1999 Kaupunki-
suunnitteluvirastossa Sirkka Sädevirran tekemien Leo Miralan ja Jus-
si Osmanin haastattelujen perusteella).

”..Täytemaa on pommitettujen rakennusten purkujätettä, tiiltä, be-
tonia ja puuainesta, joka ajettiin tänne sodan jälkeen, sekä raken-
nusjätettä ja suuria lohkareita. Lohkareiden välinen suuri huokosti-
la avautuu lähes vuosittain ja sitä täytetään hiekalla. Kun kerho tuli 
saarelle, tällä alueella oli yhdyskuntajätettä, autonrenkaita ja muuta 
jätemateriaalia, joka peitettiin louheella ja maalla…” (brev 14.10.1999, 
Nyländska Jaktklubben r.f.).

Saarella on ollut kattohuopatehtaan varasto, Nikator Oy rakennus-
liikkeen maalivarasto sekä romuliike varastoineen. (1.10.1999, Sirkka 
Sädevirta). Lisäksi saarella on toiminut Huber Oy (rakennuslupapii-
rustukset 1971) ja Transporter Oy (1972). Varastorakennuksen raken-
nuslupapiirustuksia on vuodelta 1952, mutta rakennus on esitetty jo 

vuoden 1945 kartassa. A-Elementti Oy:llä on ollut tilapäinen esittely-
tila alueella (rakennuslupapiirustukset 1976).

1990-luvulla saarella ovat toimineet veneliikkeet Selboat Oy ja Flip-
per Market, Helsingin kaupungin liikuntaviraston merellinen osasto 
sekä pursiseurat Nyländska Jaktklubben ja Koivusaaren Pursiseura.

Osayleiskaavaa koskevia erityistavoitteita:

Uusia huomattavia asuin- ja työpaikka-alueita ei sijoiteta irralleen 
olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta.
Varataan riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten 
sekä edistetään verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.
Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyi-
hin, rankkasateisiin ja taajamatulviin.

Osayleiskaavan muutosta koskee erityisesti Helsingin seutua koske-
vat ja 1.3.2009 voimaan tulleet seuraavat erityistavoitteet:

Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäytössä var-
mistettava tonttimaan riittävyys.
Alueiden käytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee si-
joittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle
Alueiden käytön tulee ehkäistä olemassa olevasta yhdyskuntaraken-
teesta irrallista hajarakentamista.

Osayleiskaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alu-
eidenkäyttötavoitteiden kanssa. Kaavaa muutetaan alueella, jossa on 
rakenteilla uusi metroliikenneyhteys Helsingin ja Espoon välillä. Alu-
eella on hyvät edellytykset niin asuntuotannolle kuin työpaikkara-
kentamiselle ja alue liittyy olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. 

Uudenmaan 2006 vahvistetussa maakuntakaavassa osayleiskaavoi-
tettava alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi, jonka halki on 
linjattu moottoriväylä (Länsiväylä) sekä seutuliikenteen rata (metro). 
Suunnittelualueen eteläistä rantaa myöten on osoitettu viheryhtey-
den tarve. Alue sijoittuu pääkaupunkiseudun rannikko- ja saaristo-
vyöhykkeen sisälle. 

Uudenmaan 2013 hyväksytyssä (vahvistettu 30.10.2014) 2. vaihemaa-
kuntakaavassa alueelle on osoitettu edellisten lisäksi tiivistettävän 
alueen kehittämisperiaatemerkintä sekä liikennetunneli, joka korvaa 
ja tarkentaa aikaisempaa seutuliikenteen radan (metro) merkintää.

Koivusaaren osayleiskaava noudattaa maakuntakaavan ja 2. vaihe-
maakuntakaavan tavoitteita tiivistämällä ja tehostamalla taajamatoi-
mintoja hyvien raideliikenneyhteyksien asemanseutujen varteen.
Rantojen säilyminen vapaassa käytössä noudattaa maakuntakaavan 
taajamatoimintojen kaavamääräyksen tavoitteita. Seudullisesta kä-
vely- ja pyöräily-yhteydestä on huolehdittu osoittamalla kaavaehdo-
tuksessa reitti Länsiväylän pohjoispuolelle.

Yleiskaava 2002:ssa Koivusaari ja sitä ympäröivää vesialuetta on mer-
kitty selvitysalueeksi (S), jonka maankäyttö ratkaistaan osayleiskaa-
valla tai yleiskaavalla. Yleiskaavan mukaan alueen läpi kulkee metro 
tai rautatie ja moottorikatu.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830/1 (tullut alueella voi-
maan 10.6.2011) mukaan alueella on merkintä suunnitellusta raide-

3.2. Alueen historia

3.3. Kaavatilanne 
3.3.1. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

3.3.2. Maakuntakaava

3.3.3. Yleiskaava
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Katajaharjun asemakaavaluonnoksen havainnekuva.

Ote Espoon eteläosien yleiskaavasta.
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liikennetunnelista ja asemasta. Nyt laadittu osayleiskaavaehdotus on 
maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 1977 ja 1982. Voimassa 
olevissa asemakaavoissa Länsiväylän eteläpuolinen osa Koivusaarta, 
vesialue saaren länsipuolella ja Vaskilahden alue on merkitty ase-
makaavassa venesatama-alueeksi (Uvs). Koivusaaren eteläkärki on 
asemakaavassa puistoaluetta (P) samoin kuin osia saaren keskellä. 
Lisäksi Koivusaaressa on katualuetta. Länsiväylän pohjoispuolella 
oleva osa Koivusaaresta on asemakaavoittamaton. Alueella on lisäk-
si voimassa Länsimetron rakentamista varten laaditut asemakaavat 
vuosilta 2009 ja 2012 metron tunnelia ja maanalaisia osia varten sekä 
Koivusaaren aseman itäisen sisäänkäynnin toteuttamista varten.

Vuonna 2008 valmistui Tiehallinnon sekä Helsingin ja Espoon kau-
punkien kesken yhteistyössä laadittu Länsiväylän liikennekäytäväsel-
vitys. Työn tarkoituksena oli selvittää koko Länsiväylän toimivuutta 
tilanteessa, jossa uuteen metrolinjaan tukeutuen kaupunkirakenne 
tiivistyy ja asukkaiden ja työpaikkojen määrä kasvaa tulevaisuudessa.

Katajaharjun kohdalla mahdollinen Länsiväylän päälle rakentaminen 
muuttaa tai poistaa Katajaharjun nykyisen liittymän Länsiväylälle. 
Lauttasaaren liikenteen toimivuuden turvaamiseksi tarvitaan jäljelle 
jäävän Lemissaaren eritasoliittymän lisäksi toinen liittymä Lauttasaa-
resta Länsiväylälle. Liikennekäytäväselvityksessä on esitetty uuden 
liittymän rakentamista Koivusaaren kohdalle.

Vuoden 2007 joulukuussa valmistui Helsingin ja Espoon yhteistyönä 
Länsimetron hankesuunnitelma päätöksenteon, asemakaavoituksen 
ja metrolinjan yksityiskohtaisemman suunnittelun pohjaksi. Tämän 
jälkeen suunnitelmaa on tarkennettu 14.3.2008. Hankesuunnitelma 
sisälsi metrotunnelit, maanalaiset asemat sekä asemiin ja metroon 
liittyvät maanpäälliset rakenteet välillä Ruoholahti-Matinkylä. 

Länsimetroa varten on laadittu maanalainen asemakaava, joka on 
vahvistunut Helsingin puolella 22.12.2009. Toteutussuunnittelu ja ra-
kentaminen ovat olleet käynnissä jo usean vuoden ajan. Helsingin 
puolelle on suunnitteilla kaksi asemaa, joita toinen sijoittuu Lautta-
saaren keskustaan ostoskeskuksen tuntumaan ja toinen Koivusaa-
reen.  Metrolinja asemineen on koko pituudeltaan maanalainen.

Katajaharjun alue sijaitsee Lauttasaaren länsiosassa Koivusaaren itä-
puolella. 

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi 
asumista ja toimitiloja varten sekä virkistysalueeksi. Länsiväylä on 
Katajaharjun kohdalla merkitty noin 400 metrin matkalta maanalai-
seksi pääliikenneverkon osaksi. Metron tai rautatien linjaus on mer-
kitty maanalaisena suunnittelualueen eteläpuolelle.

Katajaharjun alueen suunnittelun tavoitteena on tiivistää alueen 
kaupunkirakennetta ja liittää moottoritien jakama Katajaharjun 
pohjoisosa paremmin osaksi Lauttasaarta rakentamalla katetun 
Länsiväylän päälle uusi kortteli ja kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä. 
Lisäksi olemassa olevaa toimisto- ja teollisuuskorttelia 31 074 ja sen 
eteläpuolella olevaa kadun varren toista puolta Myllykallion puiston 
puolella on tutkittu muutettavaksi osittain asuinkortteleiksi. Alueelle 
on laadittu vaihtoehtoisia luonnoksia. Korttelialueet sijoittuvat käve-

lyetäisyydelle Koivusaareen ja Lauttasaareen suunnitteilla olevista 
uusista metroasemista. Katajaharjuun tulisi suunnitelmaluonnosten 
mukaan n. 800–1000 uutta asukasta ja n. 300 uutta työpaikkaa. Kau-
punkisuunnittelulautakunta hyväksyi Katajaharjun alueen asema-
kaavan muutosluonnoksen 11.6.2009. 

Lauttasaarenmäen alueen asemakaavan muutosehdotus nro 11931 
koskien korttelia 31074 ja Myllykallion puistoalueen pohjoisreunaa 
hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 10.12.2009. Kortte-
liin 31074 ja kadun toiseen reunaan suunnitelluissa uusissa asuin-
kortteleissa on yhteensä 18 000 k-m² uutta asuinkerrosalaa n. 450 
asukkaalle.

Espoon puolella sijaitsevien Länsimetron asemien tuntumaan on 
suunniteltu tiivistyvää kaupunkirakennetta.

Koivusaaren länsipuolella sijaitseva Hanasaari on Espoon kaupun-
ginvaltuuston 7.4.2008 hyväksymässä Espoon eteläosien yleiskaavas-
sa merkitty uudeksi ja olennaisesti muuttuvaksi julkisten palvelujen 
ja hallinnon alueeksi (PY). Hanasaaren rantaviiva on yleiskaavassa 
nykytilanteen mukainen. 

Hanasaaren länsipuolella sijaitseva Karhusaari on Espoon eteläosi-
en yleiskaavassa merkitty pääosin virkistysalueeksi (V). Karhusaaren 
huviloiden alue on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi ny-
kyisellään säilyväksi julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY). 
Karhusaaren ympäri ja Espoon eteläisiä ranta-alueita kiertämään on 
merkitty virkistysyhteys.

Keilaniemi on Espoon eteläosien yleiskaavassa merkitty kehitettä-
väksi työpaikka-alueeksi. Keilaniemen länsirantaa pitkin on johdet-
tu virkistysyhteys, joka jatkuu pohjoiseen Otaniemen suuntaan ja 
länteen Tapiolan suuntaan. Keilaniemen rantaan on merkitty kaksi 
suurta venesatamaa (LS). Keilaniemessä on suunniteltu voimakkaas-
ti tiivistyvää kaupunkirakennetta Keilaniemen metroaseman tuntu-
maan. Viitesuunnitelmissa esitetty rakentaminen on suurimittakaa-
vaista ja alueen silhuetti muodostuu korkeista tornirakennuksista. 
Alueelle on suunniteltu enimmäkseen toimitilaa, mutta myös jonkin 
verran asuntoja. Keilaniemen pohjoisosaan Kuusisaarentien sillan 
tuntumaan on suunniteltu tornirakennusten rypäs, jonka korkein 
osa on 26-kerroksinen.

Otaniemi on Espoon eteläosien yleiskaavassa merkitty keskustatoi-
mintojen ja lähipalvelujen alueeksi (C), julkisten palvelujen ja hallin-
non alueeksi (PY) ja asuntoalueeksi (A). Otaniemen itärantaa pitkin 
on johdettu virkistysyhteys ja ranta-alueen edustalle on merkitty 
venesatama.

Otaniemen itäisen ranta-alueen suunnittelusta järjestettiin vuonna 
2007 kutsukilpailumuotoinen arkkitehtikilpailu. Otaniemeä on tar-
koitus kehittää kampusalueena, johon liittyy opetustoiminnan li-
säksi asumista ja teknologian alan yritystoimintaa. Täydennysraken-
tamisen painopiste tullee Otaniemessä sijoittumaan metroaseman 
tuntumaan sekä alueen eteläosaan Karhusaarentien ja Otaniemen-
tien risteykseen lähelle Keilaniemeä. Otaniemen itärantaa kehite-
tään nykyisen kaltaisena rantapuistona. Olemassa olevia asuntoalu-
eita on tarkoitus jonkin verran tiivistää ja täydentää. 

Kehä I on suunniteltu Otaniemen ja Tapiolan välillä rakennettavaksi 
n. kilometrin mittaiseen tunneliin, jonka päälle Tapiolan ja Otanie-
men väliin on suunniteltu uutta asunto- ja työpaikkarakentamista n. 
130 000 k-m². 

3.3.4. Asemakaava 

3.3.5. Muut suunnitelmat
Länsiväylän liikennekäytäväselviytys

Länsimetro

Katajaharju

Suunnittelutilanne Espoossa



14
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Yleiskaavan 2002 valmistelua varten laadittiin Helsingin ja Espoon yh-
teistyönä Koivusaaren ja Hanasaaren maankäyttöselvitys (arkkitehti-
toimisto A6 OY). Maankäyttöselvityksen tarkoituksena oli tutkia asun-
torakentamisen mahdollisuuksia uuteen metroasemaan tukeutuen 
Koivusaaressa ja Hanasaaressa osittain täyttöalueilla. Maankäyttöselvi-
tys laadittiin vuonna 1999 ja siihen liittyvä lisäselvitys vuonna 2001.

Vuonna 2001 laaditun lisäselvityksen mukaan Koivusaareen osoitet-
tiin 163 000 k-m² asumista (n. 4000 asukasta) ja 63 700 k-m² toimitilaa 
(n. 2000 työpaikkaa) uuden metroaseman tuntumaan. Lisäksi Koivu-
saareen suunniteltiin julkisia ja kaupallisia palveluja. Hanasaareen 
suunniteltiin 49 300 k-m² asumista (n. 1250 asukasta) ja 31 000 k-m² 
toimitilaa (n. 1000 työpaikkaa). 

Maankäyttöselvityksen lähtökohtana oli alun perin 5000 asukkaan 
Koivusaari, mutta Koivusaaren eteläkärjen rantaniityn suojelupää-
töksestä johtuneet suunnittelun reunaehdot poistivat asuntora-
kentamisen määrästä n. 32 000 k-m² (n. 800 asukasta). Koivusaaren ja 
Hanasaaren maankäyttöselvityksessä kerrosalaa oli yhteensä 316 530 
k-m² (n 5250 asukasta ja n. 3000 työpaikkaa).
 
Vuoden 1999 maankäyttöselvityksessä metrolinja oli suunniteltu 
maan pinnalle sukeltaen Karhusaaren kohdalla tunneliin. Vuoden 
2001 lisäselvityksessä metro on linjattu maanalaisena Länsiväylän 
eteläpuolelle. Koivusaaren kohdalle oli suunniteltu uusi eritasoliitty-
mä Länsiväylälle.  Länsiväylää oli suunnitelmassa rajattu molemmin 
puolin muurimaisin toimistokorttelein ja asuinkorttelit on sijoitettu 
melulta suojaavan toimistomuurin taakse saaren etelä- ja pohjois-
osaan. Rakentaminen oli mittakaavaltaan 2–6 kerroksista. Koivusaarta 
oli suurennettu täytöin sekä Länsiväylän etelä-, että pohjoispuolelle. 

Yleiskaava 2002:ssa Koivusaari, Kivinokka ja Vartioharju merkittiin 
lopulta selvitysalueeksi (S), jonka maankäyttö tulee ratkaista yleis-
kaavalla tai osayleiskaavalla. Koivusaaren osalta selvitysalueen rajaus 
on tehty vuonna 2001 laaditun suunnitelman mukaisen Koivusaaren 
rajoja noudattaen.

Koivusaari on osa kahta erilaista maisemavyöhykettä. Pohjoispuoli 
on osa suljettua ja rakennettua sisäsaariston kokonaisuutta. Maise-
matilan muodostavat Lehtisaarenselkä ja sitä rajaavat ranta-alueet. 
Rakentaminen ulottuu monin paikoin lähelle rantaviivaa. Erityisen 
hallitseva on Keilaniemen korkea rakennettu julkisivu. Eteläpuoli on 
luonteeltaan pohjoista selvästi merellisempää ja luonnontilaisem-
paa välisaariston vyöhykettä. Maisematila rajautuu reheviin ja puus-
toisiin Lauttasaaren ja Westendin ranta-alueisiin sekä lähisaariin 
avautuen paikoin avomerelle saakka. 

Länsiväylä kulkee maisemavyöhykkeiden rajakohdassa Koivusaaren 
halki. Tiemaisema on aluetta voimakkaasti leimaava elementti. Leveä 
tiealue jakaa alueen toiminnallisesti ja visuaalisesti kahtia erottaen 
saaren etelä- ja pohjoisosan toisistaan. Siten Koivusaari on yksi Hel-
singin porteista lännestä saavuttaessa. 

Aikaisempien Koivu- ja Leppäsaarien maastonmuodot sekä niitä yh-
distävät täyttöalueet on edelleen havaittavissa maisemarakenteessa. 
Koivusaaren pohjoinen rantaviiva on osittain luonnontilainen ja pai-
koin tukimuurein rakennettu sisältäen kiinteitä laiturirakenteita. Koi-
vusaaren eteläpuoli on veneseurojen aktiivisesti käyttämää aluetta. 
Eteläosaa lukuun ottamatta alue on käytetty veneiden talvisäilytyk-
seen, varastointiin ja veneilyä tukeviin toimintoihin. Eteläisin kärki on 

säilynyt vapaana ja lähiympäristön rannat ovat lähes luonnontilaisia. 
Muutoin täyttömaan rannat on rakennettu jyrkäksi rantamuuriksi. 

Koivusaarta ympäröivä rakennettu miljöö on yleispiirteiltään varsin 
matalaa ja kasvillisuuden verhoamaa. Poikkeuksen muodostavat 
maisematilaa hallitsevat tornitalot Keilaniemessä. Pohjoispuolelle 
tyypilliset sillat korostavat maiseman rakennettua vaikutelmaa. Kata-
jaharjun asuintalot hahmottuvat maisemassa yhtenäisesti jatkuvana 
rakennusmassana. Länsiväylän eteläpuoliset rakennetut alueet Laut-
tasaaren länsiosissa noudattavat maastonmuotoja ja verhoutuvat 
puiden suojaan. Lähisaarten rakennuskanta on maastoon sopeutu-
vaa pienimittakaavaista rakentamista.

Koivusaaresta pohjoispuolelta avautuvissa näkymissä katse kiinnit-
tyy rakennettuihin maamerkkeihin. Siltarakennelmat osittain peittä-
vät pitkät suorat näkymät Laajalahdelle ja Lehtisaarenselälle. Pienet 
lähisaaret tuovat tilallista syvyyttä maisemaan. Länsipuolella Lautta-
saaren rakennuskanta rajaa maiseman voimakkaasti. Etelässä näky-
mät avomerelle avautuvat Tiirasaaren ja Länsiulapanniemen välistä 
Käärmeluotojen molemmin puolin. Muutoin näkymät rajautuvat 
puustoisiin saariin ja Espoon mannerrannikkoon. 

Mereltä katsottuna kaukomaisemassa taustana olevat Keilalahden 
tornitalot ja muu rakennettu ympäristö korostuu. Lähimaisemassa 
Riihilahdella näkymien rajautuessa pienemmälle alueelle ja tarkastel-
tavan mittakaavan muuttuessa alueen luonnonläheisyys maisemassa 
voimistuu. Koivusaari on useiden näkymäsuuntien leikkauspisteessä 
sisämaasta avomerelle ja saaristosta sisämaahan päin katsottaessa.
  

Maanpinnan korkeus on alhainen ja lähes koko alue on alempana 
tasoa +3,0. Maaperä alueella on moreenimaata ja avokallioaluetta 
sekä täytemaata. Luonnontilaisimmat alueet sijoittuvat Länsiväylän 
pohjoispuolelle, noin 80 m leveänä kaistaleena Länsiväylän etelä-
puolelle sekä entisen Leppäsaaren alueelle. Nämä alueet ovat raken-
nettavuuden kannalta hyviä.

Itä- ja länsirannat sekä aallonmurtajat ovat paksuja täytemaapenke-
reitä. Näiden välissä on 1–5 m paksuinen täytealue, jota on käytetty 
maankaatopaikkana ja myös rakennusjätteen kaatopaikkana. Täyte-
maa-aluetta ei ole rakennettu rakennuspohjaksi vaan kenttäalueeksi.

Maastotutkimusten perusteella Koivusaaren ja Leppäsaaren välistä 
aluetta voidaan pitää täytemaa-alueena, jossa on rakennusjätettä. Yh-
dyskuntajätettä löytyy hyvin vähän. Osa täytemaasta on pilaantunut 
öljyllä ja metalleilla ja tällaista maata on noin 25.000 m³. Pohjavedessä 
on todettu kohonneita metalli-, öljy-, VOC- ja PAH-pitoisuuksia. Ny-
kyiset pintamaakerrokset ovat kuitenkin melko puhtaita, vaikka ve-
neilykäytön vaikutus näkyy niidenkin laadussa. Tulevan maankäytön 
suunnittelun aikana arvioidaan myös täytemaiden kunnostustarve, 
mikäli alueen käyttö muuttuu.

Koivusaaren läheisyydessä mahdollisilla rakennettavilla täytemaa-alu-
eilla vesisyvyys on alle 8 metriä ja keskimäärin noin 4 metriä. Meren 
pohja on suurella osalla aluetta karkearakeisia ja kantavia maalajeja, 
mutta alueella on myös matalia, enintään 4 m paksuja sedimenttejä.

Koivusaaren eteläpuolisella vesialueella veden vaihtuvuus on suur-
ta ja vedenlaatu hyvä, mistä osoituksena ovat esimerkiksi alueella 
esiintyvät hyväkuntoisten ja luonnontilaisten alueiden vesikasvilajit. 
Avomereltä tulevat aallot pääsevät vaikuttamaan suoraan rantaniit-
tyyn ainoastaan etelän ja kaakon välisellä sektorilla. Muista suun-

Koivusaaren-Hanasaaren maankäyttöselvitys

3.4. Alueen ja ympäristön nykytilanne
3.4.1. Maisema ja kaupunkikuva

3.4.2. Maaperä, sen pilaantuneisuus ja rakennettavuus

3.4.3. Pintavedet ja sedimentit 
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Suojeltu rantaniitty.

Maanomistus Koivusaaressa ja ympäristössä.
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nista saapuvat aallot murtuvat saariin ja saarten jälkeinen tuulen 
pyyhkäisymatka ei ole riittävä merkittävien aaltojen muodostumi-
seen. Jääpeitteen rantaa kuluttava vaikutus liittyy mm. vedenpinnan 
korkeusvaihteluihin, jotka kuljettavat jäitä ylös-alas kohtisuorassa 
rantaa vasten. Ajojäiden ja jäälauttojen rannan suuntainen kulkeu-
tuminen voi myös kuluttaa rantaa. Vedenpinnan laskiessa aiemmin 
veden kannattama jääpeite aiheuttaa painetta rantaan, vaikkei jää 
liikkuisikaan horisontaalisuunnassa.

Koivusaaren pohjoispuolella Lehtisaarenselällä veden vaihtuvuus 
on selvästi vähäisempää kuin eteläpuolella. Karhusalmen ja Seu-
rasaarenselän välillä on veden kiertoa. Laajalahden suunnassa vesi 
liikkuu lähinnä edestakaisin, mutta Munkkiniemen, Kuusisaaren ja 
Lehtisaaren salmien kautta on myös vähäistä kiertoa. Lehtisaarense-
lällä veden viipymä on alle puolet viipymästä Seurasaarenselällä ja 
alle neljäsosa viipymästä Laajalahdella.

Laajalahti on matala ja rehevöitynyt. Osa lahdesta kuuluu Natura-
alueeseen ja vaikutukset lahden olosuhteisiin on arvioitava. Aikai-
semmat jätevedenpuhdistus- ja kaatopaikkatoiminnot ylläpitävät 
suurta sisäistä ravinnekuormitusta vielä pitkään.

Meriveden laatu on koko suunnittelualueella tyydyttävä (luokka III).

Meren pohjasedimentin laatua on tutkittu analysoimalla sukelta-
malla otetuista näytteistä haitta-ainepitoisuuksia. Koko tutkimus-
alueella esiintyy taustasta kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sedi-
mentin pintakerroksessa. Löyhän pintasedimentin kerrospaksuus 
on alueella vähäinen (0,2–0,5 m) ja alueen eteläosasta se puuttuu 
kokonaan. Kaikissa näytepisteissä, joissa esiintyi löyhää pintasedi-
menttiä, haitta-ainepitoisuudet ylittivät YM:n ruoppaus- ja läjitys-
ohjeen läjityskriteeritason 1. Kolmessa pisteessä massojen haitta-
ainepitoisuudet ylittivät läjityskriteeritason 2. Kriteeritasot ylittävät 
haitta-aineet olivat raskasmetalleja, polysyklisiä aromaattisia hiilive-
tyjä (PAH-yhdisteitä), polykloorattuja bisfenoleita (PCB-yhdisteitä) 
sekä organotinayhdisteitä.

Koivusaaren merenrantaniitty on luonnonsuojelulain nojalla vuon-
na 2001 suojeltu luontotyyppi, joka on 0,1 ha suuruinen alue Koi-
vusaaren eteläkärjessä. Se on luonnontilaiseen verrattava alue, jolla 
on sille tyypillinen kasvilajisto. Koivusaaren melko kapea, paikoin 
kivikkoinen merenrantaniitty on avointa ja matalakasvuista. Niitty 
rajautuu itä-koillisessa kivisen niemekkeen edessä olevaan järviruo-
kovyöhykkeeseen ja lännessä rannalla olevaan isoon siirtolohka-
reeseen. Pohjoisessa alue on rajattu isojen tervaleppien mukaisesti. 
Siirtolohkare on geomorfologisesti tai geologisesti arvokas graniit-
tilohkare, joka kuuluu Helsingin suurimpiin siirtolohkareisiin (arvo-
luokka 1, suuri arvo).  

Koivusaaren eteläkärki on kokonaisuudessaan luokiteltu arvok-
kaaksi kasvillisuuskohteeksi (arvoluokka 2, huomattavan arvokas). 
Kohde sisältää Koivusaaren luonnontilassa säilyneet niitty- ja some-
rikkorannat ja niiden yläpuolisen kivikkoisen tervalepikon. 

Suunnittelualueella Vaskilahden venesataman alueella sijaitsee pai-
kallisesti arvokas lepakkoalue. Arvoluokaltaan kohde on 3. luokan 
lepakkoalue eli luokituksessa alin. Alueella esiintyvä lepakkolaji on 
vesisiippa. Lauttasaaren rannoilla on useita lepakkoalueita, joten 
Vaskilahden alue kuuluu tähän lepakkoalueiden kokonaisuuteen. 

Porsta on matala, kivikkoinen saari alueen luoteispuolella ja se on 
luokiteltu linnustollisesti arvokkaaksi kohteeksi (arvoluokka 3).  

Vaskiniemi on kokonaisuudessaan arvokasta linnustoaluetta (arvo-
luokka 2) ja Lauttasaaren länsirannan, Riihilahden pohjoisranta arvo-
kasta kasvillisuusaluetta (arvoluokka 1, suuri arvo).
  

Koivusaaren eteläkärki on avoinna avomerelle kapeassa etelän ja 
kaakon välisessä sektorissa. Itäpuolella eteläkärkeä suojaa Lauttasaa-
ri ja länsi- ja lounaispuolella Espoon puoleinen manner ja Hanasaa-
ren eteläpuolinen saariryhmä.

Helsingin kaupunki omistaa suurimman osan alueesta. Osayleiskaa-
va-alueeseen kuuluva Porstan saari Koivusaaren luoteispuolella on 
yksityisessä omistuksessa.
      

Saarella sijaitsevat rakennukset liittyvät enimmäkseen veneilytoi-
mintaan. Saaren länsirannalla sijaitsee vuonna 1982 rakennettu 
NJK:n pursiseuran puusta rakennettu rakennusryhmä kerho-, kou-
lutus ja varastotiloineen. Koivusaaren itärantaa rajaa vuonna 1939 ra-
kennettu vaaleaksi maalattu tiilinen yksikerroksinen rakennus, joka on 
nykyisin veneilyliikkeiden ja liikuntaviraston käytössä. Kaupunginmu-
seon inventoinnissa todetaan rakennukseen liittyvän merkittäviä pai-
kallishistoriallisia arvoja. Koivusaaren eteläkärjessä sijaitsee Koivusaa-
ren pursiseuran käytössä oleva vuonna 1950 rakennettu puuhuvila. 
Länsiväylän pohjoispuolella sijaitsevalla osalla Koivusaarta on Nokia 
Oyj:n omistama vuonna 1963 rakennettu punatiilinen edustushuvila 
rantasaunoineen. Lisäksi saarella sijaitsee useita veneilyyn liittyviä 
pysyviä ja tilapäisiä verstas- ja varastorakennuksia   

Saaren pohjois- ja eteläpuolella on erilliset nykyistä maankäyttöä 
palvelevat vesihuollon johdot. Saaren eteläosassa on sähkönjakelu-
muuntamo ja jäteveden pumppaamo. Lauttasaarentien ja Isokaaren 
liittymäalueella sijaitsee kaukolämpöjohto. Länsiväylän suuntaisesti 
sijaitsee tärkeitä tietoliikenteen yhteyksiä. 

Koivusaaresta ei nykyisin ole Länsiväylälle suoraa yhteyttä vaan ajo 
tapahtuu Katajaharjun ja Lemissaaren eritasoliittymien kautta. Koi-
vusaaren eteläosaan kuljetaan Isokaarelta kapean tonttikadun Sot-
katien kautta, joka Koivusaaressa jatkuu Vaskisalmenkujana venesa-
tamiin. Saaren pohjoisosaan kuljetaan Länsiväylän pohjoispuolella 
olevan tonttikadun ja kevyen liikenteen väylän kautta. Koivusaaren 
etelä- ja pohjoisosien välillä ei ole katuyhteyttä. Koivusaaresta ei ole 
rakennettu katuyhteyttä Hanasaareen, vaikka vanhassa 1970-luvun 
asemakaavassa sellainen on. Länsimetron työmaaliikenteelle on ra-
kennettu tilapäinen yhteys Hanasaareen.

Länsiväylän keskimääräinen arkivuorokausiliikennemäärä Espoon 
rajalla on nykyisin noin 71 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Sotkatien 
liikennemääräksi on arvioitu noin 900 ajoneuvoa vuorokaudessa ja 
Telkkäkujan itäosalle vastaavasti noin 500.

Länsiväylän pohjoispuolella Koivusaaressa kulkee tärkeä, erityisesti 
työmatkailijoiden suosima, pääpyöräreitti. Vuoden 2013 kesäkuussa 
reittiä käytti 2900 pyöräilijää vuorokaudessa. Lauttasaaressa selkeää 
reittiä ei enää ole, vaan pyöräilijät hajautuvat joko Sotkatielle, Telkkä-
kujalle tai Koivusaarentielle. Koivusaaressa Länsiväylän eteläpuolella 
kulkee valtakunnallinen pyörämatkailureitti, joka seurailee Lautta-
saaren ja Espoon rantoja. Reitillä oli 500 pyöräilijää vuorokaudessa 
kesäkuussa 2013. Sotkatieltä Telkkäkujalle on Länsiväylän alittava 
matala kevyen liikenteen alikulkuyhteys.

3.4.4. Luonto

3.4.5. Ilmasto ja tuulisuus 

3.4.6. Maanomistus 

3.4.7. Rakennuskanta

3.4.8. Yhdyskuntatekninen huolto

3.4.9. Liikenne
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Vaskilahden venekerhon satama.
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Koivusaari sijaitsee Länsiväylän moottoriajoneuvoliikenteen me-
lualueella.  Liikenteen aiheuttamat pakokaasupäästöt heikentävät 
ilmanlaatua tien läheisyydessä. Alueelle kuljetaan Sotkatien ja Telk-
käkujan kautta, jotka ovat asuntokatuja. Katujen liikenne on vähäistä 
ja niin myös haitat.

Koivusaaressa sijaitsee tällä hetkellä kolme yritystä. Bella veneet Oy 
Vaskilahden länsirannalla, Selboat Oy nykyisen Koivusaaren keskel-
lä sekä Nokia Oyj:n edustustilat Koivusaaren pohjoisrannalla. 

Koivusaaressa ei ole tällä hetkellä julkisia palveluita. Kaupallisia pal-
veluita ovat Selboat Oy ja Bella veneet Oy. 

Koivusaaren virkistyskäytön kannalta arvokkain osa on saaren eteläkär-
jessä, jossa on säilynyt avokallioinen luonnonranta siirtolohkareineen. 

Koivusaari liittyy oleellisena osana Lauttasaaren virkistysalueisiin, 
joiden ranta-alueiden virkistyksen käyttöpaine on Helsingin suu-
rimpia. Koivusaarta lähimmät virkistysalueet ovat Vaskiniemessä ja 
Länsiulapanniemen puistossa. 

Vilkkaassa käytössä oleva kevyen liikenteen reitti Helsingin keskus-
tasta Lauttasaaren kautta Espooseen kulkee Länsiväylän molemmin 
puolin. Koivusaaren läpi Länsiväylän eteläpuolella kulkee pääasiassa 
ranta-alueita seuraileva valtakunnallinen pyörämatkailureitti. 

Lähimmät saariston retkeilymahdollisuudet ovat Mustasaaressa, He-
vossaaressa ja Käärmeluodoilla.

Lähin uimaranta sijaitsee Hevosenkenkälahdella. Länsiulapannie-
mellä muutamia hiekkaisia poukamia käytetään myös uimapaikkoi-
na, samoin Koivusaaren eteläkärkeä. Vaskiniemessä toimii aktiivi-
sesti suomalaista saunaperinnettä vaalivan Suomen saunaseura ry:n 
sauna uimapaikkoineen. 

Koivusaaren ja Vaskilahden alueella toimii nykyisin kolme veneker-
hoa, Nyländska Jaktklubben saaren länsiosassa, Koivusaaren pursi-
seura Vaskilahden länsirannalla ja Vaskilahden venekerho lahden 
itärannalla. Alueella on yhteensä n. 400 venepaikkaa. Kesäisin veneet 
täyttävät Vaskilahden sataman ja aallonmurtajan suojassa olevan 
NJK:n sataman ja talvella huomattava osa Koivusaarta toimii venei-
den talvisäilytysalueena. 

Espoon kaupunginvaltuusto päätti 25.9.2006 Espoon eteläosien jouk-
koliikennejärjestelmän runkoratkaisuksi välillä Ruoholahti-Matin-
kylä kokonaan tunnelissa kulkevan metron. Espoon päätös merkitsi 
sitä, että myös Helsingin puolella metrolinjaa suunnitellaan kokonai-
suudessaan maanalaisena ratageometrian toimivuuden vuoksi.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 2.10.2006 Länsimetron suun-
nittelua koskevan tilannekatsauksen ja päätti, että metropäätöksen 
varmistuttua on tarkoituksenmukaista käynnistää metron hanke-
suunnittelu, asemakaavoitus ja Koivusaaren osayleiskaavan laati-
minen. Länsimetron 22.12.2009 vahvistuneessa asemakaavassa Koi-
vusaareen on merkitty maanalainen asema, jonka sisäänkäynnit 
voidaan rakentaa sekä Koivusaaren, että Lauttasaaren puolelta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Koivusaaren metroase-
man asemakaavan muutoksen 7.2.2012 ja käsitteli sitä koskevat muis-
tutukset ja lausunnot 18.9.2012.

Yhdyskuntarakenteen leviäminen seudulla aiheuttaa lisääntyvää liik-
kumistarvetta, liikenteen energiankulutusta ja edelleen kasvihuone-
päästöjä sekä muita haittavaikutuksia. Rakentamalla nykyisen kaupun-
kirakenteen sisään ja joukkoliikenneyhteyksien varsille voidaan näitä 
haittoja vähentää. Koivusaarta suunnitellaan niin, että se liittyy entistä 
kiinteämmin osaksi kaupunkirakennetta. Koivusaaren ja ympäröivi-
en alueiden välille on mahdollista luoda uusia kulkureittejä kevyelle 
liikenteelle ja tuoda ranta-alueita nykyistä helpommin saavutettaviksi.

Koivusaari sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä Helsingin 
keskustasta Länsimetron ja Länsiväylän varrella. Koivusaareen suun-
nitellaan asuin- ja työpaikka-alue metroradan varteen, lähelle Hel-
singin ydinkeskustaa, Keilaniemeä, Otaniemeä ja Tapiolaa.

Koivusaaren suunnittelun yhtenä lähtökohtana on pidetty sitä, että 
Länsiväylä pysyy moottoritienä.

Länsiväylän välittömään läheisyyteen ei voi sijoittaa liikennemelun ja 
päästöjen vuoksi asumista. Länsiväylän aiheuttamien ympäristöhäi-
riöiden vähentäminen ja väylän jakaman saaren eri osien yhteyksien 
järjestäminen asettaa Koivusaaren suunnittelulle erityisiä haasteita.

Kaupungin tavoitteena on rakentaa Helsinkiin vuosittain 5000 uutta 
asuntoa. Koivusaaren rakentaminen osaltaan edesauttaa asuntora-
kentamistavoitteiden saavuttamista.

Koivusaari sijaitsee työpaikkarakentamisen näkökulmasta erinomai-
sella paikalla liikenteellisesti ja myös toiminnallisessa suhteessa Ruo-
holahden, Keilaniemen ja Otaniemen koulutus-, tutkimus- ja yritys-
alueisiin.
   

Koivusaaren eteläkärjessä on suojeltu rantaniitty ja saaren eteläkär-
jessä on niityn lisäksi säilynyt kallioista luonnonrantaa, täysikasvuista 
puustoa ja suuri siirtolohkare, joiden säilyttäminen on suunnittelun 
lähtökohta. Suojelupäätöksen mukaan rantaniityn säilymisen kan-
nalta on oleellista, että luonnonvoimat kuten aallokko, tuuli ja ahto-
jäät estävät niityn umpeenkasvun ja ruovikoitumisen. 

Nykyisen Koivusaaren pinta-alasta (10 ha) noin puolet on täytemaa-
ta. Koivusaari on suurelta osin alavaa korkeustasojen vaihdellessa +1 
ja +7 välillä. Lähes koko alue on matalammalla kuin +3,3.

Mahdollisten lisätäyttöjen sijoittamisessa tulee ottaa huomioon meri-
alueen säilyminen riittävän avoimena suojellun rantaniityn eteläpuo-
lella ja täyttöjen vaikutus veden virtausolosuhteisiin ja maisemaan. 

Merenpinnan korkeusvaihtelujen ja aaltovaikutusten takia Koivu-
saaren alueella maanpinta tulee rakentaa vähintään tasoon +3,3 ran-
taviivan pengerryksiä tai porrastuksia lukuun ottamatta. 

Nykyisten täyttöalueiden maaperän pilaantuneisuus on alustavasti 
selvitetty, mutta tutkimuksia ja kunnostussuunnittelua täydennetään 
suunnittelun edetessä. Alueen tuleva käyttö määrää kunnostuksen 
laajuuden ja kunnostustavat.

3.4.10. Liikenteen häiriötekijät

3.4.11. Elinkeinotoiminta, yritykset ja työpaikat 

3.4.12. Julkiset ja kaupalliset palvelut 

3.4.13. Virkistys

3.4.14. Veneily

3.5  Koivusaaren suunnittelun lähtökohtia ja reunaehtoja
3.5.1 Metro

3.5.2 Kaupunkirakenteen tiivistäminen

3.5.3 Liikenteellinen sijainti

3.5.4 Asuntopolitiikka, kehityskuva

3.5.5 Luonto ja luonnonsuojelu

3.5.6 Täytöt
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Koivusaaren toteuttaminen monipuolisena asunto- ja työpaikkapai-
notteisena kaupunginosana parantaa seudun asuntotarjontaa. Koi-
vusaari sijoittuu seudulliselle itä-länsi-käytävälle, jota tukee myös 
uuden metrolinjan rakentaminen. Alue on helposti saavutettavissa 
niin idästä kuin lännestä. Koivusaaren ainutlaatuinen luonne meren 
äärellä kantakaupungin kupeessa tarjoaa huippuluokan asumisen 
edellytyksiä niin seudullisesti kuin kansainvälisestikin tarkasteltuna. 

Asuntorakentaminen Helsingissä on nyt ja tulevaisuudessa pääosin ker-
rostalovaltaista rakentamista. Väestön ikä- ja palvelurakenteen muutok-
set, erilaistuvien asuntokuntien toiveet, monikulttuurisuus sekä ilmas-
touhkat asettavat uudenlaisia vaatimuksia asuntorakentamiselle. 

Asumisympäristön suunnittelussa Koivusaaressa pyritään tarjoa-
maan hyvä tiivis kaupunkimainen vaihtoehto seudulle laajalle alu-
eelle hajaantuneelle pientalorakentamiselle. Asuinkortteleiden ja 
asuntojen suunnittelun lähtökohtana on alueen merellisyys ja ve-
den läheisyys. Asuinympäristön mittakaavassa pyritään kaupunki-
maiseen, mutta pienipiirteiseen jäsentelyyn.

Kerrostalorakentamista tullaan kehittämään Helsingin uusilla asun-
toalueilla Koivusaari mukaan lukien siten, että se tarjoaa erilaisia 
yksilöllisiä ja muuntojoustavia asumisratkaisuja. Koivusaareen suun-
nitellaan nykyisten vakiintuneiden rakennustyyppien (kerrostalo, 
rivitalo, pientalo) rajoja rikkovia rakennus- ja korttelityyppejä.

Kerrostaloasumisen on oltava kilpailukykyinen vaihtoehto myös 
niille, jotka voivat valita asumistapansa. Kerrostalorakentamisen ke-
hitystavoitteet ovat taloudellisia, teknisiä, toiminnallisia, ekologisia, 
esteettisiä, sosiaalisia sekä asuntopoliittisia ja rakentamisprosessiin 
liittyviä. Innovatiivisen asuntorakentamisen teemoja ovat muun mu-
assa tehokkaaseen energiankäyttöön, kustannustehokkuuteen ja 
asukaslähtöisyyteen perustuva suunnittelu.

Koivusaari sijaitsee merkittävien toimitilakeskittymien Keilaniemen, 
Otaniemen, Tapiolan, Ruoholahden ja Lauttasaaren eteläosan toi-
mitila-alueen lähellä. Koivusaari kuuluu seudulliselle itä-länsi-käytä-
välle ja uudelle metrovarren vyöhykkeelle. Alueen identiteettiä ku-
vaavat hyvä saavutettavuus ja merelliset virkistysalueet. Toimitilojen 
kannalta alue on hyvä sekä saavutettavuuden että osaavan työvoi-
man saatavuuden suhteen ja sijainti keskustan kupeessa on houkut-
televa monelle eri alalle. 

Koivusaaren ja Lauttasaaren etäisyys keskustasta on lyhyt ja varsinkin 
metroaseman ympäristöt liittyvät tulevaisuudessa toiminnallisesti tii-
viimmin kantakaupunkiin.

Koivusaaren edullinen sijainti metronvarressa rannikkovyöhykkeel-
lä osana itä-länsi-akselia ja sen erinomainen saavutettavuus tarjoaa 
myös hyvät edellytykset eri kampusalueisiin tukeutumiselle, kuten 
Otaniemeen ja keskustan yliopistoihin.

Paikallisuutta korostaa veneilyalan yritysten sekä venekerhojen toi-
minnan jatkuminen alueella.

Työtilojen sekoittuminen asumiseen tuo uusia mahdollisuuksia pie-
nille toimijoille sekä monimuotoisuutta lähiympäristöön.

Lauttasaaressa toimitilojen väheneminen on ollut hallitseva trendi. 
Helsinkiin tarvitaan lisää pieniä ja keskisuuria toimitiloja keskustan 
läheisyyteen, hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle ja asuntojen 
läheisyyteen

Koivusaareen järjestetään tarvittavat julkiset ja kaupalliset peruspal-
velut. Tavoitteena on, että Koivusaaren palvelut ovat myös Katajahar-
jun alueen asukkaiden käytettävissä. Koivusaareen suunniteltavia 
julkisia palveluja ovat ainakin päiväkodit ja korttelitalo.

Koivusaareen tutkitaan myös vaihtoehtoista vapaa-ajan palveluiden 
kehittämistä, joka tukeutuu hyvään seudulliseen saavutettavuuteen. 
Keskittymä voi erikoistua esimerkiksi erilaisiin hyvinvointipalvelui-
hin. 

Tavoitteena on, että kaupalliset palvelut tukeutuvat keskeisesti met-
roasemaan.

Suunnittelulla pyritään luomaan edellytyksiä veneilyyn liittyvien 
pienyritysten sijoittumiselle Koivusaareen.

Tavoitteena on säilyttää maiseman saaristomainen perusrakenne. 
Kaupunkirakenteelle suunnitellaan hallittu ja tasapainoinen reuna 
avoimien maisematilojen suuntaan.

Koivusaaren virkistysmahdollisuudet pyritään avaamaan kaikkien 
kaupunkilaisten käyttöön. Saaren läpi taataan seudullinen itä-länsi-
suuntainen virkistysyhteys ja pohjoisosasta pyritään luomaan yhteys 
Katajaharjuun.

Rantareitistöstä luodaan julkista kaupunkitilaa. Rannoilta avautu-
via näkymiä pyritään korostamaan luomalla erityisiä oleskelutiloja 
saaren kärkiin. Paljon tilaa vaativien liikuntapalveluiden, kuten ur-
heilukenttien, osalta Koivusaari tukeutuu Lauttasaareen. Koivusaa-
ri voi sen sijaan tarjota muita virkistäytymis- ja liikuntapalveluita 
ja lisätä alueella erilaisten liikuntapalvelujen ja mahdollisuuksien 
kirjoa.

Uimarannan, julkisten laiturien, vesiurheilun, kalastusmahdolli-
suuksien ja muun merellisen virkistyskäytön kehittäminen alueella 
otetaan suunnittelun tavoitteeksi. Vaskilahtea kehitetään venesa-
tamana. Veneiden talvisäilytysmahdollisuuksia kehitetään osaksi 
urbaania kaupunkirakennetta. Aidattuja talvisäilytyskenttiä ei voida 
Koivusaareen sijoittaa.

Koivusaarta suunnitellaan metron käyttöön voimakkaasti tukeutu-
vana kaupunginosana, jossa asuminen tai työskentely ei välttämättä 
perustu pelkästään oman auton käyttöön. Metroasema ympäristöi-
neen luo uudelle alueelle identiteettiä joukkoliikennekaupungin-
osana. Kävelijän ja pyöräilijän liikkuminen Koivusaaressa suunnitel-
laan helpoksi ja miellyttäväksi.

Alueella tutkitaan ensisijaisesti keskitettyjä maanalaisia asukas- ja 
työpaikkapysäköintilaitoksia. Asiointi- ja vieraspysäköinti toteute-
taan pääasiassa kadunvarsipysäköintinä. 

4. KOIVUSAAREN SUUNNITTELUN TAVOITTEET

4.1 Asuminen 
4.1.7. Seudullisuus 

4.1.8. Asumismuodot

4.2. Toimitilat

4.3. Julkiset ja kaupalliset palvelut

4.3.7. Kaupan sijoittuminen

4.3.8. Veneilyliikkeet ja -palvelut

4.4. Maisema, virkistys

4.5. Liikenne
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Koivusaaren kansainvälisen ideakilpailun voittanut ehdotus “Kuunari”. Arkkitehtuuritoimisto Sopanen - Svärd.

“Kuunari”, kilpailuehdotuksen viistoilmakuvasovitus.
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Koivusaareen suunnitellaan uusi eritasoliittymä Länsiväylälle kor-
vaamaan Katajaharjun eritasoliittymän. Lauttasaaren ja Koivusaaren 
välille suunnitellaan uusi katuyhteys. Länsiväylän jakaman saaren 
puolet pyritään yhdistämään nykyistä paremmin toisiinsa.

Länsiväylän suuntainen Espoon ja Helsingin keskustan välinen kevy-
en liikenteen pääreitti suunnitellaan Koivusaaren osalta sujuvaksi ja 
jatkuvaksi. Rantoja kiertää virkistystä palveleva reitti, joka on yhtey-
dessä Lauttasaaren rantaraittiin.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 15 5.2008 Koivusaaren 
suunnitteluperiaatteet jatkosuunnittelun pohjaksi. Suunnitteluperi-
aatteiden mukaan Koivusaarta suunnitellaan noin 3 500–4 000 asuk-
kaan ja noin 1 000–2 000 työpaikan alueena, joka rakentuu uuden 
metroaseman ympärille. 

Suunnitteluperiaatteiden mukaisesti Koivusaaren suunnittelussa 
lähtökohtana tulee olla alueen saaristomaisema ja merellisyys, erin-
omainen liikenteellinen sijainti uuden metrolinjan ja Länsiväylän 
tuntumassa sekä toiminnallinen tasapaino virkistyksen, asumisen, 
palvelujen ja työpaikkojen välillä. Veneilytoimintojen säilyttäminen 
alueella on tärkeää toiminnallisen sisällön ja alueen identiteetin 
muodostamiseksi. 

Osayleiskaavan valmistelua varten Koivusaaren suunnittelusta jär-
jestettiin 12.8.2008–10.11.2008 yleinen kansainvälinen ideakilpailu.

Kilpailun tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisimman laajasti ja en-
nakkoluulottomasti niitä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, joita ai-
nutlaatuinen suunnittelualue tarjoaa. Kilpailun tavoitteena oli uutta 
luovien suunnitelmavaihtoehtojen tuottaminen jatkosuunnittelun 
ja osayleiskaavatyön pohjaksi sekä hahmottaa uuden merellisen 
metrokaupunginosan identiteetin keskeisiä piirteitä. Kilpailu tarkoi-
tuksena oli toimia tärkeänä osana suunnittelualueesta käytävää jul-
kista keskustelua. Kilpailuohjelman sisältö noudatti kaupunkisuun-
nittelulautakunnan hyväksymiä suunnittelun lähtökohtia, tavoitteita 
ja suunnitteluperiaatteita.

Kilpailuun jätettiin hyväksytysti 101 kilpailuehdotusta. Ennen tuoma-
riston lopullista päätöksentekoa kilpailuehdotuksen asetettiin julki-
sesti nähtäville ja yleisöllä oli mahdollisuus arvioida niitä ja osallistua 
julkiseen keskusteluun. Kilpailuehdotusten kirjo oli monipuolinen 
ja kärjen osalta kilpailun taso oli suhteellisen hyvä.

Alkuvuodesta 2009 ratkenneen kilpailun voitti ehdotus nimimerk-
ki ”Kuunari” (tekijä: arkkitehti Ilkka Svärd, arkkitehtuuritoimisto 
Sopanen-Svärd). Osayleiskaavatyö on jatkunut vuonna 2009–2010 ja 
2012–2013 Koivusaaren viitesuunnitelman ja Koivusaaren keskusta-
alueen viitesuunnitelman laadinnalla yhteistyössä kaupunkisuunnit-
teluviraston ja kilpailun voittaneen ehdotuksen tekijöiden kanssa.

Koivusaaren suunnittelusta järjestettiin kaupunkisuunnitteluviras-
ton sisäinen ideakilpailu 3.–7.9.2007. Ideakilpailu tarkoituksena oli 
kerätä Koivusaaren suunnittelutyön pohjaksi kaupunkisuunnittelu-
viraston suunnittelijoiden näkemyksiä Koivusaaren kaupunkiraken-
teesta, liittymisestä ympäröiviin alueisiin, rakentamisen mittakaavas-
ta ja laajuudesta sekä alueen toiminnallisesta sisällöstä. Työt tehtiin 
ryhmissä, joissa tuli olla edustus jokaiselta viraston osastolta.

Kilpailuun saapui yhteensä 13 ehdotusta. Palkintolautakunta piti eh-
dotusten yleistasoa hyvänä ja oli vaikuttunut ehdotusten idearikkau-
desta. 

Kilpailuehdotuksista erottui joitakin keskenään erilaisia periaatteel-
lisia suunnittelumalleja. Parhaat työt olivat kirkkaita ja johdonmukai-
sia omassa lähestymistavassaan ja ideassaan. Ehdotukset valaisivat 
havainnollisesti lähtökohdiltaan erilaisten kaupunkirakenteiden 
mukanaan tuomia hyviä ja huonoja puolia. Kilpailu toimi hyvin osa-
na Koivusaaren vaihtoehtoisten kaupunkirakennemallien ja suun-
nitteluperiaatteiden laadintaa.

Aalto yliopiston arkkitehtuurin laitoksen puustudio ja NJK:n pursi-
seura järjestivät opiskelijakilpailun pursiseuran uuden kerhoraken-
nuksen suunnittelusta lukukaudella 2010–2011. Paviljongin tuli olla 
puusta rakennettu. Kurssille hyväksyttiin kolme opiskelijaa joiden 
töitä ohjattiin välikritiikein. Huolellisesti työstetyt ja arkkitehtonisesti 

5. KOIVUSAAREN SUUNNITTELUPERIAATTEET
6.1 Muut  suunnittelukilpailut

Kaupunkisuunnitteluviraston sisäinen ideakilpailu Koi-
vusaaren suunnittelusta

NJK:n pursiseuran rakennuksen opiskelijakilpailu

6. KOIVUSAAREN KANSAINVÄLINEN 
    IDEAKILPAILU
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”Kuunari”, kilpailuehdotuksen havainnekuva. Viitesuunnitelman havainnekuva, maaliskuu 2010.

Viitesuunnitelman havainnekuva, elokuu 2012. 
Arkkitehtuuritoimisto Sopanen - Svärd.

Osayleiskaavan havainnekuva, lokakuu 2014.
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komeat kilpailutyöt valottivat konkreettisesti NJK:n pursiseuran tar-
vitsemien tilojen määrää ja laatua sekä rakennuksen tai rakennus-
ryhmän sijoittamista alueelle sataman toiminnalliset tarpeet huomi-
oiden.
 

”Länsiväylän portti” opiskelijakilpailun järjestäjänä toimivat Oulun 
yliopiston arkkitehtuurin osasto, Tampereen teknillisen yliopiston 
arkkitehtuurilaitos sekä Aalto yliopiston arkkitehtuurin ja muotoilun 
laitos. Kilpailualue oli Koivusaaren osayleiskaavaluonnoksen mu-
kainen keskustakorttelien alue uuden metroaseman vieressä. Kil-
pailutöistä suurin osa tehtiin korkeakoulujen ohjattuina kurssitöinä 
(terässtudio), mutta osallistumisoikeus oli myös itsenäisesti työnsä 
tehneillä järjestävien korkeakoulujen opiskelijoilla. Kilpailuaika oli 
12.9.2011–15.12.2011. Kilpailun järjestämiseen ja arvosteluun osallis-
tuivat myös kaupunkisuunnitteluvirasto ja Rautaruukki Oyj.

Kilpailutehtävänä oli suunnitella n. 12 000 k-m² laajuinen teräsra-
kenteinen hybridirakennus Koivusaaren keskustaan metroaseman 
tuntumaan. Rakennuksen tilaohjelmaan kuului toimistoja, liiketilaa, 
asuntoja ja hotelli. Kilpailualueen rajaus oli jonkin verran laajempi 
kuin metroaseman välittömässä tuntumassa oleva keskustakortteli. 
Kilpailijat saivat ottaa halutessaan kantaa myös Koivusaaren ja Laut-
tasaaren välisen alueen suunnitteluun. Rakennusmateriaalina tuli 
käyttää terästä.

Kilpailuun saapui yhteensä 63 ehdotusta. Palkintolautakunnan mie-
lestä kilpailun yleistaso oli hyvä.  Kärkipään ehdotukset kasvoivat 
Koivusaaren yleissuunnitelman kaupunkirakenteesta, mutta pystyi-
vät tuomaan suunnitelmaan uutta lisäarvoa. Parhaissa töissä oli pys-
tytty rakennuksen tilojen tai siihen liittyvien ulkotilojen ryhmittelyllä 
ja suuntaamisella hyödyntämään Koivusaaren merellisiä lähtökohtia 
ja toisaalta liittämään Koivusaaren metroasema osaksi suunniteltua 
korttelikokonaisuutta.

Koivusaaren kaupunkirakenne tukeutuu uuteen metroasemaan, 
jonka ympärille muodostuu Koivusaaren keskusta. Saaristomaise-
man ominaispiirteet ovat olleet lähtökohtana suunnittelulle. 

Koivusaaren orgaaninen hahmo muodostaa pääkaupungille tärkeän 
läntisen sisääntulon. Koivusaaresta muodostuu metroradan varteen 
merellinen asuin‐ ja työpaikka-alue. Osayleiskaavaehdotuksen mu-
kaisessa Koivusaaressa on n. 5150 (40 m²/hlö) ja n. 3700–4500 (25–30 
m²/hlö) työpaikkaa. Meri ja veneily säilyvät olennaisena osana uuden 
Koivusaaren imagoa ja kaupunkirakennetta. Täyttöalueet ovat maltil-
liset ja alueen orgaanista muotokieltä toistavat korttelimassat nivou-
tuvat yhtenäiseksi kaupunkitilaksi. Koivusaaressa on kävelyetäisyys 
metroasemalle jokaisesta asunnosta ja toimistosta.

Pääosa Koivusaareen sijoitetusta kerrosalasta (noin 207 000 k-m²) on 
varattu asuinrakentamiseen. Alueelle tyypillinen asuminen tukeutuu 
merellisyyteen ja asumisen ideologiassa on paikkaan sopivia asumi-
sen malleja. Alueelle voidaan rakentaa esimerkiksi townhouse-tyyp-
pisiä asuinrakennuksia, kaupunkivilloja tai toisaalta perinteisempiä 
kerrostalorakentamisen tyyppejä. Vakiintuneiden asuntotyyppien li-
säksi Koivusaaressa on tutkittu mahdollisuutta sijoittaa alueelle asun-
toveneitä, joille on varattu rantakaista alueen pohjoisosasta. Lähes 
kaikista Koivusaaren asunnoista on mahdollista avata merinäköala.

Koivusaareen syntyy oma vahva identiteetti, joka heijastuu sekä 
alueen korttelirakenteessa että yksittäisissä asuinrakennuksissa ja 
asunnoissa. Nauhamaiset rantaviivaa myötäilevät asuinrakennukset 
muodostavat suojaisen muurin yhteispihoille ja nauhojen arkkiteh-
tuurilla luodaan alueen julkisivu merelle. Korttelipihat ovat maan-
alaisen pysäköinnin ansiosta autottomia, istutetut keskusalueet on 
varattu oleskeluun ja pelastus- ja huoltotiet kulkevat pihojen ympäri 
rakennusten vierustalla.

Asuinrakennukset korkeudet ovat pääosin 4–7 kerrosta niin, että ylin 
kerros on tavallisesti suppeampi ja sinne syntyy kattoterasseja.

Pääosa Koivusaareen sijoittuvasta työpaikkarakentamisesta (n. 114 000 
k-m²) keskittyy Länsiväylän tuntumaan, jossa kaartuva siltamainen 
kortteli sitoo Koivusaaren pohjois‐ ja etäosat yhdeksi kaupunkira-
kenteelliseksi kokonaisuudeksi. Kortteli toimii sekä läntisenä portti-
na alueelle että meluesteenä Koivusaaren sisäosille. Toimistokortteli 
koostuu useasta toisiinsa kytketystä toimitilayksiköstä ja siihen voi 
sijoittua useita eri yrityksiä. Länsiväylän ja läntisen venesataman vä-
liin on suunniteltu työpaikkakortteli, joka suojaa eteläpuolisia asuin-
kortteleita ja ranta-alueita liikennemelulta.

Keskustan toimistokorttelit nivoutuvat osaksi Koivusaaren korttelira-
kennetta ja luovat Koivusaarelle asuintokortteleita tiiviimmän ja ur-
baanimman keskustan. Työtiloja suunnitellaan pienimuotoisesti myös 
asuinkortteleiden yhteyteen ja toisaalta venesatamien yhteyteen. Koi-
vusaareen voidaan rakentaa n. 3700–4500 työpaikkaa (25–30 m²/hlö). 

Koivusaaren kaupallisten palvelujen keskittymä syntyy Koivusaaren 
keskustaan metroaseman läheisyyteen. Kaupallista palveluraken-

7. OSAYLEISKAAVASUUNNITELMA

7.1 Yleistä

7.2 Asuminen

7.3 Työpaikat

7.4 Palvelut

Koivusaaren keskustakorttelin opiskelijakilpailu 
”Länsiväylän portti”
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Viistoilmakuvasovitus, näkymä lännestä. Arkkitehtuuritoimisto Sopanen - Svärd.
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Viistoilmakuvasovitus, näkymä idästä. Arkkitehtuuritoimisto Sopanen - Svärd. 

Asuinkorttelin sisäpiha. Koivusaaren viitesuunnitelma, 2012.
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Näkymä Leppäsaarenpuistoon.

Leppäsaarenpuiston ideasuunnitelma.
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Katuluokat ja katujen nimet.

Liikennemäärät ajoneuvoina vuorokaudessa ennustevuonna 2035.
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tamista on yhteensä noin 6000 k-m². Mitoituksen lähtökohtana on 
Koivusaaressa asuvan väestön ostovoima sekä alueelle sijoittuvien 
työpaikkojen tarpeet. Päivittäistavarakaupan lisäksi liikekeskustaan 
luodaan edellytykset monimuotoisten pienten kaupallisten lähipal-
veluiden syntymiselle. 

Veneilyyn liittyvät palvelut KoPun venesataman yhteydessä aktivoi-
vat koko keskeistä ranta‐aluetta. Veneilyyn liittyville palveluille on 
suunniteltu toimintaedellytyksiä myös läntisen sataman yhteyteen.

Koivusaareen on suunniteltu korttelitalo ja tilanvaraus kahdelle 
pienemmälle päiväkodille tai asukastilalle. Julkista palvelurakenta-
mista voi olla alueella yhteensä n. 3300 k-m². Leppäsaaren puiston 
reunalle sijoittuvassa korttelitalossa toimivat päiväkodin lisäksi ala‐
asteen alimmat luokat sekä liikuntasali, joka palvelee koko Koivu-
saarta. Rakennus voi toimia myös iltaisin asukkaiden harrastus- ja 
kokoontumistilana ja se muodostaa yhdessä piha-alueensa kanssa 
Koivusaaren eteläosan puistoalueeseen liittyvän julkisen tilan koko-
naisuuden. Senioritalo palvelutiloineen sijoittuu keskeiselle paikalle 
kanavan rannalla.

Koivusaaressa yksityinen, puolijulkinen ja julkinen tila sekoittuvat 
hierarkkisesti. Rakennusmassat muodostavat selkeitä kokonaisuuk-
sia, joihin kortteleiden rajaamat puolijulkiset ulkotilat saumatto-
masti liittyvät. Julkinen katualue ajoneuvo‐ ja kevyenliikenteenväy-
lineen muodostuu alueen sisäiseksi selkärangaksi. Tehokkaan ja 
yksinkertaisen katuverkon ympärille syntyy julkisen tilan verkosto, 
jota aukiot ja torit rytmittävät. Koivusaaren puistokadun päätteenä 
on etelässä ja pohjoisessa merimaisema. Koivusaaren keskusta-
kortteleiden ja metroaseman ympärillä julkinen tila aktivoituu ja 
jalankulkuympäristö laajenee ranta‐alueille Vaskilahden pohjukas-
sa metroasemien sisäänkäyntien välinen rantatasanne sekä merel-
le katsovat torit tarjoavat mahdollisuuden kehittää Koivusaaresta 
keskustasta aktiivinen ja elävä. Vaihtelevaa julkista tilaa muodostava 
rantarakentaminen, rantareitit ja niihin liittyvät pienet kaupunkiku-
valliset yksityiskohdat vahvistavat Koivusaaren merellistä luonnet-
ta. Koivusaaren eteläosaan osaksi julkista ranta-aluetta liittyy myös 
suunniteltu kanava.

Koivusaaren puistot ja viheralueet liittyvät osaksi Helsingin viher-
alueverkostoa ja rantoja kiertävä rantaraitti on osa Helsingin ja Es-
poon rantoja kiertävää seudullista virkistysreittiä. Eteläkärjen suo-
jeltu rantaniitty säilyy luonnonvaraisena. Niityn lisäksi alueella on 
säilynyt luonnonrantaa, täysikasvuista puustoa ja suuri siirtolohkare. 
Aallokon, tuulen ja ahtojäiden säilymisellä taataan, ettei rantaniitty 
ruovikoidu ja kasva umpeen.

Koivusaaren eteläkärkeen suunnitellaan puisto. Se muodostuu 
kahdesta eriluonteisesta osasta. Rakennuksiin rajautuva puiston 
pohjoisosa on rakennettu pelikenttineen ja leikkipuistoineen. Sen 
äärelle sijoittuu myös Koivusaaren korttelitalo. Eteläosa säilyy luon-
nonvaraisena avokalliorantoineen ja rantaniittyineen. Rannan arvo-
kas kasvillisuus sekä suojeltu merenrantaniitty ympäristöineen säi-
lytetään osana laajempaa puistokokonaisuutta. Puisto suunnitellaan 
siten, että herkkien alueiden sijaan liikkuminen ja oleskelu ohjataan 
kulutusta kestäville pinnoille.

Koivusaaren eteläosan täyttöalueen eteläisimpään kärkeen on suun-
niteltu kevein silloin toisiinsa yhdistetty kiviluotojen helminauha, 
jonka tarkoituksena on rikastuttaa vedenalaisen luonnon lajistoa 
esimerkiksi rakkolevän kasvuedellytyksiä tehostamalla. Samalla voi-

daan parantaa monen kalalajin lisääntymismahdollisuuksia ja luoda 
alueelle hyvä onkipaikka.

Olemassa olevaa puustoa on säilytetty eteläkärjen lisäksi Länsiväylän 
pohjoispuolelle jäävällä osalla alkuperäistä Koivusaarta ja liittymä-
alueiden ympärillä. Puisto ja siihen liittyvät tiealueiden suojavyöhyk-
keet muodostavat vihreän sisääntulon lännestä saavuttaessa. Toimis-
tokortteleiden eteen sijoittuva puisto liittää visuaalisesti Koivusaaren 
pohjois- ja eteläosan toisiinsa. Ramppien meluntorjuntaa hoidetaan 
maavallein sekä melumuurein.

Pohjoisosan keskeisin viheraluekokonaisuus muodostuu uuden 
kluuvilahden ympärille, jonka etelärannalla säilyy saaren muokkaa-
matonta maastoa, rantaviivaa ja puustoa osana viheraluetta. Lahden 
pohjoisrannalle rakennetaan asuinkortteleihin rajautuva rantapuis-
to hiekkarantoineen.  

Koivusaaren koillinen ranta-alue vastapäätä Katajanharjunniemen 
länsirantaa on niin ikään rakennettu rantapuistoksi. Puiston edustan 
vesialueelle pyritään luomaan merenpohjaa muokkaamalla edelly-
tykset ruovikon nopealle kasvulle. Ruovikon läpi on suunniteltu pit-
kospuureitti joka liittää ruovikon osaksi rantapuistoa.

Koivusaaren tärkeimmät virkistyspalvelut liittyvät veneilyyn. Satami-
en suunnittelu on tärkeä osa Koivusaaren suunnittelua. Koivusaa-
reen sijoittuu yhteensä n. 500 venepaikkaa. Alueelle ei voi sijoittaa 
vastaavaa määrää talvisäilytyspaikkoja, mutta satamien maatoimin-
noille merkittyjä alueita voi käyttää talvitelakointiin. Pienempien 
veneiden (kevyet purjeveneet, moottoriveneet) säilytystä varten on 
mahdollista tutkia jatkosuunnittelussa alueelle tilankäytöltään te-
hokkaita hallisäilytysvaihtoehtoja.

Venesatamien yhteyteen on suunniteltu erilaisia maatoimintoja ku-
ten kerhotiloja, veneiden lasku‐ ja nostopaikkoja sekä talvisäilytys-
tä. Veneilijöiden pysäköintipaikat on sijoitettu satamien yhteyteen. 
Kiinteässä kaupunkirakenteessa olevat veneilytoiminnot tarjoavat 
Koivusaaressa mahdollisuuden veneilyharrastukseen hyvien julkis-
ten liikenneyhteyksien varrella.

Koivusaaren läntinen pienvenesatama on suunniteltu niin, että sitä 
on mahdollista laajentaa kevyin kelluvin laiturirakentein länteen Es-
poon puolella sijaitsevalle vesialueelle. 

Koivusaaren pursiseuran (KoPu) satamapalvelut sijoittuvat Koivu-
saaren keskeiselle ranta‐alueelle, jossa sataman tuntumassa voi olla 
myös kaupallisia rantaan liittyviä toimintoja, esimerkiksi rantakahvi-
la. Vaskilahden venekerho voi edelleen toimia nykyisellä paikallaan. 
Vaskilahden venekerhon pienten veneiden talvisäilytys pyritään 
jatkosuunnittelussa ratkaisemaan suunnittelualueella. Vaskilahden 
pohjukan rantalaitureille voidaan sijoittaa vesibussin pysäkki.

Koivusaaren koillisosaan on suunniteltu moottoriveneille sopiva sa-
tama, jonka yhteydessä voisi toimia myös esimerkiksi melontakerho. 

Koivusaaren satamien suunnittelu tarkentuu asemakaavavaiheessa.

Länsimetron linjaus kulkee Koivusaaren suunnittelualueella maanalai-
sena Länsiväylän eteläpuolella. Metroasema sisäänkäynteineen sijoit-
tuu metrosuunnitelman mukaisesti Vaskilahden pohjukkaan. Läntinen 
sisäänkäynti on osa Koivusaaren keskustaa ja itäinen sisäänkäynti pal-
velee Lauttasaaren puolella Katatajaharjun nykyisiä ja tulevia asukkaita.

7.5 Julkinen tila

7.6 Puistot, viheralueet ja rannat

7.7 Venesatamat

7.8 Länsimetro
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Etäisyydet metrosisäänkäynneille.

Pääpyöräreitin vaihtoehtoisia linjauksia.
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Länsiväylän liikennejärjestelyt on esitetty aluevaraussuunnitelmassa, 
joka on laadittu yhteistyössä Uudenmaan Ely-keskuksen kanssa. Rat-
kaisut perustuvat siihen, että Länsiväylä on jatkossakin moottoritie. 
Koivusaaren kohdalle rakennetaan uusi eritasoliittymä, jossa on yh-
teydet kaikkiin suuntiin. Nykyinen Katajaharjun eritasoliittymä pois-
tetaan. Hanasaaren eritasoliittymä säilytetään Espoon kaupungin toi-
vomuksesta. Koivusaaren kohdalla Länsiväylällä on varauduttu 3+3 
kaistaan, jonka lisäksi on suunniteltu rinnakkaiskaistat kääntyvälle 
liikenteelle ja busseille.  Länsiväylän aluevaraussuunnitelman mu-
kaiset järjestelyt eivät mahdu kokonaan osayleiskaava-alueen sisälle. 
Länsiväylän pohjoispuolen pääpyöräreitti sekä sen tukimuuri- ja kai-
derakenteet ulottuvat suunnitelmassa vähäisessä määrin nykyisen 
asuinkorttelin 31066 puolelle. Jatkosuunnittelussa selvitetään vielä, 
voidaanko Länsiväylän poikkileikkausta tarkistamalla saada pyörä-
reitti mahtumaan tiealueen sisälle.

Koivusaaresta Lauttasaarentielle rakennetaan uusi katuyhteys nimel-
tään Vaskilahdenkatu. Nykyistä Sotkatietä ei enää johdeta Koivusaa-
reen, vaan se päätetään itäisen metrosisäänkäynnin kohdalla. Koivusaa-
ren ja Hanasaaren yhdistää Pursiseurankatu. Koivusaaren pohjois- ja 
eteläpuolta yhdistää Länsiväylän ylittävä Koivusaaren puistokatu. 

Koivusaaren uusi eritasoliittymä ja Vaskilahdenkatu ovat välttämättö-
miä, koska Koivusaaren synnyttämää liikennettä ei haluta ohjata ka-
peille asuntokaduille (Sotkatielle tai Telkkäkujalle). Uuden liittymän 
toteutuessa nykyinen Katajaharjun liittymä poistuu mahdollistaen 
samalla Katajaharjun kannen rakentamisen.

Vaskilahdenkatu on alueellinen kokoojakatu aivan kuten Lauttasaa-
rentie. Samaan katuluokkaan kuuluu eritasoliittymäramppien väli-
nen osuus Koivusaaren puistokadusta. Suunniteltu nopeusrajoitus 
on 40 km/h. Länsiväylän nopeusrajoitus 80 km/h säilyy ennallaan 
suoralla osuudella. Rinnakkaiskaistoilla sen sijaan nopeusrajoitus on 
60 km/h.

Koivusaaren pohjois- ja eteläpuolta yhdistää Länsiväylän päällä oleva 
katu ja kansi. Kannen pituus Länsiväylän suunnassa on lyhentynyt 
aluevaraussuunnitelmassa esitetystä noin 150 metristä alle 100 met-
riin, joten se on palo- ja ilmanvaihtoteknisessä mielessä siltarakenne.
Suunnittelussa katettua osuutta on lyhennetty ja kavennettu mm. tii-
vistämällä kannelle suunniteltua rakentamista. Katetun Länsiväylän 
osuuden teknisiä ratkaisuja on myös pystytty keventämään, kun ka-
tettua aluetta on lyhennetty niin paljon, että enää kyse ei ole tunne-
lista. Katetulla alueella ei tarvita esimerkiksi enää savunpoistopuhal-
timia ja niille varattua tilaa kannen alapuolella, jolloin Koivusaaren 
puistokadun tasausta on voitu tuoda alemmas.

Katajaharjun päälle on suunniteltu rakentamista, josta Katajahar-
juntien länsipuolelle tuleva osuus sisältyy osayleiskaava-alueeseen. 
Rakentamisen alittavan, ns. Katajaharjun tunnelin pituus olisi noin 
450 metriä. Osayleiskaavaehdotuksen rajaukseen kuuluvan Kataja-
harjun katetun Länsiväylän osuuden osalta on viety osayleiskaava-
ehdotuksen rinnalla eteenpäin vaiheistettua vaihtoehtoa, jossa Koi-
vusaaren aluetta voidaan rakentaa, vaikka Katajaharjussa Länsiväylää 
ei vielä katettaisi. 

Länsiväylälle on ennustettu vuonna 2035 noin 70 000–78 000 ajoneu-

voa vuorokaudessa. Nykyisten liikennemäärien on siis ennustettu 
kasvavan jopa 10 %.

Vaskilahdenkadun liikennemääräksi on ennustettu 8 000–13 000 
ajon/vrk, Koivusaaren puistokadun liikennemäärä on 7 000–9 000 
ajon/vrk. Sotkatien liikenne vähenee Koivusaaren yhteyden katkai-
semisen seurauksena.

Koivusaaren synnyttämä liikenne jakautuu likimain puoliksi Länsi-
väylän itä- ja länsisuunnan kesken. Nykyiset Katajaharjun liittymän 
käyttäjät siirtävät Koivusaaren eritasoliittymän painopisteen länsi-
haaroille. 

Koivusaaren puistokadun ja Länsiväylän ramppien pohjoista liitty-
mää tutkittiin kiertoliittymän lisäksi valo-ohjattuna ja valo-ohjaamat-
tomana T-liittymänä. Simuloinneissa kiertoliittymä osoittautui toimi-
vimmaksi.

Vaskilahdenkadun länsipäässä tutkittiin kiertoliittymään johdetun 
linjauksen lisäksi metrosisäänkäynnin kohdalle T-liittymäksi linjattua 
vaihtoehtoa. Kiertoliittymälinjauksen mahdollistama Koivusaaren 
puistokadun ja Vaskilahdenkadun matalampi korkeusasema nähtiin 
tärkeämmäksi tekijäksi kuin liikenteelliset seikat. Kiertoliittymälin-
jaus ohjaa paikallisen kokoojakadun liikenteen alueen keskuksen 
halki. Se on katua ylittävien jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liiken-
neturvallisuuden näkökulmasta jonkin verran heikompi vaihtoehto. 
Ajoneuvoliikenteen sujuvuudessa ei eri liittymien välillä ollut mer-
kittäviä eroja.

Katajaharjuntien ja Vaskilahdenkadun liittymää tutkittiin Vaskilah-
denkadun kääntyvän linjauksen lisäksi Vaskilahdenkadun suorana 
linjauksena. Tämä toteutuu ensimmäisessä vaiheessa, kun Kataja-
harjun kantta ei ole vielä toteutettu. Katajaharjun kannen toteutues-
sa Vaskilahdenkadun, Katajaharjuntien, Isokaaren ja Lauttasaaren-
tien liittymä on suunniteltu kiertoliittymäksi. Katajaharjun kannen 
ratkaisut tarkentuvat myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.

Hanasaaren ja Keilalahdentien välistä katuyhteyttä tutkittiin, mutta sil-
le ei laadituissa liikenne-ennusteissa kohdistunut riittävästi kysyntää.

Suurin osa asuinrakennuksista sijaitsee metrosisäänkäynnistä 300–
500 metrin säteellä, mikä kuvaa hyvää joukkoliikenteen palvelutasoa. 
Työpaikoille etäisyydet ovat pääosin alle 200 metriä linnuntietä, joten 
työpaikkojen saavutettavuus joukkoliikenteellä on erinomainen. 

Länsimetron liityntälinjaston suunnittelu on käynnissä HSL:ssä. 
Suunnitelmissa on esitetty linja 555 välille Martinlaakso-Lauttasaari. 
Linja kulkisi jatkossa Koivusaaren kautta käyttäen mm. Vaskilahden-
katua ja Koivusaaren puistokatua. Linjalle on suunniteltu ruuhka-
aikana 10 minuutin vuoroväliä. Linjan pysäkit on suunniteltu Vaski-
lahdenkadulle metroaseman läheisyyteen.

Länsiväylälle on suunniteltu linja-autopysäkit Koivusaaren kannen 
alle. Niitä käyttäisi metron liikennöintiajan ulkopuolisen seutuliiken-
teen lisäksi kaukoliikenne. Pysäkit on kyseenalaistettu niistä aiheu-
tuvien kustannusten takia. Kaukoliikenteen vaihtopaikaksi metroon 
saattaisi soveltua paremmin jokin toinen metroasema. Metron lii-
kennöintiajan ulkopuolella koivusaarelaiset voivat käyttää Lauttasaa-
ren kautta kulkevia yölinjoja. Pysäkkien toteuttaminen ratkaistaan 
myöhemmissä suunnitteluvaiheissa. Osayleiskaavassa pysäkkeihin 
on varauduttu. 

7.9 Liikenne
7.9.1 Moottoriajoneuvoliikenne
Ajoyhteydet 

Katuluokat ja nopeusrajoitukset

Kannet ja tunnelit

Liikennemäärät

Tutkitut vaihtoehtoiset ratkaisut

7.9.2 Joukkoliikenne
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Pysäköintiratkaisut ja pysäköintipaikkojen sijainti.

Näkymä Koivusaaren puistokadulta. Arkkitehtuuritoimisto Sopanen - Svärd. 
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Metrosisäänkäyntien yhteyteen on suunnitteilla yhteensä 100 lii-
tyntäpyöräpaikkaa. Koivusaareen ei tule liityntäpysäköintipaikkoja 
autoille, koska lännessä autoilijat ohjataan metron käyttäjiksi mah-
dollisimman aikaisin. Idässä Lauttasaaren metroasemalla liityntäpy-
säköintipaikkoja on pidempien kävelyetäisyyksien vuoksi Lauttasaa-
relaisten omia tarpeita varten.

Länsiväylän suunta on tärkeä pyöräliikenteen säteittäisyhteys Helsin-
gin keskustaan. Nykyisin Katajaharjussa ongelmana ovat yhden sel-
keän pääpyöräreitin puuttuminen ja jyrkät pituuskaltevuudet. Rat-
kaisuksi hahmoteltiin eri vaihtoehtoja. Koivusaaren puistokatua ja 
Vaskilahdenkatua myötäilevä raittilinjaus olisi Koivusaaressa kiertävä 
ja Katajaharjussa jyrkkä. Länsiväylän pohjoisreunaa seuraava raittilin-
jaus olisi sujuva ja tukisi visiota korkeatasoisesta pyöräilyn sisääntu-
loväylästä Lapinlahden siltaa pitkin aina Helsingin niemelle saakka. 
Kääntö puolena reitin yhteensovittaminen Katajaharjun kannen 
kanssa on haasteellista. Esillä on ollut myös 300 metriä tai 500 met-
riä pitkä työmatkapyörätunneli. Helsingin kaupungin tavoitteena on 
pyöräliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen. Se tarkoittaisi 
tässä mahdollisimman korkealaatuista, suoraa ja houkuttelevaa lin-
jausta. Pääpyöräreitiksi on esitetty kuvassa punaisella näkyvä linjaus 
Länsiväylän pohjoispuolelle. Pyörätien suunnittelua jatketaan välillä 
Koivusaari-Salmisaari. Maaston muodot ja siltarakenteet (erityisesti 
Lapinlahden silta) aiheuttavat haasteita pyörätien suunnittelulle. 

Nykyisin Länsiväylän eteläpuolella Koivusaaressa kulkee valtakun-
nallinen pyörämatkailureitti, joka seuraa Lauttasaaren ja Espoon ran-
toja. Suunnitelmassa Koivusaarta kiertää niin ikään rantaraitti, jolla 
pyöräily sallitaan.

Nykyisin Länsiväylän pohjoispuolinen yhdistetty jalankulku- ja pyö-
rätie on sallittu myös mopoille. Mopoyhteys Koivusaaren kautta säi-
lyy myös jatkossa, jottei ainoa yhteys eteläisestä Espoosta Helsinkiin 
kierrä kohtuuttomasti Kuusisaaren kautta. Mopot käyttävät Koivu-
saaren kaduilla pääasiassa ajorataa tai pyöräkaistoja.

Esteettömyyden näkökulmasta tässä suunnitteluvaiheessa merkittä-
vin tekijä on katujen pituuskaltevuus. Lähtökohtana suunnittelussa 
on, että pääasiassa pyritään esteettömyyden erikoistasoon (pituus-
kaltevuus alle 5 %), mutta aina vähintään esteettömyyden perus-
tasoon (alle 8 %).

Länsiväylän alittava jalankulun ja pyöräilyn alikulkuyhteys säilytetään 
itäisen metrosisäänkäynnin yhteyksien ja virkistysreittien vuoksi. 

Tarvittavat autopaikkamäärät määritellään asemakaavassa. Suunnitte-
lun lähtökohdaksi on kuitenkin otettu seuraavat laskentaperusteet:

Koivusaaren noin 5000 asukkaalle tarvitaan noin 1700 autopaikkaa. 
Määrä on saatu käyttäen kaupunkisuunnittelulautakunnan 7.2.2012 
hyväksymän laskentaohjeen vähimmäisarvoa 1ap/120k-m², mikä pe-
rustuu alle 600 metrin etäisyyteen raideliikenteen asemasta. Asuk-
kaiden vieraille tarvitaan paikkoja vähintään 1ap/1000k-m² eli 200 
kappaletta. 

Toimistojen noin 4000 työntekijälle tarvitaan noin 1000 autopaikkaa 
eli joka neljännellä työntekijällä on autopaikka. Määrä on saatu käyt-
täen arvoa 1ap/100k-m², kun laskentaohje raskaan raideliikenteen 
asemien ympäristölle on 1ap/75k-m². Toimistojen laskentaohjetta 
alhaisempaa auto-paikkamäärää on perusteltu erittäin hyvin joukko-

liikenneyhteyksin, koska metroasema ja suurin toimistokeskittymä 
ovat vierekkäin. 

Myös kauppojen ja liiketilojen osalta on käytetty laskentaohjeesta 
1ap/60k-m² poiketen arvoa 1ap/100k-m² samoin perusteluin kuin 
edellä. Lisäksi liiketilat palvelevat pääasiassa lähialueen asukkaita ja 
työntekijöitä, joille jalankulku on luonnollisin kulkutapa. Paikkoja 
tarvitaan tuolloin 120.

Muille toiminnoille tarvitaan vielä 160 paikkaa, jolloin Koivusaaren 
kokonaisautopaikkamäärä on vähintään noin 3200.

Kokonaisautopaikkamäärää voidaan pienentää mm. toteuttamalla 
vuorottaispysäköintiä asukkaiden ja työntekijöiden käyttöön tai suu-
ria vähintään 100 pysäköintipaikan kokoisia laitoksia, joissa paikat 
ovat nimeämättömiä. Myös yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuus 
voi pienentää autopaikkatarvetta. Suunnitteluratkaisuja tarkenne-
taan asemakaavavaiheessa.

Asukkaiden pysäköintipaikat sijoitetaan asuinrakennusten pysä-
köintikellareihin tai korttelien sisäpihojen alle. Keskustan toimistoja 
ja liiketiloja varten on suunniteltu kortteleiden alle ja keskitetysti 450 
pysäköintipaikan maanpäälliseen pysäköintilaitokseen, joka on in-
tegroitu osaksi toimistokorttelia.

Asuinalueiden vieraspaikat sekä osa asiakaspysäköintipaikoista osoi-
tetaan katujen varsilta helppokäyttöisyyden vuoksi. Vieraspaikkojen 
riittävyys edellyttää kadunsuuntaisten paikkojen lisäksi joitakin koh-
tisuoria paikkoja.

Venesatamien talvisäilytysalueet voisivat toimia kesällä veneilijöiden 
pysäköintialueina. Myös kuorma-autoille tulisi varata muutama paik-
ka venesatamien yhteyteen.

Suurten erikoiskuljetusten läntinen reitti Helsingin niemelle nousee 
nykyisin Länsiväylältä Katajaharjun eritasoliittymästä Lauttasaaren-
tielle. Suunnitelmissa reitti siirtyy katuverkolle Koivusaaressa eteläi-
sen ramppiliittymän kautta.

Pelastus- ja huoltotiet sijaitsevat pääosin tonttien sisäpihoilla lyhyen 
katuverkon vuoksi. Suunnitelmat tarkentuvat näiltäkin osin asema-
kaavavaiheessa.

Jätevedet johdetaan Sotkatien jätevedenpumppaamon, Isokaaren 
viettoviemärin sekä Heporaudan ja Vattuniemenkujan jäteveden-
pumppaamoiden kautta Munkkisaareen ja edelleen tunneliviemäriä 
pitkin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. 
 
Koivusaaren eteläosaan rakennetaan Vaskilahdenkadun jäteveden-
pumppaamo metroaseman sisäänkäynnin eteläpuolelle, josta jä-
tevedet pumpataan Vaskilahden ali Sotkatielle. Pursiseurankadun 
jätevedenpumppaamo rakennetaan venekerhon lähistölle. Meri-
säänaukion alueelta tuleva jätevesiviemäri johdetaan kanavan ja 
NJK:n satama-altaan välisen rummun päältä. 

Pohjoisosaan rakennetaan Vaskilahdenpuiston ja Koivusaarenpuis-
ton jäteveden pumppaamot, joista vedet pumpataan Vaskilahden-
salmen ali Telkkäkujan eteläpäähän. Telkkäkujalta alikulun kautta 
Sotkatielle johtavat jätevesiviemärit on siirretty metron sisäänkäyn-

7.9.3 Jalankulku ja pyöräily

7.9.4 Pysäköinti
Autopaikkamäärät

Autopaikkojen sijainti

7.9.5 Muuta

7.10 Yhdyskuntatekninen huolto
7.10.1 Vesihuolto







44

Rantapuisto. Periaateleikkaus.

Venesataman ranta. Periaateleikkaus.
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nin töiden yhteydessä. Koivusaaren nykyinen edustushuvilan jäte-
vedenpumppaamon paineviemäri linjataan uudestaan. Kansialueen 
jätevesiviemäröinti rakennetaan Vaskilahdenkadulle. Hulevesivie-
märöinti käsitellään kohdassa 7.11.

Alueelle rakennetaan vesijohdot. Maa- tai vesialueen kautta on mah-
dollista rakentaa myös yhteys Espoon vesijohtoihin.

Alueelle rakennetaan kiinteistökohtaiset jätehuollon tilat. Osayleis-
kaavoituksen aikana on seurattu Kalasataman ja Jätkäsaaren jätteen 
putkikuljetusjärjestelmien hankintaprosessia. Koivusaareen ei ole 
vielä tehty varauksia alueelliselle jätekeskukselle. Tila on mahdollis-
ta toteuttaa toimitilarakennusten tai pysäköintilaitoksen yhteyteen. 
Ratkaisua selvitetään jatkosuunnittelussa.

Alueelle rakennetaan uusi sähkönjakeluverkko ja 10 kV keskijännite-
verkkoa vahvistetaan maankäytön tarpeen mukaisesti. Alue liitetään 
Salmisaaren sähköasemaan ja Lauttasaaren uuteen sähköasemaan 
maakaapeleilla. Alueelle rakennetaan 10–15 muuntamoa, jotka sijoi-
tetaan rakennusten yhteyteen. Rakentamisen aikana käytetään het-
kellisesti myös joitakin tilapäisiä muuntamoita. 

Alueelle rakennetaan kaukolämpöverkko. Katajaharjun alueella on 
tällä hetkellä nykyisen maankäytön tarpeen mukainen kaukoläm-
pöverkko. Helsingin Energia on varautunut rakentamaan alueelle 
lisää lämmönsiirtokapasiteettia. Alueella voidaan hyödyntää jonkin 
verran paikallista häiriötöntä energiantuotantoa. Lämmitystarve 
on tulevaisuudessa vähäisempi rakennettavaa kerrosneliömetriä 
kohden rakentamismääräysten uudistamisen takia. Samasta syystä 
jäähdytystarve ja tarve rakenteelliseen suojaamiseen auringon sätei-
lylämpöä vastaan lisääntyvät. Alueella on hyvin niukat kallioresurssit 
ja merialueen syvyys on pieni jäähdytystä ajatellen.

Alueella on tällä hetkellä valtakunnallisesti tärkeitä tietoliikenneyh-
teyksiä, joiden säilyttäminen ja suojaaminen on tärkeää. Maankäy-
tön tarpeita varten rakennetaan uusi verkosto.
 

Alinta suositeltavaa rakentamiskorkeutta on tarkistettu osayleiskaa-
vaehdotuksen laadinnan edetessä. Alueen yleistasaus on määritty-
nyt pääasiassa merenpinnalta suojautumista koskevien ohjeiden 
ja pohjarakentamiskustannusten minimointitarpeen seurauksena. 
Ympäristöoppaan 52 ja Helsingin tulvastrategian mukainen alin suo-
siteltava rakentamiskorkeus Koivusaaressa on +2,9 m (N2000). Ympä-
ristöoppaan 52 tämän hetkisen päivitysluonnoksen mukaan edellä 
mainittuihin lukuihin tulee lisätä 0,3 m. Tämä muutos on otettu huo-
mioon kaavaa laatiessa. Alimman suositeltavan rakentamiskorkeu-
den alapuolisten tilojen rakenteet tulee tehdä vesitiiviinä ja estää ra-
kenteellisin ratkaisuin veden pääsy tiloihin esim. pysäköintilaitosten 
ajoluiskien ja sadevesiviemäröinnin kautta.

Metroasemien suunnittelussa on edellytetty, että sisäänkäynnissä 
lattiatason korkeusaseman tulee olla vähintään +3,5 (NN).

Aluekuivatuksen alustavassa suunnittelussa on otettu huomioon 
maanpinnan yleinen korkeustaso, maanpinnan kaltevuus yleisillä 
alueilla, tulvareitin muodostaminen yleisten alueiden kautta ja hule-
vesiviemäröinnin runkoverkko. Kortteleiden sisäistä kuivatussuun-
nittelua ei ole tehty. 

Suunnittelun edetessä seuraavaan vaiheeseen, laaditaan koko Koi-
vusaaren alueen asemakaavaluonnos, jonka suunnittelun yhteydes-
sä alueen tasausta ja hulevesijärjestelyjä tutkitaan tarkemmin.

Suunnitelman toteuttaminen edellyttää mittavia vesi- ja maaraken-
nustöitä. Vesialueella poistetaan hienorakeisia sedimenttejä noin 
300 000 m³ktr. Sedimentistä osa vaatii pilaantuneisuuden takia sijoit-
tamisen maalle. Meriläjityskelpoisuus tulee selvittää kaikkiaan noin 
46 500 m³ktr sedimentin osalta. Loput noin 250 000 m³ktr voitaneen 
sijoittaa meriläjitykseen. 

Täytemaamäärä on noin 1,3 milj. m3rtr kun alue täytetään tasolle 1 
metri lopullisesta korkeustasosta. Täytemaana voidaan käyttää esi-
merkiksi kalliokiviainesta tai merihiekkaa tai molempia. Koillisran-
nan viheralueella voidaan käyttää jonkin verran myös ylijäämämaita 
ympäristöluvan ehtojen mukaisesti, Koivusaaren sijainti merialueen 
keskellä on epäedullinen kiviaineksen paikalla tehtävän murskauk-
sen kannalta.

Alueelle on suunniteltu monenlaisia rantatyyppejä: aallonmurtajat, 
uimaranta, luiskattu tyrskyranta, satamamuuri, kanavamuuri, ran-
taportaikko. Rantarakenteet vaativat erilaisia pohjarakenteita. Vas-
kilahdensalmessa olevaa Länsiväylän alittavaa nykyistä 1960-luvun 
alussa rakennettua väestösiltaa jatketaan. Kaupunkien rajan tuntu-
maan esitetään uusi virtausaukko. Koivusaarenlahden ja kanavan ve-
den vaihtuvuus varmistetaan rakentamalla tarvittaessa isot rummut 
maakannasten läpi. Veden vaihtuvuutta on selostettu tarkemmin 
kohdassa 9.6.

Tonttialueilla voidaan osa rakennuksista perustaa suunnitellusti ja 
dokumentoidusti rakennetun täytemaakerroksen varaan. Pääosa 
uusista rakennuksista ja rakenteista edellyttää paaluperustamis-
ta. Paalutyyppinä voidaan käyttää lyötäviä tai tärytettäviä paaluja, 
jos paalutustarve on otettu huomioon täytemaan rakentamisessa. 
Suurikokoisen kiviaineksen läpi perustaminen tehdään porapaa-
luilla. 

Vaskilahden pohjukassa sijaitseva Länsiväylän alittava vesistökanaali 
säilytetään olemassa olevalta osaltaan ja sitä on suunnitelmassa jatket-
tu päistään, jolloin kanaalia ei tarvitse rakentaa kokonaan uudelleen. 

Metron rakenteiden sovittaminen kortteleiden osaksi on erittäin 
vaativa suunnittelutehtävä. Metron sisäänkäyntien rakentaminen on 
käynnissä. Itäisen sisäänkäyntirakennuksen kohdalla tulee Vaskilah-
denkadun kohdalle rakentaa kulmatukimuuri, joka tukeutuu sekä 
metron tukiseinään ja paaluperustukselle.

Rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon 
alueen vaativien ympäristöolosuhteiden aiheuttamat vaatimukset 
rakenteiden pitkäaikaiskestävyydelle. Merenpinnan tasolle raken-
nettavat kellarit ja kuivatusrakenteet rakennetaan alaosiltaan pysy-
vän vedenpaineen kestäviksi rakenteiksi ja yläosat siten, että merive-
den pinta voi nousta hetkellisesti korkeammalle tasolle. Täytemaan 
sisällä veden pinnan korkeus vaihtelee todennäköisesti nopeasti 
merivedenpinnan vaihtelun mukaan. Rannan läheisyydessä on 
maan pinnan tasolla otettava huomioon myös aaltoilu ja pärskeet. 
Rakentamisessa on käytettävä varmoja rakennetyyppejä, jotka sietä-
vät jatkuvasti ilman suuren kosteuspitoisuuden, voimakkaan tuuli-
suuden ja ajoittaisen viistosateen.

Korttelialueiden pysäköinti on esitetty rakennettavaksi maanalaisin 

7.10.2 Jätehuolto

7.10.3 Sähkö

 7.10.4 Lämmitys ja jäähdytys

7.10.5 Tietoliikenne

7.11 Rakentamisen korkeustasot ja aluekuivatus

7.12. Maa- ja vesirakentaminen, pohjarakentaminen

7.13 Korttelialueiden rakentamisen erityispiirteitä
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laitoksiin. Pysäköintikellareiden ja -kansien suunnittelussa otetaan 
kohdassa 7.11 esitettyjen korkeustasojen lisäksi erityisesti huomi-
oon palo- ja pelastusturvallisuus. Kansirakenteiden vahvuuksissa 
ja dimensioissa varaudutaan maakerrosten ja kuivatusrakenteiden 
tilavarausten lisäksi puistoalueen hyöty-, lumi-, täyttö-, pelastus- ja 
huoltokuormiin. 

Suunnitelmassa on esitetty Koivusaaren kohdalla ja Katajaharjun 
länsiosassa korttelialueiden rakentaminen Länsiväylän päälle. Ra-
kenne toteutetaan kaksoisseinärakenteena, jolloin liikennetunne-
lin väliin kaksoisseinärakenteen sisään voidaan jälkikäteen rakentaa 
tukirakenteet toimisto- ja asuinrakennuksille. Kannen päälle tule-
vat rakennukset voidaan perustaa vain tähän välitilaan ja tunnelien 
ulkopuolelle tulevien perustusrakenteiden varaan. Rakenteiden 
vahvuuksissa on huomioitu tavalliset puistoalueen hyöty-, lumi-, 
täyttö-, pelastus- ja huoltokuormat. Rakennusten alapohjien kuor-
mien on oletettu olevan normaaleja toimisto- ja asuinrakennusten 
kuormia. 

Kansirakenne on paikalla jännitetty moniaukkoinen teräsbetonira-
kenne. Kansirakenteiden paksuus vaihtelee 1–1,5m välillä. 

Metroasemien rakentamisessa tulee huomioida viereen suunnitel-
tujen katujen, kuten Vaskilahdenkatu, ja aukioiden rakenteet sekä 
alueelle suunnitellut kunnallistekniikan tilavaraukset. 

Koivusaaressa Länsiväylän kattaminen arvioidaan aiheuttavan kau-
pungille noin 34 miljoonan euron (alv0%) kustannukset. Suunnitte-
lussa on huomioitu mahdollisuus alueen vaiheittain rakentamiseen, 
jolloin kantta ei ole välttämätöntä rakentaa, jos Koivusaaren maan-
käyttö aloitetaan vain Länsiväylän toiselta puolelta. Ajoyhteys Länsi-
väylän yli on tehtävä, kun Koivusaaren toista puolta aletaan rakentaa. 
Tällöin on mahdollista toteuttaa Länsiväylän ylittävä osuus vain Koi-
vusaarenpuistokadun edellyttämältä leveydeltä. Länsiväylän päälle 
tulevien rakennusten kohdalle tarvittava kannen osuus on mahdol-
lista toteuttaa vaiheittain huomioiden myöhemmin kannelle tulevan 
rakentamisen vaiheet.

Osayleiskaavan rajaukseen kuuluvan Katajaharjun tunnelin osayleis-
kaavassa olevan osuuden kustannusten arvioidaan olevan 57 miljoo-
naa euroa (alv0%). Osayleiskaavaan aluerajaukseen kuuluva osuus 
on olennainen osuus koko Katajaharjun tunnelista, joka on suun-
niteltava myöhemmin omana kokonaisuutena huomioiden koko 
Katajaharjun alueen maankäytön suunnitelmat. Koivusaaren toteut-
tamisen edellytyksenä ei ole Katajaharjun liikennetunnelin ja kansi-
rakenteiden toteuttaminen.

Yleisten alueiden ja tonttien rakenteiden suunnittelussa ja toteutuk-
sessa tulee ottaa huomioon alueen vaativat olosuhteet, kuten ilman 
suuri kosteuspitoisuus, voimakas tuulisuus ja ajoittainen viistosade 
sekä toistuvat sulamis- ja jäätymissyklit. Rakenteet tulee suunnitella 
pitkäaikaiskestäviksi

Alueella tehdyissä tutkimuksissa on todettu maaperässä alem-
man ohjearvon ylittäviä öljy- ja metallipitoisuuksia. Pohjavedessä 
on todettu kohonneita metalli-, öljy-, VOC-, ja PAH-pitoisuuksia. 
Jätetäytön alueet on alustavasti suunniteltu kunnostettavaksi mas-
sanvaihdolla. Muilla osa-alueilla, joiden maaperässä on todettu 
haitta-aineita, kunnostustarve arvioidaan tarkempien maankäyttö-
suunnitelmien avulla riskinarvioinnin perusteella.

Ruopattavilla alueilla tulee varautua haitta-ainepitoisten sediment-
tien käsittelytarpeeseen. On todennäköistä, että osa ruoppausmas-
soista ei kelpaa läjitettäväksi mereen.

Länsiväylän moottoriajoneuvoliikenteen aiheuttama melu on suun-
nittelualueella merkittävä ympäristöhaitta. Alueesta on tehty melu-
selvitys aluevaraussuunnitelman yhteydessä 2012, jota on päivitetty 
keväällä 2014. 

Ilman meluesteitä päivän 55 dB melualue on laaja varsinkin vesialu-
eiden kohdalla. Meluselvityksissä on esitetty 3–5,5 metrin korkuisten 
meluaitojen rakentamista Länsiväylän pohjoispuolelle Koivusaaren 
molemmin puolin. Myös Länsiväylän eteläreunaan Koivusaaren 
kannen itäpuolelle ja Vaskilahdenkadun varteen on esitetty 3 met-
rin korkuisia meluaitoja. Tarkempi meluntorjunnan suunnittelu teh-
dään alueen asemakaavoituksen yhteydessä.
  

Länsiväylän moottoriajoneuvoliikenteen aiheuttamiin ilman epä-
puhtauksiin on suunnitelmassa varauduttu jättämällä riittävän suu-
ret suojaetäisyydet väylän ja asuinrakennusten välille.

Korttelirakenne on lähtökohtaisesti sellainen, että sinne syntyy tuu-
lelta suojattuja korttelipihoja. 

7.14 Rakentaminen liikennealueen päälle

7.15 Pilaantuneen maaperän kunnostaminen ruoppaus-
massojen käsittely

7.16 Ympäristöhäiriöt
Melu

Ilmanlaatu

Tuulisuus
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Pienoismallikuva pohjoisesta.

Pienoismallikuva lännestä.
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Asuntoalueet sijoittuvat pääosin Koivusaaren pohjois- ja etelä-
kärkien pehmeästi polveileviin niemenkärkiin ja katujen varrelle. 
Asuinalueita ei ole sijoitettu Länsiväylän välittömään tuntumaan. 
Asuinalue voi sisältää myös palveluita, liiketiloja, tonttikatuja, kortte-
lipuistoja sekä yhdyskuntateknisen huollon alueita.

Keskustatoiminnot on sijoitettu metroaseman tuntumaan Koivusaa-
ren keskustaan ja osittain Länsiväylän päälle. Alue painottuu Länsi-
väylän eteläpuoleiselle osalle Koivusaarta, jolloin hyvät liikenneyhte-
ydet voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Korttelialue 
voi sisältää monipuolisesti erilaisia toimintoja.

Koivusaaren länsirannalla rantatorin äärelle on sijoitettu korttelialue 
palveluille ja asunnoille.

Julkisen palvelun ja hallinnon alue on suunniteltu Koivusaaren kes-
kustan tuntumaan ja puistoon rajautuen. Alueelle on tarkoitus sijoit-
taa opetustoiminnan ja päivähoidon tiloja sekä asukkaiden yhteisiä 
tiloja.

Koivusaaren työpaikat on sijoitettu pääosin Länsiväylän tuntumaan 
ja osittain väylän päälle, niin että ne ovat mahdollisimman lähellä 
Koivusaaren keskustaa ja metroasemaa.

Koivusaaren eteläkärki on osoitettu virkistysalueeksi. Lisäksi virkis-
tysaluetta on merkitty Koivusaaren Katajaharjunniemen vastaiselle 
koillisrannalle ja Koivusaaren pohjoisosan luonnonrannan kohdalle. 

Koivusaaren eteläkärki on merkitty suojelualueeksi, jonka luonto-
tyyppi on luonnonsuojelulain 29§ perusteella suojeltu merenranta-
niitty

Koivusaarta ympäröi joka puolelta Länsiväylän kannasta lukuunotta-
matta vesialueet. Vaskilahden pohjukka säilyy suurin piirtein nykyi-
sen kokoisena vesialueena. Sekä nykyisen saaren länsipuolella, että 
pohjoispuolella on esitetty täyttöjä nykyiselle vesialueelle.

Alueella on kolme venesatama-aluetta. Länsiväylän eteläpuoliset sa-
tamat sijaitsevat Vaskilahdessa Koivusaaren itäpuolella ja Hanasaar-
ta vastapäätä Koivusaaren länsiosassa. Länsiväylän pohjoispuolinen 
venesatama sijaitsee Koivusaaren koillisrannalla Katajaharjua vasta-
päätä.

Koivusaaren koillisreunaan on osoitettu vesi- ja ranta-alue, jolle voi-
daan rakentaa kelluvia asuntoja tai sijoittaa asuntolaivoja.
 

Alueelle on sijoitettu neljä vesiliikenteen aluetta, joihin on mahdol-

lista sijoittaa satamatoimintoja. Alueet sijaitsevat suunniteltujen ve-
nesatamien tuntumassa ranta-alueella.

Osayleiskaava-alueelle Lauttasaaren puolelle on merkitty metroase-
man toista sisäänkäyntiä varten metroliikenteen alue. Metroaseman 
toinen sisäänkäynti sijoittuu Koivusaareen palvelujen ja keskustatoi-
mintojen alueelle.

Länsiväylän eteläpuolelle on merkitty metrotunnelia varten maan-
alainen maanalainen metroliikenteen alue.

Maantien alue halkaisee Koivusaaren itä-länsi-suuntaisesti. Sen 
yläpuolelle saa rakentaa Koivusaaren keskustan kohdalla ja Kata-
jaharjun sillan länsipuolella korttelialueita. Koivusaaren kohdalla 
maantien alue on mitoitettu niin, että Koivusaaren kohdalle voidaan 
rakentaa liittymä Länsiväylälle.

Katualueeksi on osoitettu Koivusaaren keskeinen pohjois-etelä-
suuntainen kokoojakatu ja yhteys Koivusaaresta Lauttasaareen. Koi-
vusaaresta länteen osoitettua päästään avointa katuyhteyttä voidaan 
jatkaa Espoon puolella Koivusaaresta Hanasaareen. Koivusaaren 
pohjois- ja eteläkärkiä kiertävät rannat on osoitettu jalankululle va-
ratuksi katualueeksi.

Nurmiluoto ja Koivusaaren eteläkärjen luonnonsuojelualue on 
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi alueeksi (luo)

Vaskilahden pohjukkaan on merkitty Länsiväylän alittava virtausauk-
ko (vir) veden vaihtuvuuden varmistamiseksi.

Osayleiskaavaluonnoksessa on seuraavat kaavamääräykset:

Pilaantuneet maa-alueet on kaavoituksen yhteydessä selvitettävä ja 
ennen rakentamiseen ryhtymistä kunnostettava.

Pohjasedimentin pilaantuneisuus on selvitettävä alueilla, joilla on kaa-
van mukaisesta rakentamisesta johtuva merkittävä ruoppaustarve.

Ennen alueella tehtävää täyttöä tai muuta vesirakennustyötä on ol-
tava yhteydessä museovirastoon vedenalaisinventoinnin organisoi-
miseksi

 Osayleiskaava-alueen pinta-ala on 86 ha.
 Osa-yleiskaavaluonnoksen mukainen maapinta-ala on 34 ha

 Asuminen   207 300 k-m²
 Liike- ja toimistorakentaminen 114 100 k-m²
 Julkiset palvelut   3300 k-m² 
 Venesatama (LV)  3000 k-m²
 Yhteensä:   318 200 k-m² 

 ( josta osayleiskaava-alueella Katajaharjussa 9500 k-m²)

 Asukkaita (40 m²/hlö)  n. 5150
 Työpaikkoja  (25 - 30 m²/hlö) n. 4500 - 3800 

8.1 Asuntoalueet (A)

8.2 Keskustatoimintojen alue (C)

8.3 Palvelujen ja hallinnon alue sekä asuntoalue (P/A)

8.4 Julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY)

8.5 Työpaikka-alue (TP)

8.6 Virkistysalue (V)

8.7 Suojelualue  (S-1)

8.9 Vesialue (W)

8.10 Venesatama-alue (W/LV)

8.11 Kelluvien rakennusten alue (W/A)

8.10 Vesiliikenteen alue (LV)

8.12 Metroliikenteen alue (LR) 

8.13 Maanalainen metroliikenteen alue (mam)

8.14 Maantien alue (LT)

8.15 Katualueet

8.16

8.17

8.18 Kaavamääräykset

8.19 Mitoitus

8. OSAYLEISKAAVA
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Koivusaaren muuttuminen nykyisestä lähinnä veneilijöiden käy-
tössä olevasta alueesta tiiviimmin rakennetuksi asuin- ja työpaikka-
alueeksi on seudullisesti osa rakenteilla olevan Länsimetron varren 
tiivistyvää kaupunkirakennetta. 

Koivusaaren rakentaminen vähentää osaltaan seudun kaupunkira-
kenteen leviämisen etäälle jo rakennetuista alueista ja säästää infra-
struktuurin rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Tiivistäminen 
uuden raideliikenneyhteyden varteen vähentää energiankulutusta 
ja yksityisautolla liikkumisen tarvetta verrattuna seudun rakenteen 
hajautumiseen entistä laajemmalle alueelle.

Koivusaari liittyy metron asemanseutujen läheisyyteen Helsingissä 
ja Espoossa rakennettujen ja tiivistyvien työpaikkakeskittymien ket-
juun Ruoholahden, Keilaniemen, Otaniemen ja Tapiolan keskustan 
seuraksi. Koivusaari tarjoaa mahdollisuuden hankkia asunto aivan 
työpaikan vierestä tai toisaalta nopean ruuhkattoman joukkoliiken-
neyhteyden metrolla työssä käyntiin esimerkiksi Otaniemen kampu-
salueelle tai Keilaniemen yritysalueelle, mutta myös Ruoholahteen, 
Helsingin keskustaan ja keskustan itäpuolisille työpaikka-alueille, 
esimerkiksi Kalasatamaan. Työmatka metron varren kaupunginosis-
ta Koivusaareen on nopea ja ruuhkaton aina metrolinjan ääripäistä 
asti niin idästä kuin lännestä. Koivusaaren työpaikat sijaitsevat met-
roaseman vieressä.

Koivusaaren osayleiskaavan kaupunkirakenne mahdollistaa länti-
sen venesataman laajentaminen kaupunginosan rajan yli Espoon 
puolelle. 

Koivusaaren metroaseman rakentaminen luo tulevaisuudessa edel-
lytyksiä myös Hanasaaren alueen kehittämiselle joko nykyisestä 
lähtökohdasta kulttuurikeskuksena puistomaisessa ympäristössä tai 
osana kaupunkirakenteeltaan tiivistyvää rantavyöhykettä. Hanasaa-
ren kulttuurikeskus saaren eteläkärjessä sijaitsee n. kilometrin etäi-
syydellä Koivusaaren metroasemasta. 

Koivusaareen voidaan suunnitella vuorovenelaituri, joka palvelisi 
myös Hanasaaren kulttuurikeskuksen asiakkaita.

Koivusaaresta muodostuu osa seudullista virkistysreitistöä, joka 
jatkuu Etelä-Espoon rantoja seuraillen länteen ja liittyy toisaalta 
Lauttasaaren länsi- ja etelärantojen virkistysreitteihin. Nopea työ-
matkapyöräily Espoon ja Helsingin välillä helpottuu Länsiväylän poh-
joispuolelle rakennettavan uuden pyöräreitin ansiosta.

Nykyisin pääasiassa venekerhojen käytössä oleva Koivusaari muut-
tuu kiinteämmin osaksi ympäröivää kaupunkirakennetta. Yhteydet 
saareen paranevat. Koivusaaren ranta-alueet muuttuvat julkisem-
miksi. Koivusaaresta tulee nykytilanteeseen nähden toiminnallisesti 
monipuolisempi, koska veneilytoiminnan lisäksi saarella tulisi ole-
maan asuntoja työpaikkoja ja nykyistä enemmän kaupallisia palve-
luita ja julkisia palveluita. Myös vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet 
lisääntyisivät, koska alueelle on suunniteltu korttelitalo liikunta- ja 
kokoontumistiloineen, pallokenttä ja kaksi uimarantaa ja melonta-
kerhon tilat.

Koivusaaren rakentaminen muuttaa kaupunkikuvaa lähiympäris-
tössään merkittävästi. Matalahkokin rakentaminen Koivusaaressa 
näyttäytyy ympäristössään suhteellisen kauaksi, koska se sijoittuu 
maisemalliseen solmukohtaan avoimeen merimaisemaan Laajalah-
denselän ja saaristovyöhykkeen rajapintaan.

Uudisrakentaminen rajaa saaristomaisemaa kaarevin muurimaisin 
julkisivuin niin, että rakennetun ja rakentamattoman alueen raja on 
erittäin selvä. Koivusaaren sisäosiin muodostuu suojattuja mittakaa-
valtaan ja tilan tunnultaan intiimejä piha- ja katutiloja. 

Merkittävin muutos on avoimen vesialueen muuttuminen raken-
netuksi. Alueella paikan hahmottamisen ja identiteetin kannalta 
tärkeät näkymät Laajalahden selälle sekä eteläosan saarten rajaamat 
näkymät Miessaarenselälle ja avomerelle otetaan huomioon suun-
nittelussa ja ne ovat keskeisiä myös uudella asuinalueella. 

Koivusaaressa Länsiväylän estevaikutus vähenee kattamisen myötä. 
Samalla Länsiväylällä liikuttaessa näkymät merelle estyvät Koivusaa-
ren kohdalla. Alueen merkitys Helsingin läntisenä porttina vahvistuu.

Koivusaaren uusi kaupunginosa muuttaa Helsingin merellistä sil-
huettia ja julkisivua. Se näkyy Lauttasaareen, Kuusisaareen ja Lehti-
saareen sekä Espoon puolelle Hanasaareen ja Keilaniemeen. Alue 
näkyy myös mereltä Helsinkiä lähestyttäessä. 

Alueesta on laadittu pienoismalli ja perspektiivikuvia. Näiden avulla 
voidaan arvioida maisemassa tapahtuvia muutoksia. 

Kävelymatkan päässä Koivusaaren uudesta metroasemasta asuu n. 
2700 Lauttasaaren asukasta. Aseman läheisyydessä kaupunkiraken-
netta on suunniteltu tiivistettäväksi myös Lauttasaaren puolella pää-
osin Länsiväylän päälle niin, että metron käyttäminen ilman liityn-
täliikennettä tulee mahdolliseksi n. 1200 uudelle lauttasaarelaiselle. 

Mahdollinen Länsiväylän päälle rakentaminen ja väylän kattaminen 
vähentäisi melu- ja päästöhaittoja Lauttasaaressa Katajaharjun alu-
eella ja Länsiväylän kaupunkirakennetta jakava vaikutus vähenisi.

Katajaharjussa Katajaharjuntien länsipuolisissa asuinkortteleissa 
näkymät muuttuvat nykyistä rakennetummiksi. Nykyinen pitkähkö 
merinäkymä supistuu ja muodostuvan lahden toista reunaa rajaa 
rantapuiston takana Koivusaaren itäpuolinen uusi 4–5-kerroksinen 
kaupunkijulkisivu.

Koivusaaren rakentamisen muuttaa näkymiä Hanasaaresta itään ny-
kytilanteen pursisatamanäkymiin verrattuna nähden rakennetum-
maksi. Venesatama on edelleen osana näkymää, mutta myös Koi-
vusaaren eteläosan polveilevat 4–5-kerroksiset asuinkorttelit ja niitä 
kiertävä rantareitti. 

Vaskilahden rannalla ja Vaskiniemen kohdalla uuden metroaseman 
viereen suunniteltu asuinrakentaminen muuttaa lähimpien kortte-
lien ympäristöä kaupunkimaisemmin rakennetuksi. Toisaalta Länsi-
väylän kattamisen toteutuessa väylän näkymiä hallitseva ja kaupun-
kirakennetta jakava vaikutus poistuu suuresta osasta Katajaharjua. 
Nykyisissä kortteleissa tulisi olemaan vähemmän liikennemelua ja 
ilmanlaatu paranisi.

Alueella liikkuvien ihmisten määrä lisääntyy nykytilanteeseen näh-

9.1 Vaikutukset seudun kaupunkirakenteeseen

9.2 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen sekä virkistysalue-
verkostoon

9. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 9.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön; vaikutukset 
maisemaan ja kaupunkikuvaan

9.4 Vaikutukset naapurikaupunginosiin
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den lähellä metroasemaa Vaskilahden ranta-alueella. Vaskilahden 
pohjukkaan syntyy nykyistä huomattavasti aktiivisempi kaupunkiti-
la, jossa tärkeänä elementtinä on edelleen Vaskilahden satama-allas 
purjeveneineen ja venekerhon toimintoineen, mutta myös metro-
asema ja Koivusaaren keskusta

Koivusaari sijaitsee vain minuutin metromatkan päästä Keilaniemen 
työpaikka-alueesta ja samoin Helsingin puolella Ruoholahden ja Sal-
misaaren työpaikoista. Näillä alueilla työskenteleville Koivusaari olisi 
erinomainen asuinpaikka samoin kuin myös parin minuutin metro-
matkan päässä sijaitsevalla Otaniemen kampusalueella työskentele-
ville ja opiskeleville.

Täyttömaalle rakentamisella on ympäristövaikutuksia, jotka kohdis-
tuvat vesistöön, ilmanlaatuun, kasvillisuuteen, kalastoon ja pohja-
eläimistöön.

Koivusaaren muuttuminen asuntoalueeksi lisää maanpintaan ja kas-
villisuuteen kohdistuvaa rasitusta. Koivusaaren nykyiset kasvillisuus-
alueet ovat suhteellisen pieniä. Maan tiivistyessä tallaamisen vuoksi 
kasvien veden- ja ravinteidensaanti vaikeutuu. Pintakasvillisuuden 
kuluessa paljastuvat juuret ovat alttiina vaurioille. Kulutuksenkes-
tävyys on huono erityisesti rantakasvillisuudella ja kallioalueilla, 
tuoreet kangasmetsät kestävät paremmin. Liikkumista ohjataan ra-
kennetuille ulkoilureiteille ja -poluille, jotta luonnonmukaiset alueet 
säilyisivät elinvoimaisina. 

Olevan kasvillisuuden säilymistä edesautetaan säilyttämällä kasvil-
lisuus mahdollisimman yhtenäisenä alueena. Arvokkaisiin kasvilli-
suus- ja kasvistokohteisiin kuuluva Koivusaaren eteläkärki eli Koivu-
saaren ainoat luonnontilaisina säilyneet niitty- ja somerikkorannat 
ja niiden yläpuolinen kivikkoinen tervalepikko säilytetään, samoin 
eteläkärjen suojeltu merenrantaniitty. Myös eteläkärjen geologisesti 
arvokas siirtolohkare säilytetään. Alue on tähän asti ollut suhteelli-
sen eristyksissä. Uuden kaupunginosan rakennuttua siitä tulee osa 
alueen keskeisintä luonnontilaista puistoaluetta ja eteläosan ainoa 
luonnonranta.

Ruoppauksilla ja täytöillä on sekä rakentamisen aikaisia että pysyviä 
vaikutuksia pohjaeläimistöön ja kaloihin. Pohjaeläimistö tuhoutuu 
koko noin 19 hehtaarin täyttöalueelta, mikä lisäksi pohjaeläimistö 
todennäköisesti kärsii muutamien satojen metrien etäisyydellä ra-
kentamisalueesta. Koivusaaren lounaispuolelle on suunnitelmissa 
rakentaa pienten saarten ryhmä, jonka tarkoituksena on ylläpitää tai 
lisätä vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta ja korvata osaltaan 
täyttömaiden alle jääviä luontotyyppejä.

Koivusaaren pohjoispuolisella täyttöalueella ja/tai sen välittömässä 
läheisyydessä on kuhan kutualue. Jos alue jää täyttöjen alle, se tu-
houtuu, muussa tapauksessa kutu todennäköisesti häiriintyy raken-
tamisen aikana. Koivusaaren pohjoispuolella täyttöalueen alle jää 
myös kalastollisesti merkittävä ruovikko. Pohjois-Koivusaaren itä-
reunalle on suunniteltu uusi matala, pehmeäpohjainen ranta, jonka 
annetaan ruovikoitua.

Useita vuosia kestävät vesityöt aiheuttavat veden alaista melua ja sa-
mentumista, mikä voi rakentamisen aikana karkottaa kaloja ja tukah-
duttaa mätiä. Vaikutuksia kevätkutuisiin kalalajeihin ja silakkaan voi-
daan vähentää rauhoittamalla huhti–kesäkuu vesistörakentamiselta.

Rakentamisesta johtuva veden samentuminen, muutokset veden 
vaihtuvuuteen ja ravinteiden lisääntyminen voivat aiheuttaa paikal-

lista rehevöitymistä. Vaikutuksia voidaan lieventää rakentamalla vir-
tausaukkoja ja -tunneleita sekä käsittelemällä hulevesiä luonnonmu-
kaisesti pihoilla ja yleisillä alueilla.

Kaloihin ja niiden lisääntymiseen kohdistuvien vaikutusten arvioi-
daan olevan merkittävimpiä Koivusaaren pohjoispuolisella merialu-
eella. Vaikutukset kalastukseen jäänevät kuitenkin vähäisiksi lukuun 
ottamatta Lehtisaarenselällä tapahtuvaa pyyntiä. Hankkeesta saattaa 
tältä osin aiheutua ammattikalastajille korvattavaa haittaa. Täytettävi-
en alueiden alle ei jää ammattikalastajien pyyntipaikkoja, joten mer-
kittäviä pysyviä vaikutuksia ei kalastukselle synny. Täyttöjen myötä 
syntyy kuitenkin paljon uutta rantaviivaa, mikä saattaa edesauttaa 
uusien (harrastus)kalastuspaikkojen syntymistä.

Vaskilahden paikallisesti arvokkaaseen lepakkokohteeseen saattaa 
aiheutua vaikutuksia, koska nykyinen pienvenesatama poistuu ja 
alueen tuulisuusolosuhteet muuttuvat. Vaskiniemen rantapuusto 
säilyy ennallaan. Koivusaaren suunniteltu, sokkeloinen rantaviiva 
soveltuu kuitenkin hyvin tuulensuojaisia rantoja suosivan vesisiipan 
saalistusalueeksi. Suunnitelma sisältää riittävästi myös pohjanlepa-
koille soveltuvia saalistusalueita. Kokonaisuudessaan vaikutukset 
lepakoihin jäävät todennäköisesti vähäisiksi.

Rakentamisen aikaiset meluhaitat voivat häiritä linnustoa erityises-
ti pesintäaikana. Porstan linnustollisesti arvokkaan kohteen matala 
kivikkoinen saari säilyy. Koivusaaren lähiympäristössä on kolme lin-
nustollisesti arvokasta kohdetta: Porsta, Vaskiniemi Lauttasaaressa 
sekä Kalkkipaadenpuisto Lehtisaaressa. On syytä arvioida rakennus-
vaiheessa, onko rakennustöiden melulla vaikutusta linnustoon.

Koivusaaren ja Lemislahden maankäyttösuunnitelmien vaikutuksia 
vesialueella tutkittiin vuonna 2000 virtausmalliselvityksenä. Sen jäl-
keen on hyväksytty Jätkäsaaren osayleiskaava, jossa on esitetty täy-
temaan rakentamista Lauttasaarensalmeen. Koivusaaren virtausmal-
liselvitystä on tarkennettu osayleiskaavan suunnittelun yhteydessä 
vuonna 2010. Pohjan korkeusasemaa on tarkennettu luotaustulos-
ten perusteella.
 
Koivusaaren ja Jätkäsaaren täyttöjä tarkasteltiin yhteisvaikutuksina 
veden viipymään Seurasaaren-, Lehtisaaren- ja Laajalahden selillä. 
Suurimmillaan viipymät kasvoivat laskenta-aikana Seurasaarenseläl-
lä noin 2–6 % painottuen selän eteläosaan, jossa vedenvaihtuvuus 
on nopeaa ja vedenlaatuongelmat vähäisiä. Laajalahdella viipymät 
kasvoivat noin 1 % ja Lehtisaarenselällä hieman enemmän. Pro-
senttien suuruusluokkaa olevat muutokset pitoisuuksissa ovat niin 
pieniä, että niitä on hankala erottaa luonnollisesta vaihtelusta. Simu-
loidut viipymät olivat Lehtisaarenselällä noin kaksi viikkoa, Seurasaa-
renselällä noin kuukauden ja Laajalahden selällä hieman alle kaksi 
kuukautta.

Koivusaaren alueella tutkittiin veden viipymää suunnitelluissa sa-
tama-altaissa ja tekolahdissa. Veden viipymä näillä alueilla oli kes-
kimäärin alle viisi päivää, lukuun ottamatta Koivusaaren eteläosan 
kanavaa, jossa viipymä oli keskimäärin 8–9 päivää ympäröivää me-
rialuetta pidempi.  

Veden vaihtuvuuden parantamiseksi tutkittiin kolmea poikkipinta-
alaltaan 5 m² rumpua, joista yksi sijoitettiin Länsiväylän alitse ja kak-
si Koivusaareen suunniteltujen tekolahtien pohjukoista eteenpäin 
merelle. Näistä vaihtoehdoista Länsiväylän alittava rumpu paransi 
veden vaihtuvuutta laajalla alueella Länsiväylän pohjoispuoleisilla 
lahdilla. Muutokset olivat 1–2 prosentin suuruusluokkaa. Koivusaa-

9.5 Vaikutukset luontoon

9.6 Vaikutukset veden virtauksiin ja vaihtuvuuteen
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Näkymä asuinkorttelia kiertävältä rantareitiltä. Koivusaaren viitesuunnitelma, 2012.

Näkymä kanavalta etelään.
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renkanavan pohjoispään rumpu lyhensi veden viipymää paikallises-
ti. Sen sijaan Koivusaarenlahden ja Vaskilahdensalmen välisellä rum-
mulla ei ollut vaikutusta viipymiin.

Ruoppausten aikaisia vaikutuksia arvioitiin simuloimalla kiintoaineen 
kulkeutumista vakiotuulilla Koivusaaren etelä- ja pohjoispuolisista 
ruoppauspaikoista. Länsiväylän pohjoispuolella kiintoaine ei pääse 
sekoittumaan laajemmalle merialueelle ja alue on melko matalaa. Tä-
män takia silmin havaittavaa samentumista voidaan havaita koko Leh-
tisaarenselän alueella sopivissa tuulioloissa. Koivusaaren eteläosassa 
samenemisen vaikutusalue ei ulotu niin pitkälle kuin pohjoisosassa. 
Lisäksi eteläosassa on ruoppaustarvetta paljon vähemmän. Ruoppa-
usten aikana irtoava kiintoaine sekoittuu meriveteen tai vajoaa poh-
jalle muutamassa päivässä ruoppausten loputtua, jonka jälkeen vai-
kutuksia ei merivedessä enää havaitse. Suojarakenteilla ruoppausten 
samentumisvaikutuksia voidaan pienentää merkittävästi.

Osayleiskaavaehdotuksen mukaisella rantaviivalla on teetetty Suo-
men Ympäristövaikutus Oy:llä päivitetty virtausmalliselvitys täy-
dentämään jo aikaisemmin tehtyjä selvityksiä esitetyn maankäytön 
vaikutuksista virtauksiin. Edellisen osayleiskaavaehdotuksen mu-
kaiseen maankäyttöön verrattuna tässä osayleiskaavaehdotuksessa 
rantaviivaan on päivitetyn virtausselvityksen mukaan tullut pääasi-
assa muutoksia, jotka parantavat veden vaihtuvuutta. Koivusaaren 
eteläosaan suunniteltu kanava on lyhentynyt ja vesi pääsee vaihtu-
maan tuulen vaikutuksesta nopeasti. Koivusaaren pohjoispuolelle 
suunniteltu uimarantalahti on muotoilultaan suoraviivaisempi ja 
veden vaihtuvuus nopeampaa. Venesataman aallonmurtaja hidastaa 
veden vaihtuvuutta satamassa mutta suunniteltu aukko on riittävän 
iso ja vesi vaihtuu tälläkin altaalla nopeasti. Venesataman vedenvaih-
to määräytyy pääasiassa sisä- ja ulkopuolisen veden paine-erojen 
tasoittumisesta. Vesi pääsee virtaamaan ponttoonilaiturien alitse, 
joten kelluvat rakenteet on jätetty simuloinneissa huomioitta. Kellu-
vat rakenteet hidastavat tuulen nopeutta veden ja ilman rajapinnalla, 
mikä hieman pienentää virtauksia satama-altaassa. Toisaalta venei-
den potkurivirrat lisäävät virtauksia, joten kelluvien rakenteiden ja 
polkurivirtojen kokonaisvaikutus voidaan olettaa vähäiseksi. Virta-
usselvityksessä on todettu, että Koivusaaren itäpuolella ja eteläosan 
kanavassa vesi vaihtuu noin kerran vuorokaudessa. Venesatamassa 
ja uimarantalahdessa vesi vaihtuu noin 2-4 vuorokaudessa.

Länsiväylällä ei ole merkittäviä sujuvuusongelmia ennustevuoden 
2035 liikennemäärillä. Liikenne on kohtalaisen sujuvaa sekä aamun 
että illan huipputunnin tilanteessa. Nopeustaso laskee pääosin 
ruuhkasuuntaan eli aamulla itään ja illalla länteen ajettaessa, mutta 
nopeustason lasku on maltillista ja nopeustaso on vilkkaimmissakin 
kohdissa vähintään 70 km/h.

Koivusaaren ramppiliittymät toimivat parhaiten kiertoliittyminä. 
Simulointien mukaan kunkin suunnan jonossa on ruuhka-aikaan 
pääsääntöisesti korkeintaan viisi ajoneuvoa. Poikkeuksena pohjoi-
sen kiertoliittymän pohjoisella tulohaaralla ajoneuvoja on aamu-
ruuhkassa korkeimmillaan kymmenkunta. Siitä huolimatta ajalliset 
viivytykset eivät kuitenkaan ole kovin suuret. Toisena poikkeuksena 
eteläisen kiertoliittymän rampin tulosuunnalla on ajoneuvoja ilta-
ruuhkassa korkeimmillaan niin ikään kymmenkunta. Se ei kuiten-
kaan häiritse Länsiväylän rinnakkaiskaistan liikennettä.

Katajaharjusta ja läntisestä Lauttasaaresta Länsiväylälle länteen ajavi-
en (4 600 ajon/vrk) matka-aika kasvaa nykyisestä alle kahdella minuu-
tilla poistuvan Katajaharjun liittymän seurauksena.

Huipputunteina ruuhkasuunnassa joukkoliikenteen osuus Koivu-
saaren matkoista on 60–64 %, jos kävely- ja pyöräilymatkoja ei ote-
ta huomioon. Koko vuorokauden liikenteestä vastaava osuus on 51 
%. Vertailutietona joukkoliikenteen osuus Helsingin niemen rajalla 
Lauttasaaren kohdalla oli vuonna 2012 aamuruuhkassa 53 % ja koko 
vuorokautena 46 % matkustajista.

Päivittäiset peruspalvelut Koivusaaressa sijaitsevat jalankulkuetäi-
syydellä. Lauttasaaren ostoskeskuksen palvelut ovat saavutettavissa 
hyvin pyörällä ja metrolla. Monta merkittävää työpaikka-aluetta on 
saavutettavissa vähintään kohtuullisessa ajassa joukkoliikenteellä. 
Näiltä osin auton omistamiseen ei ole pakottavaa tarvetta.

Länsiväylän pohjoispuolen seudullinen pyörätieyhteys pitenee Koi-
vusaaren kohdalla nykyisestä n. 100 metrillä, kun eritasoliittymän 
pohjoiset rampit toteutetaan. Toisaalta Katajaharjun kohdalla pyö-
rätie on suunniteltu sujuvammaksi ja selkeämmäksi kuin nykyään. 
Länsiväylän pohjoispuolen pyörätien toteutuessa kokonaisuudes-
saan keskustaan saakka, yhteydestä tulee huomattavasti sujuvampi, 
nopeampi ja selkeämpi kuin nykyään.

Koivusaareen on suunniteltu kaksi suurempaa purjeveneille sopivaa 
venesatamaa Länsiväylän eteläpuoliselle Koivusaaren osalle sekä 
saaren koillisosaan pienemmille moottoriveneille sopiva satama.

Saarella on tällä hetkellä n.400 laituripaikkaa ja NJK:n, Koivusaaren 
Pursiseuran ja Lauttasaaren puolella sijaitsevan Vaskilahden vene-
kerhon talvitelakointialue mahtuu nykyisin kokonaisuudessaan 
Koivusaareen. Kerhot toimivat Helsingin kaupungin omistamalla 
alueella vuokralaisina.  Veneilyn tarvitsema tila vie nykyisin suuren 
osan koko Koivusaaren Länsiväylän eteläpuolisen osan pinta-alasta.

Satamien laituripituus säilyy Vaskilahden Venekerhon satamassa 
jokseenkin samana kuin nykyisin, laiturijärjestelyjä ei tarvitse välttä-
mättä muuttaa nykyisestä. Koivusaaren Pursiseuran satamassa laitu-
ripituus kasvaa nykytilanteeseen nähden. 

Osayleiskaavan mukaiset sataman maatoiminnoille ja talvitelakoin-
nille merkityt alueet ovat pinta-alaltaan:

Läntinen satama  n. 6000 m²
KoPu:n satama  n. 9150 m²
Vavk: satama: n. 2150 m²
Pohjoinen satama n. 2700 m²

Satamien maatoiminnoille varatut alueet pienenevät selvästi ny-
kyisestä. Verrattuna moniin helsinkiläisiin pienvenesatamiin (esim. 
Pohjoisranta, Katajanokka, Kaivopuisto, Hakaniemi) maatoiminnoil-
le varattu alue on kuitenkin vähintäänkin kohtuullinen. Satamat on 
mahdollista suunnitella ja toteuttaa nykytilannetta modernimpina, 
ympäristöystävällisinä ja tilankäytöltään tehokkaina.

Vaskilahden satama-allas pienenee suunnitelmassa jonkin verran al-
taan pohjois- ja länsireunaltaan, mutta aallonmurtaja on suunniteltu 
nykyistä n. 40–50 metriä etelämmäksi, jolta osin satama-allas puoles-
taan kasvaa. Altaan pinta-ala säilyy jokseenkin entisellään.
 
Ranta-alueelle on suunniteltu paikka uudelle pursiseuran paviljon-
gille, mutta myös kerhotilojen sijainti nykyisessä rakennuksessa saa-
ren eteläkärjessä on mahdollista. Lauttasaaren puolella sijaitsevan 

9.7 Vaikutukset liikenteeseen 
Liikenteen sujuvuus ja ajoyhteydet

Kulkutapaosuus

Pyöräily-yhteys 

9.8 Vaikutukset veneilyyn



72

Vaskilahden venekerhon osalta muutos nykytilanteeseen nähden 
koskee talvitelakointia, koska seuran veneet on telakoitu suurim-
maksi osaksi Koivusaareen.

NJK:n nykyisen sataman alue pienenee, koska Länsiväylän ja satama-
altaan väliin on suunniteltu työpaikkarakentamisen korttelialue. 
Korttelialueen eteläpuolelle on edelleen suunniteltu satama-allas. 
NJK:n kanssa on käyty neuvotteluja kerhon sataman siirtämisestä 
Koivusaaresta Hernesaaren kärkeen suunnitteilla olevaan uuteen 
venesatamaan, jonka mitoitus antaisi mahdollisuuden myös seuran 
laajenemistarpeille tulevaisuudessa. Koivusaaren läntinen satama n. 
180 venepaikkaa sopii hyvin esimerkiksi liikuntaviraston suoravuok-
rauspaikoiksi. Siirtymisen aikataulu suunnitellaan niin, että veneker-
hon toiminta voi jatkua kaikissa vaiheissa. 

Koivusaaren pohjoisosaan on suunniteltu n. 60 veneen moottorive-
neille suunniteltu satama koivusaarelaisille. 

Koivusaaren satamien maatoiminnoille tarkoitettuja alueita voidaan 
käyttää talvella veneiden telakointiin. Talvitelakointipaikkojen määrä 
Koivusaaressa on selvästi pienempi kuin nykyisin. Vene- ja talvite-
lakointipaikkojen tarkka määrä selviää satamien yksityiskohtaisem-
man suunnittelun avulla.
Kirkkonummen Kantvikiin suunnitteilla oleva Helsingin kaupungin 
talvitelakointialue ei näyttäisi alustavien suunnitelmien mukaan ole-
van likimainkaan tarpeeksi suuri ratkaisemaan telakointiongelmaa 
kaupungin tai edes Koivusaaren mittakaavassa.

Talvitelakoinnin järjestämisellä tulevaisuudessa tulee olemaan suuri 
vaikutus helsinkiläisten veneilymahdollisuuksiin ja asia tulisi ratkaista 
kokonaisuutena. Talvitelakoinnin järjestäminen kokonaisuutena on 
yksi valmisteilla olevan Helsingin yleiskaavan ratkaistavia kysymyksiä.

Koivusaaren rakentamisella on vaikutuksia nykyisten kerhojen toi-
mintaan saarella. Koivusaaren muuttuessa toiminnoiltaan nykyistä 
monipuolisemmaksi ja tiiviimmäksi, myös satamatoiminnot tiivisty-
vät ja satamista tulee osa uutta kaupunkimaista ympäristöä. Satamis-
sa joudutaan tekemään ruoppauksia.

Koivusaaren osayleiskaavasuunnitelma ei paranna venekerhotoi-
minnan nykyisin lähes optimaalisia edellytyksiä Koivusaaressa, mut-
ta säilyttää edelleen mahdollisuudet veneilyn harrastamiseen Koivu-
saaressa.

Alueen kautta kulkee valtakunnallisesti tärkeitä tietoliikenneyhteyk-
siä. Nämä on pidettävä käyttökunnossa alueen rakennustyön ajan ja 
siirrettävä.

Alue kytketään Lauttasaaren vesihuollon verkostoihin, joita tulee 
kehittää vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin osalta. Tämän kustan-
nusvaikutuksia ei ole arvioitu.

Keskijännitteen sähköverkon kaapelointia rakennetaan alueelle 
Lauttasaareen rakennettavalta sähköasemalta ja Salmisaaren sähkö-
asemalta. Tämä sisältyy kustannusarvioon.

Alueelle on varauduttu rakentamaan lisää kaukolämpötehoa. Tämä 
ei sisälly kustannusarvioon.

Osayleiskaavaehdotuksen päivityksessä suunnittelua on ohjattu, 
jotta löydetään taloudellinen maankäyttömalli osayleiskaavalle. 

Osayleiskaavan toteuttamisen kaupungille aiheuttavia kustannuksia 
on arvioitu osayleiskaavoituksen aikana. 

Kustannuksissa ja tonttituottojen arvioissa on laskelma esitetty ensin 
pelkästä Koivusaaren alueesta, joka voidaan toteuttaa omana koko-
naisuutenaan erillisenä Katajaharjun kattamisesta. Lisäksi on esitetty 
laskelma koko osayleiskaavan rajaamalta alueelta.

Täyttöjen kustannuksissa on esitetty kustannuksille vaihteluväli huo-
mioiden, käytetäänkö jostain hankkeesta saatavaa louhetta vai kalliim-
paa ostolouhetta. Käytettävän louhetyypin valintaan vaikuttaa hinnan 
lisäksi myös muut seikat. Louhetäyttöjen alkuperä vaikuttaa olennai-
sesti täyttötyömaan aukioloon ja kestoaikaan sekä täyttötapaan. 

Länsiväylän järjestelyjen kustannustenjaosta eikä venesatamien kus-
tannusjaosta ole vielä sovittu, joten arviossa on laskettu tässä vai-
heessa koko kustannus kaupungin kustannukseksi.  

Tonttituottojen laskennassa on käytetty AM-ohjelman mukaista ja-
kaumaa ja Tonttiosastolta saatua arvioita kerrosalan tuotoista: asumi-
sen osalta 1000 eur/k-m² vapaarahoitteisessa ja 600 eur/k-m² muussa 
asuntotuotannossa sekä 600 eur/k-m² työpaikkatilojen osalta. Edel-
lisessä osayleiskaavaehdotuksessa tonttituotot oli laskettu noin 100 
eur/k-m2 suuremmilla arvoilla. Päivitetyssä osayleiskaavassa on tont-
tituottojen arvio pidetty maltillisena. 

Edellisessä osayleiskaavaehdotuksessa Koivusaaren alueen osal-
ta kustannusarviossa oli esitetty vaihteluväli 146–188 M€ (alv0%), 
jossa muuttujana oli Länsiväylän kustannusten jakautuminen. Kun 
kustannusjaosta ei ole vielä sovittu, huomioidaan edellisen vaiheen 
kustannuksista Länsiväylän kustannukset tässä vaiheessa täysimää-
räisinä eli kokonaiskustannus oli 188 Me (alv0 %), 780 eur/k-m².  Koko 
osayleiskaava-alueen osalta vastaava vaihteluväli oli 181–223 (alv0%).  
Huomioiden koko Länsiväylän järjestelyjen kustannukset 223 M€ 
(alv0 %), 890 eur/k-m². Tonttituotoiksi edellisessä vaiheessa arvioitiin 
176 Me (alv0 %).

Kaupungille Koivusaaren alueen toteuttamisesta koituvat kustan-
nukset on arvioitu seuraaviksi (3/2014, alv 0%)

Katualueet   15 milj.euroa
Puistot     7 milj.euroa
Rantarakenteet    7 milj.euroa
Kanava     4 milj.euroa
Sillat ja virtausputket   4 milj.euroa
  
Ruoppaus ja sedimenttien poisto  7 milj.euroa
yleistäyttö   12–25 milj.euroa
   
Koivusaaren kansi   34 milj.euroa
Länsiväylän järjestelyt  36 milj.euroa
  
venesatamat   17 milj.euroa
johtosiirrot   1 milj.euroa
palvelurakennukset  11 milj.euroa
  
yhteensä              155–168 milj.euroa

Kerrosalat
asuminen    205 100 k-m²
työpaikka   106 800 k-m²
Yhteensä    311 900 k-m²

9.9 Vaikutukset teknisen huollon järjestämiseen
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Menot (kaupungin)  155–168 milj. euroa (n. 500–540 eur/k-m²)
Tulot          220 milj. euroa (n. 700 eur/k-m²)
Erotus       52–65 milj. euroa (n. 160–200 eur/k-m²)

Koivusaaren alueella alueelta saatavien tonttitulojen arvioidaan ole-
van 52–65 milj. euroa alueen toteuttamisesta kaupungille aiheutuvia 
kustannuksia suurempia. 
  
Kaupungille koko osayleiskaava-alueen toteuttamisesta koituvat 
kustannukset on arvioitu seuraaviksi (3/2014, alv 0%)

Edellä esitettyjen lisäksi 
Katajaharjun kansi   57  milj.euroa

yhteensä              213–225  milj.euroa

Kerrosalat
asuminen    207 300 k-m²
työpaikka   114 100 k-m²
Yhteensä    321 400 k-m²

Menot (kaupungin)  212–225 milj. euroa (n. 660–700 eur/k-m²)
Tulot          226 milj. euroa (n. 700 eur/k-m²)
Tuotto Erotus            1–14 milj. euroa (n. 0–40 eur/k-m²)

Koko yleiskaava-alueen osalta alueelta saatavien tonttitulojen arvioi-
daan kattavan alueen toteuttamisesta kaupungille aiheutuvat kustan-
nukset myös kalliimpaa ostolouhetta alueen täytöissä käytettäessä.

Muita kustannuksia alueen toteuttamisesta aiheutuu uudesta vesi- 
ja energiahuollosta sekä olemassa olevasta jätetäytöstä.

Koivusaari sijoittuu uuden metrolinjan ansiosta osaksi Salmisaaren, 
Koivusaaren, Keilaniemen ja Otaniemen muodostamaa työpaikka-
alueiden nauhaa, joiden välillä tulee olemaan metron ansiosta no-
pea kulkuyhteys. Alueen työpaikat ovat niin ikään hyvin tavoitetta-
vissa Helsingin keskustasta ja itäpuolelta kaupunkia, koska metron 
ansiosta keskustan poikki matkustamisesta tulee monin verroin ny-
kyistä nopeampaa.

Elinkeinoelämän sijoittumisen edellytykset Koivusaareen ovat hyvät, 
koska alueen liikenteellinen saavutettavuus on erinomainen. Met-
roaseman rakentaminen niin, että se otetaan käyttöön heti metron 
alkaessa liikennöidä on tärkein edellytys toimitilarakentamisen hou-
kuttelevuuden näkökulmasta. Suunnitellut toimitilat sijaitsevat Koi-
vusaaressa keskeisesti alle 300 metrin etäisyydellä metroasemasta. 
Lisäksi Koivusaareen on liittymä Länsiväylältä, mikä niin ikään lisää 
alueen vetovoimaa yrityselämän näkökulmasta. Koivusaari sijoittuu 
suunnitellun Länsibaanan pyöräilyreitin varrelle, joten sen saavu-
tettavuus työmatkapyöräillen tulee olemaan hyvä sekä Espoon, että 
Helsingin suunnasta. 

Elinkeinoelämän ja asumisen sekoittaminen samalla alueella ri-
kastuttaa kaupunkirakennetta ja tuo sinne elämää sekä päivä-, että 
ilta-aikaan. Myös kaupallisten palvelujen menestymisedellytykset 
paranevat, jos potentiaalisia asiakkaita liikkuu alueella pitkin päivää. 
Koivusaaressa asuminen ja työskentely samalla alueella on mahdol-
lista, koska kaupunkirakenne on tiivis ja asunnot ja työpaikat sijaitse-
vat kävelymatkan päässä toisistaan. Rakenne houkuttelee ostamaan 
asunnon läheltä työpaikkaa ja toisaalta tarjoaa yrityksille mahdolli-
suuksia hankkia työsuhdeasuntoja samalta alueelta.

Koivusaaren merellinen ympäristö on yrityselämän näkökulmasta 
houkutteleva, koska suurimmasta osasta toimitiloja voidaan avata 
avaria näkymiä ympäröivään merimaisemaan. Toimitilakorttelit on 
jaettu toteuttamisyksiköihin niin, että yksikön pohjapiirroksessa py-
ritään maksimoimaan luonnonvaloa ja näkymiä saavien työtilojen 
määrä. Kerroksen pinta-ala vaihtelee toteuttamisyksiköissä n. 500–
1200 k-m² välillä. Yksikköjä voi yhdistää toisiinsa katutasossa matalin 
rakennusosin ja ylemmissä kerroksissa siltarakentein. Toimitilat on 
suunniteltu niin, että ne sopivat joustavasti erikokoisille yrityksille 
tai toisaalta julkisen sektorin tarpeisiin esimerkiksi virasto- tai op-
pilaitoskäyttöön. Alueen työpaikkarakentaminen muodostaa tiiviin 
keskittymän, jossa yrityksillä on mahdollista saada toisistaan syner-
giaetuja (vrt. Ruoholahti, Salmisaari, Keilaniemi). Yhden yrityksen 
sijoittuminen alueelle vetää usein mukanaan muita - samanlainen 
kehitys on ollut nähtävissä esimerkiksi Ruoholahden ja Salmisaaren 
työpaikkakortteleissa.

Koivusaari on Helsingissä yksi mahdollisista kansainvälisiä yrityksiä 
houkuttelevista alueista hyvien liikenneyhteyksiensä ja suhteellisen 
keskeisen sijaintinsa ansiosta. Kansainvälinen yritys voi myös hyötyä 
Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston läheisyydestä muutaman mi-
nuutin metromatkan päässä.

Koivusaaren työympäristöt voidaan toteuttaa uusina viihtyisinä työ-
tiloina moderneilla työympäristökonsepteilla. Helsingissä osa ra-
kennetusta toimitilasta ei enää vastaa teknisiltä, toiminnallisilta tai 
arkkitehtonisilta ominaisuuksiltaan nykyisten työympäristöjen laa-
tuvaatimuksia.

Koivusaaren osayleiskaava luo edellytykset 3700–4500 työpaikan 
rakentamiselle Helsingissä. Työpaikat ovat suurimmaksi osaksi toi-
mistotyöpaikkoja ja vähäisessä määrin kaupallisten palveluiden tai 
pienyritysten työpaikkoja Työpaikat syntyvät todennäköisesti enim-
mäkseen aloille, joissa vaaditaan suhteellisen korkeaa koulutustasoa.

Alueen rakentamisessa on korttelialueiden talouden kannalta eri-
tyispiirteitä mm. seuraavissa asioissa.

Metroasema on käytössä Koivusaaren rakentamisen ajan. Molem-
mille sisäänkäynneille on ajoneuvoliikenteen yhteys. Sisäänkäyn-
tien työnaikaisesta korkeustasosta sovitaan rakennusvalvonnan ja 
pelastuslaitoksen kanssa. Molempien sisäänkäyntien poistumistiet, 
ilmanvaihto ja savunpoisto ovat käytössä koko ajan. Yhteys sijoittuu 
korttelialueelle pysäköintilaitokseen.

Alueen yleistäytöissä käytetään todennäköisesti tunnelilouhetta. Ka-
tujen, virkistysalueiden, uimarannan ja korttelialueiden pintakerrok-
sissa käytetään niihin soveltuvia maa-aineksia. Osalla aluetta raken-
nuksia on myös mahdollista perustaa tiivistetyn täytemaan varaan.

Alue liitetään HSY Jätehuollon palveluiden piiriin. Jätehuolto perus-
tuu kiinteistökohtaiseen keräykseen. Myös jätteen alueellisen putki-
keräysjärjestelmän rakentaminen on mahdollista, mutta jäteaseman 
paikkaa ei ole vielä sidottu. Aseman tulee sijaita alueen keskiosassa 
pääkadun läheisyydessä siten, että liittyminen Länsiväylälle lännen 
suuntaan on helppo.

Länsiväylän ja vilkasliikenteisimpien katujen liikennemelun leviä-
mistä ja sen torjuntakeinoja on selvitetty Länsiväylän aluevaraus-
suunnitelman laatimisen yhteydessä ja niitä on päivitetty keväällä 

9.11 Osayleiskaavan toteuttamisen elinkeino- ja työllisyysvai-
kutukset

9.12 Vaikutukset rakentamiseen korttelialueilla

9.13 Vaikutukset terveyteen (melu, päästöt) 
Meluvaikutukset
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2014. Melun leviämistä on selvitetty sekä ilman esteitä että esteiden 
kanssa eri toteutusvaiheissa. Melun leviämiskuvat ovat osayleiskaa-
van liiteaineistona.

Meluselvityksen mukaiset meluesteet suojaavat kaavassa esitetty-
jen asuinkortteleiden oleskelupihoja tehokkaasti Länsiväylän me-
lulta. Koivusaaren itäpuolella Vaskilahdenkatu toimii meluesteenä 
Länsiväylän eteläpuolella. Koivusaaren länsipuolelle suunnitellut 
toimistotalot estävät melun leviämistä Länsiväylän eteläpuolelle. Ka-
tajaharjun tunneli vähentää melua tunnelin kohdalla Lauttasaaressa. 
Tunnelin päälle, sen länsireunaan sijoitettu toimistotalo suojaa sen 
itäpuolella olevia asuinkortteleita melulta. Toteuttamisvaiheessa, 
jossa Katajaharjun tunnelia ei ole toteutettu, Länsiväylän varteen 
rakennettavat meluesteet suojaavat nykyisiä Lauttasaaren asuinkort-
teleita.

Alueen meluntorjuntakeinot tarkentuvat väylien jatkosuunnittelun 
ja alueen asemakaavoituksen yhteydessä.

Koivusaaren asuinkortteleiden etäisyys Länsiväylästä on vähintään 
100 metriä, joka ylittää reilusti liikenteen ilmansaasteiden edellyttä-
män noin 60 metrin minimisuojaetäisyyden.

Koska kaava-alue on avoimien vesialueiden äärellä, ja olosuhteet näin 
olen tavanomaista maa-aluetta tuulisemmat, laimenevat liikenteen ai-
heuttamat ilmansaasteet tavallista paremmin väylien läheisyydessä.

Koivusaareen sijoittuu jonkin verran kaupallisia palveluita, jotka pa-
rantavat myös Lauttasaaren länsiosan kaupallisten palveluiden saa-
tavuutta. Koivusaaren kokoinen kokonaisuus yhdessä Katajaharjun 
asukkaiden kanssa tuonee alueelle uuden vähittäistavarakaupan 
metroaseman tuntumaan. Koivusaaren erityispiirteenä tulee ole-
maan edelleen poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet veneilyn ja 
esimerkiksi melonnan ja kalastuksen harrastamiseen. 

Koivusaarelaiset tulevat käyttämään varsinkin julkisia ja myös kau-
pallisia palveluja Lauttasaaren puolella. Varsinkin yläaste ja lukio 
Lauttasaaressa saavat Koivusaaresta uutta oppilaspohjaa, toisaalta on 
huolehdittava siitä, että koulutilat ovat kaikissa vaiheissa riittävät.

Koivusaaren asuntorakentaminen pyritään toteuttamaan AM-ohjel-
man mukaisesti niin, että 20% asunnoista on Valtion tukemia tavalli-
sia ja erityisryhmien aravuokra-asuntoja, 40% Hitas-, osaomistus- ja 
asumisoikeusasuntoja sekä opiskelija- ja nuorisoasuntoja ja 40 % 
sääntelemätöntä omistus- ja vuokra-asumista.  Jakaumalla pyritään 
välttämään asukasrakenteen muodostumista sosiaalisesti yksipuo-
liseksi.

Koivusaaren merelliset korttelit tarjoavat kaupunkimaisen asumis-
vaihtoehdon niille, joilla on mahdollisuus melko vapaasti valita halu-
amansa asumismuoto, mutta jotka arvostavat palvelujen hyvää saa-
vutettavuutta, tehokasta joukkoliikennettä ja keskustan läheisyyden 
tarjoamaa mahdollisuutta monipuoliseen kaupunkielämään.

Suunnittelemalla Koivusaareen eritysasumista esimerkiksi opiskeli-
joille tai senioreille monipuolistetaan Koivusaaren asukasrakennetta.

Koivusaari olisi sijainniltaan erinomainen asuinpaikka esimerkiksi 
Keilaniemessä tai Otaniemessä työskenteleville tai toisaalta aktiivi-
selle veneilyn tai kalastuksen harrastajalle.

Työpaikat Koivusaaren keskustassa tuovat alueelle toimintaa ja ih-
misiä myös päivällä niin. Työpaikat luovat edellytyksiä myös kau-
pallisten palvelujen, esimerkiksi lounasravintolan sijoittumiselle 
Koivusaaren keskustaan. Koivusaaren keskustaa elävöittäisi niin 
ikään jokin tavallisesta toimistorakentamisesta poikkeava toiminto, 
esimerkiksi hotelli.

Veneilykausi tuo Koivusaareen satamiin vilkasta vapaa-ajan toimintaa 
ja ihmisiä myös alueen ulkopuolelta. Venesatamat luovat edellytyksiä 
veneilyyn liittyvien liiketoimintojen sijoittumiselle Koivusaareen.

Koivusaaressa on rakennettua puistopinta-alaa n.13 m² asukasta koh-
den, mikä on vähemmän kuin Helsingin alueella keskimäärin (n. 33,7 
m²/asukas 1.1.2008). Eteläisessä suurpiirissä rakennettua puistoa on 
keskimäärin n. 19,5 m² asukasta kohden ja virkistysaluetta kaikkiaan 
noin 33,7 m² /asukas. Koivusaaren merelliseen ympäristöön kuuluu 
kuitenkin myös ympäröivän merimaiseman avoin tila, alueen sata-
ma-altaat ja kanava rantoineen sekä mahdollisuus käyttää merialu-
etta virkistykseen. Ranta-alue liittyy ympäröiviin virkistysreitteihin 
Lauttasaaren ja Espoon suuntiin.

Koivusaaren kasvavalla asukasmäärällä on jonkin verran sosiaalisia 
vaikutuksia myös Lauttasaareen. Koivusaaren n. 5000 asukasta ei ole 
riittävä väestöpohja tuottamaan kaikkia tarvittavia julkisia lähipalve-
luita Koivusaaressa vaan koivusaarelaisten kirjasto- ja terveyspalvelut 
sekä osa koulutus- ja liikunta- ja virkistyspalveluista sijaitsevat Lautta-
saaressa. Lauttasaaren palvelujen mitoituksessa tuleekin huomioida 
tulevaisuudessa Koivusaaren asukkaat. Parhaimmillaan Koivusaaren 
uusi väestö voi tukea lähipalvelujen - niin julkisten kuin kaupallisten 
- pysyvyyttä Lauttasaaressa. Kasvava väestö saattavat aiheuttaa esi-
merkiksi koulutilojen tai liikuntatilojen laajentamistarvetta.

Koivusaaren sijainti jo rakenteilla olevan metrolinjan varressa on 
liikenteen energiansäästötavoitteiden kannalta erinomainen. Koi-
vusaaressa kaikki asunnot ja työpaikat on suunniteltu kävelymat-
kan päähän metroasemasta, lisäksi metroasema hyödyttää myös 
merkittävää määrää lauttasaarelaisia kävelyetäisyydellä. Vain viiden 
kilometrin päässä Helsingin keskustasta ja vielä lähempänä Keilanie-
mestä ja Otaniemestä sijaitsevan Koivusaaren rakentaminen tiivistää 
kaupunkirakennetta olemassa olevaa kaupunkia toiminnallisesti ja 
fyysisesti täydentäen.

Koivusaaren osayleiskaavassa on huomioitu merenpinnan korke-
uden ja aaltoilun vaikutukset rakentamistasoihin ja kuivatukseen. 
Koivusaaren rakentamisessa on varauduttava voimakkaisiin tuuliin 
ja sateisiin. Korttelirakenne on suunniteltu niin, että sisäpuolisil-
le korttelipihoille muodostuu tuulilta suojattu pienilmasto. Lisäksi 
Koivusaaren eteläosan ja pohjoisosan säilyvä täysikasvuinen puusto 
suojaa takanaan olevaa korttelirakennetta tuulelta. 

Koivusaaressa on mahdollista käyttää energiantuotannon osana 
esimerkiksi aurinko- tai tuulienergiaa. Osayleiskaava mahdollistaa 
matalaenergiarakentamisen. Energiaa säästävän kestävän rakenta-
misen yksityiskohtia suunnitellaan tarkemmin jatkosuunnittelussa 
osayleiskaavan antamien lähtökohtien puitteissa.

Asemakaavaa on arvioitu Helsingin ekotehokkuuden arviointityöka-
lun, HEKO:n avulla (versio 31.8.2010). Työkalu koostuu 21 arvioitavas-
ta asiasta, jotka on luokiteltu viiteen eri luokkaan: maa, vesi, ener-

Ilmanlaatu

9.14 Vaikutukset sosiaalisiin oloihin, elinoloihin, viihtyisyy-
teen ja palveluihin

9.15 Vaikutukset ilmastonmuutoksen hallintaan ja energian-
säästörakentamiseen

9.16 Suunnitelman ekotehokkuuden arviointi HEKO-arvioin-
tityökalulla
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gia, liikenne ja palvelut, hiili- ja materiaalikierto. Työkalu perustuu 
mitattaviin suureisiin ja ekotehokkuuteen vaikuttavia muita tekijöitä, 
esimerkiksi sosiaalisia tekijöitä kuten ihmisten viihtyvyyttä tai onnel-
lisuuteen vaikuttavia tekijöitä työkalussa ei ole otettu huomioon.

HEKO-työkalun kokonaispisteytyksessä Koivusaaren alue sai arvo-
sanan hyvä. Työkalun mukaan kestävän maankäytön ratkaisuja ovat 
jo suhteellisen korkea aluetehokkuus, lähivirkistysalueiden lähei-
syys, joukkoliikenneratkaisut, kävelylle ja pyöräilylle luodut hyvät 
mahdollisuudet ja palveluiden läheisyys. Jätehuolto on oletettu to-
teutettavaksi putkikeräysjärjestelmän varaan, mikä on materiaalien 
kierrätystä ja uudelleenkäyttöä tukeva tapa. Ekotehokkuuspisteitä 
taas vähentävät maanrakennustöiden suuri määrä, alueen rakenta-
misessa välttämättä käytettävät raskaat pohjarakenteet, uusiutuvan 
sähköntuotannon puuttuminen suunnitelmista, runsas pysäköinti-
paikkojen määrä ja olevan rakennuskannan heikko hyödyntäminen. 
Muut vertailukriteerit ovat tavanomaista tasoa.
Alueellista ekotehokkuutta voidaan laskentatyökalun vertailutaval-
la parantaa hieman pohtimalla rakennussuunnittelun yhteydessä 
rakennusten energiankulutusta, paikallista sähkön-, lämmön- tai 
jäähdytysenergian tuotantoa sekä toteuttamalla ulkovalaistus eko-
tehokkaasti.

10. OSALLISTUMINEN

Jokaiseen lauttasaarelaiseen talouteen jaettiin tammikuun 2008 
alussa kaupunkisuunnitteluviraston julkaisema Kaupunkisuunnit-
telu-lehti, jonka ensimmäisen numero käsitteli Lauttasaaren ajan-
kohtaisia kaupunkisuunnitelmia pääaiheinaan Länsimetron suun-
nittelutilanne ja Koivusaaren suunnittelun käynnistäminen.

Alueen suunnittelun lähtökohdista ja tavoitteista järjestettiin yleisö-
tilaisuus 15.1.2008 Lauttasaaren yhteiskoulun auditoriossa, Isokaari 
19, klo 18.00–20.00. Tilaisuuteen saapui n. 300 kaupunkilaista. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin 85 kirjallista mieli-
pidettä. 

Perinteisellä tavalla järjestetty suunnittelukilpailu ja laaja vuorovai-
kutteisuus edustavat ehkä osittain toisilleen vieraita suunnittelukult-
tuureita. Koivusaaren tulevaisuuden kiistanalaisuus herätti kuitenkin 
pohtimaan myös suunnittelukilpailujen käytäntöä uudesta näkökul-
masta. Kilpailutöiden asettaminen avoimesti nähtäville näyttelyyn ja 
Internetiin, kaikille avoimien keskustelufoorumien tarjoaminen ja 
saadun palautteen raportointi tuomariston käyttöön osoittautui toi-
mivaksi ja onnistuneeksi käytännöksi. 

Koivusaari oli ensimmäinen suuri kaupunkisuunnittelukilpailu 
(2009, 101 ehdotusta) Suomessa, jossa anonyymit nimimerkillä jäte-
tyt ehdotukset tulivat julkisesti nähtäviksi internettiin sekä planssei-
na ja pienoismalleina näyttelytila Laiturille ennen kilpailun ratkaise-
mista. Yleisöllä oli mahdollisuus antaa palautetta ehdotuksista niin, 
että kilpailun tuomaristo sai materiaalin käyttöönsä ennen ratkaisun 
tekemistä. Yleisö sai myös äänestää suosikkiaan ja yleisön suosikki 
julkistettiin. Kilpailumalli on sittemmin tullut vakiintuneeksi käytän-
nöksi suomalaisissa yleisissä arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnittelu-
kilpailuissa. 

Yleisen ideakilpailun järjestämisen yhtenä ideana oli tuoda Koivu-
saaren suunnittelu julkiseen keskusteluun alkuvaiheessa suun-
nitteluprosessia ja toisaalta esitellä Koivusaaren suunnittelu koko 
kaupunkia koskevana asiana. Pyrittiin osallistamaan kaupunkilaisia 
laajemmin, koska suunnittelu liittyi myös seudullisesti tärkeään Län-
simetron ja sen varrelle syntyvän kaupunkirakenteen suunnitteluun 
ja keskusteluun siitä, miten Helsinki tulevaisuudessa vastaa kasva-
vaan asuntojen tarpeeseen. Kilpailuun sai osallistua ehdotuksellaan 
kuka tahansa, se oli kansainvälinen ja avoin. Kilpailun lopulta voitta-
nut ehdotus oli myös yleisön mielestä kilpailun parhaimmistoa, se 
sijoittui yleisöäänestyksessä kolmanneksi. 

Uusi menettelytapa, hankkeen saama julkisuus ja mahdollisuus osal-
listua helposti keskusteluun saivat aikaan vilkkaan ja monipuolisen 
töiden arvioinnin. Netin kautta palautteita tuli lähes 600, kaupunki-
suunnitteluviraston näyttelytila Laiturissa vieraili tammi - helmikuun 
aikana noin 5 000 kävijää ja erilaisissa keskustelutilaisuuksissa käytiin 
lisäksi monipuolista ja asiallista keskustelua. Saatu palaute rapor-
toitiin kootusti tuomaristolle mutta sillä on myös merkitystä jatko-
suunnittelussa. Esimerkiksi Koivusaaressa toimivien pursiseurojen 
perusteellinen kilpailutöiden analyysi tuotti paljon jatkosuunnitte-
lussa hyödynnettävää veneilyyn ja seuratoimintaan liittyvää asian-
tuntijatietoa. 

10.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja suunnittelu-
periaatteet

10.2 Suunnittelukilpailun vuorovaikutus
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Viitesuunnitelman luonnoksista järjestettiin syksyllä 2009 keskuste-
lutilaisuudet alueella toimivien venekerhojen ja Lauttasaari-seuran 
kanssa.

Koivusaaren viitesuunnitelma ja osayleiskaavan luonnos ovat nähtä-
villä kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytila Laiturilla ja Lauttasaa-
ren kirjastossa 15.3–10.4.2010.

Koivusaaren viitesuunnitelmasta ja osayleiskaavan luonnoksesta jär-
jestettiin yleisötilaisuus 23.3.2010 Lauttasaaren yhteiskoulun audito-
riossa, Isokaari 19, klo 18.00–20.00. 

Lauttasaaressa järjestettiin 20.9.2012 ylipormestarin asukasilta, jossa 
Koivusaaren suunnitteluaineistoa oli esillä.

Kaavaluonnos ja muuta suunnitteluaineistoa oli esillä 15.10.–2.11 
2012

Lauttasaaren kirjastossa, Pajalahdentie 10 A
Punaisessa Huvilassa, Kauppaneuvoksentie 18
näyttely- ja infokeskus Laiturilla, Narinkka 2
kaupungin ilmoitustaululla, Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13
www.hel.fi/ksv > Nähtävänä nyt!

Keskustelutilaisuus osayleiskaavasta oli ti 23.10. klo 18–20, Lauttasaa-
ren Yhteiskoulun Julius-salissa, Isokaari 19. 

Osayleiskaavan valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteis-
työtä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen, kiinteistöviraston 
tonttiosaston ja geoteknisen osaston, kaupunginkanslian, rakennus-
viraston, rakennusvalvontaviraston, liikuntaviraston, sosiaaliviras-
ton, opetusviraston, pelastuslaitoksen, Helsingin Energian ja Helen 
Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhty-
män, Uudenmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen (ELY-
keskus) ja Espoon kaupungin kanssa.

Maankäyttö ja rakennuslain 66 § mukainen viranomaisneuvottelu 
käytiin 11.3.2008. Viranomaisneuvottelussa esiteltiin Koivusaaren 
suunnittelun tavoitteita ja suunnitteluperiaatteita. Lisäksi esiteltiin 
osayleiskaavaprosessin tavoiteaikataulua ja valmisteilla olleen Koi-
vusaaren yleisen kansainvälisen ideakilpailun tavoitteita ja aikatau-
lua. Viranomaisneuvottelussa ja viranomaisyhteistyössä on noussut 
esiin seuraavia asioita:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyvin laadittu. On hyvä, 
että suunnittelualueen joukkoliikenne perustuu raideliikenteeseen. 
Osayleiskaavan lähtökohdat ja periaatteet ovat maakuntakaavan 
tavoitteiden mukaiset. Kokonaisuutena suunnitelma on hyvä. Erityi-
sesti kaavan aikataulu ja liittyminen kokonaisuuteen ovat kiinnosta-
via asioita. On hyvä ottaa huomioon, että kansalaisvastustus alueella 
on ollut sitkeää ja on todennäköistä, että valitukset tulevat viivästyt-
tämään kaavoitusprosessia. Vuorovaikutus olisi tästä syystä huolelli-
sesti mietittävä.

Joukkoliikenteen kannalta Koivusaaren kehittäminen on hyvä asia. 
Metrolinjaa ympäröivillä alueilla tulisi olla tiivistä maankäyttöä.

Koivusaareen toivotaan kohtuuhintaista ja monipuolista asumista. 
Myös vuokra-asuntoja saisi tulla alueelle.

10.3 Koivusaaren viitesuunnitelma ja osayleiskaavan 
luonnos

10.4 Koivusaaren tarkistettu osayleiskaavan luonnos

10.5 Viranomaisyhteistyö

Koivusaaren sijainti on liikenteellisesti hyvä. Lähtökohtana alueen 
suunnittelulle tulee olla metroon tukeutuminen. Myös kevyen lii-
kenteen yhteydet metroon sekä seudulliset kevyen liikenteen yhte-
ydet tulee huomioida. Länsiväylän liittymän paikassa on päästy koh-
tuulliseen tulokseen. 

Suunnittelualueen kahtia jakavan Länsiväylän vaikutukset tulee mi-
nimoida. Länsiväylän melu- ja hiukkaspäästöjen torjunnalle tulee 
löytää kaavassa ratkaisu. Myös ilmastonmuutoksen seurauksena 
lisääntyvät tulvat ja tuulisuus tulee ottaa kaavatyössä huomioon mi-
nimoimalla haitat.

Suunnittelussa huomioonotettavia asioita ovat eteläkärjen luon-
nonsuojelualue, meritäyttöjen yhteisvaikutukset yli kuntarajojen, 
jo tehtyjen täyttöjen aiheuttamien mahdollisten virtausolosuhteita 
heikentäneiden toimenpiteiden korjaaminen ja sedimenttien saas-
tuneisuuden selvittäminen. Laajalahden vesivirtausolosuhteisiin 
olisi kiinnitettävä huomioita Koivusaaren kaavoitusta suunnitelta-
essa. 

Maisemallisten ja merellisten arvojen säilyttäminen tulee olla lähtö-
kohtana. Helsingin kaupunginmuseon Lauttasaaren inventoinnissa 
(2003) entinen Radiatorin teollisuusrakennus on todettu paikallishis-
toriallisesti arvokkaaksi.

Venesatamien rakentaminen Koivusaareen on suotavaa. Lisäksi tulisi 
huomioida, että talvisäilytyspaikkoja tarvitaan edelleen. 

Yhteistyö kunnallisteknisen verkoston suunnittelussa on tarpeellis-
ta, kun suunnitelmat etenevät. Tiivis rakentaminen on toivottavaa. 
Suunnittelussa tulisi jo nyt ottaa huomioon myös maanalainen tek-
niikka. Pelastustieyhteyksistä on huolehdittava. 

Uudenmaan ELY-keskuksen ja Helsingin kaupungin välisessä neu-
vottelussa 17.12.2013 todettiin ELY:n taholta, että toista viranomais-
neuvottelua ei Koivusaaren osayleiskaavasta tarvita.

Yleiskaavan 2002 valmistelua varten laadittiin Helsingin ja Espoon 
yhteistyönä Koivusaaren ja Hanasaaren maankäyttöselvitys Maan-
käyttöselvityksen tarkoituksena oli tutkia asuntorakentamisen 
mahdollisuuksia uuteen metroasemaan tukeutuen Koivusaaressa 
ja Hanasaaressa osittain täyttöalueilla. Maankäyttöselvitys laadittiin 
vuonna 1999 ja siihen liittyvä lisäselvitys vuonna 2001.

Vuonna 2001 laaditun lisäselvityksen mukaan Koivusaareen osoitet-
tiin 163 000 k-m² asumista (n. 4000 asukasta) ja 63 700 k-m² toimitilaa 
(n. 2000 työpaikkaa) uuden metroaseman tuntumaan. Lisäksi Koi-
vusaareen suunniteltiin julkisia ja kaupallisia palveluja. Yleiskaavaa 
varten laadittu maankäyttöselvitys on ollut mitoituksellisena vertai-
lukohtana Koivusaaren osayleiskaavatyön käynnistyttyä. Suunnitel-
ma herätti aikanaan voimakasta kritiikkiä meritäyttöjen laajuuden ja 
raskaan rakentamisen vuoksi.

Koivusaaren osayleiskaavatyön suunnitteluvaihtoehtojen lähtökoh-
tana on ollut alueen kehittäminen uuteen metroasemaan ja Länsi-
väylään tukeutuvana asuin- ja työpaikka-alueena. Nykyinen käyttö 
venesatamana ja virkistysalueena ei riittävästi hyödynnä uuden 
tehokkaan joukkoliikenneyhteyden tarjoamia mahdollisuuksia tii-
vistää kaupunkirakennetta, siksi puhtaasti virkistysalueena olevaa 
Koivusaarta ei pidetty suunnittelun vaihtoehtona. Lähtökohtana laa-
dituille vaihtoehdoille on ollut se, että niissä on riittävä määrä asun-
toja ja työpaikkoja kävelyetäisyyden päässä metroasemasta. 

10.6 Vaihtoehdot
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Alueen suunnitteluvaihtoehtojen lähtökohtana oli myös rakenta-
misen mittakaavan ja alueen kaupunkirakenteen mahdollisimman 
luonteva sovittaminen avoimeen merelliseen maisemaan ja erityi-
sen rakennuspaikan merellisten ominaisuuksien hyödyntäminen ja 
huomioon ottaminen uuden kaupunginosan identiteetin muodos-
tamisessa.

Koivusaaren suunnitteluperiaatteita varten laadittiin kaupunkisuun-
nitteluvirastossa kolme erilaista kaupunkirakennemallia, joiden tar-
koituksena oli havainnollistaa Koivusaaren rakentamisen määrää, 
tapaa ja suhdetta kaupunkikuvaan ja maisemaan. Lisäksi malleissa 
tutkittiin Koivusaaressa mahdollisia vaihtoehtoisia toiminnallisia si-
sältöjä. 

Kaupunkisuunnitteluviraston sisäisen ideakilpailun materiaalia (14 
kilpailuehdotusta) käytettiin Koivusaaren rakentamisen mitoituksen 
ja kaupunkirakenteen kokonaisidean arviointia varten. Suhteellisen 
vapaa ja ideoita painottava kilpailuohjelma tuotti hyvätasoisen kirjon 
keskenään erilaisia ehdotuksia.

Vaihtoehtoisten kaupunkirakennemallien ja sisäisen ideakilpailun 
materiaalin perusteella laadittiin Koivusaaren suunnitteluperiaatteet 
ja kansainvälisen ideakilpailun kilpailuohjelma.

Koivusaaren yleinen kansainvälinen ideakilpailu tuotti 101 keske-
nään erilaista ehdotusta. Kilpailuehdotusten kärjen osalta taso oli 
suhteellisen korkea ja antoi vertailukelpoisia vaihtoehtoisia suunni-
telmia Koivusaaren kaupunkirakenteen lähtökohdaksi. 

Kilpailun voittanut ehdotus valittiin jatkosuunnittelun pohjaksi ja 
se on ollut osayleiskaavan suunnittelun lähtökohtana. Alkuperäi-
sen kaupunkirakenteellinen perusidea on kestänyt melko hyvin 
muutoksia suunnittelutyön edetessä, korttelialueita on tiivistetty ja 
jonkin verran laajennettu, kansirakenteita karsittu ja suunnitelman 
toteuttamiskelpoisuutta on parannettu.

Osayleiskaavan valmisteluun liittyen on kaupunkisuunnitteluviras-
toon saapunut kirjeitse 144 mielipidettä, joista 85 koski osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmaa ja 59 osayleiskaavaluonnosta.

Mielipiteet ja kannanotot on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, 
että vaikutusten arviointeja on täydennetty ja laajennettu mm. lisää-
mällä niihin osayleiskaavan vaikutukset veneilyyn. Vaikutusten arvi-
ointia on laajennettu myös luontovaikutusten osalta valmistuneiden 
lepakko-, kala-, pohjaeläin- ja kutualueselvitysten perusteella. Koivu-
saaren eteläosaa on suunniteltu alueen tärkeimpänä viheralueena 
nykyisiä 

Pitkän matkan työmatkapyöräilyn reittiä on tutkittu tarkemmin ja 
vertailtu Koivusaaren kohdalla suoran liittymän alittavan sekä liitty-
män kiertävän linjauksen eroja. Reitin linjausta on suunniteltu myös 
osayleiskaava-alueen ulkopuolella Katajaharjussa niin, että reitin 
tasauksessa pystytään välttämään suuret korkeuserot ja että reitin 
jatkosuunnittelu itään ja länteen on mahdollista pyöräilyn laatukäy-
tävänä. Lisäksi kaavaselostuksen sanamuotoja ja sisältöä on täsmen-
netty kannanottojen perusteella. Osa esitetyistä mielipiteistä ja kan-
nanotoista on mahdollista jatkosuunnittelussa huomioida, mutta 
vaatii osayleiskaavatasoa yksityiskohtaisempaa suunnittelua. 

Länsiväylän muuttamista tulevaisuudessa moottoritiestä bulevar-
dimaiseksi kaduksi on alustavasti tutkittu yleiskaavan osana yleis-
kaavan visiotyötä ja suunnittelua jatketaan edelleen yhteistyössä 

Espoon kaupungin kanssa yleiskaavan valmisteluun liittyen. Koivu-
saaren osayleiskaava ei ole ristiriidassa Länsiväylän katumaiselle to-
teuttamiselle. Suurimmat mahdollisuudet maankäytön muutoksille 
katumaisempi Länsiväylä antaa Lauttasaaren pohjoisosan kohdalla. 

Kaavan taloudellisia vaikutuksia on arvioitu tarkemmin ja kaavan ta-
loudellista toteuttamiskelpoisuutta on parannettu.

Mielipiteet on suunnittelussa otettu huomioon siinä määrin kuin se 
on ollut mahdollista kun kaavan tavoitteena on ollut metroaseman 
tuntumaan tiivistyvä kaupunkirakenne.

Osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 18.1.–18.2.2013.

Ehdotuksesta on tehty 12 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuolel-
la on saapunut 1 kirje. 

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Helsingin Energia, Espoon 
kaupunginhallitus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristö-
keskus, Helen sähköverkko Oy, Pelastuslautakunta, Ympäristölau-
takunta, Sosiaali- ja terveyslautakunta, Kiinteistölautakunta, Hel-
singin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä, Liikennevirasto, 
Kaupunginmuseon johtokunta, Liikuntalautakunta, Opetuslauta-
kunta, Yleisten töiden lautakunta

Muistutuksissa esille nostetut seikat olivat pitkälti samankaltaisia 
kuin aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa osayleiskaavaprosessin 
aikana. Vuorovaikutusraporttiin on dokumentoitu suunnittelun kai-
kissa vaiheissa saatu palaute ja annetut vastineet.

Muistutuksissa todetaan mm. että Koivusaaren osayleiskaavan vuo-
rovaikutus on järjestetty korrektisti, mutta suunnitelmaan kohdis-
tunut kritiikki ei ole aiheuttanut muutoksia suunnitelmiin. Osassa 
muistutuksista ja aiemmin käsitellyissä mielipiteissä on pidetty 
suunnittelun lähtökohtaa uudesta asuin- ja työpaikka-alueesta met-
ron varressa vääränä. Alueen suunnittelun lähtökohdaksi pitäisi ot-
taa nykytilanteen mukainen käyttö virkistysalueena ja venekerhojen 
toiminta-alueena. 

Muistutukset kohdistuivat Koivusaaren mitoitukseen, asukas- ja työ-
paikkamäärää pidettiin liian suurena. Suunnitelman katsottiin tuk-
kivan ja muuttavan merimaisemaa sekä varjostavan lähiympäristöä. 
Täyttöalueita pidettiin liian suurina ja maisemallisesti sekä ekologi-
sesti arveluttavina. 

Alueen veneilijät pitivät venesatamia liian pieninä seuratoiminnalle 
ja etenkin talvitelakoinnille varattua tilaa täysin riittämättömänä.

Koivusaarta pidettiin liian tuulisena ja kosteana rakentamiselle. Il-
mastonmuutoksen vaikutuksia ei ole otettu riittävästi huomioon ja 
rakentamista meren pinnan nousulle alttiille ranta-alueille Helsin-
gissä pidettiin ylipäänsä virheenä. Suunnitelmassa on asuntoja ja 
työpaikkoja liikaa ja kaikkea muuta kuten palveluja ja virkistysalueita 
liian vähän. Suunnitelmaa pidettiin kustannuksiltaan korkeana

Liikenneratkaisua pidettiin mutkikkaana. Länsiväylän risteysjärjeste-
lyä pidettiin tilaa vievänä. Melusta ja liikenteen päästöistä aiheutuvi-
en haittojen arveltiin lisääntyvän alueella.

Muistutukset on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että kaa-
vassa on suhtauduttu erityisellä huolellisuudella alueelle ja mai-

10.7 Esitetyt mielipiteet

10.8 Osayleiskaavasta annetut muistutukset ja lausunnot

Muistutukset
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semaan sopivan mittakaavan ja korttelirakenteen tavoittamiseksi 
suuresta rakentamisen määrästä huolimatta. Alueen luontoarvot on 
mahdollisuuksien mukaan huomioitu. Saaren eteläkärjen luonnon-
suojelualueen säilymisen edellytykset on turvattu riittävän avoimel-
la merisektorilla etelään, lintujen pesimäluodot on jätetty rauhaan, 
lepakoiden elinolosuhteita ei ole heikennetty ja täyttöjen määrä on 
pyritty pitämään maltillisena niin, että pohjaeliöstölle ja kalojen elin-
ympäristölle aiheutuva haitta olisi rajattu. 
  

Kirjeessä esitettiin, että korottamalla rakennusmassoja reippaasti joka 
puolella aluetta rakentamisesta tulisi taloudellisesti kannattavaa.

Lausunnoissa puollettiin osayleiskaavan hyväksymistä niissä esite-
tyin huomautuksin.

Lausunnoissa esitettiin huoli Koivusaaren rakentamisen korkeista 
kaupungille aiheutuvista kustannuksista. Kustannuksia aiheutuu 
ennen kaikkea Länsiväylän päälle suunnitellusta kannen päällises-
tä rakentamisesta, Länsiväylän uusista risteysjärjestelyistä ja kalliista 
rantarakentamisesta. 

Lausunnoissa on myös pidetty Koivusaaren suunnitelmia hyvänä ja 
kannatettavana kaupunkirakenteen täydentämisenä uuteen raide-
yhteyteen tukeutuvana riittävän tehokkaana aluekokonaisuutena. 
Alueen luontoarvoja on otettu suunnittelussa hyvin huomioon ja 
Länsiväylän aiheuttamat melu ja päästöt on alueen toiminnallisen 
jäsentelyn ja korttelirakenteen ansiosta hallittavissa. 

Koko osayleiskaavaprosessin vuorovaikutus on kuvattu laaditussa 
vuorovaikutusraportissa.

– Kaavan mitoitusta on tarkistettu ja suunnitelman asuntorakenta-
misen määrää on lisätty 50 000 k-m² (n. 32 %). Liike- ja työpaikkara-
kentamisen määrää on lisätty n. 30 000 k-m² (n.30%).  Osayleiskaavan 
mukaisella mitoituksella Koivusaaressa on n. 5150 asukasta (1 as./ 40 
k-m²) ja n. 3700–4500 työpaikkaa (1 tp/25–30 k-m²). 

– Koivusaaressa Länsiväylän ylittävää osuutta on lyhennetty ja ka-
vennettu mm. tiivistämällä kannelle suunniteltua rakentamista ja 
poistamalla bussipysäkit kannen alta. Katetun Länsiväylän osuuden 
teknisiä ratkaisuja on myös pystytty keventämään, kun katettua aluet-
ta on lyhennetty niin paljon, että enää kyse ei ole tunnelista. Osayleis-
kaavaehdotuksen rajaukseen kuuluvan Katajaharjun katetun Län-
siväylän osuuden osalta on viety osayleiskaavaehdotuksen rinnalla 
eteenpäin vaiheistettua vaihtoehtoa, jossa Koivusaaren aluetta voi-
daan rakentaa, vaikka Katajaharjussa Länsiväylää ei vielä katettaisi. 

– Koivusaaren läntisen satama-altaan pohjoisreunalle Länsiväylän 
varteen on suunniteltu toimistorakennukselle sopiva korttelialue 
suojaamaan saaren eteläosan asuinkortteleita liikennemelulta. Sata-
ma-altaasta muodostuu rakennuksin rajattu kaupunkitila.

– Koivusaaren osayleiskaava-alueen maapinta-alaa on korttelialu-
eiden laajentamisen johdosta laajennettu 3 ha 

– Koivusaaren eteläosan kanavaa on lyhennetty n. 70 metriä. Sa-

malla korttelialuetta on laajennettu.

– Vanhentuneen pohja- ja rantarakennesuunnitelman tilalle on tee-
tetty uudella maankäyttömallilla osayleiskaavavaiheen tarkennettu poh-
ja- ja rantarakennesuunnitelma, jossa on myös selvitetty kustannukset 
tämänhetkisen osayleiskaavaehdotuksen mukaisista ratkaisuista. Työn 
yhteydessä on kehitetty rantarakenneratkaisuja taloudellisempaan 
suuntaan esimerkiksi korvaamalla rantamuureja luiskatuilla rannoilla

– Vaskilahden pohjukassa sijaitseva Länsiväylän alittava vesistökanaali 
on olemassa olevalta osaltaan säilytetty ja sitä on suunnitelmassa jatkettu 
päistään jolloin kanaalia ei tarvitse rakentaa kokonaan uudestaan. 

– Koivusaaren eteläosan puisto- ja korttelialueita on muutettu niin, 
että puistoalue on suurempi, yhtenäisempi ja liittyy luontevammin 
Koivusaaren itäreunan julkiseen ranta-alueeseen.

– Koivusaaren eteläosaan suunnitellun korttelitalon (päiväkoti, 
ala-aste) sijaintia on muutettu niin, että se edelleen liittyy suoraan 
puistoalueeseen, mutta ei ole muusta korttelirakenteesta irrallinen 
rakennus vaan osa puiston vierustan korttelirakennetta. Korttelita-
lon mitoitus on tarkistettu.

– Korttelirakennetta on laajennettu aikaisempiin suunnitteluvai-
heisiin nähden Koivusaaren pohjoisosassa niin, että korttelirakenne 
kuroutuu Länsiväylän risteysalueen yli ja kiertyy uimaranta-alueen 
eteläpuolelle lähemmäs Länsiväylää.

– Katualueita on paikoin kavennettu tai lyhennetty ja korttelialuei-
ta vastaavasti laajennettu.

– Täyttöaluetta Koivusaaren Hanasaaren vastaisella vesialueella on 
siirretty itään irti kaupungin rajasta.

– Osayleiskaavasta on poistettu määräys jonka mukaan täyttö ve-
sialueilla ja täyttöainesten välivarastoiminen alueella edellyttävät vä-
hintään hyväksyttyä asemakaavaluonnosta. 

– Nurmiluoto lintujen pesimäluotona on merkitty osayleiskaavaan 
luo-merkinnällä

– Kaavamerkintä LT on muutettu yleisen tien alueesta maantien 
alueeksi 

– Koivusaaren meluselvityksen (Ramboll 2014) aineistoa on liitetty 
osayleiskaavan selostukseen

– Koivusaaren korttelirakenteeseen ja julkisiin ulkotiloihin on 
koko alueella tehty kokonaisidean puitteissa pienehköjä muotoilun 
ja mitoituksen tarkistuksia, joiden avulla suunnitelman toiminnalli-
suutta ja toteutettavuutta on parannettu heikentämättä suunnitel-
man kaupunkikuvallista laatua. 

– Kaavan vaikutusten arviointeja on laajennettu ja tarkistettu vas-
taamaan osayleiskaavaan tehtyjä muutoksia (mm. vaikutukset venei-
lyyn, vaikutukset yhdyskuntatalouteen, osayleiskaavan toteuttami-
sen elinkeino- ja työllisyysvaikutukset). 

Muutokset on tehty kokonaisuus huomioon ottaen, ei yksittäisinä 
pelkästään yhtä osa-aluetta koskevina muutoksina vaan kokonais-
valtaisena koko aluetta koskevana suunnitteluna Koivusaaren perus-
ideaa noudattaen.

Kirje

Lausunnot

10.9 Osayleiskaavaan nähtävillä olon jälkeen tehdyt muutok-
set

10.9.1 Muistutusten ja lausuntojen perusteella tehdyt muu-
tokset

10.9.2 Muut muutokset
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Muutettu osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 23.5.–
23.6.2014.

Ehdotuksesta on tehty 17 muistutusta

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne-, ja ympäristökeskus, Uudenmaan liitto, Liikennevirasto, 
Helen sähköverkko Oy, Pelastuslautakunta, Ympäristölautakunta, 
Yleisten töiden lautakunta, Helsingin seudun ympäristöpalvelut - 
kuntayhtymä, Helsingin seudun liikennekuntayhtymä ja Kiinteistö-
lautakunta.

Esityslistan liitteenä olevaan vuorovaikutusraporttiin on dokumen-
toitu suunnittelun kaikissa vaiheissa saatu palaute ja annetut vasti-
neet.

Muistutuksissa todetaan mm. että suunnitelmaan kohdistunut kri-
tiikki ei ole aiheuttanut toivottuja muutoksia suunnitelmiin. Suun-
nittelun lähtökohtaa uudesta asuin- ja työpaikka-alueesta metron 
varressa pidettiin vääränä. Alueen suunnittelun lähtökohdaksi pitäisi 
ottaa nykytilanteen mukainen käyttö virkistysalueena ja venekerho-
jen toiminta-alueena. Asukas- ja työpaikkamäärää pidettiin liian suu-
rena. Rakentamistehokkuutta on nostettu, vaikka sitä olisi pitänyt 
vähentää.

Suunnitelman katsottiin tukkivan ja muuttavan merimaisemaa sekä 
varjostavan lähiympäristöä. Meritäyttöjä on suunnitelmassa liikaa. 
Koivusaaren ja Katajaharjunniemen välinen vesialue on liian pieni ja 
pilaa maisemat Katajaharjunniemen asukkailta. Katajanharjun kiin-
teistöjen arvo laskee, koska Koivusaaren rakentaminen pilaa avoi-
met merinäkymät. Täyttöjä ei saa aloittaa ennen kuin rakentamista 
tarkemmin säätelevät asemakaavat on hyväksytty.Ilmastonmuutok-
sen vaikutuksia ei ole otettu riittävästi huomioon.  Suunnitelmassa 
on palveluja ja virkistysalueita liian vähän. 

Liikenneratkaisua pidettiin mutkikkaana. Länsiväylän risteysjärjeste-
lyä pidettiin tilaa vievänä ja sekavana. Melusta ja liikenteen päästöis-
tä aiheutuvien haittojen arveltiin lisääntyvän alueella ja lauttasaare-
laisten yhteydet Länsiväylälle huonontuvat.

Alueen veneilijät pitivät venesatamia liian pieninä seuratoimin-
nalle ja etenkin talvitelakoinnille varattua tilaa täysin riittämättö-
mänä.

Seudullinen suunnitteluyhteistyö on ollut liian vähäistä. Länsiväylän 
muuttaminen kaupunkibulevardiksi ja suunnittelualueen ulotta-
minen kaupunkien rajan yli avaisi uusia vaihtoehtoja Koivusaaren 
suunnittelulle.

Muistutukset on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että 
kaavassa on suhtauduttu erityisellä huolellisuudella alueelle 
ja maisemaan sopivan mittakaavan ja korttelirakenteen tavoit-
tamiseksi suuresta rakentamisen määrästä huolimatta. Alueen 
luontoarvot on mahdollisuuksien mukaan huomioitu. Saaren 
eteläkärjen luonnonsuojelualueen säilymisen edellytykset on 
turvattu riittävän avoimella merisektorilla etelään, lintujen pesi-
mäluodot on jätetty rauhaan, lepakoiden elinolosuhteita ei ole 
heikennetty ja täyttöjen määrä on pyritty pitämään maltillisena 
niin, että pohjaeliöstölle ja kalojen elinympäristölle aiheutuva 
haitta olisi rajattu. Länsiväylän kevennettyä ratkaisua tutkitaan 

maantiealueen vaatiman tilan pienentämiseksi ja kustannusten 
alentamiseksi. Uuden yleiskaavan valmistelun yhteydessä tutki-
taan Länsiväylän muuttamista kaupunkibulevardiksi.

Lausunnoissa puollettiin osayleiskaavan hyväksymistä niissä esite-
tyin huomautuksin.

Lausunnoissa todettiin, että suunnitelmaan tehdyt muutokset ovat 
parantaneet suunnitelman toteutettavuutta. Suunnitelma sisältää 
edelleen teknistaloudellisia haasteita, joista vaativin on Länsiväylän 
ylittävän kansirakenteen toteuttaminen. 

Koivusaaren osayleiskaavasuunnitelmaa on pidetty hyvänä ja 
kannatettavana kaupunkirakenteen täydentämisenä uuteen rai-
deyhteyteen tukeutuvana riittävän tehokkaana aluekokonaisuu-
tena. Alueen luontoarvoja on otettu suunnittelussa hyvin huo-
mioon ja Länsiväylän liikenteen aiheuttamat melu ja päästöt ovat 
alueen toiminnallisen jäsentelyn ja korttelirakenteen ansiosta 
hallittavissa.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa lau-
suneensa osayleiskaavaehdotuksesta 11.3.2013 ja todenneensa 
osayleiskaavan toteuttavan alueellisia maankäyttötavoitteita yhdys-
kuntarakenteen tiivistämisen ja joukkoliikenteen edistämisen kan-
nalta. Maakuntakaavan on katsottu olevan riittävästi suunnittelun 
ohjeena. Ely-keskus toteaa, että 11.3.2013 lausunnossa esille tuotuja 
seikkoja vesistövaikutusten tarkentamisesta ei ole konkreettisesti 
otettu huomioon. Tarkemmat selvitykset tulee tehdä ennen kaavan 
hyväksymistä. Länsiväylän liikennejärjestelyistä on laadittu alueva-
raussuunnitelma, jossa on esitetty uutta eritasoliittymää Koivusaa-
reen, nykyisen Katajaharjun liittymän poistamista sekä varautumis-
ta 3+3 kaistaan sekä rinnakkaiskaistoihin Länsiväylällä Koivusaaren 
kohdalla. Osayleiskaavassa tulee säilyttää mahdollisuus aluevaraus-
suunnitelman mukaisten ratkaisujen toteuttamiseen. Liikennejär-
jestelyjen ja maankäytön vaiheistaminen tulee esittää kaava-aineis-
tossa. Pesimälinnuston kannalta arvokas Nurmiluoto pitäisi merkitä 
osayleiskaavassa SL-merkinnällä.

Lausunnot on otettu huomioon siten, että osayleiskaavan virtaussel-
vitys on päivitetty nykyisen maankäytön mukaiseksi. Osayleiskaavan 
selostukseen on lisätty kaavio Koivusaaren maankäytön ja liikenne-
järjestelyjen vaiheittaisesta toteuttamisesta.

Helsingin kaupungin ympäristökeskus valmistelee parhaillaan uut-
ta luonnonsuojeluohjelmaa, jossa Nurmiluotoa ei ole pidetty vält-
tämättä rauhoitettavana. Naurulokkikolonia on merkittävä, mutta 
luonto ei houkuttele lokkien paljouden vuoksi maihinnousuun pe-
simäaikana. Nurmiluoto on merkitty osayleiskaavassa edelleen luo-
merkinnällä (Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue). 
Pieni osa Nurmiluodosta ei kuulu osayleiskaava-alueeseen, koska 
kaupunkien välinen raja (ja kaava-alueen raja) kulkee Nurmiluodon 
poikki ja näin SL-merkintä (luonnonsuojelualue) ei koskisi luodon 
länsirantaa. Luonnonsuojeluohjelman valmistelun edetessä ja Koi-
vusaaren asemakaavoituksen yhteydessä asiaa voidaan tarvittaessa 
tarkastella edelleen.

Koko osayleiskaavaprosessin vuorovaikutus on kuvattu laaditussa 
vuorovaikutusraportissa.

10.10 Uudelleen nähtävillä olleesta osayleiskaavasta annetut 
muistutukset ja lausunnot

Muistutukset

Lausunnot
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Osayleiskaavan selostukseen on liitetty kaavio Koivusaaren maan-
käytön ja liikenneratkaisujen vaiheittaisesta toteuttamisesta.
Osayleiskaavan selostukseen on lisätty päivitetyn virtausmalliselvi-
tyksen mukainen vaikutusten arviointi täydentämään jo aikaisem-
min tehtyjä selvityksiä maankäytön vaikutuksista virtauksiin.

Kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin teknisluontei-
sia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

- Kappaletta 3.3.2 Maakuntakaava täydennetty 
- Kappaletta 3.4.6 Maanomistus tarkennettu
- kappale 8.14 Yleisen tien alue-merkintä muutettu Maantien alueeksi

10.11 Osayleiskaavaan nähtävillä olon 23.5.2014–23.6.2014  
jälkeen tehdyt muutokset

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 28.10.2014 hyväksymät 
muutokset:

10.12 Kaupunkisuunnitteluvirasto on 8.12.2014 tehnyt seu-
raavat täydennykset selostukseen:
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Yleiskaava 2002:n valmistelua varten laadittiin vuonna 1999–2001 
Koivusaaren-Hanasaaren maankäyttöselvitys ja siihen liittyvä virta-
usselvitys. Yleiskaavassa Koivusaari merkittiin selvitysalueeksi, jonka 
maankäyttö ratkaistaan yleiskaavalla tai osayleiskaavalla.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 2.10.2006 Länsimetron suun-
nittelua koskevan tilannekatsauksen ja päätti, että metropäätöksen 
varmistuttua on tarkoituksenmukaista käynnistää metron hanke-
suunnittelu, asemakaavoitus ja Koivusaaren osayleiskaavan laatimi-
nen.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa järjestettiin 3.–7.9.2007 Koivusaa-
ren suunnittelusta viraston sisäinen ideakilpailu. Kilpailun tavoit-
teena on laatia ideasuunnitelma Koivusaaresta metroasemaan tu-
keutuvana asuin-, työpaikka ja virkistys- ja vapaa-ajantoimintojen 
alueena. 

Koivusaaren osayleiskaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunni-
telma lähetettiin osalliselle 3.1.2008. 

Koivusaaren osayleiskaavaa koskeva ensimmäinen viranomaisneu-
vottelu pidettiin 11.3.2008.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 15 5.2008 Koivusaaren 
suunnitteluperiaatteet jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 12.6.2008 Koivusaaren ylei-
sen kansainvälisen ideakilpailun kilpailuohjelman.  Kilpailuohjel-
man sisältö noudatti kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymiä 
suunnitteluperiaatteita. Kilpailu ratkaistiin 24.2.2009. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 19.2.2009 Koivusaaren ylei-
sen kansainvälisen ideakilpailun tuloksen ja päätti antaa jatkotoi-
meksiannon kilpailun voittaneen ehdotuksen ”Kuunari” tekijöille.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Koivusaaren osayleiskaa-
valuonnoksen jatkosuunnittelun pohjaksi 28.4.2011.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Koivusaaren metroase-
man asemakaavan muutoksen 7.2.2012 ja käsitteli sitä koskevat 
muistutukset ja lausunnot 18.9.2012. Koivusaaren metroaseman ase-
makaava on tullut lainvoimaiseksi ja aseman Lauttasaaren puoleinen 
itäinen sisäänkäynti voidaan toteuttaa valmiiksi ja ottaa käyttöön 
metron alkaessa liikennöidä vuonna 2016.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 18.12.2012 Koivusaaren 
osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä ja totesi lisäksi, että jatko-
suunnittelussa on syytä vielä tarkastella suunnitelmaa sekä liiken-
teen että kannen osalta päämääränä parantaa hankkeen kustannus-
tehokkuutta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi 8.4.2014 vastineet Koivusaaren 
osayleiskaavasta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin ja puol-
si Koivusaaren osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä. Kaupunki-
suunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että osayleis-
kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ovat olennaisia, joten ehdotus 
tulee asettaa uudelleen nähtäville.

11. SUUNNITTELUAIKATAULU

11.1 Suunnittelun vaiheet

Osayleiskaava on lausuntojen ja lautakunnan päätöksen mukaisesti 
kehitetty niin, että kaavan toteutettavuutta ja kaavataloutta on paran-
nettu lisäämällä Koivusaaren rakentamisen määrää ja supistamalla 
esimerkiksi kalliita kansirakenteita sekä kalliisti rakennetun rantavii-
van ja kanavarakenteiden määrää.

Osayleiskaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 18.1.–18.2.2013. Kau-
punkisuunnittelulautakunta päätti 8.4.2014, että osayleiskaavaehdo-
tusta tarkistetaan lausuntojen ja muistutusten johdosta. Lisäksi eh-
dotukseen on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.

Muutettu osayleiskaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 23 5.2014-
23.6.2014.

11.2 Osayleiskaavan jatkosuunnittelu
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Osayleiskaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
11.12.2012. Lautakunta jätti asian pöydälle ja päätti 18.12.2012 puoltaa 
osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä.

Käsittely
Vastaehdotus: Osmo Soininvaara: Lisätään päätökseen seuraavaa: 
”Lautakunta toteaa, että jatkosuunnittelussa on syytä vielä tarkastella 
suunnitelmaa sekä liikenteen että kannen osalta päämääränä paran-
taa hankkeen kustannustehokkuutta.”
Kannattajat: Lasse Männistö

Lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä lisäyksen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 
11.12.2012 päivätyn ja 8.4.2014 muutetun 31. kaupunginosan (Lautta-
saari) Koivusaarta ja sitä ympäröivää vesialuetta koskevan osayleis-
kaavaehdotuksen nro 12180 hyväksymistä ja etteivät tehdyt muis-
tutukset ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. 
Lautakunta esitti osayleiskaavan muutosehdotuksen muuttamista 
kuten esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta yksityiskohtaisesti 
ilmenee.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että tehdyt muu-
tokset ovat olennaisia, joten ehdotus tulee asettaa uudelleen näh-
täville.

Päätös
Ehdotuksen mukaan
 
Lisäksi lautakunta hyväksyi seuraavat vastaehdotukset:
 
Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: Asemakaavoituksen yhteydessä selvitetään mah-
dollisuutta lisätä rakennustehokkuutta merkittävästi.
Kannattajat: Tom Packalén
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi jäsen Soininvaaran vasta-
ehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.
 
Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: Asemakaavan yhteydessä selvitetään, onko mah-
dollista pienentää moottoritieliittymän vaatimaa alaa esimerkiksi 
muuttamalla moottoritie kaduksi tai maantieksi.
Kannattajat: Hennariikka Andersson
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi jäsen Soininvaaran vasta-
ehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 28.10.2014 esittää kaupungin-
hallitukselle 

– 11.12.2012 päivätyn ja 25.3.2014 sekä 28.10.2014 muutetun Koivu-
saaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12180 hyväksymistä

– ettei kaavaehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta kehotti

12. KÄSITTELYVAIHEET

– ottamaan alueen jatkosuunnittelussa huomioon riittävät alueva-
raukset palveluille, kuten kouluille

- kiinnittämään jatkosuunnittelussa huomioita lisääntyvän liiken-
teen haittojen minimointiin.

Käsittely
Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan Elina Moision 
tekemän vastaehdotuksen: Lisätään päätökseen kohta (3): Lautakun-
ta kehottaa ottamaan alueen jatkosuunnittelussa huomioon riittävät 
aluevaraukset palveluille, kuten kouluille. 

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan Elina Moision 
tekemän vastaehdotuksen: Lisätään päätökseen kohta (4): Lautakun-
ta kehottaa kiinnittämään jatkosuunnittelussa huomioita lisääntyvän 
liikenteen haittojen minimointiin.

Mikko Särelä teki Elina Moision kannattamana seuraavan vastaehdo-
tuksen: Lautakunta toteaa, että jatkosuunnittelussa on syytä kiinnit-
tää erityistä huomiota jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiin.
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta toteaa, että jatkosuunnittelussa on syytä kiin-
nittää erityistä huomiota jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiin.
Jaa-äänet: 5: Michael Berner, Jape Lovén, Matti Niiranen, Jaakko Me-
retniemi, Risto Rautava
Ei-äänet: 2
Elina Moisio, Mikko Särelä
Tyhjä: 2
Eija Loukoila, Nuutti Hyttinen
Poissa: 0
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 5-2, tyhjiä 
2.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on täydentänyt selostusta 8.12.2014.

Helsingissä 8.12.2014

Rikhard Manninen
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Koivusaaren-Hanasaaren maankäyttöselvitys, Arkkitehtitoimisto A6 
Oy 1999

Koivusaaren-Hanasaaren maankäyttöselvitykseen liittyvä lisäselvi-
tys, Arkkitehtitoimisto A6 Oy 2001

Koivusaaren viitesuunnitelma, Arkkitehtuuritoimisto Sopanen-
Svärd Oy 29.1.2010

Koivusaari, metroaseman ympäristön julkisten ulkotilojen yleis-
suunnitelma, LOCI Maisema-arkkitehdit Oy 3.2.2012

Koivusaaren viitesuunnitelma jatkotyö, Arkkitehtuuritoimisto Sopa-
nen-Svärd Oy 29.8.2012

Koivusaaren keskusta-alueen viitesuunnitelma, Arkkitehtuuritoimis-
to Sopanen-Svärd Oy 2013

Koivusaaren metroaseman viereisten rantakortteleiden viitesuunni-
telma, ksv/yleissuunnitteluosasto/Koivusaari-projekti 2014

Selvitys meritäyttöjen vaikutuksesta virtausolosuhteisiin, Koivusaa-
ren, Hanasaaren, Lemislahden alue. Suomen Ympäristövaikutusten 
Arviointikeskus Oy. 1.2.2001

Silakan kutualueiden ja vesikasvillisuuden kartoitus Koivusaaren 
ympäristössä. Alleco ky 31.12.2002.

Koivusaaren osayleiskaava-alueen virtausmalliselvitys. Suomen Ym-
päristövaikutusten Arviointikeskus Oy. 22.10.2010

Koivusaaren luontotiedot, Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2011

Koivusaaren rantojen vesiluonnon suunnitelma ”Vellamon puutar-
hat” Alleco Oy 14.7.2011

Koivusaaren osayleiskaavan meriluontoon liittyvät selvitykset: kalat, 
kutualueet, pohjaeläimet, Alleco Oy 26.11.2012 

Lepakoiden huomioon ottaminen Koivusaaren rakentamisessa, 
Wermundsen Consulting Oy 19.9.2012

Lausunto Koivusaaren osayleiskaavaehdotuksen virtausolosuhteista. 
Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy. 2012 

Koivusaaren asemakaava-alueen virtausmalliselvitys, Suomen Ym-
päristövaikutusten Arviointikeskus Oy 8.10.2014

Koivusaari, maisemalliset ja ympäristölliset näkökohdat. Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2001

Koivusaari - kaupunkimaisemalliset tavoitteet, kaupunkisuunnittelu-
virasto 17.8.2007

AINEISTO
Lauttasaaren rakennusinventointi 2001-2002, Helsingin kaupungin-
museo, Hilla Tarjanne

Länsiväylän liikennekäytäväselvitys 2007

Länsiväylän aluevaraussuunnitelman luonnos välillä Kehä I-Lemis-
saarentie, Ramboll 27.12.2010

Länsiväylän aluevaraussuunnitelma välillä Kehä I-Lemissaarentie, 
Ramboll 2012 

Länsiväylä Lauttasaaressa, katumaisemmat vaihtoehdot

Periaatteellisia maankäyttövaihtoehtoja kevennetyn Länsiväylän tie-
liikennealueelta vapautuvan alueen käytöstä ja kadun suunnittelusta 
suuntaa antavine kustannusvaikutuksineen, kaupunkisuunnitteluvi-
rasto Koivusaari-projekti, L-os 2012

Länsiväylän aluevaraussuunnitelma Kehä I-Lemissaarentie, Ramboll 2012 

Koivusaaren osayleiskaavan meluselvitys Ramboll 2014

Länsiväylän kattamisen ilmanlaatuvaikutusten arviointi Katajaharjus-
sa, Ilmatieteen laitos 27.6.2008 ja 9.12.2008

Koivusaaren kaatopaikan laajuuden määrittäminen. VTT Yhdyskun-
tatekniikka 13.9.2000

Koivusaaren haitta-ainetutkimus v. 2000. Suomen IP-Tekniikka Oy. 
21.12.2000

Koivusaari, maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvi-
ointi. Finnish Consulting Group. 28.10.2010

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, Koivusaaren se-
dimenttitutkimukset, tutkimusraportti, Finnish Consulting Group, 
29 5.2009

Koivusaaren osayleiskaava-alue, sedimentin kunnostusperiaatteet. 
Finnish Consulting Group. 8.11.2010

Koivusaaren osayleiskaava-alue, pintasedimentin kunnostusme-
netelmien kustannus-hyötytarkastelu. Finnish Consulting Group. 
8.11.2010

Koivusaaren osayleiskaava, pohja- ja rantarakennesuunnitelma. Fin-
nish Consulting Group. 22.12.2010

Katajaharjun Länsipään ja Koivusaaren kattaminen; Liikennetunne-
leiden alustava yleissuunnitelma, Fundatec Oy, Trafix Oy 3.1.2011

Länsiväylän kattaminen Koivusaaren kohdalla, SITO Oy/Fundatec 
2.12.2013

Koivusaaren osayleiskaava, pohja- ja rantarakennesuunnitelma, 
WSP Oy. 14.3.2014

Koivusaaren kaavoitus, tuulisuus WSP Finland OY 2012

Viitesuunnitelmat

Erillisselvitykset
Luonto

 

Maisema

Rakennushistoria

Liikenne

Melu

Päästöt

Tekniset selvitykset
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Metro-/raideyhteys välillä Ruoholahti-Matinkylä, Ympäristövaikutus-
ten arviointiselostus (YVA), Jaakko Pöyry infra, Strafica, Ramboll, Hel-
singin kaupunki, Espoon kaupunki, Liikenne- ja viestintäministeriö, 
YTV 2005

Länsimetro, hankesuunnitelma. Länsimetro Oy, Helsingin kaupunki, 
Espoon kaupunki 30.6.2008

Kaupallisten palvelujen mitoitus ja sijoittuminen 
Koivusaaressa,toimitilojen mitoitus, sijoittuminen ja luonne Koivu-
saaressa, y-os 3.9.2012

Kaupunkisuunnitteluviraston sisäinen ideakilpailu Koivusaaren 
suunnittelusta 3.–7.9.2007

Kilpailuohjelma 3.9.2007
Arvostelupöytäkirja 8.10.2007

Koivusaaren yleinen kansainvälinen ideakilpailu 12.8–10.11.2008
Kilpailuohjelma 12.8.2008
Arvostelupöytäkirja 24.2 2009
Arkkitehtuurikilpailuja kilpailuliite 7/2009, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA 

Aalto yliopiston arkkitehtuurin laitoksen opiskelijakilpailu puusta 
rakennetun (puustudio) pursiseuran kerhorakennuksen suunnitte-
lusta 2010–2011

Opiskelijakilpailu ”Länsiväylän portti” Oulun yliopiston arkkiteh-
tuurin osaston, Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurilai-
toksen sekä Aalto yliopiston arkkitehtuurin laitoksen ja muotoilun 
laitoksen opiskelijoille teräksestä rakennetun (terässtudio) hotelli - 
toimisto- ja liikerakennusten korttelista Koivusaaren metroaseman 
tuntumaan 12.9.2011–15.12.2011. 

Kilpailuohjelma 12.9.2011
Arvostelupöytäkirja 20.4 2012

Metroliikenne

Elinkeinot

Kilpailut
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