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Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemman, 27.3.2015 päivätyn, suunnitelman.  
Suunnittelualueen rajausta, asemakaavan nimeä, asemakaavoituksen tavoiteaikataulua ja 
suunnittelun lähtökohtia (hyväksytty yleiskaava ja osayleiskaava) on tarkistettu. 
 

VUOSAAREN MERI-RASTILAN TÄYDENNYSRAKENTAMISEN ASEMAKAAVA 
JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KÄYNNISTYY 
 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
 

 
 
Vuosaaren Meri-Rastila valmistui 1990-luvun alussa juuri ennen kuin 
metrolinja päätettiin rakentaa Vuosaareen. 25 vuoteen kaavahankkeen 
muutosalueella ei ole tehty merkittäviä muutoksia, vaikka erityisesti 
metron myötä alueen asukasmäärää ja palveluita olisi valtakunnallisten 
alueidenkäyttöperiaatteiden mukaisesti syytä lisätä. 
 
Meri-Rastilassa käynnistyy asemakaava ja asemakaavan muutos -
hanke, jonka tavoitteena on tiivistää olemassa olevaa kaupunkiraken-
netta huomattavasti. Asemakaavahankkeeseen kytkeytyy Helsingin 
kaupungin lähiöprojektin Meri-Rastilan julkisten kaupunkitilojen kehit-
tämishanke, jossa on tarkoitus parantaa alueen puistoja, aukioita, ka-
tualueita ja metroaseman ympäristöä. Hankekokonaisuudesta käyte-
tään nimeä Meri-Rastilan kaupunkiuudistus.  
 



HELSINGIN KAUPUNKI 
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO 

 Hankenro 4730_1  
 HEL 2015-002625 
25.11.2016 Oas 1201-01/16 2 (9) 

    

 
 

 
 

 

Suunnittelualue 

 
Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Rastilan metroaseman 
ympäristöä, Meri-Rastilan liikekeskusta, toria ja 1990-luvun alussa ra-
kennettua kerrostaloaluetta sekä asuinalueen sisäisiä puistoalueita, eli 
Haruspuistoa, Pohjavedenpuistoa, Rysäpuistoa, Ole Kandelininpuistoa, 
Ison Kallahden puistoa ja osaa Ullaksenpuistosta sekä katualueita. 
Alue rajautuu pohjoisessa Vuotiehen ja metrorataan, idässä Kallahden 
osa-alueen asuinkortteleihin, etelässä rivitalopainotteisiin kortteleihin ja 
lännessä puistoalueeseen. Asemakaavoitus koskee kortteleita 54003, 
54036, 54112 ja 54210–54232. OAS:n päivityksen yhteydessä suunnit-
telualueen rajausta on laajennettu koilliskulmassa, jotta uudet kadut 
saadaan osaksi kaavahanketta. 
 
Meri-Rastila sijaitsee Rastilan metroaseman eteläpuolella. Alue tukeu-
tuu liikenteellisesti metroon, Vuotiehen ja alueen läpi kulkevaan bussi-
liikenteeseen. Vuoden 2015 syksyllä poikittainen runkolinja 560 aloittaa 
liikennöinnin. Linjan reitti kulkee Rastilasta Meri-Rastilan läpi Vantaan 
Myyrmäkeen. 
 
Kaava-alueella on tällä hetkellä noin 173 000 k-m2 rakentunutta raken-
nusoikeutta. Alue on asuinkerrostalovaltaista. Metroaseman yhteydes-
sä on jonkin verran liikerakentamista ja huoltoasema. Alueella on myös 
mm. kouluja, päiväkoteja, nuorisotalo ja kappeli. Korttelitehokkuus on 
n. 0,3-0,8. 
 

Suunnittelun tavoitteet 

 
Asemakaavahankkeen on tarkoitus toteuttaa Helsingin kaupunginhalli-
tuksen hyväksymää kaupungin strategiaohjelmaa ja kaupunkisuunnitte-
lulautakunnan hyväksymää kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuun-
nitelmaa, jossa on kaupunkisuunnitteluviraston strategian toteuttamis-
ohjelma. Lisätietoja verkkosivuilta:  
 
www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-
talous/strategiaohjelma/ 
 
Hankkeen tarkoituksena on tukea myös kaupunginhallituksen 
(2.4.2012, § 324) hyväksymän Lähiöprojektin projektisuunnitelman 
2012–2015 tavoitteita. Projektin päätavoitteena on Helsingin esikau-
punkialueen imagon vahvistaminen edistämällä asunto- ja toimitilara-
kentamista, korostamalla kaupunginosien vahvuuksia ja alueidentiteet-
tiä sekä tukemalla saavutettavien palvelujen edellytyksiä osana viih-
tyisää kaupunkiympäristöä.  

http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/strategiaohjelma/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/strategiaohjelma/
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Alueen täydennysrakentaminen 

 
Kaupungin strategiassa on määritelty, että nykyistä kaupunkirakennetta 
tulee tiivistää joukkoliikenneyhteyksien varteen. Kaupunkisuunnitteluvi-
raston strategian toteuttamisohjelmassa on todettu, että täydennysra-
kentamista edistetään kaikkialla kaupungin alueella, erityisesti raidelii-
kenteen asemien ympäristöissä. 
 
Meri-Rastilan asemakaavoituksella pyritään saamaan alueelle 
170 000 - 250 000 k-m2 lisää rakentamista, mikä tarkoittaa noin  
3300–4600 uutta asukasta. 
 
Täydennysrakentamista tutkitaan olemassa oleville tonteille sekä vi-
heralueille. Pysäköinnin kehittämistä ja piha-alueiden toimivuutta pyri-
tään edistämään täydennysrakentamisen suunnittelun yhteydessä. 
 

Ekologisuus, julkinen liikenne ja palvelut 
 
Tiivistyvä kaupunkirakenne on energiatehokas ja mahdollistaa asuk-
kaille julkisen liikenteen ja palveluiden läheisyyden. Kaupungin strate-
giassa on määritelty, että kestävää liikkumista tulee edistää lisäämällä 
kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteessä. Kaupunki-
suunnitteluviraston strategian toteuttamisohjelmassa on määritelty, että 
esikaupunkien keskuksista suunnitellaan kaupunkikeskustoja, joissa on 
sekoittunut kaupunkirakenne, kaupunkimainen ympäristö ja arjen pal-
velut. 
 
Asemakaavoituksella pyritään tiivistämään kaupunkirakennetta erityi-
sesti metroaseman välittömässä läheisyydessä. Asemakaavahankkeen 
yhteydessä tutkitaan koulun laajentumista, uusia päiväkoteja sekä kau-
pan palvelujen ja pienyrittäjien tilojen lisäämistä. Tämän mahdollistaa 
asukasmäärän kasvu alueella. 
 

Alueen imago, kaupunkitilan ja kaupunkikuvan laatu 
 
Kaupungin strategiassa on määritelty, että kaupunginosien tulee kehit-
tyä eloisina ja houkuttelevina. Kaupunkisuunnitteluviraston strategian 
toteuttamisohjelmassa on korostettu ihmisen mittakaavaa kaupunkiti-
lassa. 
 
Alueella on paljon tunnistettavia vahvuuksia, kuten merellisyys, maas-
tonmuodot, yhtenäinen arkkitehtoninen luonne ja luonnon läheisyys. 
Tavoitteena on korostaa alueen vahvuuksia ja samalla parantaa kau-
punkikuvaa ja kaupunkitilaa sekä turvallisuutta, yhteisöllisyyttä, toimin-
nallisuutta ja yhteenkuuluvuutta ympäröiviin alueisiin.  
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Asumisen laatu ja rakentamisen energiatehokkuus 

 
Kaupungin strategiassa nostetaan esiin monipuoliset asumisvaihtoeh-
dot. Kaupunkisuunnitteluviraston strategian toteuttamisohjelmassa ko-
rostetaan energiatehokkaan rakentamisen tärkeyttä ja todetaan, että 
suunnitelmissa tulee huomioida myös rakennetun ympäristön elinkaari 
ja kokonaistaloudellisuus. 
 
Asemakaavahankkeen tavoitteena on monipuolistaa Meri-Rastilan 
asuntokantaa, jotta alueelta löytyy asuntoja eri elämäntilanteisiin. Uu-
sien rakennusten laatuun ja energiatehokkuuteen on tarkoitus kiinnittää 
erityistä huomiota. Olemassa olevien rakennusten korjaamista, ener-
giasaneerausta ja esteettömyyttä pyritään edesauttamaan täydennys-
rakentamisen avulla. 
 

Virkistysalueet, reitit ja liikunta 
 
Kaupunkisuunnitteluviraston strategian toteuttamisohjelmassa on mää-
ritelty, että kaavoissa varataan riittävästi tilaa virkistysalueille ja liikun-
taan. Virkistysreitistöt ja viherverkostot suunnitellaan jatkuviksi ja hyvin 
saavutettaviksi. 
 
Asemakaavoituksessa on tavoitteena parantaa reittejä alueen sisällä 
sekä yhteyksiä viereisten alueiden palveluihin, erityisesti kävellen ja 
pyörällä. Tavoitteena on myös huomioida alueen luontoarvot ja vahvis-
taa puistojen monipuolisia käyttömahdollisuuksia sekä parantaa asuk-
kaiden mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa. 
 

Vuorovaikutus 
 
Kaupungin strategiassa on painotettu demokratian ja osallisuuden vah-
vistumista. Nuorille suunnattuja vuorovaikutusmenetelmiä on haluttu 
parantaa. 
 
Meri-Rastilan asemakaavahankkeessa korostetaan vuorovaikutuksen 
ja osallistamisen merkitystä. Kaavahankkeessa pyritään kehittämään 
uusia toimintatapoja, joilla asukkaiden ja muiden osallisten osallistumi-
nen on entistä toimivampaa ja vuoropuhelu viranomaisten kanssa on 
sujuvaa ja merkityksellistä. 
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Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen  

 
Asemakaavoituksen tavoiteaikataulu ja vaiheet 

 
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä  
28.11.–19.12.2016 
 
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen pohjalta on tarkoitus laatia 
kaavaehdotus kahdessa osassa. Tavoitteena on, että ehdotukset esi-
tellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuosien 2018 ja 2019 aikana. 
 
Lautakunnan puoltamat ehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville ja 
niistä pyydetään viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi teh-
dä muistutuksen nähtävilläoloaikana. 
 
Tavoitteena on, että kaavaehdotukset ovat kaupunginhallituksen ja 
kaupunginvaltuuston käsiteltävänä vuosina 2018 ja 2019. 
 

Osallistuminen ja aineistot 
 
Alueen suunnittelusta järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuus tiistai-
na 29.11.2016 klo 17.30 - 20.00 Meri-Rastilan ala-asteella, Jaluspolku 
3. Tilaisuudessa esitellään kaavaluonnosaineistoa ja alustavaa liiken-
nesuunnitelmaa. Suunnitelmiin voi lisäksi tutustua ja niitä voi kommen-
toida nähtävilläoloaikana osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/meri-rastila3. 
 
Kaavaluonnosaineisto, alustava liikennesuunnitelma ja tämä päivitetty 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 28.11.–19.12.2016. seu-
raavissa paikoissa: 

 Vuotalon aulassa, Mosaiikkitori 2 

 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2 

 www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt 
 
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään toimitta-
maan viimeistään 19.12.2016. 
 
Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Helsingin kaupunki, 
Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN 
KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13), 
sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi, faksilla (09) 655 783 tai suulli-
sesti kaavan valmistelijalle. 
 
Hankkeen etenemistä voi seurata tilaamalla sähköpostiin uutiskirjeen 
osoitteessa: www.hel.fi/ksv/uutiskirjeet/. 
 

http://www.hel.fi/ksv/uutiskirjeet/
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Suunnitteluaineistoihin voi tutustua Helsingin karttapalvelussa: 
www.kartta.hel.fi/suunnitelmat. 
 
Kaavaluonnoksen valmistumisesta ja osallistumismahdollisuuksista tie-
dotetaan verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja ilmoituksella Vuo-
saari-lehdessä sekä kirjeitse osallisille. Asunto-osakeyhtiöiden osak-
kaille ja asukkaille kirjeet toimitetaan isännöitsijöiden välityksellä.  
 
Kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella, 
joka julkaistaan Helsingin Sanomissa, Huvudstadsbladetissa ja Metro -
lehdessä sekä verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset. 
 
Kaupunkisuunnitteluviraston suunnitelmia voi seurata myös Suunnitel-
mavahdilla. Tilaa Suunnitelmavahti sähköpostiisi. Se lähettää ilmoituk-
sen, kun nähtäville tulee kaavoja tai liikennesuunnitelmia, joista voi ker-
toa mielipiteensä tai jättää muistutuksen. Maksuttoman palvelun voi ti-
lata osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmavahti. 
 
Seuraa kaupunkisuunnittelun tapahtumia sosiaalisessa mediassa! 
facebook.com/helsinkisuunnittelee 
twitter.com/ksvhelsinki 
 

Osalliset 
Alueen suunnittelussa osallisia ovat alueen ja lähialueiden maanomis-
tajat, asukkaat ja yritykset sekä seuraavat seurat, yhdistykset ja asian-
tuntijaviranomaiset: 
 

 Vuosaari-toimikunta, Vuosaaren asukasyhdistys, Pro Meri-
Rastila, Vuosaari-Seura ry, Vuosaari-Seura Rastila, Vuosaari-
Säätiö, Vuosaaren somaliyhteisö, Puotila-seura, Marjaniemi-
seura, HEKA-Vuosaari Vuokralaistoimikunta, Vuosaaren perus-
koulujen ja vanhempien yhteistyöfoorumi, Monikulttuurinen per-
hekeskus, Yhteiset Lapsemme ry 

 Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry, Kaupunkimetsäliike 

 Helsingin Yrittäjät, Itä-Helsingin yrittäjät ry 

 Kaupungin asiantuntijaviranomaiset: Asuntotuotantotoimisto 
(Att), Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL), Helsingin taide-
museo, kaupunginmuseo, kiinteistövirasto / geotekninen osasto, 
kiinteistövirasto / tilakeskus, kiinteistövirasto / tonttiosasto, kiin-
teistövirasto / kaupunkimittausosasto, liikuntavirasto, nuorisoasi-
ainkeskus, nuorisotalo Merirasti, opetusvirasto, Kallahden pe-
ruskoulu, Meri-Rastilan ala-aste, daghemmet Strandboden, kult-
tuurikeskus, kaupungin kirjasto, pelastuslaitos, rakennusvalvon-
tavirasto, rakennusvirasto, sosiaali- ja terveysvirasto, varhais-
kasvatusvirasto, päiväkoti Siima, päiväkoti Merirasti, päiväkoti 

http://www.kartta.hel.fi/suunnitelmat
http://www.hel.fi/suunnitelmat
http://www.hel.fi/kaavakuulutukset
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
http://www.facebook.com/helsinkisuunnittelee
http://www.twitter.com/ksvhelsinki
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Katiska, päiväkoti Rastila, päiväkoti Vellamo, leikkipuisto Harus-
puisto, ympäristökeskus, kaupunginkanslia 

 Muut asiantuntijatahot: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus, Museovirasto, Uudenmaan liitto, Helen Oy, Helen 
Sähköverkko Oy, Helsingin seurakuntayhtymä, Helsingin seu-
dun liikenne (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymä (HSY) 

 muut ilmoituksensa mukaan  
 

Viranomaisyhteistyö  
 
Asemakaavahankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten 
kesken. Kaupungin eri hallintokuntien tavoitteet asemakaavoituksen 
suhteen on tarkoitus kirjata ja liittää kaavaluonnoksen aineistoon. Vi-
ranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään erillisin neuvotte-
luin. 
 
Lähiöprojektin Meri-Rastilan julkisten kaupunkitilojen kehittämishanket-
ta ja asemakaavahanketta on tarkoitus edistää yhtäaikaisesti ja tiiviissä 
vuorovaikutuksessa. 
 
Asemakaavoituksen yhteydessä pyritään tekemään palvelutilatarkaste-
lu kiinteistöviraston toimesta.  
 

Vaikutusten arviointi  
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja muut viranomaiset arvioivat kaavan val-
mistelun yhteydessä kaavan toteuttamisen vaikutuksia mm. ihmisten 
elinoloihin, kaupunkikuvaan, luontoon, maisemaan, talouteen, kulttuuri-
perintöön ja liikenteeseen. 
 

Suunnittelun lähtökohdat 

 
Kaavamuutos on tullut vireille Helsingin kaupungin aloitteesta.   
 
Alueen omistaa kaupunki sekä osittain yksityinen maanomistaja. 
Kiinteistövirasto valmistelee uuden asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen perusteella tarvittaessa maankäyttösopimuksen tontinomis-
tajan kanssa käytävissä neuvotteluissa. 
 
Kaava-alue on maakuntakaavassa tiivistettävää taajamatoimintojen 
aluetta. Alueen eteläreunassa on viheryhteystarve Ramsinniemeltä 
Kallahdenniemelle. 
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Yleiskaava 2002 määrittelee kaava-alueen kerrostalovaltaiseksi alu-
eeksi, jossa yhdistyy asuminen ja toimitilat. Alueella on kaupunkipuisto. 
Ranta-alueet on määritelty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti 
ja maisemakulttuurin kannalta merkittäviksi alueiksi. 
 
Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteena on tiivistää erityisesti asemien 
seutuja. Meri-Rastilassa tämä tarkoittaa huomattavaa asukasmäärän 
lisäystä. Yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) kaava-alue 
on pääosin A2 -asuntovaltaista aluetta. Metroaseman ympäristö on 
määritelty osittain C3 –lähikeskustaksi. Haruspuiston, Ison Kallahden 
puiston ja Ullaksenpuiston kohdalla on virkistys- ja viheraluemerkintä. 
Yleiskaavassa on merkitty pikaraitiotie- ja pyöräbaanayhteys Vartiosaa-
resta Ramsinniemen kautta Meri-Rastilaan ja siitä edelleen Vuosaaren 
keskustaan. Pyöräbaana on sijoitettu myös Vuotien varteen. Kaupungin 
kattava rantaraitti kulkee Meri-Rastilan rantoja pitkin. 
 
Asemakaavan muutos koskee 13 lainvoimaista asemakaavaa. Ne ovat 
vuosilta 1988–2012. Kaava-alueen länsireunalla on asemakaavoitta-
maton osa. Alueen eteläosassa sijaitsee muutamia asemakaavamer-
kinnällä suojeltuja huvilarakennuksia. Asemakaava-alue rajautuu Kal-
lahdenniemen Natura 2000 - alueeseen. 
 
Kaava-alueen länsipuolelle sekä osittain kaava-alueelle on tehty Meri-
Rastilan länsirannan osayleiskaava, joka on hyväksytty kaupunginval-
tuustossa 12/2013. Liikekeskuksen, huoltoaseman ja metroaseman 
korttelit on osayleiskaavassa merkitty keskustatoimintojen alueeksi.  
 
Helsingin kaupungin lähiöprojektin ja kaupunkisuunnitteluviraston yh-
dessä käynnistämän Meri-Rastilan kaupunkiuudistukseen liittyen on 
tehty asukasvuorovaikutusta jo ennen asemakaavahankkeen käynnis-
tymistä. Alueella on järjestetty työpajoja nuorille ja asukastapahtuma 
"Rastilan rieha", jossa asukkailta on kysytty näkemyksiä alueesta, sen 
kehittämisestä ja täydennysrakentamisen asemakaavahankkeen tavoit-
teista. Asukkaiden kommentit on huomioitu osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa laadittaessa. 
 
Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä: 

 Vaihtoehtoinen asemakaava Meri-Rastilaan, MEIDÄN OURCity 
ry 2012  

 Meri-Rastilan vaihtoehtotarkastelu -raportti, FCG Suunnittelu ja 
tekniikka 2013 

 Meri-Rastilan yhteisten tilojen parantaminen -raportti, Pro Meri-
Rastila -työryhmä 2014 
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 Vuosaaren maankäytön kehittämisperiaatteet, Helsingin kau-
punkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 
2014 

 Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt, Helsingin kaupunki-
suunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 

 Helsingin kestävä viherrakenne, Helsingin kaupunkisuunnittelu-
viraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 

 Meri-Helsinki yleiskaavassa, Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-
raston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 

 Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelma 2011-2020, Rakennusvi-
rasto 2011 

 Kallahdenniemen hoito- ja kehittämissuunnitelma, Rakennusvi-
rasto 2013 

 Kallahdenharjun luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunni-
telma v. 2014-2023, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2013 

 Moving in or moving out? Development of residential concentra-
tions of immigrants in Helsinki, Vilkama K. 2011 

 Meri-Rastila esteettisenä kokemuksena, Maula Jere 2001 
 

Lisätiedot: 
 
Linda Wiksten, arkkitehti, puhelin (09)310 37029, linda.wiksten(a)hel.fi 
 
Pia Sjöroos, projektipäällikkö, puhelin (09)310 37281, 
pia.sjoroos(a)hel.fi 
 
Eeva Väistö, liikennesuunnittelija, puhelin (09)310 37087,  
eeva.vaisto(a)hel.fi 
 
Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, puhelin (09)310 37085,  
maija.lounamaa(a)hel.fi 
 
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen toimisto, puhelin  
(09)310 37248, peik.salonen(a)hel.fi 
 
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin (09)310 
37436, tiina.antila-lehtonen(a)hel.fi 


