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Vattuniemen keskeisimmät alueet ovat muuttumassa Vattuniemen suunnitteluperiaatteiden 2018 

mukaisesti pääosin asuinkäyttöön. Alueelle suunnitellusta rakennettavasta kerrosalasta tulee noin neljäsosa 

rakennettavaksi toimitilana toimisto- ja liiketilakäyttöön.

Muuttuvat tontit sijaitsevat Itälahdenkadun varrella ja Heikkilänaukion ympärillä. Heikkiläntien 

pohjoisreunalla ja Vattuniemenkadun risteyksessä sijaitsevat kolme tonttia ovat mukana muutosalueessa. 

Muutosalueeseen kuuluvat myös Heikkilänaukio, tärkeä jalankulku- ja pyöräily-yhteys Heikkilänaukiolta

puiston läpi Haahkapolulle ja edelleen pohjoiseen metroasemalle. Lisäksi Särkinimentiellä sijaitsevan 

päiväkodin tontin laajentamista etelään ja sen pohjoispuoleisen tontin liittämistä osaksi Merikylpylän 

puistoa suunnitellaan.
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VATTUNIEMEN KESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 
OAS: YLEISKUVAUS 



VATTUNIEMEN KESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT  

Asemakaavan muutos koskee Vattuniemen keskuksen aluetta, useita tontteja, joiden 

käyttötarkoitus on muuttumassa teollisuus- varasto- ja toimitiloista pääosin asumiseen. 

Kaikkiaan uutta asumista tulee alueelle vähintään 100 000 k-m2.

Toimitiloja on tarkoitus sijoittaa 25 % kokonaiskerrosalan määrästä, alueelle vähintään 30 000 k-m2. 

Toimitiloja ovat toimisto-, liike- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomat teollisuustilat. Toimitiloja 

suunnitellaan sijoitettavaksi Heikkilänaukion ympärille ja keskeisten katujen, kuten Itälahdenkadun 

varrelle.

Heikkilänaukion katujärjestelyt on tarkoitus muuttaa aukion reunoilla kulkeviksi hidaskaduiksi ja 

yhdistää aukion alueet oleskelua, virkistystä ja erilaista vapaa-ajan toimintaa varten tarkoitetuksi 

yhteiseksi alueeksi, jota reunustaisivat erityisesti kaupallisten palveluiden tilat.

Kävely- ja pyöräily-yhteyden aukiolta pohjoiseen metrolle on suunniteltu kulkevaksi aukion 

pohjoispuolella osoitteessa Heikkiläntie 2 sijaitsevan tontin kautta Itälahdenkadun suuntaisesti 

puiston läpi ja edelleen Haahkapolkua pitkin. Kadun järjestelyjä on samalla tarkoitus selkeyttää. 

Itälahdenkadun katutilaa rajataan selvemmin rakennuksilla ja sen varrelle sijoittuu liiketilaa, 

toimistotilaa ja mahdollisesti pieniä aukioita. Itälahdenkadun länsireunaan suunnitellaan puuriviä ja 

itäreunalle kadunvarsipysäköintiä. 

Nahkahousuntie, joka suljettiin aikanaan teollisuuden liikenteen vuoksi, suunnitellaan avattavaksi 

uudelleen Särkiniementielle.  Alueen teollisen historian vuoksi alueen korttelit ovat suuria, ja 

poikittaisia yhteyksiä on niukasti. Sulun avaaminen auttaa asukasliikennettä jakaantumaan 

tasaisemmin koko Vattuniemen alueelle.

Koulu ja päiväkotirakennuksen voi tarpeen tullen rakentaa Särkiniementien varren etelään päin 

laajennetulle päiväkodin tontille. Rakennus on enimmillään 3-kerroksinen ja noin 10 000 k-m2 

suuruinen.

Luonto-arvoiltaan merkittävä rakentamaton tontti Särkiniementien varrella suunnitellaan 

yhdistettäväksi osaksi Merikylpylän puistoa.



Wavulinintien ja Itälahdenkadun 
kulmassa tontilla 31118/14
sijaitseva Vattuniemen teollisen 
historian vanhinta kerrostumaa 
edustava matala liikerakennus on 
tarkoitus säilyttää liiketilana ja suojella 
asemakaavalla.

Itälahdenkatu 18 osoitteessa, tontin 
31119/ 19 lounaiskulmassa sijaitseva 
viisikerroksinen suojeluarvoja omaava 
toimistorakennus, joka kuuluu teollisen 
historian vielä säilyneisiin vanhimpiin 
rakennuksiin, on tarkoitus suojella 
asemakaavalla ja muuttaa asuinkäyttöön. 

Vattuniemenranta 2 osoitteessa, tontilla 
31133/ 7 sijaitseva arkkitehti Else 
Aropaltion suunnittelema 
teollisuusrakennus on tarkoitus säilyttää ja 
suojella asemakaavalla.
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SUUNNITELMA
Konsepti



SUUNNITELMA
Aukion tunnelma/ 
referenssejä



SUUNNITELMA
Heikkilänaukion hahmo



SUUNNITELMA
Materiaalit



SUUNNITELMA
Toiminnallisuus



SUUNNITELMA
Kevyt liikenne



PIIRUSTUKSET
Suunnitelma 1:500



PIIRUSTUKSET
Leikkaukset 1:200



ITÄLAHDENKATU



ITÄLAHDENKATU
Itälahdenkadun katutilaa rajataan selvemmin rakennuksilla ja sen varrelle 

kadun tasoon voi sijoittaa liiketilaa, toimistotilaa ja mahdollisesti pieniä 

aukioita. Itälahdenkadun länsireunaan istutetaan kookkaiden puiden rivi 

ja itäreunalle sijoitettaan kadunvarsipysäköintiä.

Kävely- ja pyöräily-yhteys Itälahdenkadulta Vattuniemenkujalle on 

tarkoitus kulkea osoitteessa Itälahdenkatu 27 sijaitsevan tontin läpi ja 

yhteys Heikkilänaukiolta pohjoiseen metrolle osoitteessa Heikkiläntie 2 

sijaitsevan tontin ja puiston läpi ja edelleen Haahkapolkua pitkin. 



ITÄLAHDENKATU



KOULU JA PÄIVÄKOTI



KOULU JA PÄIVÄKOTI
Lauttasaaren nykyistä ja tulevaa asukasmäärää 

palvelemaan on Särkiniementien varrella 

sijaitsevan päiväkodin tonttia tavoitteena laajentaa 

etelän suuntaan, tontille olisi mahdollista tarpeen 

tullen rakentaa saman suuruiset tilat yhdistetylle 

koululle ja päiväkodille kuin Vattuniemenkujalle on 

parhaillaan rakenteilla. 

Päiväkodin tontin pohjoispuolella Särkiniementien 

varrella sijaitseva luontoarvoiltaan merkittävä 

rakentamaton tontti on tarkoitus yhdistää osaksi 

Merikylpylän puistoa. Tontilla on luontoarvoja, 

joiden halutaan säilyvän ja rikastuttavan puiston 

luontoa.



KIINTEISTÖT



HEIKKILÄNTIE 7
Tontille 31114/ 9 osoitteessa Heikkiläntie 7 on 

suunniteltu neljä 6- 10 –kerroksista 

asuinkerrostaloa ja yksi 6- kerroksinen 

toimistorakennus Vattuniemenkadun varrelle. 

Liiketiloja on suunniteltu sijoitettavaksi tontin 

pohjoiseen päätyyn kaduntasoon. 

Tontin pinta-ala on 6 629,5 m2, 

rakennusoikeus on 14 585,00 k-m2 ja 

tehokkuus on e= 2.2. 

Asuinkerrosalaa 10 939,00 k-m2, 
toimitilakerrosalaa 3 646,00 k-m2.



HEIKKILÄNTIE 7



HEIKKILÄNTIE 7



HEIKKILÄNTIE 8



HEIKKILÄNTIE 8



HEIKKILÄNTIE 8



WAVULININTIE 4 - 6

Tonteille 31118/ 14 ja 31118/ 13 

osoitteessa Wavulinintie 4 ja 6 on katua 

rajaamaan suunniteltu sijoitettavaksi 6-

kerroksinen asuinkerrostalo, jonka 

eteläpuolelle on sijoitettu 12-kerroksinen 

asuinkerrostalo Heikkiläntien näkymän 

päätteeksi.

Itälahdenkadun varrella sijaitsee yksi 

matala Vattuniemen teollisen historian 

vanhimpia säilyneitä rakennuksia, joka 

on tarkoitus suojella asemakaavalla ja 

säilyttää liiketilana. Tähän 

rakennukseen liitettäväksi on suunniteltu 

matala 3-kerroksinen liiketila- ja 

toimistosiipiosa tontin etelärajan 

suuntaisesti päädyn sijoittuessa 

Itälahdenkadun varrelle. 

Tonttien pinta-ala on 4 278,0 m2, 

rakennusoikeus on 10 387,00 k-m2 ja 

tehokkuus on e= 2.4. Asuinkerrosalaa 7 

790,00 k-m2, toimitilakerrosalaa 2 

597,00 k-m2.



WAVULININTIE 4 - 6



WAVULININTIE 4 - 6



HEIKKILÄNTIE 2 

Heikkilänaukion pohjoiselle reunalle tontille 31112/ 28 

osoitteessa Heikkiläntie 2 on suunniteltu idän puolelle 

10 - 12- kerroksinen asuinkerrostalo, jonka kadun 

tasossa sijaitsee liiketilaa. 

Tontin läpi on tarkoitus sijoittaa jalankulku- ja 

pyöräilyreitti pohjoiseen kohti metroasemaan. Tontin 

lännen puoleiseen osaan on suunniteltu 4-kerroksinen 

hotelli - ja liiketilarakennus. 

Tontin pinta-ala on 3 140,0 m2, rakennusoikeus on 8 

792,00 k-m2 ja tehokkuus on e= 2.8. Asuinkerrosalaa 
6 594,00 k-m2, toimitilakerrosalaa 2 198,00 k-m2. 

Heikkilänaukiota rajaamaan tontille 31131/ 13 osoitteessa 

Itälahdenkatu 27 on kadun kulmaan suunniteltu 12-

kerroksinen asuinkerrostalo. Melkonkadun kulmaan ja 

kadun varrelle on suunniteltu 6 - 8-kerroksisia 

asuinrakennuksia. 

Tontin läpi Itälahdenkadulta Vattuniemenkujalle on 

suunniteltu jalankulku- ja pyöräilyreitti. Rakennusten 

kaduntasoon on suunniteltu liiketilaa 2 200 k-m2 ja 

Itälahdenkadun varrelle 4-kerroksinen toimistorakennus. 

Tontin pinta-ala on 6 955,00, rakennusoikeus on 

19 474,00 k-m2 ja tehokkuus on e= 2.8. Asuinkerrosalaa 
14 605,00 k-m2, toimitilakerrosalaa 4 868,00 k-m2.  

ITÄLAHDENKATU 27



HEIKKILÄNTIE 2



HEIKKILÄNTIE 2



ITÄLAHDENKATU 27



ITÄLAHDENKATU 27



ITÄLAHDENKATU 27



HEIKKILÄNTIE 10 
Puiston laidalle tontille 31111/ 2 

osoitteessa Heikkiläntie 10 on suunniteltu 

kaksi pistemäinen 5 ½-kerroksinen 

asuinkerrostalo. 

Tontin rakennusoikeus on sijoitettu puiston 

laidalle lamellia kapeampina 

noppamaisena erillisenä rakennuksena, 

jonka molemmin puolin jäävät vapaat 

näkymät puistoon. 

Tontin pinta-ala on 1 600 m2, 

rakennusoikeus on 2 560 k-m2 
asuinkerrosalaa ja tehokkuus on e= 1.6



HEIKKILÄNTIE 10



HEIKKILÄNTIE 10



ITÄLAHDENKATU 22b, 
20, 18, 23, 25 



ITÄLAHDENKATU 22b

Tontille 31118/ 18 osoitteessa 

Itälahdenkatu 22b ja sen edustalla olevalle 

pysäköintialueelle on suunniteltu kaksi 

asuinkerrostaloa, joista Itälahdenkatua 

rajaa 12- kerroksinen rakennus ja tontin 

takaosaan on sijoitettu 7-kerroksinen 

asuinrakennus. 

Tontin pinta-ala on 5 521,00 m2. Ehdotettu 

rakennusoikeus on 12 200,00 k-m2, josta 

asuinkerrosalaa on 11 800,00 k-m2 ja 

liiketilaa kaduntasossa 400,00 k-m2. 

Tehokkuus on e = 2.21



ITÄLAHDENKATU 22b



ITÄLAHDENKATU 18 

Tontille 31118/ 18 osoitteessa Tontille 31119/ 19 

osoitteessa Itälahdenkatu 18 ja sen edustalla 

olevalle pysäköintialueelle on suunniteltu 7 - 8 

kerroksisia asuinkerrostaloja, joiden alimpiin 

kerroksiin sijoittuu liiketilaa noin 600 k-m2. Tontin 

lounaiskulmassa sijaitseva viisikerroksinen 

suojeluarvoja omaava toimistorakennus on 

tarkoitus suojella asemakaavalla ja muuttaa 

asuinkäyttöön. 

Tontin ja sen edustalla olevan pysäköintialueen 

pinta-ala on 8 420,00 m2, suunnitteluperiaatteiden 

mukainen rakennusoikeus on 18 524,00 k-m2 ja 

tehokkuus on e= 2.2. Asuinkerrosalaa 13 893,00 k-

m2, toimitilakerrosalaa 4 631,00 k-m2. 

Ehdotettu rakennusoikeus on 17 500,00 k-m2, 

josta asuinkerrosalaa on 16 900,00 k-m2 ja 

liiketilaa kaduntasossa 600,00 k-m2. Tehokkuus 

e = 2.08.



ITÄLAHDENKATU 20 

Tontille 31119/ 9 osoitteessa Itälahdenkatu 20 ja sen 

edustalla olevalle pysäköintialueelle on suunniteltu kaksi-

kerroksista asuinkerrostaloa. 

Tontin ja pysäköintialueen pinta-ala on 2 740,00 m2, 

suunnitteluperiaatteiden mukainen rakennusoikeus on 6 

028,00 k-m2 ja tehokkuus on e= 2.2. Asuinkerrosalaa 4 

521,00 k-m2, toimitilakerrosalaa 1 507,00 k-m2. 

Ehdotettu rakennusoikeus ja samalla asuinrakennusoikeus 

on 6 000,00 k-m2. Tehokkuus e=2.19



ITÄLAHDENKATU 18



ITÄLAHDENKATU 20



ITÄLAHDENKATU 25

Teollisuus ja varastorakennusten tontti 

31131/ 14 osoitteessa Itälahdenkatu 25 

suunnitellaan muutettavaksi kokonaan 

uuteen toimisto- ja liiketilakäyttöön. Tonttien 

31118/ 18, 31119/ 19, 31119/ 9 

toimitilakerrosala keskitetään tontille 31131/ 

14.

Tontin pinta-ala on 3 020,00 m2. Ehdotettu 

toimitilarakennusoikeus on kaikkiaan 

11 500,00 k-m2 ja tontin tehokkuus on e= 

3.8. 



ITÄLAHDENKATU 25



ITÄLAHDENKATU 23

Tontille 31131/ 5 osoitteessa Itälahdenkatu 23 on 

kadun varrelle suunniteltu 9-kerroksinen asuin- ja 

toimistorakennus. Melkonkatua rajaamaan on 

puolestaan suunniteltu 6-kerroksinen asuin- ja 

toimistorakennus. 

Tontin pinta-ala on 3 000,00 m2, rakennusoikeus 

on 8 400,00 k-m2 ja tehokkuus on e= 2.8. 

Asuinkerrosalaa 6 300,00 k-m2, toimitilakerrosalaa 
2 100,00 k-m2. 



ITÄLAHDENKATU 23



MELKONKATU 16

Tontille 31131/ 8, osoitteessa Melkonkatu 16, on 

suunniteltu asumisen ja toimisto- ja liiketilan hybridi-

rakennus. 

Nahkahousuntien varrelle sijoittuu 6-kerroksinen rakennus, 

jonka kaksi alinta kerrosta toimii liike- ja yhteistilana tai 

työhuoneina ylempien kerrosten ollessa asuinkäytössä. 

Melkonkadun varrelle sijoittuu toinen 6-kerroksinen 

rakennus. 

Tontin pinta-ala on 2 028,00 m2, rakennusoikeus on 

4 462,00 k-m2 ja tehokkuus on e= 2.2. Asuinkerrosalaa 

3 346,00 k-m2, toimitilakerrosalaa 1 116,00 k-m2.  



MELKONKATU 16



MELKONKATU 16



Alueen muuttuessa yhä enemmän asuntovaltaiseksi on poikittaisten 
yhteyksien tarve lisääntynyt. Katuverkkoa ja kävely-ja pyöräily-
ympäristöä kehitetään poikittaisten yhteyksien osalta yksityisen 
maanomistuksen puitteissa toimivampaan suuntaan myös 
myöhempien asemakaavamuutosten yhteydessä. 

Uutena poikittaisena yhteytenä tontin 31131/ 13, osoitteessa 
Itälahdenkatu 27, läpi Itälahdenkadulta Vattuniemenkujalle on 
suunniteltu jalankulku- ja pyöräilyreitti. 

Heikkilänaukion pohjoispuolella sijaitsevan tontille 31112/ 28, 
osoitteessa Heikkiläntie 2, on suunniteltu jalankulku- ja pyöräilyreitti 
pohjoiseen Pajalahden puiston läpi luoteeseen Haahkapolulle kohti 
metroasemaa.

Joukkoliikenteen reitit ovat siirtymässä Wavulinintieltä
Kiviaidakadulle. Samalla nykyiset Kiviaidankadun ja Heikkiläntien 
nykyiset pysäkit on tarkoitus sijoittaa Heikkilänaukion edustalle 
siirtyvälle väylälle, joka jatkaa Kiviaidankatua länteen yhtyen 
Itälahdenkadun risteyksessä Wavulinintiehen.

Vattuniemen paikalliskokoojakatureitin muodostavat Särkiniementie 
ja Vattuniemenkatu. Nahkahousuntien ajokielto poistuu ja ajo 
sallitaan kaikkialla Vattuniemen katuverkossa. 

Ajonopeuksia rauhoitetaan tärkeimpien suojateiden kohdalla. 
Liikkuvan liikenteen tarpeet ovat ensisijaisia katutilan muihin 
toimintoihin nähden.

Pysäköintipaikkoja sijoitetaan Itälahdenkadun varteen, sekä 
Heikkiläntielle.

Pyöräteiden tavoiteverkkoa on tarkistettu Särkiniementiellä uuden 
kokoojakatuverkon mukaisesti ja pyöräily on ohjattu ajoradalle 
Itälahdenkadulla ja tonttikaduilla. Pyöräparkkeja on suunniteltu 
sijoitettavaksi sopiville kohdille.

LIIKENNE


