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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksen sisältö 

 
Asemakaavan muutoksessa tyhjä hotellitontti ja tyhjä toimistotontti 
Rastilan metroaseman vieressä muutetaan asuintonteiksi. Asuinraken-
nusoikeutta on yhteensä 20 300 k-m2 (asukkaita noin 500). Tontin 
54003/2 kerrosluku säilyy käytännössä ennallaan (10–11). Rakennus 
ulotetaan Vuoraitin ylle. Tontilla 54001/2 ja 3 kerrosluku nousee länsi-
kulman 6:sta tasaisesti palaten takaisin länsikulmaan 10 kerroksena. 
Pysäköintilaitoskortteli on ennallaan, kadut pääosin ennallaan. 
 

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet 
 
Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. Kaavaa on valmis-
teltu kumppanuuskaavana yhdessä tontinvaraajan Fira Oy:n kanssa. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat nähtävillä 
27.5.–16.6.2014. Mielipiteissä, joita esitettiin kaksi, oltiin vastustavalla 
kannalla tonttien asuntorakentamiseen ja haluttiin parempaa ja laajem-
paa maisemavaikutusten arviointia. Vaikutusarviota on tarkistettu ja 
havainneaineistoa lisätty. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi asemakaavan muutosehdotuk-
sen hyväksymistä 7.10.2014. 
 
Kaavaehdotus oli nähtävillä 30.10.–1.12.2014. Ehdotuksesta tehtiin yk-
si muistutus, jossa kannustettiin suurempiin kerroslukuihin voimassa 
olevaan kaavaan nähden. Saaduissa lausunnoissa kiinnitettiin huomio-
ta meluntorjuntaan, hiukkaspäästöihin ja metron aiheuttamaan runko-
meluun sekä julkisen liikenteen keskeytyksettömään toimintaan raken-
tamisen aikana.  
 
Asemakaavan muutosehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty 
kohdassa 7 Suunnittelun vaiheet. 
 

2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Helsingin seudun erityistavoitteet koskevat mm. asuintonttimaan riittä-
vyyttä ja asuntorakentamista joukkoliikenteen palvelualueelle. Asema-
kaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden kanssa. 
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Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa ja ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uu-
denmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoi-
mintojen aluetta, jälkimmäisessä myös tiivistettävää aluetta.  
 

Yleiskaava  
 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on kerrostalovaltaista aluetta. 
Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12.2013 Meri-Rastilan länsirannan 
osayleiskaavan, jossa kaava-alueen rakentamattomat korttelit ovat 
keskustatoimintojen aluetta (C), jolla asumisen osalta tulee selvittää lii-
kenteen ympäristöhaittojen torjunnan tarve. Osayleiskaava ei ole tullut 
voimaan tehtyjen kunnallisvalitusten vuoksi.  
 

Asemakaavat 
 
Alueella on korttelissa 54001 voimassa asemakaava nro 10320 (vah-
vistettu 13.1.1997). Kortteli on matkailua palvelevien liikerakennusten 
korttelialuetta KL-2. Rakennusoikeutta on 4  000 k-m2, ja kerrosluku on 
II–V. Kortteleissa 54002–54003 on voimassa asemakaava nro 11685 
(tullut voimaan 7.11.2008). Kortteli 54003 on toimisto- ja liikerakennus-
ten korttelialuetta (K), rakennusoikeutta on 3 600 k-m2, ja kerrosluku on 
10 ½. Kaava-alueeseen kuuluu myös kortteli 54002, joka on autopaik-
kojen korttelialuetta (LPA). 
 

Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
 

Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin 
ja valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin. 
 

Pohjakartta  
 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 4.2.2014. 
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Maanomistus 
 
Kaupunki omistaa alueen. 
 

Alueen yleiskuvaus 
 
Alue sijaitsee Vuosaaressa Rastilan keskustassa metroaseman vieres-
sä Rastilankallion kortteleiden lounaisreunassa kartanopuiston ja leirin-
täalueen naapurissa. 
 
Vuosaareen lännestä tultaessa kaava-alueen korttelit ovat ensimmäisi-
nä pohjoisen puolella. Rastilankallio koostuu II–VIII-kerroksisista ra-
kennuksista, jotka muodostavat suojaisia sisäpihoja ja keskelleen suo-
jaisan puiston. Retkeilijänkadun eteläpuolelle on rakentumassa VI-
kerroksisten asuintalojen rivi. 
 

Palvelut 
 
Meri-Rastilan ostoskeskus on suoraan Vuotien toisella puolella. Pieni 
lähimyymälä on tulossa viereiseen kortteliin. Erillisistä kaupallisista pal-
veluista mainittakoon Rastilan kartanon ravintola. Polttoaineen jakelu-
asema on Vuotien katualueen keskellä. 
 
Lähimmät lasten päiväkodit ja ala-asteen koulu ovat Rastilan asunto-
alueella. Yläaste ja muut Vuosaaren palvelut ovat yhden asemanvälin 
päässä metrolla. 
 
Rastilan uimaranta on näköetäisyydellä. Puotinkylänlahden ranta on 
osa Itäistä kulttuuripuistoa ja seudullista virkistysalueverkkoa. 
 
Rastilan metroasema sijaitsee kaava-alueen vieressä. Runkolinjan 560 
(ent. Jokeri 2), joka aloittaa liikennöinnin arviolta syksyllä 2015, pääte-
pysäkki tulee HSL:n linjastosuunnitelmien mukaan Rastilan asemalle.  
 
Kaavoitettavat korttelit sijaitsevat Karavaanikujan, joka on vähäliiken-
teinen päättyvä tonttikatu, ja Retkeilijänkadun, joka toimii paikallisena 
kokoojakatuna, varsilla. Molemmilla kaduilla on kadunvarsipysäköintiä. 
Ympäröivällä katuverkolla nopeusrajoitus on 40 km/h.  
 
Katuluokaltaan pääkatu Vuotie, johon kaava-alueen katuverkko ramppi-
järjestelyin liittyy, on Kehä I:n jatke ja läntinen sisääntuloväylä Vuosaa-
reen.  
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Retkeilijänkadun liikennemäärä on 2 700 ajon./vrk ja Vuotien 21 000 
ajon./vrk. Tämän ennustetaan kasvavan vuoteen 2035 28 000 ajoneu-
voon/vrk.  
 
Vuoraitti Vuotien ja kaava-alueen välissä on osa pyöräilyn laatukäytä-
väverkostoa. 
 

Luonnonympäristö 
 
Korttelin 54001 (Karavaanikatu 2) itäosassa on runsasta puustoa. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.  
 

Maaperä, kallioperä ja pohjavesi  
 
Maaperä on pääosin moreenia. Rastilan metroaseman pohjoispuolella 
esiintyy savialue, jossa savikerroksen paksuus on arviolta 1–3 metriä. 
Pohjaveden korkeus lähimmissä havaintopisteissä on vaihdellut välillä 
+4,41…+6,86. 
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Läheisten katujen sekä metroradan liikenteestä aiheutuu kaava-
alueelle melua. Metroliikenne aiheuttaa lisäksi kallio- ja maaperään vä-
rähtelyä, joka voi kytkeytyä radan läheisyyteen rakennettaviin raken-
nuksiin siinä määrin, että siitä aiheutuu sisätiloissa havaittavaa runko-
melua. 
 
Olemassa olevan tiedon mukaan alueella ei ole ollut sellaista toimintaa, 
josta olisi aiheutunut maaperän pilaantumista.  
 

3 
TAVOITTEET 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä asumista erinomaisten 
joukkoliikenteen palveluiden vieressä meren rannalla ja korkeatasoisen 
palvelu- ja viheralueverkoston piirissä. 
 
Toisena tavoitteena on täydentää Rastilan keskustaa ottamalla tyhjiksi 
jääneet tontit asumiskäyttöön. 
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4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Asemakaavan muutoksessa muutetaan kaksi Rastilan keskustan tyh-
jää toimitilatonttia asuntotonteiksi.  
 

Mitoitus 
 
Muutosalueen pinta-ala on 1,78 ha, josta 1,05 ha on katualuetta ja 0,50 
ha asuntokorttelimaata (AK). Katualue supistuu 0,07 ha. 
 
Asuinrakennusoikeutta on yhteensä 20 300 k-m2. Lisäksi asuintonttien 
katukerroksissa on yhteensä vähintään 200 k-m2 liiketilaa. 
 
Uusien asuintonttien tonttitehokkuudet ovat 3,7 ja 6,5. 
 

Asuinkerrostalojen korttelialueet (AK) 
 

Korttelia 54001 (Karavaanikatu 2) laajennetaan hiukan länteen Kara-
vaanikujan kääntöpaikalle. Rakennus kiertää korttelin rajoja myöten 
muodostaen suojaisan sisäpihan, se on matalimmillaan Vuoraitin reu-
nassa länsipäässä – neljä asuinkerrosta ja pihatason alapuolella 2 yh-
teistilakerrosta – ja nousee vastapäivään kiertäen takaisin länsipäähän 
8 + 2-kerroksiseksi.  
 
Korttelissa 54003 (Retkeilijänkatu 1) rakennus käännetään pohjois-
eteläsuuntaiseksi, jolloin vältetään yksinomaan etelään ja yksinomaan 
pohjoiseen avautuvat asunnot, ja ulotetaan ulokkeena Vuoraitin yli. Ra-
kennuksen korkeus on nykykaavan mukainen 10 ½ kerrosta. Oleskelu-
piha tulee sijoittaa kerrokseen 11. Tontin vapaa piha-alue kerroksessa 
1 tulee istuttaa oleskelupihan omaiseen tapaan, vaikka liikennemelu 
estää sen käytön virallisesti oleskelualueena. 
 
Tontille suunniteltava rakennus ei saa aiheuttaa haittaa julkisen liiken-
teen toiminnalle rakennusaika mukaan lukien. Palomuuri voidaan jättää 
rakentamatta tontin 54003/1 ja sen ulokkeen ja metron välisellä rajalla, 
kun paloturvallisuudesta huolehditaan korvaavin järjestelyin. Korttelin 
54001 kellarin käyttö autopaikoituksena edellyttää rajaseinien pois jät-
tämistä.  
 
Molempien kortteleiden ensimmäiseen kerrokseen tulee sijoittaa Kara-
vaanikadun puolelle liiketilaa vähintään 100 k-m2. Ulkoseinien äänen-
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eristävyydestä, eräiden tilojen luonnonvalosta, parvekkeista ym. anne-
taan määräykset.  
 

Liikenne 
 
Kaavamuutoksen myötä Karavaanikujan kääntöpaikkaa pienennetään 
noin kolmasosaan nykyisestä siten, että kuorma-auto pystyy käänty-
mään ainakin peruuttamalla ja henkilöauto eteenpäin ajaen. Jalankul-
ku- ja pyöräily-yhteydet Karavaanikujalla Vuoraitin suuntaan säilyte-
tään. Tontilta 54001 Vuoraitille johtavat oviyhteydet tulee olla vähintään 
900 mm sisäänvedettyjä. Tonteille järjestetään tarvittavat ajoyhteydet 
jätehuoltoa, pelastusajoneuvoja ja pysäköintiä varten. Katuverkkoon ei 
kohdistu muita muutoksia. Kortteli 54003/1 on rakennettava Vuoraitin 
kohdalla siten, että Vuoraitin parantaminen pyöräilyn laatukäytäväksi 
on mahdollista ja ambulanssin korkeusvaatimukset täyttyvät.  
 
Kaavamuutoksen myötä autoliikenteen ennustetaan kasvavan nykyi-
sestä noin 500 ajoneuvolla vuorokaudessa. 
 
Kaavamääräysten mukaiset autopaikat sijoitetaan korttelin 54002 py-
säköintilaitokseen ja korttelin 54001 alempaan kellariin. Autopaikkojen 
vähimmäismäärää voi supistaa enintään 30 %, jos taloyhtiö liittyy yh-
teiskäyttöautojärjestelmään (yksi yk-auto korvaa viisi ap). Vieras-
pysäköinti järjestetään Karavaanikujan varrelle. Korttelissa 54002 si-
jaitsee entuudestaan kortteleiden 54004–54006 autopaikkoja. 
 
Pelastusreitit kulkevat pääosin kaduilla sekä yleiselle jalankululle ja 
pyöräilylle varatuilla alueilla. Pelastusteiden ajoreitit ja likimääräiset 
nostopaikat on esitetty liitteenä olevassa paloteknisessä suunnitelmas-
sa. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida pelastusteiden ajoreittien ja 
nostopaikkojen tarkemmat järjestelyt. Kadulla sijaitsevien nostopaikko-
jen sijainnista tulee sopia Helsingin rakennusviraston kanssa. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 

Alueella on pääosin olemassa tarvittava teknisen huollon verkosto. 
Korttelin 54001 uudisrakennus liitetään Karavaanikadulla olevaan jäte-
vesiviemäriin. Maanalaisten tilojen kuivatus- ja jätevedet tulee johtaa 
tarvittaessa kiinteistökohtaisella pumppaamolla yleiseen viemäriverkos-
toon. Asemakaavan toteuttamisessa on huomioitava Rastilan metro-
asemaa palvelevat teknisen huollon järjestelyt. Korttelin 54001 toteut-
taminen edellyttää korttelin alueella sijaitsevan 20 kV:n maakaapelin 
sekä hulevesiviemärin siirtoa. 
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Maaperän rakennettavuus ja pohjarakentaminen 
 

Rakennukset perustetaan moreenialueella anturoilla maanvaraisesti, 
savialueella massanvaihdolla tai tukipaaluin. Maanrakennustyö vaatii 
tuetut kaivannot olemassa olevien katujen takia.  
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Asemakaavamuutoksen mukaisesta tilanteesta on laadittu liikenneme-
lu- ja runkomeluselvitykset (liitteinä), joissa arviointia on kuvattu tar-
kemmin. Selvitysten perusteella kaavaan on merkitty julkisivuilta edelly-
tettävät äänitasoerovaatimukset ΔL ≥ 30 dB. Vaatimuksella tarkoitetaan 
ulko- ja sisätilan äänitasoeroa. Korttelin 54001 Vuoraittiin rajautuvan 
seinälinjan osalta meluntorjunta on suunnitelmissa esitetty toteutetta-
van kaksoisjulkisivulla, missä tiiviin parvekejulkisivun äänitasoerotus on 
vähintään 20 dB, jolloin varsinaisen asuinjulkisivun vaatimus jää hyvin 
pieneksi. Vaatimuksia annettaessa on käytetty selvityksen mukaisesti 
+5 dB impulssikorjausta metrovaihteen kolauksista johtuen. Lisäksi 
kaavassa edellytetään parvekkeiden lasittamista sekä korttelissa 54003 
kattoterassin melusuojausta. Kaavan mukaisella ratkaisulla korttelin 
54001 pihakansi ja korttelin 54003 kattoterassi voivat toimia melun 
kannalta viihtyisinä yhteisinä oleskelualueina, minkä lisäksi parvekkeet 
pystytään suunnittelemaan siten, että myös niillä saavutetaan ohjear-
vot. Asuntojen avautuminen vain sisäpihan suuntaan sallitaan. 
 
Runkomeluselvityksen mukaan molemmissa asuinkortteleissa metrolii-
kenteen aiheuttama runkomelutaso alimmissa kerroksissa ylittää tavoit-
teena pidettävän runkomelun enimmäistason asuinhuoneistoille, mikäli 
runkomelua ei vaimenneta. Eristystarpeeseen vaikuttaa se, sijoitetaan-
ko alimpiin kerroksiin asumista. Lisäksi avorataosuudella runkomelun 
tavoitteena pidettävä enimmäistaso riippuu siitä, avautuuko asuinhuo-
neisto radan suuntaan vai ei. Kaavassa on annettu määräys, jossa 
edellytetään kiinnittämään runkomeluun jatkosuunnittelussa huomiota 
ja tarvittaessa eristämään asuinrakennukset siten, ettei tavoitteena pi-
dettävä runkomelun enimmäistaso ylity. 
 
Läheisen runkolinja 560:n, sekä muun linja-auto-  ja henkilöautoliiken-
teen hiukkaspäästöt tulee huomioida järjestämällä raittiin ilman otto 
mahdollisimman etäältä liikenteestä. 
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5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 
 

Kaavamuutoksella lisätään asumista sinne, minne kestävän kehityksen 
yhdyskuntarakentamisessa parhaiten pitääkin eli raideliikenteen ase-
malle. 
 
Korkea rakentaminen muodostaa uuden erittäin näkyvän elementin 
Vuosaareen tultaessa, Vuotien-metroradan liikennemaisemassa ja 
Puotinkylänlahden merimaisemassa. 
 

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
 
Kaavamuutoksella ei ole olennaisia vaikutuksia nykyiseen katuverk-
koon eikä sen liikenteeseen tai teknisen huollon järjestämiseen. Ase-
makaavan toteuttaminen vahvistaa olemassa olevan teknisen huollon 
verkoston käyttöä. Karavaanikujan kääntöpaikan järjestelyt joudutaan 
suunnittelemaan uudelleen. 
 
Julkisen liikenteen solmupisteen häiriötön toiminta katutason bussi-
pysäkeillä tulee turvata rakentamisen aikana. Vaihtoehtoisia reittejä ei 
ole järjestettävissä, joten liikenteen tuomat rajoitteet tulee olla raken-
nusurakan toteuttamisen ehtoina rakennuslupaa myönnettäessä. 
 

Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
 
Kaavamuutoksella ei ole olennaisia vaikutuksia luontoon. 
 

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri väestöryhmien 
toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja  
kulttuuriin 

 
Kaavamuutos luo edellytykset melun osalta terveelliselle ja viihtyisälle 
elinympäristölle ja palo- ja pelastusturvallisuuden määräysten mukai-
selle jatkosuunnittelulle ja toteutukselle. 
 
Täydennysrakentaminen sovittautuu Rastilassa osaksi valmista kau-
punkiympäristöä, jossa ympäristö, palvelut ja toimintaverkostot ovat 
pitkälti valmiit. 
 



    9   
 
 
 
 
 
 

 
 

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
 
Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman 
arvonlisäveroa katualueen ja kevyen liikenteen reittien muutoksista 
160 000 euroa, hulevesiviemärin siirtämisestä 30 000 euroa sekä 
20 kV:n maakaapelin siirtämisestä 30 000 euroa. 
 
Retkeilijänkadun yksityisen viemärin muuttaminen julkiseksi tai uudis-
taminen selvitetään jatkosuunnittelun aikana.  
 
Hulevesiviemärin siirrosta sovitaan erikseen Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä HSY:n kanssa. 

 
6 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS  

 
Kaava-alueen kuuluminen toteuttamisprojektiin  
 

Kaava-alue on kaupunginkanslian Vuosaari-projektin aluetta. 
 

7 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Vireilletulosta on 
ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 
kirjeellä (päivätty 16.5.2014), jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma ja asemakaavan muutosluonnos. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavan muutosluonnos ja 
selostusluonnos olivat nähtävinä Vuotalolla, Kaupungintalolla, kaupun-
kisuunnitteluviraston aulassa ja esittelytila Laiturilla sekä viraston inter-
netsivuilla 27.5.–16.6.2014. 
 
Mielipiteissä, joita esitettiin kaksi, oltiin vastustavalla kannalla tonttien 
asuntorakentamiseen ja haluttiin parempaa ja laajempaa maisemavai-
kutusten arviointia. Vaikutusarviota on tarkistettu ja havainneaineistoa 
lisätty. 

 
Viranomaisyhteistyö  

 
Yhteistyötä eri muodoissa on tehty kaupunginkanslian, kiinteistöviras-
ton, rakennusviraston, liikennelaitoksen, pelastuslaitoksen ja rakennus-
valvontaviraston kanssa, ja niiden kannanotot ovat edesauttaneet kaa-
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voitustyötä. Ympäristökeskus esittää tarkemman kantansa lausunto-
vaiheessa. 
 

Muistutus ja lausunnot sekä nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset 
 

Ehdotuksesta on tehty yksi muistutus. Ehdotuksesta ovat antaneet lau-
suntonsa yleisten töiden lautakunta, ympäristölautakunta, kiinteistölau-
takunta, pelastuslautakunta, Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
-kuntayhtymä HSY, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL, Lii-
kennelaitos-liikelaitos HKL ja Helen Sähköverkko Oy. Nähtävilläolon 
yhteydessä Helsingin Energia ilmoitti, ettei sillä ole huomautettavaa 
asiasta. 

 
Muistutus liittyi vaatimukseen korottaa kerroslukuja voimassa olevaan 
kaavaan nähden. 
 
Muistutus otettiin huomioon toteamalla kerroskorkeuksia korotetun 
voimassa olevasta kaavasta, minkä seurauksena tehokkuus kaava-
alueella nousee selvästi. 
 
Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota meluntorjuntaan ja hiukkaspäästöi-
hin, metron aiheuttamaan runkomeluun sekä julkisen liikenteen keskey-
tyksettömään toimintaan rakentamisen aikana. Lisäksi mainittiin alueen 
hule- ja jätevesiviemärien uudistamis- ja siirtotarpeista alueella.  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 31.3.2015, että asemakaavan 
muutosehdotusta tarkistetaan seuraavasti: 
 
Kiinteistölautakunnan lausunnon johdosta tehdyt muutokset:  
 

1) Meluntorjuntaan ja metron runkomelun torjuntaan liittyviä mää-
räyksiä on lisätty. 

2) Raittiin ilman otosta on annettu kaavamääräys. 
3) Maininta julkisen liikenteen keskeytyksettömän toiminnan tur-

vaamisesta on lisätty selostukseen. 
4) Pyöräilyn laatukäytävän kustannusarviota on tarkistettu selos-

tukseen. 
5) Maininta hulevesi- ja jätevesiviemäreiden uusimisesta on lisätty 

selostukseen. 
 
Muut kaavaehdotukseen tehdyt tarkistukset:  
 
Kaavakarttaan tehdyt tarkistukset 

1) Korttelin 54001 rajaa on siirretty 0,5 m etelään. 
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2) Lisätty määräys rakennusten Vuoraitille avautuvien ovien sijoit-
tamisesta. 

3) Korttelin 54003 tontin 2 rakennusoikeus on muutettu 4 200 ker-
rosneliömetristä 4 500 kerrosneliömetriksi. 

 
Lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin teknis-
luonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta kaavaehdotuksen sisältöä. 

 
8 
KÄSITTELYVAIHEET 
 

Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin 23.9.2014 kaupunkisuunnittelu-
lautakunnalle. Kaupunkisuunnittelulautakunta jätti asian pöydälle ja 
päätti 7.10.2014 esittää asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymis-
tä kaupunginhallitukselle.  
 
Käsittely 

Esittelijä muutti esitystään siten, että kaavaselostukseen 
on lisätty kolme havainnekuvaa 
1) Näkymä Vuosaarensillan eteläiseltä jalkakäytävältä 
itään 
2) Näkymä camping-alueelta lounaaseen 
3) Näkymä Rastilan kartanolta eteläkaakkoon 
 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 31.3.2015 esittää muutetun ase-
makaavan muutosehdotuksen hyväksymistä kaupunginhallitukselle. 
 
Käsittely 

Olavi Veltheim: Muutan esitystä siten, että korttelin 54003 
tontin 2 rakennusoikeus muutetaan asemakaavakartalla 
olevasta 4 200 kerrosneliömetristä 4 500 kerrosneliömet-
riksi. Vastaava korjaus tehdään kaikkiin asemakaava-asia-
kirjoihin. 
 
 

Helsingissä 31.3.2015 
 
 
 
 
Olavi Veltheim 
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