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Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta Villenkallio (nro 12740) 

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on pyytänyt lausuntoa 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12740, Villenkallio. Asemakaavan muutos koskee 
Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) kortteleita 54012–54013 
sekä puisto-, katu- ja suojaviheralueita. 

 Asemakaavaselostuksessa todetaan asemakaavan muutosehdotuksesta mm. seuraavaa: 

”Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Keski-Vuosaaressa Kallvikintien varressa 
olevia kortteleita 54012 ja 54013 sekä kortteleiden viereisiä puisto- ja suojaviheralueita sekä 
ympäröiviä katualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa korttelin 54012 täydennysrakentamisen 
kuudella VII-VIII-kerroksisella asuinkerrostalolla nykyisten autosuojien ja pelikenttien tilalle, ja 
korttelin 54013 nykyisten kaksikerroksisten asuinkerrostalojen purkamisen ja korvaamisen 
kolmella IV-VIII-kerroksisella puurakenteisella asuinkerrostalolla. Rakennusten purkaminen ei 
ole todennäköisesti ajankohtaista vielä lähivuosina, mutta myöhempi muutos on 
kaavaratkaisussa suunniteltu osana suurempaa kokonaisuutta. Puistoalue muutetaan 
lähivirkistysalueeksi ja alueen läpikulkuyhteyksiä kehitetään. Myös Kallvikintietä sivuava 
suojaviheralue muutetaan lähivirkistysalueeksi. Viheryhteyttä korttelin 54013 länsipuolella 
levennetään. Uutta asuntokerrosalaa on 21 969 k-m2 ja liiketilakerrosalaa vähintään 600 k-m2. 
Asukasmäärän lisäys on noin 500 asukasta. 

Helsingin kaupunki omistaa kaikki alueet lukuun ottamatta korttelia 54012, joka on 
yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö 
on neuvoteltu hakijan kanssa.” 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää lausuntonaan seuraavaa: 

Tontin 54013/5 eteläreunassa aivan katualueen ja tontin rajalla sijaitsee yleinen 
jätevesiviemäri NS 225. Kyseinen jätevesiviemäri NS 225 tullaan yleisenä viemärinä 
hylkäämään ja tontille 54013/5 osoitetaan liitoskohdat yleisellä alueella sijaitsevaan 
jätevesiviemäriin.  

Tontin 54012/4 itäreunassa, aivan tontin rajalla sijaitsee huuhteluposti. Kyseinen 
huuhteluposti voidaan hylätä. Ennen tontin rakentamista tulee hankkeen toteuttajan olla 
yhteydessä HSY:n huuhtelupostin hylkäämiseen liittyen. 

 Lisätietoja antaa alueinsinööri Sini Lehtonen, etunimi.sukunimi@hsy.fi. 

Jukka Saarijärvi 
vs. osastonjohtaja  

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu 
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Helsingin kaupungin kirjaamo
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Viite
Lausuntopyyntönne 12.11.2021
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Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunto Villenkallion asemakaavan 
muutosehdotuksesta

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä ei ole lisättävää asemakaavan 
muutosehdotuksesta kaavahankkeen OAS-vaiheessa 31.3.2021 annettuun 
lausuntoon nähden.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Essi Kyllönen
joukkoliikennesuunnittelija

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä 7.12.2021. 
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa HSL:n kirjaamosta.


