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VUOROVAIKUTUSRAPORTTISSA esitetään vastineet kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin. 
Vuorovaikutusraporttia täydennetään kaavaprosessin edetessä.  

 

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI 
 
Retkeilijänkatu 11-15 tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12509)  
 
 
Vuorovaikutusraportin sisältö  
 

Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot asemakaavan muutok-
sen (kaavaratkaisu) valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipi-
teistä, muistutuksista ja lausunnoista (huomautukset) sekä vastineet 
niihin. 
  
Jäljennökset kaikista kaavan valmisteluaikana saaduista kannan-
otoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista ovat nähtävissä 
Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11–13. 
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Kaavoituksen eteneminen 
 

 
 
  

VireilletuloVireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 tontin omistajan hakemuksesta

OAS OAS 

•OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 25.09.–13.10.2017, suunnittelija tavattavissa 30.9.2017 
Vuosaaren lukion aulassa, Vuosaarentie 7:ssa

•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Vuosaari-
lehdessä

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

EhdotusEhdotus

•kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 3.4.–2.5.2018

•julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset¨

•kaavaehdotusta esitellään Uutta Itä-Helsinkiä asukastilaisuudessa 18.04.2018.

•mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot 

•kaavaehdotus esitellään lautakunnalle arviolta kesällä 2018

•kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, 
joka löytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat

•lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen 
yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa

HyväksyminenHyväksyminen

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen 

•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan

•tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä 
kirjallisesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana

•hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen

•kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty. 



   3 (7) 
 
 
 

 
 

YHTEENVEDOT ESITETYISTÄ HUOMAUTUKSISTA JA VASTINEET NIIHIN 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo 25.9.–
13.10.2017 

 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 

 
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat metrosta tulevaan meluun, sen vai-
kutuksiin asuinrakentamisessa ja siihen, ettei rakentamisen aikana ai-
heuteta vaaraa liikenteelle. Täydennysrakentaminen metroaseman vä-
littömään läheisyyteen ja olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen tu-
kee HSL:n liikennejärjestelmäsuunnitelman (2015) tavoitteita. Kannan-
otoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä melua koske-
vien asemakaavamääräysten sekä laadittujen liikenne-, tärinä- ja run-
komeluselvitysten kautta.  
 
Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:  
 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) 
 

Vastineet viranomaisten kannanottoihin  
 
Asuinrakentaminen metron läheisyyteen  

 
Alueelta on laadittu meluselvitykset, joissa on mallintamalla tarkasteltu 
julkisivuihin ja pihatasolle kohdistuvaa liikennemelua. Selvityksen pe-
rusteella julkisivuille on kaavassa annettu äänitasoerovaatimukset ot-
taen huomioon myös metroliikenteen aiheuttamat meluhuiput, jotta ra-
dan suuntaan sijoittuviin nukkumiseen käytettäviin asuinhuoneisiin ei 
kohdistuisi unen häiriintymistä aiheuttavaa melua. Melutason ohjearvot 
saavutetaan piha-alueella meluesteen avulla, jonka korkeudeksi on 
mallilaskennoissa arvioitu noin 2,5-3 metriä pihatasosta. Esteen tar-
kempi korkeus ja sijainti tulee määrittää jatkosuunnittelussa leikki- ja 
oleskelupaikan sijoittumisen perusteella. Oleskeluparvekkeet tulee la-
sittaa liikennemelua vastaan. 

 
Alueelta laadittujen runkomelu- ja tärinäselvitysten perusteella tonteilla 
54010/5-6 metrojunien aiheuttamat runkomeluhaitat tulee huomioida ja 
torjua kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa. Metroliikenteen aiheut-
tamasta tärinästä ei aiheudu haittoja asumiselle.  

 
Runkomeluneristysratkaisuksi ehdotetaan rakennuksen kaikkien antu-
reiden halkaisua vaakasuunnassa ja runkomelueristeiden sijoittamista 
halkaistun anturan väliin. Lisäksi runkomelueristystä voidaan tarvita 
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pystyyn rakennuksen radanpuoleista seinäpintaa vasten, mikäli sitä 
vasten rakennetaan maantäyttö. Runkomelueristysratkaisut tulee suun-
nitella ja mitoittaa rakennesuunnittelijan ja akustiikkasuunnittelijan yh-
teistyönä. 

 
Retkeilijänkatu 11 tontilla 54010/4 rakennuksesta tehtyjen runkomelu-
mittausten perusteella on arvioitu, että kohteessa ei ole runkomelun 
torjuntatarvetta.  
 
Rakennus- ja työmaasuunnittelussa tulee varmistua siitä, ettei metrolii-
kenteelle aiheuteta häiriöitä. 

 
Ekologinen kestävyys ja HSL:n liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet 

 
Kaupunkirakennetta tiivistetään olemassa olevaan infrastruktuuriin tu-
keutuen erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien varressa. Ratkaisu 
mahdollistaa kestäviin liikkumistapoihin pohjautuvan elämäntavan ja 
tukee ilmastonmuutoksen hillitsemisen tavoitteita.  

 
Yhteenveto mielipiteistä  

 
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat Vuosaaren työpaikkaomavaraisuuden vähenemi-
seen ja toimintojen yksipuolistumiseen, Rastilan vuokra-asuntojen suu-
reen määrään ja vuokratalojen asukkaiden aiheuttamaan levottomuu-
teen, AM-ohjelman (Kotikaupunkina Helsinki, Asumisen ja siihen liitty-
vän maankäytön toteutusohjelma 2016) toteutumiseen sekä uuden 
yleiskaavan lähikeskustamerkinnän (C3) mukaisuuteen. Mielipiteet on 
otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että asuinkerrostaloihin on li-
sätty liiketilaa maantasokerroksiin. 

 
Kirjallisia mielipiteitä saapui 2 kpl. 
 

Vastineet mielipiteisiin aihepiireittäin 
 
Vuosaaren työpaikkaomavaraisuuden väheneminen ja toimintojen 
yksipuolistuminen sekä Helsingin uuden yleiskaavan lähikeskus-
tamerkinnän (C3) mukaisuus 
Kehityskulkua, jossa asemakaavassa toimitiloille osoitettuja tontteja 
muutetaan asuinkäyttöön, pidettiin epäsuotuisana, koska se ei tue Vuo-
saaren kehittämistä eläväksi ja monipuoliseksi kaupunginosaksi. Jos 
paikan toimitilatontit eivät ole houkutelleen yksityisiä yrityksiä, tulisi 
kaupungin itse näyttää esimerkkiä ja selvittää omien virastotoiminto-
jensa tai koulutushankkeiden sijoittamista alueelle. Suunnitelman kat-
sottiin olevan ristiriidassa uuden yleiskaavan lähikeskustamerkinnän 
(C3) kanssa. 
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Vastine  
 
Kuten mielipiteissä todetaan, on Vuosaaren kehittäminen toiminnalli-
sesti monipuolisena tärkeää elävän kaupunginosan muodostumiseksi. 
Työpaikoilla on elinvoimaisessa kaupunginosassa tärkeä rooli. Helsin-
gin kaupunkisuunnittelussa on kuitenkin pitkän aikaa korostunut erityi-
sesti tarve kaavoittaa uusia asuinalueita vuosikymmeniä jatkuneesta 
asuntopulasta johtuen. Yhtenä ratkaisuna tähän on työpaikkatontteja 
muutettu asumiseen niillä alueilla, joilla kysyntää toimitilatonteille ei ole 
ollut. Rastilan metroaseman ympäristö on yksi esimerkki tällaisesta ke-
hityksestä. Nyt tehtävä kaavamuutos saattaa tämän kehityskaaren pää-
tökseensä, kun Retkeilijänkadun viimeiset toimitilatontit muuttuvat asu-
miseen. Rastilan metroaseman ympäristö ei ole lähtenyt kehittymään 
toimitila-alueena ja jäljellä olevalle yksittäiselle työpaikkakorttelille ei ole 
toimitilatontteina kysyntää. Alueella sijaitseva toimistorakennus on lä-
hes tyhjillään, joten kaavamuutos ei suoraan vähennä alueen työpaik-
kamäärää. Maantasokerroksissa sijaitsevat liiketilat tukevat aktiivisen 
katutilan kehittymistä metroaseman läheisyydessä. Liiketiloihin sijoittuu 
n. 10-15 työpaikkaa. 
 
Jatkossa erityisesti Vuosaaren keskustaa on tarkoitus kehittää toimin-
nallisesti sekoittuneena alueena ja Vuosaaren sataman ympäristöä työ-
paikka-alueena. 
 
Kaavaratkaisu pohjautuu kaupunginhallituksen päätökseen 28.11.2016 
varata osa tontista 54010/3 kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkei-
den suunnittelua varten. 
 
Helsingin uudessa yleiskaavassa alue on asuntovaltaisen alueen (A2) 
ja Lähikeskusta-alueen (C3) saumakohdassa. Nyt laaditussa kaavarat-
kaisussa on otettu huomioon Helsingin uuden yleiskaavan (kaupungin-
valtuusto 26.10.2016) tavoitteet. 
 

 
Rastilan vuokra-asuntojen suuri määrää ja vuokratalojen asukkai-
den aiheuttama levottomuus sekä AM-ohjelman (Kotikaupunkina 
Helsinki, Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 
2016) toteutuminen 
Mielipiteissä todetaan, että sosiaalisesti sopusuhtainen kaupunkira-
kenne edellyttää järkevää kaukonäköisyyttä. AM-ohjelman mukaisen 
asuntojen hallintamuotojakauman tulee kuvata rakentamisen lopputu-
loksen kokonaistilannetta alueella. Aivan erityistä tarkkaavaisuutta tu-
lee kiinnittää myös tasapainoiseen jakaumaan vuokra- ja omistusasun-
tojen välillä, ottaen huomioon nykyinen asuntokanta. Vuokra-asuntojen 
osuus on jo valmiiksi liiankin korostunut Rastilassa. Hiljattain valmistu-
neiden vuokratalojen ja nuorten tuettujen asuinhankkeiden asukkaat 
aiheuttavat levottomuutta Meri-Rastilan torilla. 
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Vastine  
 
Asemakaavassa ei päätetä asuntojen hallintamuodoista. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmassa mainitut hallintamuodot perustuvat kaupun-
ginhallituksen päätökseen 28.11.2016 varata osa tontista 54010/3 
kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten. Pää-
töksessä todetaan, että asunnot tulee toteuttaa valtion tukemina lyhyen 
korkotuen vuokra-asuntoina sekä vapaarahoitteisina vuokra-asuntoina. 
Näistä valtion tukemat lyhyen korkotuen vuokra-asunnot luetaan AM-
ohjelman mukaisessa jaottelussa välimallin tuotannoksi ja vapaarahoit-
teiset vuokra-asunnot sääntelemättömäksi asuntotuotannoksi. Lisäksi 
alueelle tulee opiskelija-asumista entiseen toimistotaloon. Kokonaisuu-
tena kaavan asuntotuotannosta on tulossa siis monipuolista AM-
ohjelman mukaisesti.  
 
Tontinluovutuksen yhteydessä päätettävässä hallintamuotojakaumassa 
huomioidaan alue kokonaisuutena, ja pyritään tasapainottamaan mah-
dollisia aiemmin syntyneitä hallintamuotojakauman vinoumia. Myös 
vuokra- ja omistusasuntojen suhde pyritään pitämään tasapainossa. 
Meri-Rastilan täydennysrakentaminen ja mahdollinen Meri-Rastilan län-
sirannan rakentaminen tulevat tarjoamaan merkittäviä uusia mahdolli-
suuksia muuttaa eri hallintamuotojen välistä jakaumaa sekä vuokra- ja 
omistusasumisen välistä suhdetta. Meri-Rastilan täydennysrakentami-
sesta tavoitellaan laajamittaista kaupunkiuudistusta, jonka yhteydessä 
kunnostetaan puistoja ja aukioita, sekä korvataan alueen julkisia raken-
nuksia uusilla. Monipuolisella asuntojen hallintamuotojakaumalla yh-
dessä julkisten tilojen kehittämisen kanssa pyritään kehittämään aluetta 
viihtyisämmäksi ja vähentämään segregaatiota. 
 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 3.4.–2.5.2018  
 

Muistutukset  
 
Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 
 

Viranomaisten lausunnot  
 
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa ei esitetty huomautuksia kaavaehdotuk-
sen sisällöstä. 
 
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: 

 Helen Oy  

 Helen Sähköverkko Oy 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)  
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Yhteenveto asukastilaisuudesta 18.4.2018 
 
Kaavaehdotusta esiteltiin nähtävilläoloaikana Uutta Itä-Helsinkiä yleisö-
tilaisuudessa Itäkeskuksen peruskoulussa keskiviikkona 18.4.2018 klo 
16-20. Tilaisuudessa kaavaehdotuksesta saatiin yksittäinen palaute 
koskien asuntojen hallintamuotojakaumaa. Vastine aiheesta on mielipi-
teiden vastineissa.  


