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Olemassa oleva  ja  
suunniteltu kaupunkirakenne Matkailuun kehitettävä alue

Rantareitti  / Itä-Helsingin  
kultt uuripuiston reitti

Viheralue: metsät, puistot  
ja pellot

Uusi luonnonsuojelualue

Merenlahti ja purot

Etäisyys metroasemalta  
300 / 600 / 900 m

Meritäyttömaa

Uusi tai täydennettävä  
korttelialue

Myöhemmän vaiheen korttelialue 
(Rastilan kartanon alue)

Kelluvan rakentamisen  
korttelialue

Palvelukortteli  
(koulu tai päiväkoti)

Vartiokylänlahden 
suunnitteluperiaatteet

1. Houkuttelevaa, elämyksellistä  
ja kestävää Itä-Helsinkiä
Vartiokylänlahdelle rakennetaan laadukasta ja mo-
nipuolista ulkoilmakaupunkia meren äärelle. Aluetta 
kehitetään tasapainoisesti niin, että Puotilanranta, 
Rastilanranta ja Rastilan kartanon alue lisäävät koko 
Itä-Helsingin vetovoimaa.

2. Kolme erilaista naapurustoa
Vartiokylänlahdelle rakennetaan kolme omaleimaista 
naapurustoa, joilla on tunnistettava oma identiteetti. 
Uudet naapurustot liittyvät kiinteästi ympäröivään 
kaupunkiin ja ne suunnitellaan paikan lähtökohdista.

Puotilanrantaa suunnitellaan noin 3200 asukkaal-
le, Rastilanrantaa noin 2300 asukkaalle ja Rastilan 
kartanon aluetta myöhemmässä vaiheessa noin 2000 
asukkaalle. Yhteensä Vartiokylänlahden ympäristöön 
rakennetaan seuraavina vuosikymmeninä koteja noin 
7500 uudelle asukkaalle.

3. Itä-Helsingin kulttuuripuiston ytimessä
Vartiokylänlahti on osa yhdestä Helsingin viidestä 
vihersormesta, Itä-Helsingin kulttuuripuistosta, jota 
kehitetään rakentamisen rinnalla luonnon, kulttuuri-
historian ja virkistyksen näkökulmasta. Yhtenäinen, 
helppokulkuinen ja selkeästi opastettu rantareitti yh-
distää lahden vaihtelevaa ja monipuolista maisemaa ja 
opastaa alueen luonnon ja kulttuurimaiseman äärelle. 

4. Kohti hiilineutraalia Vartiokylänlahtea
Vartiokylänlahden suunnittelussa tavoite on hiili-
neutraalissa kaupungissa, mikä tarkoittaa päästöjen 
vähentämistä koko alueen tasolla, koko elinkaaren 
aikana, rakentamisessa, asumisessa ja liikenteessä.
Lisäksi maankäytön suunnittelussa sopeudutaan 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. 

5. Kestävä viherrakenne ja  
kaupunkiluonnon monimuotoisuus
Rakentamisalueiden suunnittelussa turvataan Vartio-
kylänlahden kestävä viherrakenne, kaupunkiluonnon 
monimuotoisuus ja lievennetään rakentamisen haitta-
vaikutuksia. Yhtenäistä viher- ja virkistysalueverkos-
toa tuetaan ja ylläpidetään.

6. Kestävä liikkuminen
Itä-Helsingin kulttuuripuistossa ja uusissa naapurus-
toissa keskeisiä tapoja arjen kestävään liikkumiseen 
ovat kävely ja pyöräily. Uudet asuinalueet kasvavat 
olemassa olevien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. 

7. Palvelut, kauppa ja matkailu  
osana Vartiokylänlahtea
Alueet suunnitellaan toiminnallisesti monipuolisiksi. 
Asuntojen lisäksi uusille alueille suunnitellaan liiketilo-
ja, toimitiloja ja tiloja matkailun ja veneilyn palveluille.  
Asuinalueilla varaudutaan asukasmäärän kasvun 
myötä kolmen päiväkodin rakentamiseen sekä Rasti-
lassa koulurakennuksen laajentamiseen.

8. Ulkoilmakaupungissa nautitaan merestä
Puotilanrantaan suunnitellaan monipuolinen venesa-
tama, jossa on merellisiä palveluita ja venepaikkoja 
sekä venekerhoille että asukkaille ja matkailijoille. 
Rastilan puolella kehitetään rannan matkailupalvelui-
ta ja vierasvenesatamaa. Ohjaamalla veneilyä kunnos-
sapidettäville pääreiteille suojellaan matalan lahden 
vedenalaista luontoa.

9. Tekniset ja taloudelliset  
suunnitteluperiaatteet
Suunnittelua ohjataan niin, että alueesta muodostuu 
taloudellisesti ja yhdyskuntateknisesti kestävä koko-
naisuus. Kytkemällä yhteen Puotilanrannan ja Rasti-
lanrannan suunnittelun ja esirakentamisen aikataulu 
sekä massanhallinta voidaan pienentää esirakenta-
miskustannuksia sekä ilmastopäästöjä.

10. Toteutuksen aikataulu ja vaiheistus
Puotilanrannalle ja Rastilanrannalle laaditaan yhtei-
nen asemakaava. Asemakaava-alueiden lisäksi tar-
kastellaan jatkosuunnittelussa koko suunnittelualuet-
ta, jotta voidaan varmistaa laadullisten, taloudellisten 
ja ekologisten tavoitteiden sekä ilmastotavoitteiden 
toteutuminen.

Alueiden toteutuksessa seurataan Meri-Rastilan 
kaupunkiuudistuksen edistymistä ja tuetaan sitä oi-
kea-aikaisesti. Rastilan kartanon alueen asemakaavan 
valmistelu alkaa yleiskaavan toisessa toteuttamisvai-
heessa, kun päätös leirintäalueen toiminnan siirtämi-
sestä on tehty.


