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3. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Yleiskuvaus

Pienen Villasaaren tiellä on vuonna 1965 raken-
nettu liikerakennus, joka on tyhjillään ja huono-
kuntoinen. Rakennus on tarkoitus purkaa ja sen 
paikalle suunnitellaan asuntorakentamista. Ton-
tin käyttötarkoitus muuttuu liikerakennusten kort-
telialueesta (AL) asuinkerrostalojen korttelialu-
eeksi (AK). Tontille voi rakentaa kuusikerroksisen 
asuinkerrostalon.

Kaavaprosessin yhteydessä suunnitellaan kortte-
lissa 54055 sijaitsevan autopaikkojen korttelialu-
een (LPA) muuttamista osittain katualueeksi sekä 
tarkistetaan alueen katujen nimistöä. 

Mitoitus 

Kaavamuutosalueen koko on 16701 m2 ja se ja-
kautuu seuraavasti: 

1. TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutoksen on tarkoitus mahdol-
listaa asuntojen rakentaminen Keski-Vuosaareen 
tontille, joka on aiemmin osoitettu liikerakennusta 
varten. 

2. TAVOITTEET

Tavoitteena on kaupungin strategian mukaisesti 
edistää uusien asuntojen laadukkaita toteutusta-
poja sekä kaavoittaa kohtuuhintaisia asuntotont-
teja. 

Suunnittelutyön aikana on tarkasteltu myös laa-
jemmin ympäröivän alueen kehittämismahdol-
lisuuksia ja tarkistettu alueen katujen nimistöä. 
Kaavamuutoksessa mahdollistettavan katumuu-
toksen ja kadun nimeämisen tavoitteena on pa-
rantaa pelastusturvallisuutta ja selkeyttää alueen 
osoitteistoa sekä tonteille ajoa.

Pienen Villasaaren tie - purettavaksi suunniteltu liikerakennus
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AK-korttelialue  10562 m2

LPA-alue  2037 m2 
  
Katualue   4102 m2  
   

Kaavamuutoksen myötä korttelin 54057 ton-
tin 3 rakennusoikeus kasvaa 1090 k-m2 (360 
k-m2:stä 1450 k-m2:iin), jolloin tonttitehokkuu-
deksi tulee e=2,0 ja korttelitehokkuudeksi e=0,6. 
Kaava-alueen alkuperäinen tonttitehokkuus on 
e=0,5.

Alueelle on tarkoitus rakentaa 21 uutta asuntoa. 
Uusien asuntojen keskipinta-ala on noin 50 m2.

NYKYTILANNE

Suunnittelualueen kuvaus

Suunnittelualue kuuluu Keski-Vuosaa-
ren asemakaavahistoriallisesti, raken-
nustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti 
arvokkaaseen ympäristökokonaisuu-
teen. Keski-Vuosaaressa vallitsevana 
rakennustyyppinä ovat pitkät kolmi-
kerroksiset lamellitalot, joiden lisäksi 
alueella on korkeita pistetaloja sekä 
rivitaloja. Lamellitalot sijoittuvat maas-
toon väljästi ja rakennusten väleihin jää 
pitkiä, puistomaisia tai metsäisiä piha-
tiloja. Pistetalot on tyypillisesti sijoitettu 
mäelle korostamaan alueen kumpui-
levaa maastoa. Alueen tehokkuusluku 
on pieni, keskimäärin noin 0,4.

Keski-Vuosaaren koillisosan lamellita-
lojen puistomaisten pihojen päätteinä 
sijaitsevat yksikerroksiset liikeraken-
nukset, entiset korttelikaupat, jotka ovat 
palveluiden keskityttyä Vuosaaren ete-
läisempiin osiin nykyään joko tyhjillään 
tai ravintolakäytössä. Isonvillasaaren-
tien varrella sijaitseva liikerakennusten 
tontti on jäänyt rakentamatta. Pienen 
Villasaaren tien liikerakennus on huo-
nokuntoinen ja tyhjillään. 

Asemakaava-alueen pinta-alat

Kaavamuutoksen mahdollistama lisärakentaminen
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NYKYTILANNE

Korttelialueet

Asuntotontin 54057/2 omistaa Asunto 
Oy Pieni Villasaarentie 2, joka on Oy 
Helsingin Asuntohankinta Ab:n tytäryh-
tiö. Kaupunki omistaa yhtiöiden koko 
osakekannat. Myös muu kaava-alue 
on kaupungin omistuksessa. LPA-tont-
ti 54055/2 on vuokrattu pitkäaikaisilla 
maanvuokrasopimuksilla.

Asuinkerrostalojen kortteliaelue

Asemakaava-alueella on tyhjillään ole-
va, huonokuntoinen liikerakennus, joka 
puretaan. Lisäksi alueella on kaksi kol-
mekerroksista lamellikerrostaloa sekä 
kaksi autokatosta. Nämä rakennukset 
ja katokset jäävät ennalleen.

Edellinen sivu: Ilmakuva asemakaava-alueesta ja sen ympäristöstä

Ote asemakaavakartasta - asuinkerrostalojen korttelialue

Korttelialueet

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Korttelialueelle on tarkoitus rakentaa yksi kuusi-
kerroksinen pistetalo purettavan yksikerroksisen 
liikerakennuksen tontille. Pistetalo sijoittuu tontil-
le 3 siten, että naapureiden näkymät häiriintyvät 
mahdollisimman vähän ja uuden rakennuksen 
pysäköintipaikat saadaan sijoitettua omalle tontil-
le. Tontin 2 järjestelyt jäävät ennalleen.

Alueen olemassa olevat rakennukset on sijoitettu 
tonteille vapaasti ja niitä ympäröivät pitkät, avoi-
met puistopihat. Täydennysrakentaminen sovi-
tetaan ympäristöönsä eikä tonttia aidata. Uusi 
asuinrakennus asettuu puistopihan päätteeksi ja 
se on tarkoitus suunnitella paikan ominaispiirteet  
ja arvokkaat kaupunkisuunnittelun elementit huo-
mioon ottaen, kuitenkin siten, että se luo selkeäs-
ti uuden ajallisen kerrostuman alueelle. 
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Alla ja seuraavalla sivulla: Näkymiä puistopihoille

Uudisrakennus on kaavan mukaan muodoltaan 
yksinkertainen ja kappaleimainen sekä ilmeel-
tään vähäeleinen. Se voi olla väritykseltään val-
koinen tai tumma harmaa. Parvekkeet voivat olla 
joko sisäänvedettyjä, ripustettuja tai ranskalaisia 
parvekkeita. Ripustetut parvekkeet sijoitetaan si-
ten, että ne eivät muodosta alhaalta ylös asti ulot-
tuvia parveketorneja.

Alueelle ominaisia pitkiä näkymiä ja arvokkaita 
puistopihoja hyödynnetään rakennuksen ikku-
noiden suunnittelussa ja sijoittelussa. Pääikkunat 
mitoitetaan siten, että kahteen suuntaan avau-
tuvista asunnoista saadaan pitkiä näkymiä puis-
topihoille, esimerkiksi lattiasta kattoon ulottuvilla 
ikkunaosuuksilla. Maantasokerroksen tiloista 
avataan suuria ikkunoita katutilan elävöittämisek-
si.

Korttelin 54057 tontilla 3 rakennuksen alimpiin 
kerroksiin saa sijoittaa liike- ja työtilaa. Asumista 
palvelevia asunnon ulkopuolisia varastoja, tek-
nisiä tiloja, huolto-, harraste-, sauna-, kokoon-
tumis- tai vastaavia yhteistiloja  saa rakentaa 
asuinrakennuksen kaikkiin kerroksiin asemakaa-
vaan merkityn asuinkerrosalan lisäksi, yhteensä 
enintään 20 % asemakaavaan merkitystä kerro-
salasta. 

Ensimmäisen kerroksen asuntojen maantasopi-
han ja saunan vilvoitteluterassin voi rajata kas-
villisuudella tai leikattavin pensasaidoin. Uudisra-
kennuksen pysäköintoalueen pintamateriaalina 
voidaan käyttää reikäkiveä tai muuta vettä läpäi-
sevää kiveä, jolloin alue erottuu riittävästi ympä-
röivästä asfalttipinnasta eikä alueelle epätyypilli-
siä aitoja tai muureja tarvita. 

Uudisrakennuksen tontti on pieni eikä omaan pi-
haan jää tilaa. Uuden asuinrakennuksen ja ole-
massa olevan, Pienen Villasaaren tie 2:n kerros-
taloyhtiön pihan, pihakalusteiden ja -varusteiden 
yhteiskäytöstä sekä yhteisestä jätehuollosta sovi-
taan yhtiöiden välisillä rasitesopimuksilla.  

Pelastautuminen uudisrakennuksesta on järjes-
tettävissä Pienen Villasaaren tieltä sekä pysä-
köintialueilta. Suunnittelussa on huomioitu pelas-
tuslaitoksen nostolava-autojen vaatimat tilat sekä 
nostopaikkojen pintamateriaalivaatimukset.
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NYKYTILANNE

Autopaikkojen korttelialue

Korttelissa 50455 tontilla 2 osoittees-
sa Pienen Villasaaren tie 5 sijaitsee 
autopaikkojen korttelialue (LPA). 
Alueen läpi kulkee yleinen jalankulul-
le ja pyöräilylle tarkoitettu alueen osa, 
jolla tontille ajo on sallittu (pp/t). Ajetta-
van osuuden leveys on 5 metriä, joka 
riittää kahden henkilöauton kohtaami-
seen. L:n muotoisen LPA-alueen lop-
pupäässä on asuinrakennuksia, joihin 
on vaikea löytää perille osoitteistoon 
liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Tä-
mänkaltaisilla, tontilta tontille ulottu-
villa, rasitteena olevilla ajoyhteyksillä, 
jotka toimivat myös pelastusteinä, on 
pelastuslaitoksen mukaan esiintynyt 
ongelmia kunnossapidossa ja huollos-
sa, mm. lumenaurauksen laatutasos-
sa. Myös pelastusteiden eteen asete-
tut esteet ovat aiheuttaneet haittaa. 

Ote asemakaavakartasta - muutettava katualue ja autopaikkojen korttelialueet

Autopaikkojen korttelialue (LPA)

Pienen Villasaaren tie 4:n kaavahankkeen yh-
teydessä tarkistetaan alueen katujen nimistöä. 
Samalla osa korttelin 54055 tontilla 2 sijaitsevan 
autopaikkojen korttelialueen (LPA) alkuosasta on 
tarkoitus muuttaa katualueeksi. Muutettava alue 
rajautuu Pienen Villasaaren tien taitekohdan ja 
Niinisaarentien väliin. Muutoksen myötä kadun 
hallintaoikeus muuttuu ja kunnossapito- ja huolto-
vastuu siirtyy kaupungille. Katumuutos aiheuttaa 
muutoksia LPA-alueen kortteli- ja tonttinumerois-
sa. Nykyisen korttelin 54055 tontin 1 korttelinu-
mero voidaan muuttaa kaavanmuutoksen jälkeen 
tehtävällä erillisellä korttelinumeron muutospää-
töksellä. 

Korttelin 50455 sijaitsevalle viheralueelle on li-
sätty kaavaan merkintä ”ajo”, joka mahdollistaa 
tarvittaessa ajoyhteyden korttelin 54055 tontille 
1, esimerkiksi tonttikohtaista lisärakentamista 
varten.

Katumuutoksen tarkoituksena on selkiyttää osoit-
teistoa ja helpottaa perille löytämistä sekä var-
mistaa pelastusreittien turvallisuus ja kunnossa-
pito. LPA-alueen maisema-, kulku- ja ajoyhteydet 
sekä pysäköintipaikat on tarkoitus säilyttää nykyi-
sessä muodossaan. Uudelle katualueelle anne-
taan nimeksi Villasaarenpolku.
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Kaaviokuva autopaikkojen korttelialueen ja katualueen muutoksesta

Näkymä nykyiseltä autopaikojen korttelialueen osalta, joka on tarkoitus muuttaa katualueeksi
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NYKYTILANNE

Liikenne

Kaavamuutosalue sijaitsee Pienen 
Villasaaren tiellä, joka on katuluo-
kitukseltaan vähäliikenteinen, 250 
metrin pituinen päättyvä tonttikatu, ja 
jonka liikenne on pääosin asukkaiden 
itsensä tuottamaa. Kadun 30 km/h no-
peusrajoitusta tukevat ja rauhallista 
luonnetta kuvaavat 90 asteen mutkat 
kadun geometriassa, liittymäkorotus 
Pienen Villasaaren tie 5:n tonttiliit-
tymän kohdalla sekä materiaalierot 
kadun pinnoitteissa. Kadun päädyn 
kääntöpaikalta katu jatkuu jalankulun 
ja pyöräilyn raittina, jolla moottoriajo-
neuvolla ajo tontille on sallittua. Pie-
nen Villasaaren tien ajoradan leveys 
vaihtelee loppupään 4 metristä alku-
pään 6 metriin, jossa on lisäksi jalka-
käytävät molemmin puolin. Pyöräilijät 
käyttävät ajorataa yhteisesti autoilijoi-
den kanssa. Alkupään katuosuus on 
selvästi vanhempaa katurakennetta 
kuin loppupään katuosuus. 

Porslahdentiellä liikennemäärät ovat 
syksyn 2012 liikennemäärätietojen 
mukaan noin 6 000 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa ja suunnittelualueen poh-
joispuolella Niinisaarentiellä myös 6 
000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Joukkoliikenne

Pienen Villasaaren tie liittyy paikalli-
seen kokoojakatuun, Porslahdentie-
hen, jolla liikennöi busseja 20 minuutin 
vuorovälein. Kaavan mahdollistamas-
ta uudesta asuinkerrostalosta on mat-
kaa lähimmälle bussipysäkille noin 
200 metriä. Suunnittelualueelta on 
matkaa Vuosaaren metroasemalle lin-
nuntietä pitkin 1,7 kilometriä ja lähim-
mälle runkolinja 560 pysäkille Kallvi-
kintielle 650 metriä. 

Pysäköinti

Alueella on rajoittamaton pysäköinti 
sallittua kadun koillisreunassa Pie-
nen Villasaaren tie 5 tonttiliittymään 
saakka ja tästä eteenpäin ainoastaan 
merkityillä aikarajoitetuilla paikoilla. 
Asukkaiden ja liiketilan henkilökunnan 
pysäköintipaikat on järjestetty tonteil-
le.

Olemassa oleva autokatos 

Olemassa olevat autokatokset, välissä purettava liikerakennus

Alla: Kaava-alueen puustoa
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Liikenne ja pysäköinti 

Korttelin 54055 tontilla 2 sijaitsevan autopaikko-
jen korttelialueen osittainen muutos katualueeksi 
ei aiheuta muutoksia alueen liikenteeseen. 

Korttelin 54057 tontin 3 pysäköintialueelle ajo 
sekä huolto- ja pelastusajo tapahtuu Pienen 
Villasaaren tieltä. Suunnitellun asuinrakennuk-
sen pysäköinti on kaavassa määrätty siten, 
että vähimmäisautopaikkamäärä on 1ap/110m2 
asuinkerrosalaa. Jos tontilla on kaupungin 
vuokra-asuntoja, voidaan niiden osalta toteut-
taa autopaikkoja 20% määräyksiä vähemmän. 
Vieraspysäköinti osoitetaan kadulle ja pyöräpy-
säköintipaikat toteutetaan omalla tontilla. 

Palvelut 

Kaavamuutosalueeseen ei sisälly palveluita.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta 
perustason aluetta.

Luonnonympäristö 

Kaavamääräyksen mukaan alueen puusto on 
hoidettava elinvoimaisena ja tarvittaessa uudis-
tettava siten, että sen maisemallinen merkitys 
säilyy. 

NYKYTILANNE

Alueen palvelut

Vuosaaren Pohjoinen Ostoskeskus 
sijaitsee 600 merin päässä suunnitte-
lualueesta. Ostoskeskus on laajentu-
massa ja rakennustöiden on arvioitu 
valmistuvan kesällä 2016. Laajennus-
osaan on tulossa S-market sekä pie-
nempiä myymälätiloja. Siihen asti 
Keski-Vuosaaren kaupalliset palvelut 
keskittyvät pääosin Kauppakeskus 
Columbukseen, jonne kaava-alueelta 
on matkaa noin 2,5 kilometriä. Colum-
buksen läheisyydessä sijaitsevat myös 
kulttuurikeskus (Vuotalo), kirjasto, ur-
heilutalo, peruskoulun ala- ja yläaste 
sekä lukio. Lähin päiväkoti sijaitsee 
300 metrin säteellä alueesta. 

Luonnonympäristö

Keski-Vuosaari on rakentunut maas-
ton muotoja mukaellen suuren kes-
kuspuiston ympärille.  Alueelle on 
ominaista runsas puusto, vehreät ja 
pitkät puistomaiset pihat, jotka jäävät 
lamellitalojen keskelle. Alueella kasvaa 
enimmäkseen mäntyjä ja kuusia, mutta 
myös muutamia lehtipuita. Asunnoista 
on yleensä vehreät näkymät luontoon.

Pienen Villasaaren tien liikerakennuksen takapiha ja olemassa oleva autokatos
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NYKYTILANNE

Suojelu

Uudenmaan kulttuuriympäristöselvi-
tyksessä ”Missä maat on mainiommat” 
(2014) Keski-Vuosaari on luokiteltu 
Helsingin maakunnallisesti arvokkai-
siin kulttuuriympäristöihin ja kulttuu-
rihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti 
ja maisemakulttuurin kannalta mer-
kittäväksi alueeksi.  Selvitys on tehty 
osana Uudenmaan 2. vaihemaakunta-
kaavan laadintaa.

Kaava-alue kuuluu Helsingin yleiskaa-
va 2002:ssa kulttuurihistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja maisemakult-
tuurin kannalta merkittäväksi alueeksi 
ositettuun alueeseen, jota tulee yleis-
kaavan mukaan kehittää siten, että 
alueen arvot ja ominaispiirteet säily-
vät.

Alueen rakennukset ovat osa arkki-
tehtitoimisto Pentti Syväojan, vuonna 
1963 suunnittelemaa kokonaisuutta, 
johon kuuluu kahdeksan kolmekerrok-
sista lamellikerrostaloa ja yksikerrok-
sinen korttelikauppa. Pienen Villasaa-
ren tiellä sijaitseva myymälärakennus 
on huonokuntoinen. Rakennus on 
muutettu ravintolakäyttöön ja on tällä 
hetkellä tyhjillään.

Suojelu

Kaavamuutossuunnitelma edellyttää 1960-luvul-
la rakennetun myymälärakennuksen purkamista. 
Lisärakentamista suunnitellaan alueen ominais-
piirteet huomioon ottaen ja kaavamääräyksillä 
pyritään varmistamaan uuden asuinrakennuksen 
sovittaminen olemassa olevaan kokonaisuuteen 
siten, että se muodostaisi uuden laadukkaan ja 
alueen ominaisuuksia korostavan aikakerros-
tuman. Tontille suunniteltu pistetalo ottaa hyvin 
huomioon alueen keskeiset kaupunkirakenteelli-
set arvot jättämällä pitkät puistomaiset näkymät 
ja pihojen avaruuden ennalleen. Pistetalo on 
myös alkuperäisen kaavan mukaan tyypillinen 
rakennustyyppi Keski-Vuosaaressa.

Purettavakasi suunniteltu liikerakennus, joka on tyhjillään

Alla: Liikerakennus pihan puolelta
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NYKYTILANNE

 
Kaava-alue on liitettävissä olemassa 
olevaan teknisen huollon verkostoon. 
Korttelissa 54057 tontilla 2 on olemas-
sa oleva muuntamo, joka on sijoitettu 
autokatokseen. Alueella sijaitsee vesi-
huoltoverkostoa palveleva tunneli.

Maaperä alueen länsiosassa tiiviin ker-
roksen yläpuolella on hiekkaa, muualla 
esiintyy saven lievealue, jossa saviker-
roksen syvyys maanpinnasta on 4-9 
metriä sekä saven päällä oleva hiek-
kakerrosalue, jossa hiekkakerroksen 
arvioitu paksuus on yli 3 metriä. Pie-
nen Villasaaren tien alueella olevista 
pohjaveden havaintoputkista havaitut 
pohjaveden korkeudet ovat olleet välil-
lä +3.48…+5.28. 

Yhdyskuntatekninen huolto 

Korttelin 54057 tontille 2 tulee varata riittävä ra-
kennusala muuntamoa varten. Muuntamoon liit-
tyvät suunnitelmat tulee suunnitella ja toteuttaa 
Helen Sähköverkko Oy:n ohjeiden mukaisesti. 
Vesihuoltoverkostoa varten on asemakaavaan 
merkitty johtokuja korttelin 54057 alueelle.

Maaperä, pohjavesi, rakennettavuus ja pilaan-
tuneisuuden kunnostaminen

Maaperätietojen perusteella rakennukset perus-
tetaan tukipaaluin kantavan kerroksen varaan, 
lopullinen perustamistapa määritellään tonttikoh-
taisen pohjatutkimuksen perusteella.

Toimintahistorian perusteella maaperän ei oleteta 
olevan pilaantunutta kaava-alueella. Kaavamää-
räyksen mukaan rakentaminen tulee toteuttaa si-
ten, ettei se aiheuta pohjaveden likaantumista tai 
sen pinnan alenemista tai vähennä sen virtausta.

Ympäristöhäiriöt

Suunnitelman mukainen maankäytön lisäys ei ai-
heuta merkittävää liikennemäärien kasvua ympä-
röivässä katuverkossa eikä siten suurta muutosta 
nykyiseen melutasoon ja päästömääriin. 

Pelastusreittikaavio 
(Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy)
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kanssa voivat aiheuttaa muutoksia asukkaiden 
elinoloihin.

Vaikutukset kaupunkikuvaan, luontoon, mai-
semaan ja kulttuuriperintöön

Pienen Villasaaren tien katutila jäsentyy uudella 
tavalla, kun kuusikerroksinen asuinkerrostalo ra-
kennetaan kadun varteen matalan liikerakennuk-
sen tilalle. Keski-Vuosaarelle tyypillinen vehreys 
ja puistomaiset pihat säilyttävät kaavan toteutta-
misen jälkeen ominaispiirteensä ennallaan.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon jär-
jestämiseen

Pienen Villasaaren tietä ympäröivässä katuver-
kossa Porslahdentiellä liikennemäärien ennuste-
taan kasvavan vuoteen 2040 mennessä noin 6 
500 ajoneuvoon vuorokaudessa ja Niinisaaren-
tiellä 7 500 ajoneuvoon vuorokaudessa. Asema-
kaavamuutos ei aiheuta merkittävää lisäystä näi-
hin ennusteisiin. 

Kaavamuutos ei edellytä muutoksia rakenteellisiin 
liikennejärjestelyihin. Jos uusi kiinteistö tarvitsee 
uutta tonttiliittymää liittyäkseen olemassa olevaan 
katuun, vastaa kiinteistö liittymän rakentamisesta 
ja siitä aiheutuvista rakentamiskustannuksista. 
LPA-alueen muuttaminen hallinnollisesti kaduksi 
siirtää kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden 
kaupungille. Asemakaavan toteuttamisesta ei ai-
heudu kaupungille kustannuksia. 

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset 

Asuinrakennukset tukeutuvat olemassa olevaan 
palvelurakenteeseen. Lähipalvelujen toiminta-
edellytykset paranevat aina asukaspohjan vah-
vistuessa. 

5. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS 

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää rasiteso-
pimusten solmimista muun muassa pihan ja pi-
havälineiden yhteiskäytöstä sekä yhteisestä jäte-
huollosta. Katu- ja LPA-alueen muutos aiheuttaa 
muutoksia maanvuokrasopimuksiin.

6. SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavamuutos on tullut vireille Helsingin kaupun-
gin aloitteesta (27.2.2014). Vireilletulosta on il-
moitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lä-
hetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päi-
vätty 26.3.2015).

Pelastusturvallisuus  

Pelastuslaitoksen mukaan tontilta tontille ulottu-
vissa pelastusteissä on esiintynyt ongelmia kun-
nossapidossa ja huollossa. Tontin omistaja ei esi-
merkiksi huolehtinut rasitesopimuksessa sovitusta 
lumenaurauksesta asianmukaisesti tai pelastus-
tien eteen on sijoitettu esteitä. Alueen pelastus-
turvallisuutta on tarkoitus parantaa muuttamalla 
korttelin 54055 tontilla 2 sijaitseva LPA-alueen al-
kuosa katualueeksi, jonka kunnossapidosta vas-
taa kaupunki. 

Uudisrakentamisen jatkosuunnittelussa tulee 
riittävässä laajuudessa ottaa huomioon korttelin 
54057 tonttien 2 ja 3 pelastusturvallisuus sekä 
pelastustien kunnossapitojärjestelyt sekä varmis-
taa ajoyhteyksien mitoituksen riittävyys pelastus-
ajoneuvoille sekä nostopaikkojen pintamateriaa-
lilen vaatimukset. Lopulliset ratkaisut tarkentuvat 
rakennuslupavaiheessa.

Nimistö

Nimistötoimikunta on käsitellyt alueen nimistöä 
4.3.2015 ja esittänyt, että mikäli korttelissa 54055 
sijaitsevan autopaikkojen korttelialue (LPA) muu-
tetaan osittain katualueeksi, uudelle katualueelle 
annetaan nimi Villasaarenpolku (Ullholmsstigen). 
Perustelu: Pienen Villasaaren tien mukaan.

4. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMI-
SEN VAIKUTUKSET  

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, raken-
nettuun ympäristöön ja ihmisten elinoloihin

Kaavan toteuttaminen tiivistää Keski-Vuosaaren 
kaupunkirakennetta. Täydennysrakentaminen 
tukeutuu kaupungin strategian mukaisesti nykyi-
seen yhdyskuntarakenteeseen. Alueelle voidaan 
rakentaa uusia, kohtuuhintaisia ja esteettömyys-
määräykset täyttäviä asuntoja hissilliseen asuin-
kerrostaloon. Asemakaavan toteutuksen myötä 
alueen asuntotarjonta monipuolistuu ja asukas-
määrän lisääntyessä palveluiden toimintaedelly-
tykset paranevat.

Tontille sijoitettu uusi, ympäristöä tehokkaampi 
asuntorakentaminen on pyritty sijoittamaan siten, 
ettei se estä oleellisesti olemassa olevien asuin-
rakennusten näkymiä. Rakennus suunnitellaan 
alueen ominaispiirteet huomioiden siten, että se 
soveltuu ympäristöönsä ja muodostaa uuden laa-
dukkaan aikakerrostuman alueelle. Pysäköinti 
järjestetään omalla tontilla. Yhteisjärjestelyt pi-
han ja pihavarusteiden käytöstä sekä yhteinen 
jätehuolto olemassa olevan asunto-osakeyhtiön 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheen 
vuorovaikutus

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty 
liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuun-
nitel-man mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma oli esillä 13.4.-4.5.2015 Vuotalossa, 
esittelytila Laiturilla, kaupungin ilmoitustaululla 
Kaupungintalossa sekä kaupunkisuunnitteluvi-
raston internet-sivuilla. Kaavapäivystys pidettiin 
Vuotalossa 21.4.2015. 

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on 
tehty viranomaisyhteistyötä Helsingin kaupungin 
kiinteistöviraston, rakennusviraston, kaupungin-
kanslian, asuntotuotantotoimiston, rakennusval-
vontaviraston sekä pelastuslaitoksen kanssa. 
Ennen lautakuntakäsittelyä pyydettiin lausunnot 
Helen Oy:ltä, kaupunginmuseolta, pelastuslaitok-
selta, Helsingin seudun ympäristökeskukselta, 
rakennusvirastolta, kiinteistövirastolta ja raken-
nusvalvontavirastolta.

Helsingin kaupunginmuseo on todennut, että pu-
rettavaksi esitetyllä matalalla liikerakennuksella 
on kulttuurihistoriallista merkitystä ja että yksi-
kerroksisella modernistisella liikerakennuksella 
on merkitystä myös osana katutilaa. Kaupungin-
museo katsoo, että käytännössä tavoite alueen 
ominaispiirteet huomioon ottavasta täydennysra-
kentamisesta on vaikea toteuttaa, mutta painot-

taa, että laadukkaalla ja paikkaansa sovitetulla 
suunnittelulla tulee etsiä sellaista ratkaisua, että 
uudisrakennuksesta tulisi uusi, rikastava osa ko-
konaisuutta.

Pienen Villasaaren tie 4:n alkuperäinen kort-
telimyymälärakennus on osa Pentti Syväojan 
1960-luvulla suunnittelemaa asuinaluekoko-
naisuutta. Palveluiden keskittyminen, väestön 
vanheneminen ja asukkaiden väheneminen on 
vienyt  toimintamahdollisuuksia korttelikaupoilta. 
Kaupungin omistama liikerakennus on tyhjillään 
ja huonokuntoinen. Vaikka kaupunginmuseon 
mukaan kadun varressa sijaitsevalla modernis-
tisella liikerakennuksella on kultturihistoriallisen 
arvon lisäksi merkitystä myös osana katutilaa, 
voidaan myös asemakaavan muutoksen mah-
dollistamalla ratkaisulla muodostaa mielenkiin-
toinen kontrasti matalille lamellitaloille sekä 
luoda alueelle sopivaa katutilaa.  Pistetalo ei 
muotonsa puolesta vie maa-alaa juuri enempää 
kuin alkuperäinen liikerakennus. Se ottaa myös 
hyvin huomioon alueen keskeiset kaupunkira-
kenteelliset arvot jättämällä pitkät puistomaiset 
näkymät ja pihojen avaruuden ennalleen. 

Rakennusvirasto kannattaa ajatusta, että osa 
autopaikkojen korttelialueesta 54055 (LPA) muu-
tetaan jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi 
katualueeksi, jolla tontille ajo on sallittua, mutta 
huomauttaa, että tulevan Villasaarenpolun sekä 
viereisen, kapean metsäkaistaleen laatutaso, 
mitoitus, mahdolliset johtosiirrot ja ylläpitovastuu 

Ilmakuva koillisesta
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on selvitettävä kaavaprosessin aikana ja nämä 
on huomioitu. Helsingin seudun ympäristöpal-
velut (HSY) on ilmoittanut, että alueella sijaitsee 
yleisiä vesijohtoja ja/tai viemäreitä, ja nämä on 
huomioitu kaavoituksessa.

Pelastuslaitos on ilmoittanut, että varsinainen lau-
suntopyyntö palautetaan pääasialle. Yhteistyötä 
on tehty myös sähköpostitse. Pelastuslaitoksen 
mukaan tontilta tontille ulottuvissa pelastusteissä 
on yleisesti esiintynyt ongelmia kunnossapidos-
sa ja huollossa. Tontin omistaja ei esimerkiksi ole 
huolehtinut rasitesopimuksessa sovitusta lume-
naurauksesta asianmukaisesti tai pelastustien 
eteen on sijoitettu esteitä. Pelastuslaitoksen kat-
santokannasta tämänkaltaiset pelastustiejärjes-
telyt ovat ongelmallisia. Villasaaren tien varrella 
olevalla LPA-tontilla tilanne paranee, jos siitä 
tehdään yleisen kadun ominaisuudet täyttävä tie, 
jonka kunnossapidosta vastaa kaupunki. 

Asuntotuotantotoimisto  on ollut mukana ja kom-
mentoinut kaavan valmisteluvaiheessa. Asema-
kaavassa on määräys, jonka mukaan rakennuk-
sen julkisivujen on otava muurattuja ja rapattuja. 
Asuntotuotantotoimisto on todennut, että viite-
suunnitelmassa julkisivumateriaaliksi on kustan-
nussyistä valittu tiililaattapintainen elementti. 
Asuntotuotantotoimiston kommentti on huomioi-
tu. Muurausmääräyksen tarkoituksena on kuiten-
kin varmistaa, että alueen täydennysrakentami-
nen toteutetaan riittävän laadukkaasti. 

Kiinteistöviraston tonttiosasto on ilmoittanut, että 
asiaa valmistellaan yhteistyössä Asuntotuotan-
totoimiston kanssa, ja että heillä ei ole huo-
mautettavaa tässä vaiheessa. Kiinteistöviraston 
tilakeskus on ilmoittanut, ettei heillä ole huomau-
tettavaa. Helen Oy on ilmoittanut, ettei heillä ole 
asiassa lausuttavaa. Rakennusvalvontavirasto 
on ilmoittanut, ettei heillä ole kommentoitavaa 
tässä vaiheessa.

Mielipiteet 

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on ase-
makaavaosastolle saapunut kirjeitse kaksi mie-
lipidettä koskien osallistumis- ja arviointisuunni-
telmaa sekä asemakaavan muutossuunnitelmaa. 
Lisäksi mielipiteitä on esitetty kaavapäivystyk-
sessä ja sähköpostitse. Mielipiteet ja kannanotot 
on huomioitu kaavatyössä. 

Mielipiteissä esitetään, ettei katujen nimistöä tar-
kisteta, eikä autopaikkojen korttelialueen muut-
tamista osittain katualueeksi toteuteta. Toisaalta 
esitetään, että katumuutos on tehtävä nimen-
omaan Niinisaarentien suuntaiselle LPA-alueen 

osalle, jotta tilanne muuttuisi oleellisesti parem-
maksi. Uuden asuinrakennuksen toivottiin oleva 
korkeintaan neljä- tai viisikerroksinen ja autopai-
koituksen järjestetyvän omalla tontilla siten, ettei 
siitä aiheudu haittaa alueen muiden yhtiöiden 
asukkaiden ajoneuvoliikenteelle. Mielipiteessä  
myös muistutettiin rakentamisen vaikutuksista ih-
misten elinoloihin, kaupunkikuvaan, maisemaan 
ja kulttuuriperintöön.

LPA-alueen muuttaminen osittain katualueeksi 
ja katualueen nimeäminen tuo selkeyttä alueen 
osoitteistoon ja lisää alueen pelastusreittien toi-
mivuutta. Pelastusteiden yhteisjärjestelyt Asun-
to-osakeyhtiö Pienen Villasaaren tie 2:n kanssa 
suunnitellaan tarkemmin kaavan valmistelun 
aikana, mutta lopulliset ratkaisut tarkentuvat ra-
kennuslupavaiheessa. Myös jätehuolto toteute-
taan yhteistyössä As Oy Pienen Villasaaren tie 
2:n kanssa, joten huoltoajo ei tule merkittävästi 
lisääntymään. Uuden asuinrakennuksen autopai-
koitus järjestetään omalla tontilla. Uudisrakenta-
misen toteuttamiskelpoisuus on sidoksissa hank-
keen kokoon ja pienet hankkeet jäävät helposti 
rakentamatta. Tontin koko asettaa rakentamisalu-
eelle tiukat rajat ja kokoa voidaan kasvattaa ai-
noastaan lisäämällä kerroksia. Kuusikerroksinen 
pistetalo, jonka kerrosala on 1450 m2, on arvioitu 
tällä tontilla toteutuskelpoiseksi. Pistetalo on al-
kuperäisen kaavan mukaan myös yksi tyypillinen 
rakennustyyppi Keski-Vuosaaressa, ja siltä osin 
se soveltuu alueelle.

Asemakaavan muutosehdotuksen käsittely

Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupun-
kisuunnittelulautakunnalle 24.11.2015. Kaupun-
kisuunnittelulautakunta jätti asian pöydälle ja 
päätti 1.12.2015 esittää kaupunginhallitukselle 
asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä 
ja sen asettamista nähtäville.

Helsingissä 1.12.2015

Olavi Veltheim
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Asemakaavan muutosta koskee kolme erityista-
voitetta:

1. Alueidenkäytössä tulee ehkäistä olemassa 
olevasta yhdyskuntarakenteesta irrallista ha-
jarakentamista.

2. Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on 
alueiden käytössä varmistettava tonttimaan 
riittävyys.

3. Alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa 
joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja hyö-
dyntämismahdollisuuksia.

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. 
Asemakaavan lähtökohtana on olemassa olevan 
asuinkorttelin lisärakentaminen, mikä hajautta-
misen sijaan tiivistää yhdyskuntarakennetta ja 
vastaa myös osaltaan tarpeeseen tonttimaan 
riittävyydestä. Uuden asuntorakentamisen osoit-
taminen 600 metrin päähän runkolinja 560:n var-
resta parantaa joukkoliikenteen toimintaedelly-
tyksiä. 

Keski-Vuosaaren kaupunkirakennetta
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Maakuntakaava 

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on 
taajamatoimintojen aluetta. 

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
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Vaihemaakuntakaava

Maakuntavaltuuston 20.3.2013 hyväksymässä Uudenmaan 2. vaihe-maakuntakaavassa suunnitte-
lualue on tiivistettävää taajamatoimintojen aluetta. Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa maakunta-
kaavojen kanssa. 

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
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Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut kaava-alueella voimaan 
23.12.2004) alue on kerrostalovaltaista asuinaluetta, jota kehitetään asumisen, virkistyksen, kaupan 
ja julkisten palvelujen käyttöön sekä ympäristöhaittoja aiheuttamattomaan toimitilakäyttöön ja alueelle 
tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. Nyt laadittu asemakaavan muutos on 
yleiskaavan mukainen. Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 8.12.2010) alue 
on merkitty esikaupungin pintakallioalueeksi, jossa kallionpinta on arviolta 0-20 m maanpinnasta.

Ote Yleiskaava 2002:sta
Keski-Vuosaari, Pienen Villasaaren tie 4
Liite kaavaan nro 12344 / xx.x.2015

Ote Yleiskaava 2002:sta
Keski-Vuosaari, Pienen Villasaaren tie 4
Liite kaavaan nro 12344 / xx.x.2015

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
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Asemakaava

Alueella on voimassa asemakaava numero 6310 (vahvistettu 1.7.1970) sekä asemakaava numero 
10687 (vahvistettu 7.6.2000). Kaavan mukaan korttelin 54057 tontti 3 on liikerakennusten korttelialu-
etta, tonttitehokkuudella e=0,5 (rakennusoikeus 360m2) ja korttelin 54057 tontti 2 asuinkerrostalojen 
korttelialuetta tonttitehokkuudella e=0,5. Voimassa olevan kaavan mukaan suurin sallittu kerrosluku 
liikerakennusten korttelin tontilla on yksi ja asuinkerrostalojen korttelialueella kolme. Korttelin 54055 
tontti 2 on autopaikkojen korttelialuetta. Muu osa alueesta on katualuetta. 

Ote voimassa olevasta asemakaavasta
Keski-Vuosaari, Pienen Villasaaren tie 4
Liite kaavaan nro 12344 / xx.x.2015

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
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Maaperä

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
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Vesihuolto

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
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Energiahuolto ja tietoliikenne

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
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Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hy-
väksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri 

Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitä-
mään kiinteistörekisteriin.

Muut suunnitelmat ja päätökset 

Keski-Vuosaareen on määritelty Esikaupunkien 
renessanssityön pohjalta täydennysrakenta-
misen periaatteet vuoden 2012 alussa osana 
uuden yleiskaavan valmistelua. Tavoitteena on 
tukea raideliikenteen verkostokaupungin kehit-
tymistä Helsingin seudulla kaupunkirakennetta 
tiivistämällä. Täydennysrakentamisen periaattei-
den tarkastelualueena on ollut vanha Vuosaari 
Niinisaarentiestä etelään aina Vuosaaren kes-
kustaan ja metroasemalle saakka.

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi tiedok-
si 12.6.2012 päivätyn Keski-Vuosaaren renes-
sanssi, Lähtötiedot ja kehittämistavoitteet -ra-
portin sekä hyväksyi jatkosuunnittelun pohjaksi 
seuraavat Keski-Vuosaarta koskevat täydennys-
rakentamisen periaatteet:

1. Kaupunkirakennetta tiivistetään Kallvikinti-
en varrella Jokeri 2:n mahdollistamiin hyviin 
joukkoliikenneyhteyksiin tukeutuvana.

2. Kallvikintietä ja Porslahdentietä kehitetään 
kaupunkimaisina katuina säilyttäen katunä-
kymässä myös Keski-Vuosaarelle tyypillisiä 
metsäisiä osuuksia.

3. Vuosaaren keskustaa kehitetään toiminnalli-
sesti monipuolisena kaupunginosan keskuk-
sena hyödyntäen Vuosaaren sataman tuo-
mia mahdollisuuksia.

4. Pohjoisen ostoskeskuksen palveluiden toi-
mintaedellytyksiä vahvistetaan rakentamalla 
asuntoja ostoskeskuksen tuntumaan.

5. Tonttikohtainen lisärakentaminen mahdollis-
tetaan alueella.

6. Vuosaaren keskuspuisto säilytetään alueen 
vihreänä selkärankana. Täydennysrakenta-
misessa huomioidaan alueelle ominainen ra-
keisuus ja kulttuuriympäristön piirteet.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Rakennusvirasto on laatinut Keski-Vuosaaren 
ja Rastilan aluesuunnitelman 2008–2017. Alue-
suunnittelun tavoitteena on, että kaupungin puis-
tojen, ulkoilu- ja katualueiden, torien ja aukioiden 
laatu paranee ja monipuolistuu tasavertaisesti 
eri kaupunginosissa.

Pohjakartta 

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupun-
kimittausosasto on laatinut pohjakartan, joka on 
tarkistettu 7.7.2015.

Maanomistus 

Asuntotontti 54057/2 on Asunto Oy Pieni Villa-
saarentie 2:n omistuksessa. Yhtiö on Oy Hel-
singin Asuntohankinta Ab:n tytäryhtiö. Kaupun-
ki omistaa yhtiöiden koko osakekannat. Myös 
muu kaava-alue on kaupungin omistuksessa. 
LPA-tontti 54055/2 on vuokrattu pitkäaikaisilla 
maanvuokrasopimuksilla.

Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja 
muista ympäristöominaisuuksista on kuvattu 
kaavaselostuksen luvussa 3 kunkin aiheen koh-
dalla (siniset laatikot).
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