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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 11.12.2015

Kaava-alue sijaitsee Keski-Vuosaaren koillisosassa. Asemakaavan 
muutos mahdollistaa asuntojen rakentamisen Keski-Vuosaareen tontil-
le, joka on aiemmin osoitettu liikerakennusta varten.

Uusi asuinkerrostalo korvaisi 1965 rakennetun yksikerroksisen liikera-
kennuksen. Tontin käyttötarkoitus muuttuu liikerakennusten korttelialu-
eesta (AL) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). 

Suunnittelualue kuuluu Keski-Vuosaaren asemakaavahistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen ympäristö-
kokonaisuuteen. Keski-Vuosaaressa vallitsevana rakennustyyppinä 
ovat pitkät kolmikerroksiset lamellitalot, joiden lisäksi alueella on korkei-
ta pistetaloja sekä rivitaloja. Lamellitalot sijoittuvat maastoon väljästi ja 
rakennusten väleihin jää pitkiä, puistomaisia tai metsäisiä pihatiloja. 
Pistetalot on tyypillisesti sijoitettu mäelle korostamaan alueen kumpui-
levaa maastoa.

Kuusikerroksinen uudisrakennus on kaavan mukaan muodoltaan yksin-
kertainen ja kappaleimainen sekä ilmeeltään vähäeleinen. Se voi kaa-
vamääräyksen mukaan olla väritykseltään valkoinen tai tumman har-
maa.

Tontille suunniteltu pistetalo ottaa huomioon alueen keskeiset kaupun-
kirakenteelliset arvot jättämällä pitkät puistomaiset näkymät ja pihojen 
avaruuden ennalleen. Pistetalo on myös alkuperäisen kaavan mukaan 
tyypillinen rakennustyyppi Keski-Vuosaaressa. Tontin ja kadunvarren 
alkuperäinen luonne kuitenkin merkittävällä tavalla muuttuu, kun lamel-
litalojen välissä olleen yksikerroksisen liikerakennuksen tilalle rakenne-
taan kuusikerroksinen asuinkerrostalo.

Uudisrakennus sijoittuu metsäpihavyöhykkeelle. Tummat, pystyaiheet 
toisivat esiin metsäpihavyöhykkeen erityisyyttä suhteessa vaaleiden la-
mellitalojen vyöhykkeeseen. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan 
tumma julkisivuväritys korostaisi vaaleaa paremmin alueelle tyypillistä 
alkuperäistä arkkitehtuuria.
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Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosehdotuksesta.
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