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Päätöshistoria

Rakennusvirasto 28.6.2016
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta koskien Vuosaaren tontin 54180/8-
11 asemakaavan muutoshakemusta. Määräaika on 1.7.2016.

Aromikujan ympäristöön suunnitellaan asumista, liike- ja toimitiloja se-
kä palveluita. Suunnittelualueella sijaitsee nykyisin pysäköintialueita, 
rakentamatonta aluetta sekä kauppakeskus Columbus.

Rakennusvirastolla ei ole lausuttavaa osallistumis- ja arviointisuunnitel-
maan.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeissa ovat lisätiedo-
nantajat.

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 21.6.2016
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Kohde sijoittuu kitkamaalajien alueelle. Maanpinnan korkeusasema on 
noin +8…+10 ja se viettää luoteeseen. Suunnittelualueen länsiosiin si-
joittuu paikallinen avokallio, jonka pinta on noin tasolla +11. Alueen luo-
teisosassa kallionpinta on havaittu noin tasolla +7. Itään päin kuljet-
taessa maakerrosten paksuus kasvaa voimakkaasti. Kairaussyvyydet 
alueen keski- ja itäosissa ovat noin 4…18 m, tällä alueella kallionpin-
nanvarmistuksia ei ole tehty. Pohjamaa on hiekkaa. Paikoin esiintyy 
pehmeitä/löyhiä kerroksia noin 3…4,5 m syvyyteen maanpinnasta.

Alueen pohjavedenpinta on noin tasolla +3,5…4,7. Kohde sijoittuu tär-
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keälle pohjavesialueelle, jonne rakentaminen edellyttää Rakennusval-
vontaviraston julkaisemien rakentamistapaohjeiden noudattamista.

Lisätiedot
Markku Savolainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 71368

markku.savolainen(a)hel.fi

Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 20.06.2016 § 9
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Päätös

Pelastustoiminnan järjestelyt kaava-alueella tulee jatkossa suunnitella 
yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Pelastustoiminnan järjestelyi-
den vaatimukset tulevat olemaan laajempia ja tavanomaisesta poikkea-
via kaava-alueen ominaisuuksien, kuten ylikorkeiden rakennusten 
vuoksi. 

Jatkosuunnittelussa on huolehdittava alueella riittävän sammutusveden 
saannista. Lisäksi maanpäälliset sammutusvesiasemat tulee sallia kaa-
vassa tai vaihtoehtoisesti kaavassa tulee varata sammutusvesiasemille 
tarvittavat tilat rakennuksista (ns. rakennuspaloposti). Ylikorkeiden ra-
kennusten automaattisten sammutusjärjestelmien, rakennusten sisäis-
ten sammutukseen käytettävien märkänousuputkien ja maanpäällisten 
sammutusvesipostien tarvitsemat vesimäärät tulee huomioida suunnit-
telussa.

Päätöksen perustelut

Asemakaavan muutos koskee Vuosaaren keskustassa sijaitsevaa liike-
, toimisto-, ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten 
ja autopaikkojen korttelialuetta. Kaava ei ole toteutunut. Aromikujan 
ympäristöön suunnitellaan asumista, liike- ja toimitiloja sekä palveluita. 
Suunnitelmassa korkeampi, 3–33-kerroksinen rakentaminen sijoitetaan 
Vuotien varteen. Matalampi 3–8-kerroksinen rakentaminen sijoittuu 
Bertha Pauligin kadun varrelle. Lisäksi tutkitaan päivittäistavarakaupan 
sijoittamista alueelle. Kiinteistö Oy Albatrossia laajennetaan Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen monipalvelukeskukseksi. 

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi


