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PÄIVÄTTY 23.9.2014

Asemakaavan muutos koskee:

Helsingin kaupungin
54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari)
korttelin 54082 tonttia 4 ja puistoaluetta

Kaavan nimi:
Vuosaarentie 10

Laatija:
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto /
Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu

Vireilletulosta ilmoittaminen: 25.2.2013
Kaupunkisuunnittelulautakunta: 23.9.2014
Nähtävilläolo (MRL 65 §): 17.10.2014–17.11.2014
Osallisen kuuleminen: (MRA 32 §) 12.8.2017–26.8.2017
Osallisen kuuleminen: (MRA 32 §) 19.1.2018–2.2.2018
Kaupunkiympäristölautakunta: muutettu 27.3.2018
Hyväksyminen: kaupunginvaltuusto
Voimaantulo:

Asemakaavamuutosalueen sijainti:
Alue sijaitsee Keski-Vuosaaressa, alle 300 metriä Vuosaaren metro-
aseman pohjoispuolella, osoitteessa Vuosaarentie 10.
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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden tonttikohtaisen lisärakenta-
misen Vuosaarentie 10:n asemakaavatontilla 4 (kiinteistöt 91-435-1-
224- ja 91-435-1-225). Alueella sijaitsee kahdeksankerroksinen Viljo
Revellin ja Heikki Castrenin vuonna 1965 suunnittelema kerrostalo, jo-
ka on osa suurempaa Revelin ja Castrenin kokonaisuutta alueella. Alu-
eelle on suunnitteilla uusi kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo ja pi-
hakannen alla olevan pysäköintilaitoksen muutos kaksikerroksiseksi
sekä pysäköintiin johtava katettu ramppi. Lisäksi muodostetaan uusi ja-
lankulkuyhteys tontille 54082/3 uudisrakennuksen ja olemassa olevan
rakennuksen välistä. Korttelialueet muodostetaan vastaamaan nykyisiä
maanomistussuhteita naapuritontin kanssa. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmavaiheen jälkeen kaavarajausta on laajennettu itään puiston
puolelle pienellä alueella, jotta olemassa oleva huoltoyhteys tontille
voidaan säilyttää.

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet

Kaavoitustyö on käynnistetty Asunto Oy Säästöpoijun aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta esitettiin neljä mielipidettä ja viisi viranomaisten kan-
nanottoa.

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävä-
nä kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kaupungintalolla, Vuotalolla ja viras-
ton verkkosivuilla. Luonnoksesta on pidetty kaavapäivystystilaisuus.
Muutosluonnoksesta on jätetty kahdeksan mielipidettä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä.
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot ja muis-
tutuksia (1 kpl). Esitetyt huomautukset kohdistuivat jalankulkureittiin,
vesijohdon siirtokustannuksiin, hulevesiin, maapoliittisiin neuvotteluihin,
kaavamääräysten yksityiskohtiin, lumitilaan sekä kansien ja ramppien
kustannuksiin. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty
yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Jatkosuunnittelun johdosta asemakaava muuttui, mutta muutokset ei-
vät olleet olennaisia lukuun ottamatta Asunto Oy Säästömastoa, joka
myös omistaa kiinteistön 91-435-1-225 kaava-alueella. Asunto Oy
Säästömaston kanssa on neuvoteltu ja yhtiötä on kuultu uudelleen kah-
teen kertaan nähtävillä olon jälkeen.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Asemakaavan muutosta koskee kolme erityistavoitetta:

1. Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoit-
taa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Alu-
eidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen toiminta-
edellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia. Alueidenkäytössä tulee
ehkäistä olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta irrallista hajara-
kentamista.

2. Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittä-
vät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Maakun-
takaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät kult-
tuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovel-
luttava niiden historialliseen kehitykseen.

3. Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräi-
lyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, tur-
vallisuutta ja laatua.
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Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta sekä pohja-
vesialuetta. Alueen välittömässä läheisyydessä on keskustatoimintojen
alue sekä seutuliikenteen rata.
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Maakuntavaltuuston 20.3.2013 hyväksymässä Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty tiivistettäväksi alueeksi.
Alueen läheisyydessä on pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliiken-
teen yhteysväli.
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Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) on merkitty kerrostalovaltaiseksi
alueeksi palveluineen sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti
ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Nyt laadittu ase-
makaavan muutos on yleiskaavan mukainen.
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Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
alue on asuntovaltainen alue A2 -aluetta. Aluetta kehitetään pääasias-
sa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelu-
jen käyttöön. Korttelitehokkuus on pääasiassa 1,0–2,0. Perustellusti
korttelikohtainen tehokkuus voi olla tätä suurempikin. Alueen keskeis-
ten katujen varsilla tulee mahdollistaa liike- ja muuta toimitilaa. Alueen
pinta-alasta keskimäärin 60 % tai enemmän on korttelimaata. Nyt laa-
dittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mu-
kainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 6310 (vahvistettu 1.7.1970).
Kaavan mukaan tontti 54082/4 on yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalo-
jen korttelialuetta (ALK), jossa on rakennusoikeutta 9 270 k-m2. Raken-
nusoikeus on käytetty kokonaan. Muu osa alueesta on puistoaluetta,
joka on lisäksi käyttöveden ottopaikan lähisuoja-aluetta.
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Ote ajantasa-asemakaavasta.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi tiedoksi 12.6.2012 päivätyn
Keski-Vuosaaren renessanssi, Lähtötiedot ja kehittämistavoitteet
-raportin sekä hyväksyi jatkosuunnittelun pohjaksi seuraavat Keski-
Vuosaarta koskevat täydennysrakentamisen periaatteet:
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1. Kaupunkirakennetta tiivistetään Kallvikintien varrella Jokeri 2:n
mahdollistamiin hyviin joukkoliikenneyhteyksiin tukeutuvana.

2. Kallvikintietä ja Porslahdentietä kehitetään kaupunkimaisina katuina
säilyttäen katunäkymässä myös Keski-Vuosaarelle tyypillisiä met-
säisiä osuuksia.

3. Vuosaaren keskustaa kehitetään toiminnallisesti monipuolisena
kaupunginosan keskuksena hyödyntäen Vuosaaren sataman tuo-
mia mahdollisuuksia.

4. Pohjoisen ostoskeskuksen palveluiden toimintaedellytyksiä vahvis-
tetaan rakentamalla asuntoja ostoskeskuksen tuntumaan.

5. Tonttikohtainen lisärakentaminen mahdollistetaan alueella.

6. Vuosaaren keskuspuisto säilytetään alueen vihreänä selkärankana.
Täydennysrakentamisessa huomioidaan alueelle ominainen rakei-
suus ja kulttuuriympäristön piirteet.

Rakennusvirasto on laatinut Keski-Vuosaaren ja Rastilan aluesuunni-
telman 2008–2017. Aluesuunnittelun tavoitteena on, että kaupungin
puistojen, ulkoilu- ja katualueiden, torien ja aukioiden laatu paranee ja
monipuolistuu tasavertaisesti eri kaupunginosissa.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohjakartan.

Maanomistus

Kaavamuutosalue on yksityisomistuksessa. Asunto Oy Säästömasto
omistaa osan Vuosaarentie 10 alueesta ja Asunto Oy Säästöpoiju
osan. Kaavan mukainen tonttijako on jäänyt vahvistamatta. Puistoalu-
een omistaa kaupunki.

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö

Metsäkaupungin ihanne vaikutti Keski-Vuosaaren asemakaavan syn-
tyyn 1960-luvun alkupuolella. Kaupunkirakenteen keskeinen tunnuspiir-
re on rakennusryhmien istuttaminen metsäiseen maisemaan. Erilaiset
korttelimuodot ja rakennustyypit korostavat maaston ja luonnon vaihte-
levuutta, suurkorttelit asettuvat maisemaan sitä kunnioittaen. Korttelit
ovat saarekemaisia ja niiden asuinrakennusten arkkitehtuuri monimuo-
toista ja veistoksellista. Alueen perusvärinä on valkoinen kontrastina
vihreälle metsäiselle ympäristölle, lisänä muutamat harkitut korostevä-
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rit. Pihatilat ovat avoimia, metsäisiä. Merkittävä ominaispiirre on alueen
halki kulkeva laaja keskuspuisto.

Kaavamuutoksen alue sijaitsee Keski-Vuosaaressa Vuosaarentien var-
rella alle 300 metrin etäisyydellä Vuosaaren metroasemasta. Alueella
sijaitsee Viljo Revellin ja Heikki Castrenin vuonna 1965 suunnittelema
kerrostalo. Kerrostalo on viisiportainen kahdeksankerroksinen lamellita-
lo ja sijaitsee tontilla Vuosaarentien suuntaisesti. Talo on osa Revellin
ja Castrenin suunnittelemaa kokonaisuutta, joka kietoutuu Mallasmäen
kallioisen puiston ympärille. Kokonaisuuteen kuuluu kyseisen lamellita-
lon lisäksi kuuden kahdeksankerroksisen pistetalon sarja sekä yksiker-
roksisten rivitalojen rykelmä. Lamellitalo kytkeytyy pistetalojen sarjaan
kiinteästi suuren pysäköintikansiratkaisun kautta. Pysäköintikansi alkaa
maantasosta Lamellitalon länsipuolelta ja jatkuu pohjoiseen rajautuen
Punakiventiehen ja kytkeytyen kaikkiin kuuteen pistetaloon.

Kaava-alue sijaitsee kaupunkikuvallisesti tärkeässä paikassa Vuotorin
pohjoispuolella. Kaava-alue rajautuu eteläreunaltaan Vuosaarentiehen,
länsireunaltaan Punakiventiehen, pohjoisreunaltaan rakennuskokonai-
suuteen kuuluvaan pistetalojen tonttiin sekä Mallasmäen puistoon. Itä-
reunaltaan kaava-alue rajautuu rivitalotonttiin.

Liikenne

Vuosaarentie on katuluokaltaan paikallinen kokoojakatu, jonka liiken-
nemäärä on vuoden 2012 laskentojen mukaan noin 4 000 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Punakiventie on vähäliikenteinen tonttikatu. Vuosaa-
rentiellä liikennöi runkolinja 560, paikallisliikenteen bussit ja Punakiven-
tiellä palvelulinja. Vuosaarentiellä liikennemäärien on ennustettu laske-
van noin kahdellasadalla ajoneuvolla vuorokaudessa vuoteen 2035
mennessä.

Palvelut

Kaava-alueella on kerrostalon alakerrassa päiväkoti Poiju, sekä liiketi-
loja. Punakiventien länsipuolella sijaitsee kaksikerroksinen vanhusten
palvelutalo, eteläpuolella Vuosaaren lukio ja Tehtaanpuiston yläaste.
Vuotorin eteläpuolella on Vuotalo, jossa on mm. kirjasto sekä muita jul-
kisia ja yksityisiä palveluita. Vuosaaren ala-asteen koulu sijaitsee Pu-
nakiventien varressa kaava-alueen luoteispuolella. Noin 300 metrin
etäisyydellä on kauppakeskus Columbus sekä Vuosaaren metroase-
ma.
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Luonnonympäristö

Maisemarakenteessa kaava-alue sijoittuu suotuisalle rakennuspaikalle,
selänteen kallioisen lakialueen eteläreunalle. Suunnittelualueen maasto
on tasaista ja paikka pienilmastoltaan suotuisa.

Nykyisellään suunnittelualueen luonnonympäristöä edustavat lähinnä
puu- ja pensasistutukset. Asemakaavatontin piha-alueet on aikanaan
suunniteltu huolellisesti aikansa ihanteiden mukaisesti. Pysäköintialu-
eella ja kadun varressa Vuosaarentien puolella kasvaa mm. mäntyjä,
vaahteroita ja lehtikuusia sekä koristepensaita nurmipohjalla. Alueen
länsireunan muodostaa pysäköintikansi ja päällystettyä pintaa on pal-
jon. Muilla alueen osilla kasvaa mäntyjä ja lehtipuita sekä koristepen-
saita ja perennaistutuksia. Pohjoisessa piha-alue vaihettuu kallion laen
metsäiseen puistoalueeseen.

Suojelukohteet

Kaava-alue kuuluu yleiskaavassa 2002 kulttuurihistoriallisesti, raken-
nustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi
ositettuun alueeseen, jota tulee kehittää siten, että alueen arvot ja omi-
naisuudet säilyvät.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Maaperä, kallioperä, pohjavesi sekä niiden pilaantuminen

Kaava-alueen maaperä on pääosin kitkamaata, jossa maakerroksen
paksuus tiiviin kerroksen yläpuolella on yli metrin, kallion pinta on alu-
een pohjoisosassa näkyvissä tai hyvin lähellä maan pintaa. Alue on
tärkeällä pohjavesialueella, joka asettaa suunnittelulle ja rakentamiselle
omat vaatimuksensa pohjaveden huomioonottamisessa.

Ympäristöhäiriöt

Kaava-alue on kallion päällistä moreenimaata ja se on ollut asuinkäy-
tössä useita vuosikymmeniä. Alueelta ei ole tiedossa aiempaa toimin-
taa, jonka perusteella maaperän pilaantuneisuutta olisi syytä epäillä.

Vuosaarentiellä on hieman liikennemelua. Helsingin kaupungin karkean
meluselvitysmallin mukaan Vuosaarentieltä tulee alueelle päivisin me-
lua noin 55 dB.
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TAVOITTEET

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa tontin lisäraken-
taminen. Lähtökohtana on ollut sopeutua ympäristön rakenteeseen ja
1960-luvun aikakauden henkeen. Uuden rakennuksen paikka vasta-
päätä Vuotaloa on tärkeä ja tavoitteena on saada arkkitehtonisesti ja
kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen lopputulos. Tavoitteena on myös
saattaa korttelialueet vastaamaan olemassa olevia maanomistussuhtei-
ta. Lisäksi tavoitteena on saada jalankulkuyhteys tontille 54082/3 uu-
disrakennuksen ja olemassa olevan rakennuksen välistä.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Yleisperustelu ja -kuvaus

Kaava-alue jaetaan kolmeksi tontiksi, joista yksi on olemassa olevan
kerrostalon tontti (7), yksi uudisrakennuksen tontti (6) ja yksi naapurin
omistaman kiinteistön muodostama pysäköintitontti (5). Kävely-yhteys
tontille 54082/3 on osoitettu uudisrakennuksen ja olemassa olevan ker-
rostalon väliin tonttien 5 ja 6 kautta. Asemakaavan muutoksessa nykyi-
nen vanhentunut yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialue
(ALK) merkintä muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortteli-
alueeksi (AL). Olemassa olevan kerrostalon rakennusoikeus päivite-
tään vastaamaan nykyisiä ohjeita rakennusoikeuden määritelmälle.

Mitoitus

Muutosalueen pinta-ala on 1,14 hehtaaria ja rakennusoikeus on
12 700 k-m2, mikä on 3 430 k-m2 enemmän kuin voimassa olevassa
asemakaavassa.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL)

Korttelialueelle rakennetaan yksi kahdeksankerroksinen pistetalo. Pis-
tetalon alla ja pohjoispuolella oleva pysäköintikansi peruskorjataan, uu-
disrakennuksen kohdalta uudistetaan ja laajennetaan kaksikerrok-
siseksi. Uuden pysäköintikannen pinta pysyy nykyisen kannen tasossa
ja pysäköintiä laajennetaan kerros alaspäin. Näin saadaan uudisraken-
nuksen sekä nykyiset pihalla olevat pysäköintipaikat siirrettyä kannen
alle. Pistetalo on sijoitettu uudelle tontille siten, että naapureiden näky-
mät häiriintyvät mahdollisimman vähän ja että maanalainen pysäköinti
olisi teknisesti ja taloudellisesti mahdollista toteuttaa.

Korttelialueelle saa sijoittaa myös liike- toimisto- ja palvelutiloja raken-
nusten alimpiin kerroksiin rakennusoikeuden rajoissa.
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Kaava-alue kuuluu Keski-Vuosaaren asemakaavahistoriallisesti, ra-
kennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen ympäristöko-
konaisuuteen. Korttelialueella on olemassa oleva viisiportainen kah-
deksankerroksinen lamellitalo, joka suojellaan.

Uudisrakennuksen ja olemassa olevan rakennuksen väliin jäävä jalan-
kulun salliva reitti mahdollistaa kulkemisen tonttien 5 ja 6 kautta Puna-
kiventie 1–11 tontille.

Pelastautuminen uudisrakennuksesta on järjestetty Punakiventieltä se-
kä Vuosaarentien puolelta tontilla. Suunnittelussa on huomioitu pelas-
tuslaitoksen nostolava-auton tilavaatimukset.

Puistoalue (VP)

Puistoalueella merkitään kevyen liikenteen ja huoltoreitti vastaamaan
olemassa olevaa tilannetta.

Pysäköinti

Olemassa oleva pysäköinti tontin 5 pihakannen alla asemakaavoite-
taan pysäköintitontiksi (LPA-1), jossa pysäköinnin tulee tapahtua piha-
kannen alla. Tontilla sallitaan korttelin 54082 pysäköintiä.

Uudisrakennuksen ja olemassa olevan kerrostalon asukaspysäköinti-
paikat sijaitsevat pysäköintihallissa kahdessa kerroksessa tontilla 6.
Ajo pysäköintilaitokseen tapahtuu olemassa olevan rakennuksen vie-
reen rakennettavan ajorampin kautta tontilta 7.

Vieraspysäköinti ja liiketilojen asiointipysäköinti sijaitsee olemassa ole-
van kerrostalon Vuosaarentien puoleisella pihalla. Nykyiset aikarajoite-
tut Punakiventien pysäköintipaikat (22 autopaikkaa) ovat myös vierei-
sen tontin asuinkerrostalojen ja palvelukeskuksen asukkaiden vieraiden
käytössä.

Palvelut

Olemassa olevassa kerrostalossa on yksityinen päiväkoti Poiju, sekä
muita kaupallisia palveluita pohjakerroksessa. Uudisrakennuksen poh-
jakerrokseen tulee sijoittaa liiketiloja.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta erikoistason aluetta.
Asuinrakennusten sisäänkäynnit voidaan toteuttaa esteettöminä. Pysä-
köintilaitoksesta on esteetön kulku asuntoihin.
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Luonnonympäristö

Kaava-alueen kadunvarren puustolla on tärkeä merkitys kaupunkiku-
van muodostuksessa. Punakiventien ja Vuosaarentien risteyksessä
asemakaavatontilla olevista männyistä osa on merkitty säilytettäviksi.

Suojelukohteet

Koko Mallasmäen alue on asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteel-
lisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä kokonaisuus. Olemassa oleva
Viljo Revellin ja Heikki Castrenin suunnittelema kerrostalo suojellaan
sr-2 -merkinnällä. Lisäksi pysäköintikansi suojellaan pka/s ja pka-2/s
merkinnöillä.

Yhdyskuntatekninen huolto

Alueella on olemassa oleva teknisen huollon verkosto. Asemakaavan
toteuttaminen edellyttää tontilla sijaitsevan vesijohdon siirtämistä.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Asemakaava-alueen maaperä on pääosin kitkamaata, jossa maaker-
roksen paksuus tiiviin kerroksen yläpuolella on yli metrin, alueen poh-
joisosassa kallion pinta on näkyvissä tai hyvin lähellä maan pintaa.

Alue kuuluu kokonaisuudessaan tärkeään pohjavesialueeseen, jolla on
pohjaveden laatua, muodostumista ja korkeustasoa koskevia määräyk-
siä.

Rakennukset perustetaan anturoilla maan tai kallion varaan.

Ympäristöhäiriöt

Alueella ei epäillä maaperän pilaantuneisuutta. Alue on ollut asuinkäy-
tössä pitkään, eikä alueelta ole tiedossa maaperää mahdollisesti pilaa-
vaa toimintaa.

Meluselvityksen mukaan pihan Vuosaarentien puoleisella osuudella
melutasot ylittävät ohjearvot, joten leikkialueita ei tulisi sijoittaa sinne.
Julkisivuilla ei tarvitse ääneneristysmitoitusta tehdä, koska vaatimukset
jäävät alhaisiksi. Parvekkeet tulee lasittaa.
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ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen kaupunkikuvaan ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavan toteuttaminen eheyttää yhdyskuntarakennetta, sillä uusi ker-
rostalo rakennetaan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään.

Kaavan toteuttaminen vaikuttaa erityisesti Vuotorin kaupunkikuvaan ja
rakennettuun ympäristöön. Uusi rakennus tulee osaksi Vuotoria ja
Vuosaarentietä rajaavaa rakennusrintamaa. Uudisrakennus vaikuttaa
naapuritalojen näkymiin Vuotorille ja Mallasmäen puistoon.

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön

Rakentamisella on paikallisesti suurehko vaikutus kaupunkikuvaan.
Kaavan toteuttaminen vaikuttaa erityisesti Vuotorin ympäristön kau-
punkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön.

Rakennuksen massoittelu, sijoitus tontilla, suhde katutilaan ja julkisi-
vumateriaali noudattelee ympäristön rakennustapaa. Uusi rakennus tu-
lee osaksi Vuotoria ja Vuosaarentietä rajaavaa rakennusrintamaa.

Uudisrakennus vaikuttaa naapuritalojen näkymiin Vuotorille ja Mallas-
mäen puistoon. Uudisrakennus peittää osittain Revellin pistetalojen
sarjan näkymisen Vuotorille ja muodostaa katukuvaan uuden kaupun-
kikuvallisen korosteen. Uudisrakentamista säädellään asemakaavassa
siten, että uusi kerrostalo ilmeeltään, mittasuhteiltaan ja muodoltaan
soveltuisi mahdollisimman hyvin 1960-luvun miljööseen.

Uusi asemakaava suojelee kaava-alueen osalta Revellin ja Castrenin
suunnitteleman kerrostalon ja pysäköintikannen osana Keski-
Vuosaaren rakennusperintöä.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavamuutos ei lisää merkittävästi liikennemääriä lähialueen kaduilla
eikä edellytä suuria muutoksia katualueiden pysäköintijärjestelyihin vä-
häisestä vierasautopaikkalisäyksestä johtuen. Kaavassa esitetty ra-
kennus ei sijainniltaan heikennä nykyisiä näkemiä Vuosaarentien ja
Punakiventien risteyksessä.

Asemakaavan toteuttaminen vahvistaa olemassa olevan teknisen huol-
lon verkoston käyttöä.
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Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin

Rakentaminen ei aiheuta haittaa pohjavedelle, mikäli rakentamisessa
noudatetaan rakentamistapaohjetta tärkeille pohjavesialueille.

Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen

Hankkeeseen ryhtyvän tulee korvata johtosiirroista aiheutuvat kustan-
nukset täysimääräisenä sekä sopia tonttijohtojen rasitteista tonttien
omistajien kesken.

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön ja elinkeinoelämään

Alueelle tulee noin 80 asukasta lisää. Palvelujen käyttäjiä tulee lisää ja
uusien palvelujen syntyminen mahdollistetaan. Uusi rakennus vaikuttaa
naapurirakennusten näkymiin: Vuosaarentie 8 palvelutalon itäpuolisten
asuntojen näkymät Mallasmäen puistoon vähenevät ja Punakiventie
1:n näkymät Vuotorille supistuvat.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

Alueen toteuttaminen edellyttää maankäyttösopimuksen solmimista se-
kä maanhankintaa ja -vaihtoja taloyhtiön ja kaupungin välillä.

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Asemakaavan muutos on tullut vireille Asunto Oy Säästöpoijun (kiin-
teistön 91-435-1-224 omistajan) hakemuksen johdosta (saapunut
14.12.2012).

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 25.2.2013).

Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2013 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökoh-
tia ja tavoitteita käsiteltiin keskustelutilaisuudessa 11.3.2013.
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Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävä-
nä kaupunkisuunnitteluvirastossa 2.12. 31.12.2013. Luonnosta koske-
va kaavapäivystys pidettiin 12.12.2013.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyö-
tä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston, kaupunginmuseon, raken-
nusvalvontaviraston ja rakennusviraston kanssa.

Ennen lautakuntakäsittelyä pyydettiin kannanotot Helsingin Energia
-liikelaitokselta, kaupunginmuseolta, kiinteistövirastolta, liikuntavirastol-
ta, opetusvirastolta, pelastuslaitokselta, rakennusvirastolta, rakennus-
valvontavirastolta, sosiaali- ja terveysvirastolta, kaupunginkanslialta,
varhaiskasvatusvirastolta ja ympäristökeskukselta.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse 13 mielipidettä, joista neljä koski osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa ja kahdeksan asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi
suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet kohdistuivat
uudisrakennuksen liian massiiviseen hahmoon ja rakentamisen mää-
rään.

Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet kohdistuivat palvelujen riittävyy-
teen, pysäköintiin, kävely- ja pyöräily-yhteyksiin, rakennuksen korkeu-
teen ja massaan, parvekkeiden suuntaamiseen, liikenneturvallisuuteen,
puuston säilyttämiseen ja kerrosalan määrään.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 17.10.2014–17.11.2014

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 23.9.2014 ja
se päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville.

Muistutus

Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus.

Muistutus kohdistui asemakaavatontin läpi kulkevaan jalankulkureittiin.
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Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

Helsingin Energia - liikelaitos
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
kaupunginmuseo
kiinteistölautakunta
opetusvirasto
pelastuslautakunta
rakennusvalvontavirasto
sosiaali- ja terveysvirasto
varhaiskasvatusvirasto
yleisten töiden lautakunta
ympäristökeskus

Yhteenveto lausunnoista

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) toteaa lausunnossaan,
että vesijohdon NS 200 siirto tulee toteuttaa HSY:n ulkopuolisella rahoi-
tuksella, koska on kyseessä johtosiirto yksityiseltä tontilta. Siirron
suunnittelu ja toteutus tulee sopia HSY:n kanssa. Tontin 54082/4 tontti-
jätevesiviemärit jäävät tontin 54082/5 alueelle. Mahdollisista siirrois-
ta/rasitteista tulee tonttien omistajien sopia keskenään.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
toteaa lausunnossaan, että asemakaavan muutos noudattaa yleispiir-
teisempiä suunnitelmia ja täydentää jo olemassa olevaa yhdyskuntara-
kennetta. Rakennussuojelun ja kulttuuriympäristön asettamat reunaeh-
dot ja tavoitteet on huomioitu asemakaavaratkaisussa asianmukaisesti.
Kaavamuutos sijaitsee pohjavesialueella. Kaavamuutos ei lisää lä-
päisemättömän pinnan osuutta alueella, joten hulevesien johtaminen
voi jatkossakin tapahtua nykyisiä reittejä pitkin. Puhtaiden kattovesien
imeyttämisessä tulee varautua 10 min kestävään mitoitussateeseen
150 l/s/ha. Ajoluiskan viherkatto toimii osaltaan hulevesien hallintakei-
nona. Maanalaiset tilat tulee suunnitella niin, että alueella muodostuvat
ja sen ulkopuolelta johtuvat hulevedet eivät pääse tunkeutumaan niihin.

Kaupunginmuseon johtokunnan lausunnossa todetaan, että uusi
kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo jatkaa pistetalojen muodosta-
maa kokonaisuutta ja muuttaa Vuosaarentien ja Punakiventien kulman
rakennetuksi sekä sulkee Vuosaarentieltä avautuvaa näkymää puiston
suuntaan. Uudisrakennuksen paikka jatkaa melko luontevasti Revellin
ja Castrenin kokonaissuunnitelmaa. Rakentamisella on paikallisesti
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suuri vaikutus kaupunkikuvaan. Rakennus on pyritty sovittamaan ym-
päristön rakennustapaan. Uudisrakentamista säädellään asemakaa-
vassa siten, että uusi kerrostalo ilmeeltään, mittasuhteiltaan ja muodol-
taan soveltuisi mahdollisimman hyvin 1960-luvun miljööseen. Sr-2
merkintä todetaan ja kadunvarren puiden tärkeä merkitys kaupunkiku-
vassa mainitaan ja todetaan, että osa on merkitty säilytettäviksi. Johto-
kunta puoltaa asemakaavaehdotuksen hyväksymistä.

Kiinteistölautakunta toteaa, että kaavamuutoksen käsittelyä ei tule
jatkaa, ennen kuin kaavaa koskevat maapoliittiset neuvottelut on käyty.

Rakennusvalvontaviraston lausunnossa todetaan, että uudisraken-
nuksen rakennusala on varsin tarkasti muotoiltu ja perustunee havain-
nekuvan yksityiskohtaiseen suunnitteluratkaisuun. Ratkaisu on poik-
keava Punakiventien pistetaloista ja voi jättää uudisrakennuksen ympä-
ristöstään irralliseksi. Rakennusmassan muotoilua voisi paremmin oh-
jata pelkästään määräystekstillä tiukan rakennusalan sijaan. Pihakan-
nen määräystä tulee täsmentää siten, että pihakannen purkaminen on
mahdollista ainoastaan perustelluista syistä. Lisämääräyksenä tulisi ol-
la mitä pihakannelle tulisi sijoittaa. Asemakaavassa on määrätty ajoyh-
teys naapuritontille (ajo) sekä lisäksi alueen osa, jolle saa sijoittaa vi-
herkatolla katetun ajoluiskan. Viherkaton osalta tulisi lisätä määräys is-
tutuksista, jotta määräys oikeasti johtaisi kasvillisuuden käyttöön, eikä
vain ohjaisi katon väriä. Kaavakartassa on määräys "ma", mutta kyseis-
tä määräystä maanalaisesta pysäköinnistä ei ole tekstissä. Kieltoa tont-
tien välisestä aitaamisesta tulisi harkita.

Yleisten töiden lautakunta toteaa lausunnossaan, että kaavaehdo-
tuksen havainnekuvassa on osoitettu väliaikaiselle lumenkasauspaikal-
le tilaa. Lumen vaatima tila on huomioitava asemakaavan mitoitukses-
sa. Lautakunnan mielestä on hyvä, että yleiseen kulkuun tarkoitettu yh-
teys on merkitty rasitteeksi eikä katualueeksi. Uusi yhteys myös avaa
kulun puistoon. Tulevista kansi- ja ramppiratkaisuista ei saa aiheutua
kustannuksia rakennusvirastolle ja rakenteiden on mahduttava tontille
ja ne tulevat tontin vastuulle. On kannatettavaa, että puustoa on merkit-
ty säilytettäväksi. Merkintää tulee täydentää maininnalla, että puustoa
on hoidettava, pidettävä elinvoimaisena ja tarvittaessa uudistaa. Lauta-
kunta puoltaa asemakaavan muutosehdotusta.

Helsingin Energia - liikelaitoksella, Helen sähköverkko Oy:llä, Pe-
lastuslautakunnalla, opetusvirastolla, sosiaali- ja terveysvirastolla
ja ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa asemakaavan muu-
tosehdotuksesta. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä (HSL)
ei ole edellisestä vaiheesta annettuun lausuntoon nähden lisättävää.
Varhaiskasvatusvirastolla ei ole lausuttavaa ja virasto on osallistunut
valmisteluvaiheessa kokouksiin.
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Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Asemakaavan muutosehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta on kaa-
van sisältö muuttunut siten, että se vaikuttaa kaava-alueen kiinteistön
91-435-1-225 omistaja As. Oy Säästömastoon. Näin ollen neuvoteltiin
naapurin kanssa ja kuultiin naapuria uudelleen kahteen kertaan nähtä-
villä olon jälkeen ennen uutta lautakuntakäsittelyä.

Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusrapor-
tissa.

Muistutuksissa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaa-
van tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaeh-
dotukseen on tehty muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta kaavaeh-
dotuksen sisältöä.

Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

Muistutusten johdosta:
Julkinen esteetön reitti on muutettu koskemaan vain korttelin sisäistä
jalankulkua ja poistettu julkisen reitin nimi.

ELY-keskuksen lausunnon johdosta:
Hulevesiä koskeva määräys on lisätty kaavakarttaan: "Puhtaiden katto-
vesien imeyttämisessä tulee varautua 10 min kestävään mitoitussatee-
seen 150 l/s/ha."

Rakennusvalvontaviraston lausunnon johdosta:
Kaavakarttaan on viherkattomääräykseen lisätty määräyksen osa "hu-
levesiä pidättävällä".
Kaavakartan määräyksiin on lisätty määräys ma-ajo sekä määräys:
"Tonttien välisiä rajoja ei saa aidata".

Yleisten töiden lautakunnan lausunnon johdosta:
Kaavakarttaan asemakaavamääräystä säilytettävästä puustosta on
täsmennetty.

Selostusta on täydennetty täsmentämällä maanomistustietoja, lisää-
mällä uuden yleiskaavan tietoja, pihakannen suojelumääräyksen tietoja
ja esteettömän reitin tietoja sekä päivittämällä yhteyshenkilöt.

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun ja kiinteistöjen 91-435-1-224 ja 91-
435-1-225 omistajien kanssa käytyjen neuvottelujen johdosta:

Kaavakarttaan on lisätty yksi pysäköintitontti kiinteistön 91-435-
1-225 alueelle ja muutettu leikkipaikan sijaintia sekä pihakansi-
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määräystä.

Kaavakartan asuntojen huoneistoalaa koskevasta määräyksestä
on poistettu 80 h-m2 keskipinta-alamääräys.

Kaavakartan pysäköintipaikkamäärät on päivitetty vastaamaan
asuntoalueiden autopaikkamäärien laskentaohjetta.

Lisäksi kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.

Julkisen nähtävilläolon jälkeinen vuorovaikutus

Julkisen nähtävillä olon jälkeen on As. Oy Säästömaston kanssa käyty
neuvotteluja ja yhtiötä on kuultu erikseen kahteen kertaan (MRA 32 §)
12.8.2017–26.8.2017 ja 19.1.2018–2.2.2018.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 23.9.2014
päivätyn ja 27.3.2018 muutetun Vuosaarentie 10:n asemakaavan muu-
tosehdotuksen nro 12281 hyväksymistä.

Helsingissä 27.3.2018

Marja Piimies
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VUOSAARI, VUOSAARENTIE 10
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee
Keski-Vuosaaren asuinkerros-
talotonttia 54082/4 osoitteessa
Vuosaarentie 10.

Nykytilanne

Tontti on osa Viljo Revellin ja
Heikki Castrenin vuonna 1965
suunnittelemaa kokonaisuutta,
johon kuuluu kaksi kerrostalo-
yhtiötä ja rivitaloyhtiö. Kahdek-
sankerroksinen lamellitalo si-
joittuu Vuosaarentien varteen.
Kerrostalon länsireuna on kiin-
ni betonikannessa, jonka alla
on pysäköintiä. Osa pysäköin-
nistä on sijoitettu pihalle Vuo-
saarentien puolelle. Seitsemän
asuinkerroksen lisäksi talossa
on ullakkokerros ja ns. maan-
päällinen kellarikerros.

Mitä alueelle suunnitellaan

Tontille on suunnitteilla uusi asuinkerros-
talo ja pihakannen alla olevan pysäköinti-
laitoksen muutos kaksikerroksiseksi.
Lähialueella on vireillä myös Lokkisaa-
renpuiston ja Punakiventie 1-11:n ase-
makaavamuutokset, joissa suunnitellaan
uutta asuntorakentamista.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille tontin omis-
tajan hakemuksesta.

Maanomistus

Tontti on yksityisomistuksessa.
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Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa vuo-
delta 1970 tontti 54082/4 on merkitty
asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jossa
on rakennusoikeutta 9270 k-m2. Raken-
nusoikeus on käytetty kokonaan.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty ker-
rostalovaltaiseksi alueeksi palveluineen
sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustai-
teellisesti ja maisemakulttuurin kannalta
merkittäväksi alueeksi.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi
Keski-Vuosaarta koskevat täydennysra-
kentamisen periaatteet 12.6.2012.

Rakennusvirasto on laatinut Keski- Vuo-
saaren ja Rastilan aluesuunnitelman
2008–2017.

Tehdyt selvitykset

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
 Keski-Vuosaaren renessanssi, Lähtö-

tiedot ja kehittämistavoitteet KSV,
2012

 Keski-Vuosaaren maisema- ja kau-
punkikuvallinen selvitys, KSV 2006:4

 Keskivuosaari rakennusinventointi
1999, KSV 1999:7

 Keski-Vuosaari täydennysrakentami-
sen mahdollisuudet, KSV 2009

Maankäyttösopimus

Kiinteistövirasto valmistelee asemakaa-
van muutoksen perusteella mahdollisesti
kyseeseen tulevan maankäyttösopimuk-
sen hakijan kanssa käytävissä neuvotte-
luissa.

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto arvioi kaavan
toteuttamisen vaikutuksia kaavan valmis-
telun yhteydessä
 yhdyskuntarakenteeseen
 liikenteeseen
 yhdyskunta- ja energiatalouteen
 luontoon ja luonnonvaroihin
 maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuu-

riperintöön ja rakennettuun ympäris-
töön

 ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
 elinkeinoelämään

Arvioinnin tulokset esitetään kaavaselos-
tuksessa.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Aloitusvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja
muuta kaavamuutoksen valmisteluaineis-
toa on esillä 6.3.–26.3.:
 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupun-

gintalo, Pohjoisesplanadi 11–13
 kaupunkisuunnitteluvirastossa,

Kansakoulukatu 3, 5. krs
 Vuotalon aulassa, Mosaiikkitori 2
 www.hel.fi/ksv kohdassa "Nähtävänä

nyt".

Keskustelutilaisuus on maanantaina 11.3.
klo 17.30–18.30 Tehtaanpuiston yläas-
teen koululla, Vuosaarentie 7. Kaavoitta-
jat ovat tavattavissa klo 17.00 lähtien. Ti-
laisuuden jälkeen klo 18.30–19.30 järjes-
tetään kävely suunnittelualueella.

Kaavan valmistelija on tavattavissa kau-
punkisuunnitteluvirastossa sopimuksen
mukaan.

Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
tulee esittää viimeistään 26.3.2013.
kirjallisesti osoitteeseen:

http://www.hel.fi/ksv


Hankenro 0592_6
HEL 2012-017027

25.2.2013 Oas 1093-00/13 3 (3)

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo,
Pohjoisesplanadi 11–13)

tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi.

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Valmisteluvaihe
Asemakaavaluonnos laaditaan keväällä
2013. Luonnoksen nähtävillä olosta ilmoi-
tetaan kirjeillä, lehti-ilmoituksella sekä vi-
raston internet-sivuilla ja siitä on mahdol-
lisuus esittää mielipiteensä. Viranomais-
ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään
erillisin neuvotteluin.

Ehdotusvaihe
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle syksyllä
2013.

Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuk-
sesta voi tehdä muistutuksen nähtävillä-
oloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston käsiteltävänä vuonna 2014.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset
 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

(Helka)
 Vuosaari-toimikunta
 Vuosaari seura

 Vuosaarisäätiö
 Asukasliitto ry
 Vuosaari-lehti
 Helsingin Yrittäjät
 kaupungin asiantuntijaviranomaiset:

Helsingin Energia, kaupunginmuseo,
kiinteistövirasto, liikuntavirasto, ope-
tusvirasto, pelastuslaitos, rakennusvi-
rasto, rakennusvalvontavirasto, sosi-
aali- ja terveysvirasto, talous- ja suun-
nittelukeskus, varhaiskasvatusvirasto
ja ympäristökeskus.

 muut asiantuntijaviranomaiset: Hel-
singin seudun liikenne (HSL), Helsin-
gin seudun ympäristöpalvelut (HSY) -
vesihuolto

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-
palvelusta: www.hel.fi/ksv kohdassa
Suunnitelmat kartalla.

Suunnittelusta tiedotetaan
 kirjeillä osallisille (asunto-

osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään
isännöitsijöille, joiden toivotaan toimit-
tavan tiedon osakkaille ja asukkaille)

 Vuosaari-lehdessä
 www.hel.fi/ksv kohdassa "Nähtävänä

nyt"

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Anri Linden
puhelin 310 37352
sähköposti anri.linden(a)hel.fi

http://www.hel.fi/ksv
http://www.hel.fi/ksvkohdassa%22N
http://www.hel.fi/ksv).
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SELOSTUS:

Viitesuunnitelma on tehty As. Oy Säästöpoijun tilauksesta yhteistyössä
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa asemakaavamuutoksen pohjaksi.

Kaupunkikuvallisesti uudishanke sijoittuu ns. "Revellin korttelin" lounais-
nurkkaan rajautuen Punakiventien ja Vuosaarentien risteykseen. Hanke
rajaa myös Vuotoria.

Olemassa oleva paikoituslaitos puretaan ja tilalle rakennetaan uusi
2 kerroksinen paikoituslaitos. Ajo paikoitukseen on oman tontin kautta,
rasitereitti naapuriyhtiön (Säästömaston) kautta poistuu.

Olemassa olevan kerrostalon ja Vuosaarentien välistä autopaikat siirtyvät
paikoituslaitokseen ja tilalle tehdään istutuksia ja piha-oleskelualuetta.
Uusi pihakansi jäsennellään ja muotoillaan ihmisystävällisemmäksi alkuperäisen
henkeä unohtamatta.

Tontin lounaiskulmaan rakennetaan uusi kerrostalo. Kaikessa suunnitte-
lussa lähtökohtana on 1960-luvulta säilyneen kokonaisuuden kunnioittaminen.
Rakennuksen maantasokerrokseen tehdään liiketiloja. Ja ylimpään
kerrokseen ylellinen sauna- ja kerhotila.
Rakennuksen seinät rapataan, parvekkeet lasitetaan ja maantasokerroksen
liiketilojen julkisivut ovat hyvin lasisia ja mustan kiiltäviä.

Kulkuyhteys korttelin keskellä kulkevalle kevyen liikenteen väylälle järjeste-
tään tontin kautta. Samoin nykyinen esteetön reitti As. Oy Säästömastoon
toteutuu myös suunnitelmassa.

KERROSALAT
asuntokerrosalaa 3030 kem²
myymäläkerrosalaa 370 kem²

yht. 3400 kem²

olemassa oleva rak. 9585 kem²
vanha ja uusi rak. yht. 12982 kem²

AUTOPAIKAT 1/140 kem², 93 ap

UUSI PAIKOITUSLAITOS
autopaikkoja 75 kpl

AUTOPAIKAT PIHA-ALUEELLA
asukas tai asiakaspaikkoja 18 kpl
, joista matkailuautopaikkoja 3 kpl

HAVAINNEKUVA 1/3500 JA SELOSTUS
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LEIKKAUS PUNAKIVENTIEN SUUNNASTA 1/2000

LEIKKAUS VUOSAARENTIEN SUUNNASTA 1/1000

ALUELEIKKAUKSET
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Asoy Säästömasto Asoy Säästöpoiju Columbus Cirrus

Vuosaarentie

Asoy Säästöpoiju

Punakiventie
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+15.1

+15.6

+15.6

+15.6

+14.4+14.4 +14.4 +14.5 +14.6

+14.4

+14.4

+15.6

75 ap paikoituslaitos
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+14.4

+14.4

~ +14.4
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~ +13.1

~ +12.3

~ +12.0

~ +10.8

~ +10.4

VIII
9582 k-m2

VIII
3400 k-m2

~ +13.5
+14.400

+13.600

istutuslaari

viherkatto

VIII

säilytettävä puu

uusi puu

ambulanssireitti

väliaikainen
lumenkaatopaikka

pelastusreitti

6
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olemassa oleva kansi

+15.6

ASEMAPIIRUSTUS 1/500
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1/12 (h=4200)

PESU- JA
KORJAUSTALLI
TASOLLA +11.10

1/8 (1375 mm)

+10.9 +15.1

+10.625+9.250

23 ap
+10.9

12 ap
+8.975

1/
30

(2
75

m
m

)

KÄYNTI KELLARIIN TASOLLE +12.6
le-nostin

+10.9

1/8 (1375 mm)

1/
30

(2
75

m
m

)

+7.6 +7.600

+7.325+5.950 1/8 (1375 mm)

1/8 (1375 mm)

1/
30

(2
75

m
m

)

1/
30

(2
75

m
m

)

26 ap
(+7.6)

14 ap
(+5.8)

PAIKOITUSTASOT +10.900 JA 8.975 1/400

PAIKOITUSLAITOS 1/400
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PAIKOITUSTASOT +7.600 JA +5.675 1/400



74.5 m²
3H+K+S

88.5 m²
4H+K+S

46.5 m²
2H+KK+S

54.5 m²
2H+K+S

44.0 m²
1H+KT+S

61.5 m²
3H+KT+S

+17.400-
+32.400+14.400

LT 1

LT 2

APUTILA

SAUNA JA KERHO

54.5 m²
2H+K+S

46.5 m²
2H+KK+S

74.5 m²
3H+K+S

61.5 m²
3H+KT+S

44.0 m²
1H+KT+S

POHJAPIIRUSTUS 1. KRS 1/200

POHJAPIIRUSTUSLUONNOKSET 1/200
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POHJAPIIRUSTUS 2-7. KRS 1/200 POHJAPIIRUSTUS 8. KRS 1/200



+15.600

+ 10.9

+ 7.6

+ 10.9

+ 7.6

+ 14.4

LEIKKAUS A-A 1/200
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+6.225

LEIKKAUS B-B 1/200
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olemassa oleva parkkihalli +10.9+10.625

+7.325

LEIKKAUS C-C 1/200
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Kuvaliite suojelukohteista
Asemakaavan muutoskartta nro 12281
Vuosaarentie 10
HEL 2012-017027

As. Oy Säästömasto, arkkitehdit Viljo Revell ja Heikki Castrén.
Rakennuslupa-aikainen asemapiirros vuodelta 1965.

Ilmakuva alueesta 2013.



Lamellitalon tyyppipohjapiirros

Lamellitalon leikkaus ja julkisivu länteen

Ilmakuva etelästä 2011



Julkisivuote etelään

Näkymä itään Vuosaarentieltä.



Näkymä länteen pohjoista julkisivua pitkin.

Näkymä länteen eteläistä julkisivua pitkin.


