
























































TiA 26.11.2015

Kulosaaren ostari uudistuu

Yhteenveto verkkokeskustelusta, joka oli auki 26.10. - 16.11.2015 osoitteessa
https://kerrokantasi.hel.fi/kulosaarenostari

Kulosaaren ostoskeskus on rakennettu vuonna 1960 yhtiön omalle tontille. Se on tärkeä osa
Kulosaarta ja tarjoaa asukkaille päivittäiset palvelut. Ostoskeskusyhtiö haluaa uudistaa ostos-
keskusta.

Suunnittelun alkuvaiheessa keskusteltiin purettaisiinko nykyinen ostoskeskus kokonaan, osittain
vai tulisiko sen säilyä nykyisellään. Keskustelun pohjaksi hahmoteltiin kolme vaihtoehtoa:

A.Ostoskeskus säilyy nykyisellään
B.Korjataan Svinhufvudintien puoleinen osa ja rakennetaan takaosan tilalle asuinrakennus
C.Puretaan koko ostari ja rakennetaan uusi asuin- ja liikekortteli

Keskusteluun tuli kolmessa viikossa noin 120 eri kommenttia. Keskustelun aikana järjestettiin
info- ja keskustelutilaisuus, jossa vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia käytiin keskustellen läpi.
Tilaisuudesta on verkossa erillinen muistio. Keskustelun aikana Kulosaarelaiset ry:n sivuilla jul-
kaistiin vaihtoehtoinen suunnitelma ostoskeskuksen osittaisesta purkamisesta.

Verkkokeskustelu aihepiireittäin

Ostoskeskus on arvokas aikakautensa arkkitehtuurin edustaja ja pitää säilyttää

Vaihtoehdolle A, jossa ostari säilytettäisiin, oli vankka kannattajakuntansa. Ostaria pidetään hie-
nona, avarana ja merkittävänä kaupunkikuvallisesti sekä oman aikakautensa arkkitehtuurin
edustajana. Se on myös keskeinen osa kulosaarelaisten historiaa. Ostarin todetaan olevan
elävä osa Kulosaarta, mutta toisaalta, vaikkei kaupallista käyttöä olisikaan, tulisi muuta käyttöä
selvittää, kuten käyttöä työväenopiston tai vapaaehtoistyön tukikohtana.

Kadonneita palveluita, kuten postia ja apteekkia harmitellaan. Ostari tulisi kunnostaa ja palvelut
säilyttää. Erityisesti päivittäistavarakaupan säilymisestä ollaan huolissaan.

Kommentoijat kritisoivat sitä, että ostari on päästetty huonoon kuntoon ja toteavat omistajayh-
tiön tavoittelevan lisärakentamisella vain voittoa.

Osittainen uudisrakentaminen on realistinen lähtökohta - korkeus herättää keskustelua
vaihtoehdossa B

Tämän vaihtoehdon kannattajat totesivat, että vaihtoehto on realistinen - uudisrakennuksesta
saatavilla tuotoilla voitaisiin kunnostaa säilyvä osa ostaria. Samalla säilyisi pala historiaa niin,
että palvelut alueella säilyisivät myös.

Verkkokeskustelussa esitetyssä ratkaisussa uudisrakennus oli kaksiosainen 12 -kerroksinen ra-
kennus. Tällaista ratkaisua piti hyvänä vajaat puolet, kun valtaosa osittaista uudisrakentamista
kannattavista piti tornia liian korkeana, muuhun ympäristöön sopimattomana. Sopivaksi korkeu-
deksi esitettiin eri kommenteissa 3 - 8 kerrosta tai sitä, että räystäskorkeudet olisivat samalla
tasolla olemassa olevien Tupavuoren asuinrakennusten kanssa. Osa pitäisi korkeuden rajana
kellotapulia. Toisaalta useammassa kommentissa myös kannatettiin rakennuksen korottamista
vielä esitetystäkin; saataisiin uusia asuntoja hyvälle paikalle enemmän.
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Laadukasta arkkitehtuuria pidettiin tärkeänä

Keskustelussa kiinnitettiin huomiota arkkitehtuuriin. Uuden rakennuksen pitäisi olla aistikas, ei
niin suorakaiteen muotoinen, laadukasta arkkitehtuuria, punatiilinen ja ympäristön arkkitehtuuria
myötäilevä.

Umpiseinien sijaan ehdotettiin lasia myös etelän suuntaan. Uudisrakennus voisi olla L:n muotoi-
nen, jolloin se rajaisi katutilaa kaupunkimaisemmaksi etelän suuntaan.

Nykyisen ostarin sisäpihaa pidettiin arvossa ja sopivan kokoisena. Sen kattamista ehdotettiin.

Uutta asuin- ja liikekorttelia kannatettiin niin ikään - saataisiin uusia asukkaita ja ostovoi-
maa

Oma kannattajakuntansa muodostui myös vaihtoehdon C taakse. Uudisrakentamisen etuina pi-
dettiin sitä, että liiketiloista saadaan nykyaikaiset ja esteettömät, katutilasta erityisesti Svinhufvu-
dintiellä parempi, uusi kortteli saadaan sopimaan maisemaan paremmin kuin nykyinen ostari,
asumista ja ostovoimaa saadaan lisää eikä torniratkaisuihin tarvitse välttämättä mennä. Raken-
tamalla uudestaan voidaan parhaiten varautua tuleviin tarpeisiin, kuten liiketilojen oikeaan mää-
rään, ostosten noutopisteeseen tai automaattivarastoon tai erilaisiin työpisteisiin. Muutamassa
kommentissa todettiin alueelle sopivan ehdotettua korkeampaakin rakentamista.

Päivittäistavarakaupan säilyminen on tärkeää

Päivittäistavarakaupan säilymistä Kulosaaressa pidettiin tärkeänä. Myös remontin tai rakentami-
sen ajan tulisi päivittäistavarakaupalle turvata liiketila vaikkapa parakissa. Muita tärkeitä palve-
luita mainittiin olevan kioski, postin palvelupiste, pankkiautomaatti ja ravintola.

Osa keskustelijoista toi esiin uhkakuvan, että jos ostarin liiketiloja ei saada kannattaviksi, johtaa
se ostarin slummiutumiseen ja palveluiden katoamiseen. Kalasataman ja Herttoniemen rakenta-
misen myötä Kulosaaren palveluiden kilpailuasetelma muuttuu tulevaisuudessa entistä haasta-
vammaksi. Tärkeää olisi liiketilojen toimivuus ja oikea määrä.

Alueella tarvetta pienille asunnoille ja senioriasunnoille

Kulosaaressa on pulaa pienistä sekä esteettömistä, vanhenevalle väestölle sopivista asun-
noista. Myös palveluasumisen ratkaisuja tarvitaan. Konttoritiloja ei tarvita.

Ehdotetaan selvitystä taloudellisista reunaehdoista

Keskustelussa toivotaan lisäselvityksiä remontointikustannuksista ja rahoitusmahdollisuuksista
sekä kilpailutilanteesta. Selvitys ei saisi perustua muutaman osakkaan arvioon vaan sen tulisi
olla mahdollisimman puolueeton, jotta tulokset koettaisiin oikeudenmukaisiksi.


