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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien
rakennusten purkaminen

2080109

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, 00980 Helsinki
Sijainti Kohdenumero
Vuosaari 54: 54088/6, 54089/1 ja 4, 54089/2 (LPA-alue) 4505, 6995

Käyttäjä/toiminta Tilapaikat
Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ja Liikuntavirasto
Katujen, puistojen ja liikunta-alueiden ylläpidon tukikohta.

301 henkilöä

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3

Hankkeen tarpeellisuus
Vuosaareen, tonteille 54088/6 osoitteessa Itäreimarintie 5 ja 54089/1,2 ja 4, osoitteessa Pallokuja 5 rakennetaan Staralle ja liikuntavirastolle

uusi tukikohta, joka korvaa Roihupellossa, osoitteessa Tulppakuja 3/Holkkitie 5 sijaitsevien nykyisten tukikohtien toiminnot. Roihupellon

tontille rakennetaan uudet tilat Stadin ammattiopiston tekniikan ja liikenteen alan koulutukselle.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso x/xxxx RI xxx,x; THI xxx,x)
brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%)

Uudisrakennus / Laajennus / Lisärakennus - - - - €
Muutos / Korjaus / Perusparannus - - - - €
Yhteensä - - - - €
Investointikustannusten jakautuminen - € / brm²

- € / htm²

- € / asiakas

Tilakustannus käyttäjälle
po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v

Tuleva vuokra (- htm2) - - - - -
Nykyinen vuokra (- htm2) - - - - -

Toiminnan käynnistämiskustannukset
Hankkeen aikataulu
Esirakentaminen 8/2016 – 6/2018
Rahoitussuunnitelma
Arvioitu rahoitustarve on yhteensä 1 700 000 euroa (alv 0 %). Määrärahan tarve vuodelle 2016 on 800 000 euroa (alv 0 %).
Hanke toteutetaan vuosina 2016 – 2018 Staran ja liikuntaviraston tukikohdan rakentamisen yhteydessä. Kiinteistöviraston
tonttiosasto hoitaa maaperän puhdistuksen erillisenä hankkeena.

Väistötilat Väistötilojen kustannus
Ei tarvita -

Toteutus- ja hallintamuoto
Toteutus- ja ylläpitovastuu on kiinteistöviraston tilakeskukselta. Rakennuttamisessa vastaa rakennusvirasto.

Lisätiedot
Esirakentamiseen sisältyy maaperän lietteiden aiheuttamat maanrakennus- ja stabilointitoimet. Lisäksi nykyisen muuntamon
tilalle rakennetaan uusi muuntamo, tehdään Pallokujan viemärisiirrot, rakennetaan uusi katuliittymä tontille 6 sekä
toteutetaan pumppaamoa ja nykyisiä rakennuksia palvelevan tekniikan siirrot. Lisäksi alueelta puretaan kaksi autohallia,
huoltorakennus sekä kylmä kalustohalli. Purettavien rakennusten pinta-ala on n. 2775 kem2.
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1 Hankkeen perustiedot

Kohteen nimi: Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja
alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Kohteen osoite:  Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, 00980 Helsinki
Kortteli ja tontti: kortteli 54088, tontti 6 ja kortteli 54089, tontit 1 ja 4

kortteli 54089 tontti 2 (LPA-alue).
Hankenumero: 2080109

Hankkeen käyttäjähallintokunnat ovat Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ja
Liikuntavirasto LIV.

Staran käyttäjät jakautuvat eri yksiköihin seuraavasti:
· Kaupunkitekniikan ylläpito / Kunnossapito 3 (KTY/KUPI3)
· Kaupunkitekniikan ylläpito / Hoito 3 (KTY/HOI3)
· Kaupunkitekniikan rakentaminen / Rakentaminen 3 (KTR/KTR3)
· Kaupunkitekniikan rakentaminen/ Tekninen tuki (KTR/TEKN)
· Logistiikka / Korjaamo (LOG/KOR)
· Hallinto (HAO)

.
Vuosaaren tukikohta rakennetaan korvaamaan Staran ja Liikuntaviraston Roihupellossa,
osoitteessa Tulppakuja 3 / Holkkitie 5 sijaitsevan nykyisen tukikohdan toiminnat. Nykyiset
rakennukset puretaan kun Roihupellon tontille rakennetaan kolmessa eri vaiheessa
toteutettavat uudet tilat Stadin ammattiopiston tekniikan ja liikenteen alan koulutukselle.
Opetuslautakunta on hyväksynyt Roihupellon kampuksen toiminnallisen tarveselvityksen
28.11.2014 (päätöksen diaarinumero HEL 2014-014453).

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä

2 Selvitys rakennuspaikasta

Sijainti
Tontit sijaitsevat Helsingissä kaupunginosassa 54, Vuosaari, kahdessa eri korttelissa;
korttelissa 54088 tontilla 6, osoitteessa Itäreimarintie 5 00980 Helsinki sekä korttelissa 54089
tonteilla 1 ja 4, osoitteessa Pallokuja 5 00980 Helsinki. Hankkeeseen liittyvä LPA-alue on
korttelissa 54089 tontilla 2.

Rakennuspaikka ja rakentamiskelpoisuus
Rakennuspaikka sijaitsee Vuosaaren vanhan puhdistamon alueella. Alueelta on purettu
puhdistamorakenteita eri vaiheissa. Tonteilla 4 ja 1 olevat rakenteet on purettu kesällä 2015.
Tontilla 54088/6 sijaitsee Saran kaupunkitekniikan ylläpidon varikko, jonka toiminta
järjestellään ja yhdistetään osaksi uutta tukikohtaa. Nykyisistä rakennuksista vanhimmat,
1971 valmistuneet huolto- ja varastorakennukset 8,10,11 sekä v. 2002 valmistunut kylmä
hallirakennus 13 puretaan.

Tontin 6 länsiosa sijaitsee savikkoalueella. Savikko on pohjanvahvistettu aiemman
rakennusvaiheen yhteydessä. Tontin itäosalla maaperä koostuu ohuista kitkamaakerroksista
ennen kalliota. Tontin 6 alueella kulkee useita putkijohtoreittejä, lisäksi alueella on
maanalainen pumppaamo. Tontin 6 rakentamistöiden yhteydessä on pumppaamolle vievä
sähköjohto siirrettävä pois tulevan rakennuksen alta. Tontin 6 länsiosalla rakennukset
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perustetaan paaluilla, itäosan kitkamaa-alueella maanvaraan. Piha-alueet länsiosalla
perustetaan jo tehdyn pohjanvahvistuksen varaan, itäosalla maanvaraan.

Korttelin 54089 tonteilla 1 ja 4 on sijainnut jätepuhdistamo, jonka rakenteet on purettu pois.
LPA-aluetta ei ole rakennettu . Tontin 1 osalla nyt purettujen rakenteiden perustukset ovat
maaperässä. Maaperä tontin 1 alueella muodostuu täyttökerroksista, joiden alla on ohuet
savikerrokset. Kallionpinta alueella on noin tasolla -3. Tontin 1 osalla rakennukset
perustetaan paaluilla täyttömaan ja savikon alapuolisten kantavien kitkamaakerrosten
varaan. Maanvaraisen perustamisen mahdollisuus rakennuksen A osalla tulee tarkastella
uusien pohjatutkimusten perusteella. Piha-alue voidaan perustaa maanvaraan.

Maaperä tontin 4 alueella ohuiden täyttömaakerrosten alapuolella on noin 3 m savikerros.
Kallionpinta alueella on noin tasovälillä -1…-7. Tontilla 4 rakennukset perustetaan paaluilla
kantavan kitkamaakerroksen varaan. Maanvaraisen perustamisen mahdollisuus
rakennuksen B osalla tarkastellaan uusien pohjatutkimusten perusteella. Tontin 4 piha-alue
voidaan perustaa maanvaraan. Kevennyksen tarve tulee tutkia uusien pohjatutkimusten
perusteella.

Maaperän ympäristöhygienisyys ja puhdistustarve kaikkien tonttien sekä LPA alueen osalta
on tutkittavana kiinteistöviraston tonttiosastolla.

LPA-alue voidaan perustaa maanvaraisesti. Rakennuksen C vastaisella sivustalla, nyt
esitetyssä hankesuunnitelmassa rakentamattomaksi jäävä LPA- alueen osa, tulee painaa
tasaukseltaan mahdollisimman alas, tai vaihtoehtoisesti perustaa kevennettynä.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Vuosaareen, tonteille 54088/6 osoitteessa Itäreimarintie 5 ja 54089/1,2 ja 4, osoitteessa
Pallokuja 5 rakennetaan Staralle ja liikuntavirastolle uusi tukikohta, joka korvaa
Roihupellossa, osoitteessa Tulppakuja 3/Holkkitie 5 sijaitsevien nykyisten tukikohtien
toiminnot. Roihupellon tontille rakennetaan uudet tilat Stadin ammattiopiston tekniikan ja
liikenteen alan koulutukselle.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan
hankesuunnitelman 11.5.2016 § 123. Hankkeen kustannusarvio on 20 500 000 euroa (alv
%).

Esirakentamistoimenpiteet suoritetaan Staran ja liikuntaviraston tukikohdan
rakentamisen yhteydessä.

4 Rakentamiskustannukset

Hankkeen arvonlisäveroton kustannusarvio on 1 700 000 euroa kustannustasossa syyskuu
2016.
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5 Hankkeen aikataulu

Esirakentaminen sekä rakennusten purkamisen tapahtuu 8/2016 – 6/2018.

6 Rahoitussuunnitelma

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 28.11.2016 § 1072 myöntää 800 000 euron
(alv 0%) määrärahan vuodelle 2016 Vuosaaren tukikohdan esirakentamiselle ja alueella
sijaitsevien rakennusten purkamiseen.

Hanke toteutetaan vuosina 2016 – 2018 Staran ja liikuntaviraston tukikohdan rakentamisen
yhteydessä. Kiinteistöviraston tonttiosasto hoitaa maaperän puhdistuksen erillisenä
hankkeena. Arvioitu rahoitustarve on yhteensä 1 700 000 euroa (alv 0%).

7 Toteutus- ja hallintamuoto

Toteutus- ja ylläpitovastuu on kiinteistöviraston tilakeskukselta. Rakennuttamisessa vastaa
rakennusvirasto.
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