TALOUSARVIO
Rakennushanke (nimi, apunimi)

Rakennushankkeen Y-tunnus

Dnro

Asuntoala yht., asm²
(sisältää avustetut palvelutilat)

Asuntojen lkm

Helsingin Asumisoikeus Oy, Taimenpuro
Erityisryhmä

52

3 369,0
ALUSTAVA TALOUSARVIO RAKENTAMISVAIHEEN JÄLKEISTÄ TÄYTTÄ TILIKAUTTA VARTEN

1.1. 2024

-

31.12. 2024

ARVIOIDUT VUOTUISET MENOT

€/asm²/kk

12 kk yhteensä, €

6,08
3,64

245 802
147 158

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

0
0

9,72

392 960

2,05
0,45
0,60
0,00
0,80
1,05
0,60
0,60
0,40
6,55
0,00
16,27

82 877
18 193
24 257
0
32 342
42 449
24 257
24 257
16 171
264 803
0
657 764

€/yks./kk

12 kk yhteensä, €

3 369,0
0

16,27
0,00

657 764
0

xxx

0
0
0
0,0

0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0

xxx

0,0

0,00
16,27
0,00
16,27

0
657 764
0
657 764

A. RAHOITUSKUSTANNUKSET
1. Haettavan korkotukilainan korot
lyhennykset *
lainan määrä

12 281 860

2. Muun otettavan lainan korot
lyhennykset
lainan määrä
3. Jo olemassa olevien lainojen korot (perusparannuskohteessa)
lyhennykset
lainan määrä
4. Laskelmassa oletettu avustuksen määrä
Rahoituskustannukset yhteensä
B. HOITOKUSTANNUKSET
Tontin vuokra
Kiinteistövero
Hallintokulut (henkilöstö ja muut)
Isännöinnistä aiheutuneet kustannukset
Huollosta aiheutuneet kustannukset
Lämmityskustannukset
Sähkökustannukset
Vesi-ja jätevesimaksut
Muut hoitokulut
Hoitokustannukset yhteensä
C. RAHASTOINTI (korjauksiin varautuminen)

ARVIOIDUT VUOTUISET MENOT YHTEENSÄ
ARVIOIDUT VUOTUISET TULOT

yksikkö

määrä

Vuokratulot asuinhuoneistoista ja avustetuista palvelutiloista (ennen mahd. tasausta)

asm²

Vesimaksutulot asukkailta
Autopaikkatulot asukkailta

hlöä

Avopaikka

kpl

Katospaikka

kpl
kpl

Autotalli
Muut käyttömaksut asukkailta
Arvioidut muut tulot

xxx
ARVIOIDUT VUOTUISET TULOT

€/asm²/kk
Vuokrausaste

ARVIOIDUT VUOTUISET TULOT YHTEENSÄ

100 %
€/asm²/kk

ARVIO ASUKKAALTA PERITTÄVÄSTÄ VUOKRASTA
* Lisätietoja, miten lyhennys on laskettu

Lyhennys laskettu uuden korkotukilain mukaisesti

Lomake ARA 95/08

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
PL 30 (Vesijärvenkatu 11 A), 15141 LAHTI

Puhelin
Vaihde 020 610 125

Hankesuunnitelman hyväksyttäminen / Suunnittelun käynnistämispäätös
Hankenumero
Yhtiö
Hankkeen nimi

2825002043
Helsingin Asumisoikeus Oy
Taimenpuro

Alue
hallintamuoto
Rakennustyyppi

Tontti luovutettu Att:lle suunnittelua varten
Hankesuunnitelman päivämäärä

Rakennusoikeus
Asuntoala
Liiketilojen huoneistoala
Asuntolukumäärä
Asuntojen keskipinta-ala

3.11.2016
26.3.2019

392 Tapanila 39280/5
AAO
Kerrostalo
Hankesuunnitteluvaiheen kesto
29,1 kuukautta

Laajuustiedot ja Kustannustavoitteet
4 244
kem2 Tavoitehinta (hankinta-arvo)
3 285
asm2 Rakennuskustannus (hanke yhteensä)
Hankinta-arvo
201
htm2
Autopaikkojen osuus
51
kpl
Autopaikan hinta
28 kpl
64,4
m2

14 872 480
3 859
4 266
1 082 107
38 647

euroa
€/htm2
€/htm2
€
€/kpl

Tavoitteet (tilaohjelma, tehokkuus ja energia)
Liite 1
pvm.
8.2.2019
Hankesuunnittelun aikana huomioidut ympäristö- ja energiatehokkuustavoitteet on on esitetty sivulla 2.
Käynnistämisedellytykset
Kaavoitustilanne
Asemakaava lainvoimainen
Voidaan suunnitella kaavan mukaisena

Kyllä
x
x

Ei

Toteutumis pvm.
28.7.2017
vähäisiä poikkeamia

Esirakentaminen
Esirakentaminen on valmis
Esirakentamiselle on budjetti ja aikataulu

Kyllä

Ei
x

Toteutumis pvm.

Kunnallistekniikka
Katusuunnitelmat valmiit
Kadunrakennus valmis
Kunnallistekniset liityntäpisteet valmiit

Kyllä
x

Ei

Toteutumis pvm.

Yhteisjärjestelyt (erilliset yhtiöt, joihin liityttävä)
Liityttävät:
esim. pysäköintijärjestelyt
Yhtiö(t) on perustettu
Liittymisasiakirjat ovat valmiit ja hinta on päätetty

Kyllä
x

Rakennustöiden aikaisin aloitusaika
Määräytymisperuste

Arkkitehdin valinta
Luonnokset
Urakkalaskennan alku
Urakkalaskennan loppu

x

x
x
Ei

Toteutumis pvm.

x
x

1.9.2020
Esirakentamistyöt valmiit, urakkakilpailu käyty ja sopimukset tehty
Aikataulu
Suunn.valinta menettely

30.10.2019
1.4.2020
30.5.2020

Suunnitteluaika

Arviointi
?

kuukautta

Erityistä hankkeesta
Hanke on viitesuunnitelman mukaisesti kolme 5-6-kerroksista yhden portaan lamellia. Lamellit on kytketty yhteen ja
pihalle pääsee kerroksen korkeasta porttikäytävästi. Asuntoja kohteessa on 51 kpl. Liiketila on sijoitettu yhtiöön
kaavan vaatimuksen mukaisesti Jäkälätien varrelle. Liiketilan suunnittelussa tulee varautua eri käyttötarkoituksiin,
mutta liiketilaa ei kuitenkaan suunnitella ravintolakäyttöön. Kahvila tms. toiminta tulee kuitenkin olla mahdollista.
Autopaikat sijaitsevat pysäköintilaitoksessa tontilla 39280/2.

Hyväksymispäivämäärä

ATP

3.4.2019

HUOMIOIDUT YMPÄRISTÖ- JA ENERGIATEHOKKUUSTAVOITTEET
Ympäristö- ja energiatavoite
Lämmöntalteenotto / PILP
Jäteveden lämmön talteenotto
Aurinkopaneelit
Maa- ja vesilämpö
Veden etäluenta
Jätteiden kierrätys ja lajittelu asunnoissa
Jätteiden lajittelu ja ohjeistus jätetiloissa

Lisätieto
Toteutetaan lämmön talteenotto
Ei toteuteta
Toteutetaan
Ei tutkittu tässä kohteessa
Toteutetaan
Huomioitu suunnitelmissa

Käytetyt ympäristökriteerit
kierrätysmateriaalien käyttö
työmaajätteiden lajittelu
vaadittu ympäristöystävällisten materiaalien käyttöä
hankittujen kylmälaitteiden energialuokka

Hankkeen energiatehokkuustavoite

80 kWhE/m2

PU laatii ympäristösuunnitelman, jossa
erityishuomio lajittelussa ja kierrätyksessä
vähintään luokkaa A+

Hankesuunnitelman hyväksyttäminen / Suunnittelun käynnistämispäätös
Hankenumero
Yhtiö
Hankkeen nimi

2825008016

Alue
hallintamuoto
Rakennustyyppi

Pysäköintilaitos 39280/2

Tontti luovutettu Att:lle suunnittelua varten
Hankesuunnitelman päivämäärä

3.11.2016
26.3.2019

392 Tapanila 39280/2
paikoituslaitos
Hankesuunnitteluvaiheen kesto
29,1 kuukautta

Laajuustiedot ja Kustannustavoitteet
kem2 Tavoitehinta (hankinta-arvo)
asm2 Rakennuskustannus
Hankinta-arvo
htm2
Autopaikkojen osuus
kpl
m2
Autopaikan hinta,
283 kpl

Rakennusoikeus
Asuntoala
Liiketilojen huoneistoala
Asuntolukumäärä
Asuntojen keskipinta-ala

10 936 910

38 646

euroa
€/htm2
€/htm2
€/htm2
€/ap

Tavoitteet (tilaohjelma, tehokkuus ja energia)
pvm.
Hankesuunnittelun aikana huomioidut ympäristö- ja energiatehokkuustavoitteet on on esitetty sivulla 2.
Käynnistämisedellytykset
Kaavoitustilanne
Asemakaava lainvoimainen
Voidaan suunnitella kaavan mukaisena

Kyllä
x
x

Ei

Toteutumis pvm.
28.7.2017
vähäisiä poikkeamia

Esirakentaminen
Esirakentaminen on valmis
Esirakentamiselle on budjetti ja aikataulu

Kyllä

Ei
x

Toteutumis pvm.

Kunnallistekniikka
Katusuunnitelmat valmiit
Kadunrakennus valmis
Kunnallistekniset liityntäpisteet valmiit

Kyllä
x

Ei

Toteutumis pvm.

Yhteisjärjestelyt (erilliset yhtiöt, joihin liityttävä)
Liityttävät:
esim. pysäköintijärjestelyt
Yhtiö(t) on perustettu
Liittymisasiakirjat ovat valmiit ja hinta on päätetty

Kyllä
x

Rakennustöiden aikaisin aloitusaika
Määräytymisperuste

Arkkitehdin valinta
Luonnokset
Urakkalaskennan alku
Urakkalaskennan loppu

x

x
x
Ei

Toteutumis pvm.

x
x

1.9.2020
Esirakentamistyöt valmiit, urakkakilpailu käyty ja sopimukset tehty
Aikataulu
Suunn.valinta menettely

30.10.2019
1.4.2020
30.5.2020

Suunnitteluaika

Arviointi
?

kuukautta

Erityistä hankkeesta
Korttelin 39280 radan puoleiselle tontille 2 rakennetaan pysäköintilaitos, johon sijoitetaan alueen asuintonttien lisäksi Tapanilan
aseman nykyisiä liityntäpysäköintipaikkoja. Pysäköintilaitoksen hallintamuoto ja paikkamäärä liityntäpysäköinnin osalta ei ole selvinnyt
hankesuunnitelman valmistumiseen mennessä. Viitesuunnitelmassa pysäköintilaitos on suunniteltu 4-kerroksisena, jolloin siihen olisi
mahdollisuus sijoittaa yhteensä 283 autopaikkaa. Kun huomioidaan halliin sijoitettavat yhtiöiden autopaikat ja todennäköinen
liityntäpysäköinnin paikkamäärä, viitesuunnitelman hallissa paikkoja on liikaa. Ylimääräisiä paikkoja ei rakenneta, joten laitos
voitaneen suunnitella 3-kerroksisena. Tällöin paikkoja olisi hallissa yhteensä noin 212 seuraavasti: yhtiöiden paikat 97 kpl,
liityntäpysäköinti 115 kpl. Liityntäpysäköinnin autopaikkojen määrä tulee selvittää varsinaisen suunnittelun alkaessa yhteistyössä
HSL:n kanssa. Määrällä on vaikutusta koko autohallin suunnitteluratkaisuihin ja lopulliseen kerroslukuun. Tällöin tulee myös ratkaista
hallin hallintaan ja huoltoon liittyvät lähtökohdat.

Hyväksymispäivämäärä

ATP

3.4.2019

HUOMIOIDUT YMPÄRISTÖ- JA ENERGIATEHOKKUUSTAVOITTEET
Ympäristö- ja energiatavoite
Lämmöntalteenotto / PILP
Jäteveden lämmön talteenotto
Aurinkopaneelit
Maa- ja vesilämpö
Veden etäluenta

Lisätieto
Ei, koneellinen poisto
Toteutetaan
Ei tutkittu tässä kohteessa
-

Jätteiden kierrätys ja lajittelu asunnoissa
Jätteiden lajittelu ja ohjeistus jätetiloissa

-

Käytetyt ympäristökriteerit
kierrätysmateriaalien käyttö
työmaajätteiden lajittelu
vaadittu ympäristöystävällisten materiaalien käyttöä
hankittujen kylmälaitteiden energialuokka

Hankkeen energiatehokkuus

PU laatii ympäristösuunnitelman, jossa
erityishuomio lajittelussa ja kierrätyksessä
-
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Kaupunginosa 39 Tapaninkylä
Osa-alue 392 Tapanila
HELSINGIN ASUMISOIKEUS OY
Haso Taimenpuro
Tontti 39280/5 (vahvistamatta)
Hankenumero 2825002043
ASUNTO OY HELSINGIN LOHENPOIKA
Tontti 39280/6 (vahvistamatta)
Hankenumero 2825004043
PYSÄKÖINTILAITOS
Tontti 39280/2
Hankenumero 2825008016

Fallkullan kiilan kortteliin 39280 rakennetaan asumisoikeus- ja hintakontrolloituja (puolihitas)
asuntoja. Korttelin hankkeet muodostuvat kahdesta kolmeportaisesta lamellitalosta, jossa kerrosluku vaihtelee vinojen katonlappeiden alla 5-7 kerroksen välillä. Korttelipihaa rajaa radan
puolella LPA tontille 39280/2 rakennettava pysäköintilaitos, johon sijoitetaan alueen asuintonttien lisäksi Tapanilan aseman nykyisiä liityntäpysäköintipaikkoja.
Esitetyt ratkaisut perustuvat Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy:n kaaviomaiseen
viitesuunnitelmaan.

Postiosoite: PL 58226, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki

+358 9 310 1672

www.hel.fi
y-tunnus: 0201256-6

HELSINGIN KAUPUNKI

2 (24)

Kaupunkiympäristö - Asuntotuotanto

HANKESUUNNITELMA

26.3.2019

Ympäristöön ja tonttiin liittyvät lähtökohdat
Tapanilan aseman seutu

Asemakaavan muutos mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämisen ja uuden asuinalueen rakentamisen ns. Fallkullan kiilan alueelle. Uusi kaava-alue sijaitsee Tapanilan aseman vieressä
radan itäpuolella. Kortteli 39280 sijaitsee uuden kaava-alueen keskivaiheilla ja sen eteläpuolella
on tontti päivittäistavarakaupalle.
Suunnittelualueen lähiympäristö koostuu eriaikaisesta rakennuskannasta. Itäpuolella Suurmetsäntien eteläpuolella sijaitsee 2000-luvun alussa rakennettu Fallkullan alue, joka koostuu pääsääntöisesti 4-6 kerroksista elementtitekniikalla toteutetuista pistetaloista. Kaakkoispuolella on
80-luvun alussa rakennettujen 4-kerroksisten luhtitalojen korttelialueet. Radan länsipuolella on
pääosin matalaa rakennuskantaa Tapanilassa.

Palvelut ja julkinen liikenne
Lähiympäristön palvelut ovat pääosin hyvät. Fallkullan kiilan alue tukeutuu olemassa olevaan
päiväkoti- ja kouluverkostoon, eikä kaava-alueelle ole suunniteltu uusia toimipisteitä. Tapanilan
kaupalliset palvelut ovat kävelymatkan päässä radan länsipuolella ja kattavat julkiset ja kaupalliset palvelut sijaitsevat Malmin aluekeskuksessa parin kilometrin päässä hyvien kulkuyhteyksien
varrella.
Korttelin eteläpuolella on kaavassa osoitettu Sammaltorin kaupunkiaukio, jonka ympärille on
pääosin keskitetty Fallkullan kiilan kaava-alueen uudet palvelut: aukion pohjoisreunalla on KLtontti päivittäistavaramyymälää varten. Kortteliin 39280 tulee kaavan mukaisesti sijoittaa 200
kem 2 liiketilaa Jäkälätien varteen. Alueen itäreunalla kulkee Longinojan taimenpuro, joka on
Helsingin merkittävimpiä taimenpuroja.

Postiosoite: PL58226, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Elimäenkatu 15, HELSINKI 51

+358 9 310 1672

www.hel.fi
y-tunnus: 0201256-6
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Kohde sijaitsee erinomaisten julkisten liikenneyhteyksien varrella Tapanilan juna-aseman vieressä. Seudulliset kevyenliikenteen väylä (pohjoisbaana) kulkee junaradan vierellä kaava-alueen reunassa.

Asemakaava nro 12380
Asemakaava nro 12380 on tullut voimaan 28.7.2017.
Asemakaavan tasokoordinaatisto on ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmä N2000.

Ote asemakaavasta 12380

Korttelin 39280 tontti 1 on asuinkerrostalojen korttelialuetta AK, joka on suunniteltu kaupunkimaiseksi ja tehokkaaksi. Kortteleiden sisäpihat on suunniteltu suojaisiksi ja autottomiksi. Tontti
1 tullaan jakamaan yhtiöittäin uusiksi tonteiksi 5 ja 6. Tontti 2 on autopaikkojen korttelialuetta
LPA.
Kaavamääräykset:
Tontti 39280/1 on asuinkerrostalojen korttelialuetta AK, joka on suunniteltu kaupunkimaiseksi ja
tehokkaaksi. Tontin 39280/1 rakennusoikeus on 8000+200 k-m2 ja rakennusten kerrosluku on
VI. Rakennusalalle on määritelty sivukohtaisesti vaatimuksia ulkovaipan kokonaisääneneristävyydelle. Smoltinkaaren varrella rakennus on rakennettava kiinni rakennusalueen rajaan. Tontin
keskellä on leikki- ja oleskelualueeksi osoitettu ohjeellinen alueen osa, jolla tonttien välisiä rajoja
ei saa aidata. Ajoneuvoliittymää ei saa tehdä Jäkälätien varrelta. Tontin eteläreunalla on istutettava alue, johon tulee sijoittaa puurivi.

Postiosoite: PL58226, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Elimäenkatu 15, HELSINKI 51

+358 9 310 1672

www.hel.fi
y-tunnus: 0201256-6
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Tontti 39280/2 on autopaikkojen korttelialuetta LPA, jolle saa sijoittaa korttelin tonttien 1 ja 4
autopaikkoja sekä tonttien 39281/1-2 ja 39283/1 autopaikkoja. Eteläosassa ja itäpuolella rakennus on rakennettava kiinni rakennusalueen rajaan. Kaavamääräyksistä poiketen myös tontin
39312/4 tontin (Haso Sammaltori) autopaikat sijoitetaan pysäköintilaitokseen.
Tontti 39280/3 on autopaikkojen korttelialuetta LPA, jolle saa sijoittaa KL-tontin 39280/4 autopaikkoja. Tontti ei kuulu kohteen varsinaiseen suunnittelualueeseen, mutta ajo LPA-tontille
39280/2 tulee huomioida suunnitelmissa.
Kaikilla korttelialueilla:
katolle sijoitettavien teknisten tilojen ja laitteiden on sovittava koko rakennuksen ulkonäköön.
jätehuolto tulee järjestää keskitetysti jätehuoneisiin, syväkeräysastioihin tai jätekatoksiin.
AK-korttelialueilla:
Pihat ja maantasokerros:
vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla 0,5 kuutiometriä jokaista
sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Viivytys tulee ensisijaisesti järjestää samassa korttelissa olevien tonttien yhteisinä sadepuutarhoina.
tontteja ei saa aidata. Asuntopihat tulee rajata pensasaidalla tai matalalla muurilla.
porrashuoneesta tulee olla yhteys läpi talon. Esteettömän sisäänkäynnin asuntoon ja
porrashuoneeseen saa järjestää pihan puolelta.
rakennuksen ensimmäinen kerros ei kadun puolella saa antaa umpinaista vaikutelmaa.
katuun rajautuvilla julkisivuilla sisäänkäynnit on tehtävä sisäänvedettyinä. Sisäänveto
tulee olla laajuudeltaan vähintään 8 m2, syvyydeltään enintään 2 m ja kahden kerroksen korkuinen sekä poiketa julkisivun väristä ja materiaaleista.
asuinhuoneen lattian tulee olla vähintään 0,6 m kadun pintaa ylempänä huoneen pääikkunan avautuessa kadulle.
ensimmäiseen kerrokseen saa rakentaa työtiloja tai asukkaiden yhteiskäyttöön tarkoitettuja tiloja asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi. Tilat on sijoitettava Smoltinkulun
puolelle, jos tontti sivuaa sitä.
liiketilat tulee sijoittaa tontille 39312/4 Sammaltorin puolelle ja tonteille 39280/1 ja
39283/1Jäkälätien puolelle. Tiloissa on oltava suuret ikkunat ja suora käynti ulos.
ensimmäisessä kerroksessa olevia asuinhuoneistoja saa käyttää sosiaalipalvelun ja
päivähoidon tiloina.
Julkisivut ja katot:
asuinrakennusten julkisivujen materiaalin tulee pääosin olla vaaleasävyinen muurattu
tiili tai muuratun pinnan päälle tehty rappaus tai slammaus. Pihanpuolen julkisivun materiaali voi olla myös puuta.
kadunpuoleisesta julkisivusta ulkonevat rakenteet, erkkerit ja parvekkeet saavat ulottua
enintään 0,5 m katualueelle.

Postiosoite: PL58226, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Elimäenkatu 15, HELSINKI 51

+358 9 310 1672

www.hel.fi
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ulkoseinien eteen saa rakentaa kerrosalan lisäksi viherhuoneita, lasikuisteja ja lasitettuja parvekkeita, joita varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja.
ulokeparvekkeita ei saa tukea maasta.
rakennuksissa tulee olla viherkatto tai vinot lappeet, jolloin katemateriaalin tulee olla sileä ja tummasävyinen.
Melu, tärinä ja ilmanlaatu
vyöhykkeellä, joka ulottuu 50 metrin päähän Suurmetsäntien ajoradan reunasta ja 70
metrin päähän pääradan lähimmästä raiteesta, tulee rakennukset suunnitella siten, ettei
katu- tai raideliikenteen aiheuttama tärinä ylitä tavoitteena pidettävää enimmäisarvoa
asuintiloissa.
asuinhuoneiden ulkokuoren ääneneristävyyden lentomelua vastaan on oltava vähintään
32 dB.
parvekkeet on lasitettava niillä julkisivuilla, joille merkitty ääneneristävyysvaatimus on
32-34 dB. Lisäksi parvekkeet tulee lasittaa kortteleissa 38339, 39280, 39312 sekä
muissa kortteleissa Joutsenpuistoon tai Jäkälätien, Smoltinkujan tai Jokipoikasenkaaren
katualueeseen rajoittuvilla julkisivuilla. Jos julkisivun ääneneristävyysvaatimus on 36-37
dB, saa rakentaa viherhuoneita, mutta ei parvekkeita tai terasseja.
jos julkisivua koskee ääneneristävyysvaatimus vähintään 34 dB, ei asuntoja saa avata
vain tämän julkisivun suuntaan.
tuloilman sisäänotto on järjestettävä katolta tai rakennuksen muilta kuin niiltä Suurmetsäntien ja Jäkälätien puoleisiltasivuilta, joille on merkitty ääneneristävyysvaatimuksia.
Muuta
kaikissa asuinrakennushankkeissa on asukkaiden käyttöön rakennettava riittävästi varasto- ja huoltotiloja.
kaikissa 1200 k-m2 suuremmissa asuinrakennushankkeissa on asukkaiden käyttöön
rakennettava riittävästi yhteisiä vapaa-ajantiloja ja vähintään 1 talopesula.
asukkaiden yhteiseen käyttöön osoitettavat varasto-, huolto-, vapaa-ajan ja pesutilat
saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.
yhteistilat voidaan rakentaa myös alueellisina.
KL- ja LPA-korttelialueilla
Pysäköintilaitokset ja -paikat tonteilla 38339/1, 39280/2 ja 39282/1 tulee kattaa.
Katot tulee toteuttaa viherkattoina, jonka kasvualustan paksuus on vähintään 150 mm.
Pysäköintilaitosten julkisivujen tulee olla värillisiä ja aukotettuja. Rautatien- ja Suurmetsäntien puoleiset julkisivut tulee valaista.
Pysäköintilaitosten rakenteet tulee suunnitella siten, että vaiheittainen rakentaminen on
mahdollinen.
Tontilla 39280/3 tulee olla tilavaraus kierrätyspisteelle.
Rakennukset tonteilla 39280/2 ja 4 tulee suunnitella yhtenäisesti
Myymälän huollon sisäänkäyntisisäänajo tontille 39280/4 tulee järjestää pysäköintilaitoksen kautta
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Autopaikkojen vähimmäismäärät:
AK-korttelialueilla 1 ap/140 k-m2, lukuun ottamatta tonttia 38339/2, jossa tulee olla 1
ap/130 k-m2
rakennettaessa alueelle erityisasumista, sovelletaan erityisasumisen autopaikkamäärää
rakennettaessa alueelle kaupungin tai ARA-rahoitettuja vuokra-asuntoja, autopaikkoja
voidaan vähentää 20 %.
liiketiloille AK-korttelialueella ei tarvitse rakentaa autopaikkoja
jos toteutetaan vähintään 50 autopaikkaa keskitetysti nimeämättöminä, voidaan kokonaispaikkamäärästä vähentää 10 %. Jos toteutetaan yli 200 autopaikkaa keskitetysti nimeämättöminä, voidaan kokonaispaikkamäärästä vähentää 15 %.
Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä:
1 pp/ 30 m2 asuntokerrosalaa. Näistä vähintään 75 % on sijoitettava rakennuksiin tai
talousrakennuksiin.
Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen tonttijako.
Huom.! Hankesuunnitelmaan on poimittu suunnittelualuetta koskevia asemakaavamääräyksiä.
Koko kaava-alueen kaikki kaavamääräykset on esitetty voimassa olevassa asemakaavassa.

Kiinteistön muodostus
Tontti on kaupungin omistuksessa. Asemakaava nro 12380 on tullut voimaan 28.7.2017. Kiinteistön muodostusta ei ole tehty. Asemakaavan kaavatonteille tulee hakea tonttijako ja niistä
muodostaa kiinteistörekisteritontit. Lohkominen kiinteistörekisteritonteiksi vie aikaa 3-4 kk. Tontinjako tulee laittaa vireille hyvissä ajoin, muutamaa kuukautta ennen kuin haetaan rakennuslupaa.
tontti
39280/1

pinta-ala
~4937 m2

rakennusoikeus
8000+200 kem2

osoite

hallintamuoto

Tontti 1 tullaan jakamaan tonteiksi 5 ja 6 (kaaviossa huomioitu 5 % ylitys kerrosalaan)
39280/5
4044+200 kem2
Jäkälätie 18
AAO
Smoltinkaari 2
39280/6
4330kem2
Smoltinkuja 2
OOH
Smoltinkaari 2
LPA 39280/2 2563 m2
Jäkälätie 16
Smoltinkuja 4
Sammaltori 3
Edellä esitetyt ovat alustavia suunniteltuja osoitteita. Kun tontit ovat muodostuneet kiinteistörekisteritonteiksi, varmistetaan osoitteet-palvelulta muuttaako tonttijako osoitetta (osoitteet@hel.fi).

Tontinvarausehdot
Kaupunginhallitus on varannut tontit Asuntotuotannolle (Att) 3.11.2016. Varaukset ovat voimassa 31.12.2018 saakka ja niille on haettu ja saatu jatko, joka on voimassa 31.12.2019
saakka. Tontinvarauksessa tontti 39280/1 on varattu asuntotuotannolle välimuodon tuotantoa

Postiosoite: PL58226, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Elimäenkatu 15, HELSINKI 51

+358 9 310 1672

www.hel.fi
y-tunnus: 0201256-6

HELSINGIN KAUPUNKI

7 (24)

Kaupunkiympäristö - Asuntotuotanto

26.3.2019

HANKESUUNNITELMA

varten, josta noin puolet tulee toteuttaa asumisoikeusasuntoina ja noin puolet hintakontrolloituna omistusasuntona.
Tontinvarauksessa tontin asuinrakennusoikeudeksi on merkitty 9300 kem 2 ja tavoiteltu asuntomäärä 109 kpl. Asemaakaavassa asuinrakennusoikeus on kuitenkin 8000 kem 2, jolloin tavoiteltu
asuntomäärä on noin 94 kpl. Viitesuunnittelun kehittelyn perusteella kerrosalaan pyritään hakemaan noin 5% lisäystä rakennuslupavaiheessa, jolloin tontin asuinrakennusoikeus kasvaisi noin
400 kem2.
Tontin hallintamuodot ja tavoiteltu asuntomäärä on esitetty seuraavassa taulukossa:
Tontinvarausehtojen mukaan
39280/1
Välimuodon asuntotuotanto

Asuntoja kpl
94

Tontti 1 tullaan jakamaan tonteiksi 5 ja 6, jolloin
39280/5
Haso Taimenpuro
39280/6
Asunto Oy Helsingin Lohenpoika

51 (viitesuunn.)
59 (viitesuunn.)

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan kohdassa B mainittuja lisäehtoja, jotka sisältyvät
liitteenä olevaan tontinvarausmuistioon. Hintakontrolloidun omistusasuntotuotannon osalta tulee
noudattaa myös tontinvarausmuistion liitteenä 6 olevia hintakontrolloidun ja Hitas-tontinvarausten lisäehtoja.
Varauksensaajan tulee noudattaa Maken 25.5.2018 päivättyä tai uudempaa toimintaohjetta
kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä kaadettavista puista. Ohjeessa lukee, että
vuokra-alueen rakentamisesta muodostuvat maa- ja kiviainekset ovat ensisijaisesti kaupungin
omaisuutta ja ne tulee kuljettaa korvauksetta Staran (Helsingin kaupungin rakentamispalvelu)
osoittamaan paikkaan. Hankkeen toteuttaja vastaa toimittamistaan maa-ainestiedoista ja niiden
oikeellisuudesta.
Mikäli Staralla ei ole osoittaa niille vastaanottopaikkaa tai niiden laatu poikkeaa ilmoitetusta,
ovat maa- ja kiviainekset hankkeen toteuttajan vastuulla. Jos ohje liitettään urakkalaskentaaineistoon, on sovittava, esimerkiksi urakkasopimuksen yhteydessä, että urakoitsija maksaa
maa-ainesten, joille Stara ei löydä paikkaa, sijoittamisesta.
Pilaantuneiden maiden poistamisesta on aina sovittava kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa
ennen vuokrasopimuksen solmimista yleensä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Yhteisjärjestelyt
Perustusten ja routasuojausten sijoittaminen katu- ja torialueelle
Katu ja torialueelle sijoitettavat pelastusajoneuvojen nostopaikat
Korttelin 39280 pelastus ja huoltoajoreitit voivat jatkua tontilta toiselle ja piha-alue suunnitellaan yhteiskäyttöiseksi
Yhteispihan rakennus-, huolto-, ylläpito- ja korjauskustannukset
Pysäköintilaitos LPA tontilla 39280/2
LPA tontille 39280/2 sijoitetaan aluemuuntamo Helenin hallintaan
Liityntäpysäköinti ja sen huomioiminen HSL:n kanssa
Mahdolliset KL-tontin autopaikat pysäköintilaitoksessa.
KL-tontin myymälän huoltoyhteyden järjestäminen pysäköintilaitoksen kautta (jatkosuunnittelussa mietittävä kuinka järjestetään)
Yhteisjärjestelyistä tulee laatia alustavat sopimukset ennen rakennusluvan hakemista.
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Ympäristötavoitteet ja ympäristöstä aiheutuvat vaatimukset rakentamiseen
Kaavan liitemateriaaliin sisältyy Liikenne- ja ratameluselvitys, Destia Oy, 25.1.2016.

Päiväajan keskiäänitaso, ote kaavaselostuksen meluselvityksestä, 25.1.2016
Meluselvityksen mukaisesti kaavassa on vaatimuksia rakennusten sivujen kokonaisääneneristävyydestä liikenne- ja raidemelua vastaan. Radan läheisyydestä johtuen suunnittelussa tulee
huomioida myös raideliikenteen aiheuttama melu- ja tärinä. Fallkullan kiilan kaava-alue kuuluu
myös Helsinki-Vantaa lentokentän melualueeseen: ulkokuoren ääneneristävyyden lentomelua
vastaan tulee olla 32 dB. Rakennussuunnitteluvaiheessa tulee korttelista tehdä uusi meluselvitys, jolla varmistetaan suunnitelmien meluntorjunnan kaavan ja asetusten mukaisuus.
Kaavan vaatimusten mukaisesti tavoitteena on hulevesien luonnonmukainen käsittely. Korttelialueilla tulee välttää vettä läpäisemättömiä pintamateriaaleja ja suosia hulevesiä pidättäviä materiaaleja. Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä viivytetään siten, että viivytyspainanteiden, altaiden tai säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla 0,5 kuutiometriä jokaista sataa
vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Jos katot toteutetaan viherkattoina, viivytystarve
puolittuu viherkaton pinta-alan osuudella. Viivytys tulee järjestää ensisijaisesti samassa korttelissa olevien tonttien yhteisinä sadepuutarhoina.

Pelastustiet
Noudatetaan Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ohjetta Pelastustien suunnittelu ja toteutus
1.7.2013. Viitesuunnitelmassa asuntojen pelastaminen tapahtuu joko sisäpihalta tai ympäröiviltä
katualueilta. Katualueelle sijoitettavista nostopaikoista on sovittava Maka/ Liikenne- ja katusuunnittelun kanssa.
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Hankesuunnitteluvaiheen tarkastelut/ neuvottelut
Fallkullan kiilan Infrakoordinointikokoukset 14.3.2018, 23.8.2018, 8.10.2018, 3.12.2018
27.2.2019
Tiedusteltu Heleniltä jakelumuuntamon tarvetta (sp. Mikko Aaltonen 8.9.2017)
Palaveri kaavoittaja Johanna Mutasen kanssa 22.1.2019. Palaverissa keskusteltiin rakennusoikeuden kasvattamisesta korttelissa noin 5 %. Kaavoittajan puolesta esitetty rakennusoikeuden
kasvattaminen on mahdollista, eikä näin vähäisenä muuta alueen kaavan tavoitteita ja lähtökohtia.
Hankesuunnitteluvaiheen kaaviomainen viitesuunnitelma on perusratkaisultaan asemakaavan
mukainen. Lupavaiheessa haetaan vähäisiä poikkeamia kaavamääräyksistä.

TEKNISET LÄHTÖKOHDAT
Kunnallistekniikka
Suunnittelualue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä, mutta alueen toteuttaminen
aiheuttaa joitakin johtosiirtoja sekä teknisen huollon verkoston uudisrakentamista. Kunnallistekniikka rakentuu katu- ja esirakentamisen yhteydessä. Hankkeen toteutusaikataulu on suunniteltu näiden tietojen pohjalta.

Energiahuolto ja tietoliikenne, kaavaselostuksen liite

Sähkön jakelumuuntamo tarvitaan Helenin mukaan joko kortteliin 39280 tai 39283. Tontti 39283
on pysäköintikenttänä vähintään vuoteen 2022 asti, joten alueen rakentamisaikataulusta johtuen muuntamo tullaan todennäköisesti tarvitsemaan ensin rakennettavassa korttelissa 39280.
Viitesuunnitelmissa muuntamo on sijoitettu pysäköintilaitoksen yhteyteen.

Kadunrakentaminen ja suunnittelu
Fallkullan kiilaan kaava-alueelle on tehty katu- ja puistosuunnitelmat Helsingin kaupunkiympäristön liikenne- ja katusuunnitteluyksikön toimesta. Fallkullan kiilan katu- ja johtosiirtojen suunnitelmat ovat valmiit lokakuussa 2018. Urakkarajojen suunnittelu on valmis loka-marraskuussa
2018. Puistojen rakennussuunnitelmat ovat valmiit marraskuussa 2018.
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Jatkosuunnittelussa tulee huolehtia katu-, puisto- ja rakennushankkeiden suunnitelmien yhteensovituksesta. Katusuunnittelun yhteydessä suunnitellaan alueen kunnallistekniset verkostot ja
nykyisten linjojen siirrot.

Idea hulevesien hallinnan periaatteista 19.1.2016, kaavaselostuksen liite

Ote kaava-selostuksen katusuunnitelmasta, 25.4.2017 Helsingin kaupunki
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Smoltinkuja, katusuunnitelma 23.4.2018

Smoltinkaari, katusuunnitelma 23.4.2018
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Lähivirkistysalue välillä Sammaltori-Smoltinkuja, puistosuunnitelma 23.4.2018

Sammaltori, katusuunnitelma 23.4.2018
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Rakennettavuusselvitykset
Kaavamääräysten mukaisesti vyöhykkeellä, joka ulottuu 50 metrin päähän Suurmetsäntien ajoradan reunasta ja 70 metrin päähän pääradan lähimmästä raiteesta, tulee rakennukset suunnitella siten, ettei katu- tai raideliikenteen aiheuttama tärinä ylitä tavoitteena pidettävää enimmäisarvoa asuintiloissa. Kortteli 39280 kuuluu tähän vyöhykkeeseen

Maaperäkartta, kairauspisteet, Paikkatietovipunen
Tontti 39280/1
Makan geoteknisen osaston rakennettavuusselvitys K39280/1 Ilkka Vähäaho/Jenna Hietala
4.7.2016 liittyvänä asiakirjana.
Makan geoteknisen osaston tietokannassa on runsaasti korttelialueelta sekä viereisiltä katualueilta tehtyjä kairauksia. Kairauksia on täydennetty viimeksi vuonna 2015. Rakennusten suunnittelun yhteydessä tontilla on suoritettava pohjatutkimuksia, joiden avulla selvitetään maaperän
laatu ja kantavan pohjamaan sijainti sekä suunnitellaan perustamistavat yksityiskohtaisesti.
Maa
. Tontin pinta on tasattu ohuella täyttömaakerroksella, joka on sekalaista kitkamaata. Täyttömaan paksuus vaihtelee korttelialueella
noin 0-0,5 metriä. Täyttömaan alla on 4-6 metriä pehmeää savea. Savikerroksen alapuolella on
1-6 metriä hiekkaa tai silttiä ennen kantavaa moreenikerrosta ja kalliota. Kantavan maanpohjan
syvyys maanpinnasta on 8-12,5 metriä. Kalliopintaa ei ole tontin alueella varmistettu.
Pohjamaa on routivaa. Pohjavedenpinta on oletettavasti tontilla 2 noin 2-4 metriä maanpinnan
alapuolella. Noin sadan metrin päässä tontista sijaitsee Longinojan taimenpuro. Jatkosuunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida, ettei haittaa aiheudu taimenille ja puron ekosysteemille.
Kaupunkimittausosaston johtokarttatietojen mukaan tontin ympäröiviä tielinjoja ja rautatienvartta
pitkin kulkee useita kunnallisteknisiä kaapeleita ja johtoja: vesi-, viemäri-, kaukolämpöjohtoja
sekä sähkö- ja telekaapeleita. Alueen tulevan kadunrakennuksen yhteydessä ympäröiville katualueille tullaan rakentamaan alueen tontteja palvelevat putkijohdot uusille linjauksille.
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Tontin rakennukset esitetään perustettavaksi kalliokärjellä varustetulla teräsbetonisilla lyöntipaaluilla pituudeltaan 8-13 metriä. Kohteessa käytettävä perustamistapa tulee tarkentumaan jatkosuunnittelun ja täydentävien pohjatutkimusten mukaan. Tiiviisti rakennetussa ympäristössä
joudutaan käyttämään menetelmiä, joilla minimoidaan haitalliset tärinät ja mahdolliset vaurioriskit ympäröiviin rakenteisiin, esimerkkinä lyötävän paalun vaihtaminen poraamalla asennettavaan paaluun.
Rakennusten alapohjat tehdään kantavina, koneellisesti tuuletettavina alapohjina. Rakennuspaikat salaojitetaan ja maanvastaiset rakenteet routasuojataan. Syvästabilointi on teknis-taloudellisesti edullinen esirakentamismenetelmä. Tontille tulevat putkijohdot, kaapelit ja piha-alueen kevyet rakenteet perustetaan tasaushiekan ja murskearinan välityksellä syvästabiloituun maahan.
Tonttia ympäröivien katujen tuleva asemakaavan mukainen likimääräinen korkeusasema on

Rakennettavuusselvityksen liite 22.6.2017.
Tontti 39280/2
Makan geoteknisen osaston rakennettavuusselvitys K39280/2 Markku Savolainen/Venla Uusitalo 30.6.2017, liittyvä asiakirja.
Tonttialueella ja sen välittömässä läheisyydessä on tehty kairauksia noin 10 kpl. Kairauksia on
viimeksi täydennetty vuonna 2015. Rakennusten suunnittelun yhteydessä tontilla on suoritettava pohjatutkimuksia, joiden avulla selvitetään maaperän laatu ja kalliopinnan sijainti sekä
suunnitellaan perustamistavat yksityiskohtaisesti.
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Maanpinta alueella on
een kairausten perusteella lähellä maanpintaa on hyvin ohut saven kuivakuorikerros. Sen alahiekkakerroksen alapuolella on moreenia, jonka alla on kallio. Kallionpinta on arviolta korkeustarsinaisia kalliovarmistuksia tontin alueella ei ole tehty.
Tonttialueen länsireunalla kulkee rautatiepenkereen alareuna, jonka kohdalta on tehty massanvaihto kitkamaihin. Kitkamaat näkyvät myös kairaustuloksissa. Pohjamaa on routivaa. Pohjaveden pinnankorkeutta on havainnoitu tonttialueen kaakkoispuolelta noin 100 metrin päästä jossa
pohjavedenpinta on vaihdellut maanpinnasta 1,4-3,3 metriä.
Helsingin johtotietokartan mukaan tonttialueen länsireunalla kulkee sähkökaapeleita sekä kaukolämpöjohtoja.
Alustavasti tontille kaavoitettu pysäköintilaitos voidaan perustaa kärkikantaville paaluille, pituudeltaan 8-13 metriä, kantavan pohjamaan tai kallion varaan. Lyöntipaalutuksessa tulee huomioida läheiset rakenteet, mm. rautatiepenger ja asianmukaiset katselmukset tulee tehdä 50 metrin päässä paalutuksen teosta.
Rakennuspaikat salaojitetaan ja maanvastaiset rakenteet routasuojataan. Pysäköintilaitoksen
alapohja voidaan rakentaa maata vasten, mutta kantavana. Kantavan laatan alapuolella tulee
olla salaojakerros. Tontille tulevat putkijohdot ja kaapelit voidaan perustaa paalujen tai stabiloidun maan varaan. Piha-alueen kevyet rakenteet voidaan perustaa murskearinan välityksellä
stabiloidun maan varaan.

Perustamistapakartta 30.9.2015, rakennettavuusselvitys Fallkullan kiila, Destia
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Maaperän puhtaus
Suunnittelualueelta ei ole tiedossa maaperän pilaantuneisuutta tai sellaista aiheuttanutta toimintaa. Kaupungin karttapalvelun ilmakuvahistorian perusteella on oletettavaa, että maaperä on
puhdasta ja luonnontilaista lukuun ottamatta johtoja, kevyenliikenteen väyliä ja junaradan vierustaa. Tarkempi kartoitus tulee tehdä pohjatutkimusten yhteydessä.

Esirakentaminen
Alue on pääosin savialuetta, joka vaatii esirakentamista haitallisten painumien minimoimiseksi
ja alueellisen vakavuuden varmistamiseksi. Kadut ja piha-alueet pilaristabiloidaan ja hulevesien
viivytysaltaat sekä Longinojan uusi uoma kaivetaan massastabiloituun pohjamaahan.
Fallkullan kiilan infrakoordinointikokouksessa 8.10.2018 on alustavasti sovittu seuraavaa:
Alueellisen esirakentamisen suunnitelma oli valmis 2018.
Johtosiirto- ja katusuunnitelmat valmistuivat lokakuussa 2018.
Hulevesien hallintarakenteet puistoissa toteutetaan esi- ja katurakentamisen aikataulussa ja esirakentamisen investointina, puistojen istutus- ja kalustustyöt viereisten
asuinrakennushankkeiden valmistuttua.
Liityntäpysäköintikenttä tontille 39283/1 toteutetaan alueellisen esirakentamisen yhteydessä.
Johtosiirrot, kadut ja kunnallistekniikka toteutetaan kiilan alueella alkaen maaliskuu
2019 jatkuen vuoteen 2023 saakka. Urakkaan tullaan asettamaan tarkoituksenmukaisia
välitavoitteita.

Muuntamot
Kaavaselostuksen ja alustavan tiedustelun pohjalta kortteliin on tulossa Helenin hallintaan
muuntamo. Muuntamo sijoitetaan LPA-tontille 39280/2. Muuntamon sijoitus ja laajuus on varmistettava jatkosuunnittelussa Helenin kanssa. Muuntamon aiheuttamista kustannuksista tulee
neuvotella Helenin kanssa.

PROJEKTIKOHTAISET TAVOITTEET
Tila- ja pinta-alatavoitteet
Tila- ja pinta-alatavoitteet käyvät ilmi hankeselostuksen liitteenä olevasta tilaohjelmalomakkeesta, joka perustuu Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy:n kaaviomaiseen viitesuunnitelmaan. Esitetyssä tilaohjelmassa on huomioitu rakennusoikeuden 5 % lisäys. Jatkosuunnittelussa haettava rakennusoikeuden lisäys tulee huomioida kaikissa yhteistyöpalavereissa viranomaisten kanssa. Esitetty huoneisto- ja tilajakauma on ainoastaan suuntaa antava.
Asuntotyyppien keskikoon tulee olla annetuissa rajoissa ja asuntojakauman tasapainoinen ja
monipuolinen. Suurien asuntojen määrää ei tule ilman perusteltua syytä lisätä. Tilaohjelman sisältämät tehokkuustavoitteet ovat laskennallisia suunnitteluohjausvälineitä, keskimäärin kaikki
tunnuslukutavoitteet tulee saavuttaa. Asunnon pinta-alan ja huonelukumäärän tulee olla kohtuullisessa suhteessa toisiinsa. Suunnittelualueen haasteena on asuntotonttien tehokkuus ja
tiukka mitoitus. Asuntojen ja parvekkeiden suuntaamista on rajoitettu kaavassa liikenne- ja ratamelun takia.
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Tontinvarausehtojen mukaan hintakontrolloidussa omistusasuntotuotannossa tontille toteutettavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 40 % tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 70 h-m². Näihin tavoitteisiin tulee pyrkiä minimissään, mahdollisimman lähelle tavoitetasoa.
Tavoitteena ovat hyvät, toimivat ja kohtuuhintaiset asunnot. Laajuustavoitteet määräytyvät tilaohjelman ja asemakaavan lähtökohtien sekä tontinvarausehtojen mukaan. Asunnon pinta-alan
ja huoneluvun tulee olla kohtuullisessa suhteessa toisiinsa. Päivätty asuntojakauma tulee toimittaa rakennuttajalle ehdotusluonnoksen yhteydessä. Suunnittelualueen haasteena on asuntotonttien tehokkuus ja tiukka mitoitus. Lisäksi asuntojen ja parvekkeiden avaamista on rajoitettu
kaavassa liikenne- ja raidemelun takia.
Tonteille suunnitellaan itsenäiset kerrostaloyhtiöt, joihin sijoitetaan pääsääntöisesti yhtiökohtaiset yhteistilat ja väestönsuojat. Kellaritiloja ei rakenneta. Korttelissa 39280 leikkialue suunnitellaan yhteiskäyttöiseksi ja autopaikat sijoitetaan LPA-tontilla 39280/2 sijaitsevaan autohalliin.
Autopaikat
Asemakaavan autopaikkavaatimus on 1 ap/140 kem2. Jatkosuunnittelussa tulee tutkia mahdollisuus toteuttaa autopaikat pääosin keskitettyinä ja nimeämättöminä, jolloin autopaikkamäärää
voidaan vähentää 10 % (yli 50 autopaikkaa nimeämättöminä). Liityntäpysäköinnin paikkoja ei
lasketa mukaan asuntotonttien autopaikkojen määrään. Tonttien LE-paikat sijoitetaan pysäköintihalliin.
Autopaikkojen määrä korttelissa
- Haso ap-määrä 4044/140 -10 % vähennys = 26 ap
- As Oy ap-määrä 4330/140 10 % vähennys = 28 ap
- Yhteensä 54 autopaikkaa
Autopaikat sijoitetaan LPA-tontilla 39280/2 sijaitsevaan alueelliseen pysäköintilaitokseen. Vieraspaikkoja ja liiketilojen autopaikkoja ei tarvitse kaavan mukaan rakentaa, ne toteutetaan kadunvarsipaikoituksella kadunrakentamisen yhteydessä.
Liityntäpysäköinnin autopaikat
Heti suunnittelun alussa tulee varmistaa liityntäpysäköinnin autopaikkojen määrä. Hankesuunnitelmassa halliin on oletettu nykyinen liityntäpysäköinnin autopaikkojen määrä, 122ap. Paikkojen
määrä vaikuttaa ratkaisevasti autohallin ratkaisuihin ja kokoon. Kimmo Kuisma toimii kanslian
yhteyshenkilönä liityntäpysäköintiin liittyvässä selvittelyssä
Pyöräpaikat
Asunnoille:
- Asemakaavan vaatimus 1 pp/n 30 m 2 x 8374 k-m2 = 280 pp
- niistä rakennuksiin tai talousrakennuksiin on sijoitettava 75 % eli 210 pp
- Pyöräpaikkojen sijoitus rakennuksiin tulee huomioida tontti kohtaisesti
Liiketiloille:
- yleisohjeen mukaan 1 pp/ 50 m2 x 200 = 4 pp
- sijoitus liiketilojen läheisyyteen. Henkilökuntaa varten varatut paikat voivat olla rakennuksessa
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Rakennuttajan laadulliset tavoitteet:
Rakennusten tulee olla laadukasta ja selkeää asuntoarkkitehtuuria sekä asuntopohjiltaan, julkisivuiltaan että yhteistiloiltaan. Kaavan vaatimukset on huomioitava. Tavoitteena on hyvä asuinympäristö yhdistettynä taloudellisuuteen, johon pyritään mm. hyödyntämällä toistoa ja selkeyttä
rakenteissa ja rakennusosissa.
Kohde tulee suunnitella hyväksi koettuja rakentamismenetelmiä noudattaen siten, että ratkaisuissa painottuvat rakennusten elinkaarikustannusten kannalta järkevät valinnat huomioiden rakennusosien ylläpito- ja huoltotoimenpiteiden edellyttämät vaatimukset. Rakennusmateriaalien
valinnassa ja rakenneratkaisuissa sekä ulkotilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös
kiinteistöjen kunnossapito- ja työturvallisuusnäkökohdat.
Käytettävien rakennustuotteiden tulee olla aikaa kestäviä, huoltovapaita, tunnettuja ja vakioituja,
ei riskirakenteita. Suunnittelussa tulee suosia kestäviä ratkaisuja ja materiaaleja. Ratkaisun
tulee olla tuotantoteknisesti yksinkertainen toteuttaa. Rationaalisella rakenteella ja toistuvilla
taloudellisilla ratkaisuilla voidaan vähentää kustannuksia ja lisätä rakennustyön teknistä laatua.
Tavoitteena on suunnitella asuinkerrostalokohde, jossa toiminnalliset, esteettiset, tekniset ja
taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasapainoisesti. Rakennusten tulee olla turvallisia rakentaa, asua ja ylläpitää.
Kortteleiden tontit rakennetaan kaupungin vuokratonteille ja niissä on tavoitteena tuottaa
laadukkaita, mutta silti kohtuuhintaisia asuntoja ja asuinympäristöä. Uudisrakentamisen tekniseksi elinkaareksi asetetaan perustusten ja runkorakenteiden osalta 100 vuotta ja julkisivujen
noin 50 vuotta. Kustannusraamit kohteessa ovat tiukat.
Asunnot:
Perheasuntoja tulisi pyrkiä avaamaan vähintään kahteen ilmansuuntaan. Suunnittelussa tulee
kiinnittää huomiota tilojen kalustettavuuteen ja monikäyttöisyyteen siten, että ne soveltuvat
asukkaiden muuttuviin tarpeisiin. Asuntojen tulee soveltua monenlaisille perhekunnille (yksin
elävät, pariskunnat, perheet, uusperheet). Tärkeitä suunnittelutavoitteita ovat häiriöttömyys
sekä yksityisyyden eri tasojen muodostuminen.
Asuinhuoneiden kalustettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota aukkojen sijoitusten ja
huoneiden muodon osalta. Kiintokaappeja voidaan korvata vaatehuoneilla silloin, kun se on
kohtuudella toteutettavissa. Suunnittelussa tulisi pyrkiä monipuolisiin keittiötyyppeihin isompien
asuntojen erillisestä keittiöstä pienasuntojen avokeittiöihin. Asunnoilla tulee olla huoneistokohtainen ulkotila: lasitettu parveke, terassi tai piha. Parvekkeet lasitetaan. Asuntopihat rajataan istutuksin. Riippuen suunnitteluratkaisusta voidaan yksittäistapauksissa asunnolle suunnitella
myös ranskalainenparveke.
Suunnittelija voi esittää mahdollisia omia asuntojen kehitysehdotuksia ennen varsinaista ehdotussuunnitelmaa. Asuntojen kehittäminen ei saa kuitenkaan vaarantaa esitettyä aikataulua ja
sen tulee tapahtua annetussa hintaraamissa.
Yhteistilat:
Yhteistilojen mitoituksessa noudatetaan rakennusvalvonnan ja PKS Ravan viimeisintä yhteistilaohjeita ja tulkintoja sekä liitteenä olevaa ohjeellista tilaohjelmaa.
Yhteistilat on sijoitettu pääosin maantasokerrokseen keskeisille paikoille kulkureittien varrelle ja
suunnitellaan visuaalisesti avoimiksi sekä viihtyvyyden että valvottavuuden takia. Maantasokerrokseen sijoittuvalla kerhotilalla tulisi olla yhteys ulkotilaan. Talosaunoilla tulee olla parveke, te-
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rassi tai vilvoittelupiha. Mahdollisuuksien mukaan suunnitellaan porrashuonekohtainen kuivaushuone sekä ulkoiluväline- ja lastenvaunuvarastot. Porrashuone tulee suunnitella valoisiksi, viihtyisiksi ja käyttökelpoisiksi.
Jätehuolto toteutetaan suunnittelualueella tonttikohtaisesti rungon sisällä sijaitseviin jätehuoneisiin. Jätehuoneen koko tulee jatkosuunnittelussa tarkistaa HSY:n kierrätysohjeiden mukaan riittävän kokoiseksi.
Piha:
Sisäpihasta suunnitellaan viihtyisä, vehreä puutarhapiha. Pihasuunnittelussa tulee huomioida
kaavamääräysten mukaisesti hulevesien hallinta sekä ohjeellinen leikkipaikan sijainti.
Liiketila:
Liiketila on sijoitettu kaavan vaatimuksen mukaisesti Jäkälätien varrelle Haso Taimenpuro yhtiöön. Liiketilan suunnittelussa tulee varautua eri käyttötarkoituksiin, mutta liiketilaa ei kuitenkaan
suunnitella ravintolakäyttöön. Kahvila tms. toiminta tulee kuitenkin olla mahdollista.

Tonttikohtaiset tavoitteet
Haso Taimenpuro:
Tontille 39280/5 on viitesuunnitelmassa sijoitettu kolme viisi-kuusikerroksista yhden portaan lamellia. Porrashuoneet ovat kaavanmukaisesti läpikuljettavia. Lamellit on kytketty yhteen, pihalle
pääsee kerroksen korkeasta porttikäytävästä.
Asuntoja on yhteensä 51 kpl, joiden keskipinta-ala vaihtelee 32,5-112 m2 välillä. Asunnoista
osa on varustettu saunoilla. Talosaunaosasto on sijoitettu asuinkerrosten yläpuolelle 7. kerrokseen. Maantasokerroksessa on pääosin yhteistiloja lukuun ottamatta Smoltinkaarelle avautuvaa
liiketilaa.
Asumisoikeuskohde toteutetaan valtion tukemana asuntotuotantona. Suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan ARAn ohjeet ja kohde tulee suunnitella ARAn hyväksymään hintatasoon.
Asumisoikeusasunnoissa tulee pyrkiä monipuoliseen asuntojakaumaan ja myös isoja perheasuntoja tulee olla asuntojakaumassa mukana.
As Oy Helsingin Lohenpoika:
Tontille 39280/6 on viitesuunnitelmassa sijoitettu kaksi erillistä viisi- kuusikerroksista rakennusmassaa. Pienempi massoita on kytketty kiinni pysäköintilaitokseen. Porrashuoneet ovat pääosin
kaavanmukaisesti läpikuljettavia.
Asuntoja on yhteensä 59 kpl ja niiden keskipinta-ala vaihtelee 35,4-103 m2 välillä. Asunnoista
osa on varustettu saunoilla. Yhtiön talosauna on sijoitettu ylimpään kerrokseen. Maantasokerroksessa on yhteistiloja ja asuntoja.
Hitas-yhtiö tullaan toteuttamaan vapaarahoitteisena, mutta hintasäänneltynä Puoli-hitas omistusasuntoyhtiönä ja niiden tulee täyttää Hitas-työryhmän ehdot. Hitas-asumisen tavoitteena on
kohtuuhintainen, mutta laadukas asuminen. Suunnittelijoiden edellytetään suunnittelevan kohteen hitas-hintatasoon.
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Pysäköintilaitos LPA-tontilla 39280/2
Viitesuunnitelmassa pysäköintilaitos on suunniteltu 4 kerroksisena laitoksena, jolloin siihen olisi
mahdollisuus sijoittaa yhteensä 283 autopaikkaa. Kun huomioidaan halliin sijoitettavat yhtiöiden
autopaikat ja todennäköinen liityntäpysäköinnin paikkamäärä, niin viitesuunnitelman pysäköintihallissa on liikaa autopaikkoja. Ylimääräisiä paikkoja ei rakenneta, joten pysäköintilaitos voitaneen suunnitella 3. kerroksisena. Tällöin autopaikkoja olisi hallissa yhteensä noin 212 seuraavasti:
Yhtiöiden paikat 97 autopaikkaa
Liityntäpysäköinnille 115 autopaikkaa
Liityntäpysäköinnin autopaikkojen määrä tulee selvittää varsinaisen suunnittelun alkaessa yhteistyössä HSL:n kanssa. Määrällä on vaikutusta koko autohallin suunnitteluratkaisuihin ja lopulliseen kerroslukuun. Tällöin tulee myös ratkaista hallin hallintaan ja huoltoon liittyvät lähtökohdat.

Suunnitteluohjeet:
Noudatetaan Att:n uudisrakennusten suunnitteluohjeita ja liiketilaohjetta. Haso Taimenpuron
suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ohjeita.
Pihasuunnittelijan tulee olla hulevesien hallintaan perehtynyt maisema-arkkitehti.
Pääsuunnittelijan tulee alusta pitäen ylläpitää listausta kaavapoikkeamista ja poikkeamista
suunnitteluohjeista ja toimittaa ne rakennuttajalle aina suunnitelmien mukana.

Kohteen vaativuusluokka
Rakennusvalvonta määrittelee lupavaiheessa kohteen vaativuusluokan. Alustavan arvion mukaan kohde sijoittuu luokkaan vaativa plus radanläheisyyden takia.

Rakennustekniset ratkaisut
Rakennukset mietitään pääosin elementtirunkoisina. Korttelin ulkokehän tulee olla kaavanmukaisesti vaaleaa tiiltä tai rappausta: viitesuunnitelmasta poiketen jatkosuunnittelussa julkisivut
tulee suunnitella tiilimuurattuina rapatun sijasta.
Huoneistojen väliset seinät sekä ulkoseinien sisäkuoret ovat kantavia betonielementtejä. Väli- ja
yläpohjat ovat ontelolaatastoja. Muut väliseinät ovat kipsilevyverhoiltuja teräsrankaseiniä, paitsi
märkätilojen seinät ovat kivirakenteisia muurattuja seiniä. Ulkoseinissä on sisäkuorielementit ja
mineraalivillaeriste sekä tuulensuoja. Alapohjat ovat kantavia, tuuletettuja alapohjia, joissa solupolystyreenilevy EPS eristeenä. Sijoitettaessa kerho- tai saunatiloja ylimpään kerrokseen tulee
huomioida välipohjan ääneneristysvaatimukset ja mahdollisesti normaalivälipohjaa suurempi rakennekorkeus. Pysäköintilaitokseen tehdään viherkatto.

Talotekniikan tavoitteet ja energialuokkatavoite:
Rakennukset mietitään lähtökohtaisesti tavanomaisin LVIA-teknisin ratkaisuin. Talotekniset tavoitteet ja energialuokkatavoite käyvät tarkemmin ilmi erillisestä liitteestä.
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Kosteudenhallinta
Hankkeen kosteudenhallinnassa on alustavasti suunniteltu noudatettavan Kuivaketju10-ohjelmaa. Suunnitteluvaiheessa tulee kiinnittää erityistä huomiota kosteusteknisiin ratkaisuihin ja niiden toimivuuteen asuinrakennusten detaljeissa.

Työturvallisuus
Suunnittelijoiden tulee huomioida kohteiden jatkosuunnittelussa sekä rakennusaikainen että valmistumisen jälkeinen huollon työturvallisuus. Valittavat ratkaisut tulee aina tarkastella myös työturvallisuuden näkökulmasta. Suunnittelijat pitävät kirjaa kohteen erityisistä työturvallisuus-kohdista, jotka kirjataan mukaan kohteen turvallisuusasiakirjaan. Junaradan läheisyys tulee huomioida niin suunnitteluratkaisuissa, työturvallisuusasiakirjassa ja työmaasuunnitelmassa.

Kustannustavoitteet ja taloudellisuus:
Kustannusarvio (sis. alv 24 %):
Haso Taimenpuro
2

Rakennuskustannukset, asunnot
Hankinta-arvo, asunnot

12.762.489
14.163.484

3.885
4.312
2

Rakennuskustannukset, liiketila
Hankinta-arvo, liiketila

689.484
708.996

3.430
3.527

Asunto Oy Helsingin Lohenpoika
2

Rakennuskustannukset
Hankinta-arvo

14.927.336
16.435.486

4.280
4.712

10.806.860
10.936.910

ap
38.187
38.646

Pysäköintilaitos
Rakennuskustannukset
Hankinta-arvo

Rakennuskustannuksiin sisältyvät:
urakkakustannukset
suunnittelukustannukset
rakennuttajan palkkio + rahoituskulut
Hankinta-arvoon sisältyvät:
rakennuskustannukset
kunnallistekniset liittymiskustannukset
pysäköintilaitoksen liittymismaksu
yhteispihan kustannukset
tontin rakennusaikainen vuokra
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Tarkempi tavoitehintalaskelma on erillisenä liitteenä.
Hankesuunnitteluvaiheessa laskelmat perustuvat keskimääräisiin vastaavien tilojen kustannuksiin, joita on korjattu tontista ja asemakaavasta aiheutuvilla lisäkustannuksilla. Arvio kuvaa siis
kustannustasoa, jolla tämän tyyppinen kohde tulisi pystyä toteuttamaan esitetyllä viitesuunnitelmalla.

HANKKEEN TOTEUTUS
Yleissuunnitteluvaiheessa huomioitava ja selvitettävä mm.:
suunnitelmien taloudellisuuden kehittäminen, erityisesti AsOyn osalta
Yhteistiloissa laajuudet PKS-Rava yhteistilakortin mukaisesti
katu- ja esirakentamisen aikataulusta varmistuttava
Mahdolliset kaavapoikkeamat ja niiden hyväksyttäminen
sisäpihan suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomioita
suunnitteluvaiheen alueryhmäkäsittely
kaavan dB- ja tärinävaatimukset toteutusvaiheessa
teknisten tilojen koko ja sijainti rakennuksissa
KL-tontin 39280/4 suunnitellussa tulee huomioida ajoyhteys autohalliin tontin 39280/3
kautta sekä varmistuttava autopaikkojen tarve pysäköintilaitoksessa

Rahoitus
Asumisoikeusasunnot rahoitetaan ARAn korkotukilainalla (85 %) ja asumisoikeusmaksuilla (15
%). Kohteelle tulee hakea lainavarausta ja ilmoitettua hintaa ei ARAn ohjeen mukaan saa ylittää. Puolihitas-asunnot (hintakontrolloidut omistusasunnot) rahoitetaan yhtiölainalla ja asukkaiden omarahoituksella.

Urakkamuoto
Urakkamuoto on alustavasti kokonaisurakka. Urakkamuoto tarkistetaan suhdannetilanteen
mukaisesti työpiirustus- ja rakentamisen valmisteluvaiheessa.

Käyttäjät
Kohteeseen rakennetaan oikeusasuntoja Helsingin Asumisoikeus Oy:lle ja hintakontrolloituja
omistusasuntoja (puolihitas).

Riskit
Riskinä on, että Hason rakennuskustannukset ylittävät ARAn hyväksymän tason.
Puolihitas-tuotannossa tontinvarausehdot säätelevät perheasuntojen määrää ja keskipinta-alaa.
Riskinä on, että isojen perheasuntojen kokonaishinnat nousevat ympäröivien alueiden hintatasoon nähden korkeiksi ja hidastavat asuntojen myyntiä. Puolihitaksen osalta riskinä on myös,
että kustannukset ylittävät Hitas-työryhmän hyväksymän hintatason alueella. Hankkeen saaminen investointikustannuksiltaan toteuttamiskelpoisiksi muodostaa riskin (myytävien kohteiden
myyntiriski). Kustannukset ovat viitesuunnitelmien perusteella liian korkealla. Arviolta ylitys on
noin 200-300
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HANKESUUNNITELMA

Hankkeessa on hyvissä ajoin selvitettävä ja varmistuttava katu- ja puistorakentamisen sekä
kunnallistekniikan rakentamisen tilanne, jotta ajateltu rakentamisajankohta onnistuu. Hankkeiden aikataulu perustuu tämän hetken tietoon katujen rakentumisesta ja tonttien esirakentamisesta.
Maaperästä voi löytyä kynnysarvon ylittäviä maita, joissa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia,
mutta joita ei luokitella pilaantuneeksi ja niiden käsittelystä hankkeelle voi tulla kustannusvaikutuksia.

Aikataulutavoitteet:
Kohde kuuluu vuoden 2020 tuotanto-ohjelmaan. Kohteiden suunnitelmia ei ole vielä hyväksytetty Hasossa eikä Asuntotuotannossa. Kohteen on tarkoitus mennä urakkalaskentaan noin 10
kuukauden päästä varsinaisen suunnittelun alkamisesta. Alustava urakkalaskennan ajankohta
kevät 2020.
Tavoitteena on rakentamisen aloitus syksyllä 2020, jolloin kohde on otettavissa käyttöön keväällä 2022.

RAKENNUSSUUNNITTELU 10kk

Q2 2019 - Q1 2020

URAKKALASKENTA 2kk

KESÄ 2020

RAKENTAMINEN 22kk

VASTAANOTTO

SYKSY 2022

SYKSY 2020-

Att yhteyshenkilöt
projektipäällikkö Aki Vantola
rakennuttaja-arkkitehti Timo Karhu
kustannuspäällikkö Heidi Vastamäki
LVI-suunnittelupäällikkö Minna Launiainen
sähkösuunnittelupäällikkö Aatte Saastamoinen
rakennuttaja-asiamies Terhi Olsson (Haso)
hankesuunnitteluyksikön päällikkö Rami Nurminen
hankesuunnitteluinsinööri Raija Kukkaslahti

puh.
puh.
puh.
puh.
puh.
puh.
puh.
puh.

(09)
(09)
(09)
(09)
(09)
(09)
(09)
(09)

310
310
310
310
310
310
310
310

70101
37332
32362
23193
32395
32350
27635
36850

Muut yhteyshenkilöt
Kaupunginkanslia:

projektinjohtaja, Kimmo Kuisma (09) 310 25808

Asemakaavoitus:

arkkitehti Johanna Mutanen (09) 310 37299

Rakennusvalvonta:

lupa-arkkitehti Tiina Olli (09) 310 26489

Maaomaisuus ja tontit:

Satu Järvinen, rakentamiskelpoisuus
(09) 310 39225

Liikenne- ja katusuunnittelu:

projektipäällikkö, Silja Hurskainen (09) 310 38939
liikenneinsinööri, Juha Ruonala (09) 310 37416

Puistosuunnittelu, Kamu:

projektinjohtaja, Sari Knuuti (09) 310 23213

Liityntäpysäköinti, Like:

liikenneinsinööri, Juha Hietanen (09) 310 37120
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HANKESUUNNITELMA

Liityntäpysäköinti, HKL

Elina Norrena, 050 412 1941
elina.norrena@hel.fi

Infratekniset urakat

ulkovalaistus, Jarmo Yrttiaho (09) 310 39573
Rakennukset ja yleiset alueet/ Ylläpito

Helen kaukolämpö:

kaukolampoliittymat@helen.fi (09) 617 8013
Tuomas Ojanperä, (09) 617 2988

Helen sähkö:

Jukka Karjalainen puh. 050 559 1671
jukka.karjalainen@helen.fi

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:

alueinsinööri, vesihuolto Tarmo Hyvärinen
puh. (09) 1561 3312, tarmo.hyvarinen@hsy.fi
vesiliitos.helsinki@hsy.fi

liittymät:
Elisa Oyj

projektipäällikkö, Tarmo Virtanen,
050 525 4788, tarmo.virtanen@elisa.fi

Eltel Networks (Elisa, DNA)

Kaarlo Jokinen, kaarlo.jokinen@eltelnetworks.com

Empower Oy (Telia)

Heli Sainio, heli.sainio@empower.fi

Helsingin Asumisoikeus Oy:

toimitusjohtaja Juha Viljakainen (09) 668 9133
juha.viljakainen@haso.fi

Geotekninen suunnittelu, Make

projektipäällikkö, Mirva Koskinen (09) 310 37821
geotekn. asiantuntija, Kalle Rantala (09) 310 37819

Maamassat, Roha:

projektinjohtaja, Mikko Suominen (09) 310 39232

Liitteet
Tilaohjelmalomake Haso 8.2.2019
Tilaohjelmalomake As Oy 8.2.2019
Talotekniset tavoitteet 21.11.2018
Hankinta-arvoerittely Haso yhteensä 20.2.2019
Hankinta-arvoerittely Haso asunnot 20.2.2019
Hankinta-arvoerittely Haso liiketila 20.2.2019
Hankinta-arvoerittely As Oy 20.2.2019
Hankinta-arvoerittely pysäköintilaitos 20.2.2019
Kustannusselvitys.25.3.2019

Liittyvät asiakirjat
Asemakaava 12380
Asemakaavan selostus 26.4.2016
Rakennettavuusselvitys 39280/1
Rakennettavuusselvitys 39280/2
Tontinvarausmuistio 3.11.2016 sisältäen B-osion ja alueelliset ehdot
Tonttiosaston toimintaohje 25.5.2018
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HANKINTA-ARVOERITTELY

x

Uudisrakentaminen

Asunto-osa
Muut tilat
Hanke yhteensä

Rakennushanke (nimi, apunimi)

Rakennushankkeen Y-tunnus Dnro

Haso Taimenpuro
Rakennushankkeen osoite

Sijaintikunta

Tontti 39280/5

Helsinki

Rakennuttaja (yritys, yhdyshenkilö)

Puhelin

Fax

Asuntotuotanto
Postiosoite

E-mail

PL 58226, 00099 Helsingin kaupunki
Käytetty kerrosala, kem²

Sallittu kerrosala, kem²

Asuntoala yht.,asm² Asuntojen lkm Kpa, asm²

3 285,0
Us-jm

Us-jm/brm²

51

Tilavuus, rm³

#JAKO/0!

x
1.

0,00

Alustava rakennuskustannuserittely

Lopullinen rakennuskustannuserittely

alv 0%

RAKENNUSKUSTANNUKSET

A. Urakat

Bruttoala,brm² Asm²/brm²

64,4

sis.alv

€

€

1. Rak.tekn.työt/kokonaisurakka………………………………
10 180 929

12 624 352

€/asm²

3 843

%
98,9

2. LV-tekniset työt…………………………………….

0

0,0

3. Ilmastointityöt…………………………………………..

0

0,0

4. Sähkötyöt………………………………………………..

0

0,0

5. Pysäköinti 28 ap

-872 667

-1 082 107

-329

-8,5

6.

0

0,0

7.

0

0,0

9 308 262
B. Erillis1. Tarvikkeet ja laitteet asennuksineen (erittely liitteenä)……………………………………
hankinnat

11 542 245

3 514

90,4

0

2. lämpökuvaus

1 851

2 295

1

3. tiiveysmittaus

2 015

2 499

1

3 866

4 794

1

370 887

459 900

140

370 887

459 900

140

…………………………….
609 315

755 550

230

609 315

755 550

230

5,9

10 292 330

12 762 489

3 885

100,0

C. Yleiskus- 1. Suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot
tannukset
a) rakennussuunnittelu.……………………….

0

b) rakennesuunnittelu…………………………….

0

c) LVI-suunnittelu……………………………….

0

d) sähkösuunnittelu…………………………

0

e) pohjatutkimus……………………………….

0

f) talotekniikan valvonta …………………………

0

g)

ARVIO yhteensä

0,0

3,6

2. Rahoitus- ja rakennuttamiskulut
a) rahoituskulut………………………………..
b) rakennuttaminen+rahoitus

1),

Rakennuskustannukset (A+B+C) yhteensä
1)

Rakennuttamiskuluihin voi sisältyä mm. projektin johto, kustannussuunnittelu, vastuut, valvojan palkkio, lupamaksut, kopio- ja markkinointikulut.

Lomake ARA 90/06

Sivu 1/2

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
PL 30 (Vesijärvenkatu 11A)
15141 LAHTI

Puhelin
Vaihde 020 610 125

sis. alv

alv 0%
D. Autopaikoitus, rakentamisen lisäkustannus
urakkasumman osa (erityistapaukset)……………………………

€

€

€/asm²

872 667

1 082 107

329

113 081

140 220

43

113 081

140 220

43

2. LIITTYMISMAKSUT
2a Liittyminen verkostoihin
1. Viemäri…………………………………………

0

2. Vesijohto……………………………………………….

0

3. Sähkö……………………………………………………….

0

4. Puhelin………………………………………………..

0

5. Kaukolämpö……………………………………….

0

6. Kaapeli-TV……………………………………………

0

7. Muu:

ARVIO yhteensä

2b Alueelliset liittymismaksut
1. Alueellinen imuputkijärjestelmä……………………………………. 0
2. Alueellinen taide…...…………………………………

0

3. Alueellinen yhteistila…………………………..

0

4. Alueellinen autopaikoitus………………………………………….

0
0

0

12 533

12 533

4

1 885

1

164 250

164 250

50

178 668

178 668

54

11 456 745

14 163 484

4 312

3. MAAPOHJAKUSTANNUKSET
1. Tontin ostohinta……………………………………
2. Varainsiirtovero……………………………………….
3. Kiinteistövero…………………………………………

4. Muut maapohjakustann. (erittely liitteenä)
(esim. tontin mittaus, lohkominen)………………………………………………
1 885
5. Tontin vuokra rakennusajalta………………………..
(

kk:lta) ja vuosivuokra

ARVIO

LAINOITUSARVO (1 - 3 YHT.)
4. EI LAINOITETTAVAT KUSTANNUKSET (erittely liitteenä)

0

1.

HANKINTA-ARVO (1 - 4 YHT.)

11 456 745

14 163 484

4 312

Lisätietoja

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Helsinki

Lomake ARA 90/06

Nimen selvennys

Sivu 2/2

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
PL 30 (Vesijärvenkatu 11A)
15141 LAHTI

Puhelin
Vaihde 020 610 125

HANKINTA-ARVOERITTELY

Asunto-osa

x

Uudisrakentaminen

Muut tilat
Hanke yhteensä

Rakennushanke (nimi, apunimi)

Rakennushankkeen Y-tunnus Dnro

Haso Taimenpuro
Rakennushankkeen osoite

Sijaintikunta

Tontti 39280/5

Helsinki

Rakennuttaja (yritys, yhdyshenkilö)

Puhelin

Fax

Asuntotuotanto
Postiosoite

E-mail

PL 58226, 00099 Helsingin kaupunki
Käytetty kerrosala, kem²

Sallittu kerrosala, kem²

Huon. ala yht., htm²

Huoneistojen lkm
Kpa, htm²

Bruttoala,brm² Htm²/brm²

201,0
Us-jm

Us-jm/brm²

Tilavuus, rm³

#JAKO/0!

x
1.

0,00

Alustava rakennuskustannuserittely

Lopullinen rakennuskustannuserittely

alv 0%

RAKENNUSKUSTANNUKSET

A. Urakat

sis.alv

€

€

€/htm²

1. Rak.tekn.työt/kokonaisurakka………………………………
492 742

611 000

3 040

%
88,6

2. LV-tekniset työt…………………………………….

0

0,0

3. Ilmastointityöt…………………………………………..

0

0,0

4. Sähkötyöt………………………………………………..

0

0,0

5.

0

0,0

6.

0

0,0

7.

0

0,0

492 742
B. Erillis1. Tarvikkeet ja laitteet asennuksineen (erittely liitteenä)……………………………………
hankinnat

611 000

3 040

88,6

0

2. lämpökuvaus

36

45

0

3. tiiveysmittaus

40

49

0

76

94

0

24 315

30 150

150

24 315

30 150

150

…………………………….
38 903

48 240

240

38 903

48 240

240

7,0

556 035

689 484

3 430

100,0

C. Yleiskus- 1. Suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot
tannukset
a) rakennussuunnittelu.……………………….

0

b) rakennesuunnittelu…………………………….

0

c) LVI-suunnittelu……………………………….

0

d) sähkösuunnittelu…………………………

0

e) pohjatutkimus……………………………….

0

f) talotekniikan valvonta …………………………

0

g)

ARVIO yhteensä

0,0

4,4

2. Rahoitus- ja rakennuttamiskulut
a) rahoituskulut………………………………..
b) rakennuttaminen+rahoitus

1),

Rakennuskustannukset (A+B+C) yhteensä
1)

Rakennuttamiskuluihin voi sisältyä mm. projektin johto, kustannussuunnittelu, vastuut, valvojan palkkio, lupamaksut, kopio- ja markkinointikulut.

Lomake ARA 90/06

Sivu 1/2

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
PL 30 (Vesijärvenkatu 11A)
15141 LAHTI

Puhelin
Vaihde 020 610 125

sis. alv

alv 0%
D. Autopaikoitus, rakentamisen lisäkustannus
urakkasumman osa (erityistapaukset)……………………………

€

€

0

0

€/htm²

2. LIITTYMISMAKSUT
2a Liittyminen verkostoihin
1. Viemäri…………………………………………

0

2. Vesijohto……………………………………………….

0

3. Sähkö……………………………………………………….

0

4. Puhelin………………………………………………..

0

5. Kaukolämpö……………………………………….

0

6. Kaapeli-TV……………………………………………

0

7. Muu:

ARVIO yhteensä

6 919

8 580

43

6 919

8 580

43

2b Alueelliset liittymismaksut
1. Alueellinen imuputkijärjestelmä……………………………………. 0
2. Alueellinen taide…...…………………………………

0

3. Alueellinen yhteistila…………………………..

0

4. Alueellinen autopaikoitus………………………………………….

0
0

0

767

767

4

115

1

10 050

10 050

50

10 932

10 932

54

573 887

708 996

3 527

3. MAAPOHJAKUSTANNUKSET
1. Tontin ostohinta……………………………………
2. Varainsiirtovero……………………………………….
3. Kiinteistövero…………………………………………

4. Muut maapohjakustann. (erittely liitteenä)
(esim. tontin mittaus, lohkominen)………………………………………………
115
5. Tontin vuokra rakennusajalta………………………..
(

kk:lta) ja vuosivuokra

ARVIO

LAINOITUSARVO (1 - 3 YHT.)
4. EI LAINOITETTAVAT KUSTANNUKSET (erittely liitteenä)

0

1.

HANKINTA-ARVO (1 - 4 YHT.)

573 887

708 996

3 527

Lisätietoja

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Helsinki

Lomake ARA 90/06

Nimen selvennys

Sivu 2/2

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
PL 30 (Vesijärvenkatu 11A)
15141 LAHTI

Puhelin
Vaihde 020 610 125

