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VUOSAARI, AURINKOLAHTI, KAHVIKORTTELI  
ASEMAKAAVAN MUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

 
Suunnittelualue 
 
Asemakaavan muutos koskee Gustav Pauligin kadun, Bertha Pauligin kadun, Kahvikadun ja 
Leikosaarentien rajaamaa korttelia 54099.  
 
Nykytilanne 
 
Alueella toimii Paulig Oy:n kahvipaahtimo. 
 
Mitä alueelle suunnitellaan 
 
Korttelissa toimiva kahvipaahtimo siirtyy Vuosaaren sataman yritysalueelle. Sen tilalle suunni-
tellaan uusi asuntoalue osaksi Aurinkolahden kokonaisuutta. Korttelin läpi avataan kevyen lii-
kenteen yhteydet. 
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Aloite 
 
Asemakaavan muutosta on hakenut Pau-
lig Oy. 
 
Maanomistus 
 
Korttelialue on Paulig Oy:n omistuksessa. 
 
Kaavatilanne  
 
Voimassa olevassa asemakaavassa vuo-
delta 1996 kortteli on varattu teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialueeksi, liike-, 
toimisto-, ja ympäristöhäiriöitä aiheutta-
mattomien teollisuusrakennusten kortteli-
alueeksi ja autopaikkojen korttelialueeksi. 
 
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty 
keskustatoimintojen alueeksi ja työpaik-
ka-alueeksi.  
 
Tehdyt selvitykset 
 
Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä: 
• Paahtimokortteli, Vuosaari, korttelin 

54099 kehittämissuunnitelma, konsep-
tiluonnokset 10.4.06, Paulig Group, 
Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy 

• Kahvikortteli, korttelin 54099 kehittä-
missuunnitelma, luonnokset 
30.6.2006, Paulig Group, Arkkitehtuu-
ritoimisto B & M Oy 

• Toimitiloista asumiseen - käyttötarkoi-
tuksen muutoksia Helsingin toimitila-
tonteilla, Helsingin kaupunkisuunnitte-
luviraston yleissuunnitteluosaston sel-
vityksiä 2006:3 

 
 
 

 
Maankäyttösopimus 
 
Kiinteistövirasto valmistelee asemakaa-
van muutoksen perusteella mahdollisesti 
kyseeseen tulevan maankäyttösopimuk-
sen hakijan kanssa käytävissä neuvotte-
luissa.  
 
Vaikutusten arviointi 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa 
muut asiantuntijat arvioivat vaikutuksia 
asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen 
määrään ja sijoittumiseen, liikenteeseen, 
yhdyskuntatalouteen, kaupunkikuvaan ja 
alueen koettuun luonteeseen. Keskeisiä 
arvioinnin kohteita ovat työpaikkatonttien 
riittävyys Vuosaaren keskustassa ja 
asuntorakentamisen vaikutus Aurinkolah-
den päiväkotitarpeeseen. Alueen maape-
rän puhtaus ja soveltuvuus asumiseen 
selvitetään. Työn kuluessa voi tulla esiin 
muita mahdollisia asioita, joita on tarpeen 
lisätä arvioinnin piiriin. 
 
Kaavan valmisteluun osallistuminen 
 
Aloitusvaihe 
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
tulee esittää viimeistään 1.11.2006.  
 
Kaavan valmistelija on tavattavissa 23.10. 
klo 16.30–18.30 Vuotalon aulassa, Mosa-
iikkitori 2 ja kaupunkisuunnitteluvirastossa 
sopimuksen mukaan.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 
korttelin kehittämissuunnitelma ovat esillä 
11.10.–1.11.: 
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• kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-
sakoulukatu 3, 5. krs  

• Vuotalossa, Mosaiikkitori 2, sisääntu-
loaula 

• www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä 
nyt"). 

 
Valmisteluvaihe 
Asemakaavaluonnos laaditaan vuoden 
2006 aikana. Luonnoksen nähtävilläolos-
ta ilmoitetaan kirjeillä ja lehti-ilmoituksella 
sekä viraston Internet-sivuilla ja siitä on 
mahdollisuus esittää mielipiteensä. Vi-
ranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö 
järjestetään erillisin neuvotteluin. Luonnos 
esitellään lautakunnalle vuoden 2006 
alussa. 
 
Ehdotusvaihe  
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen 
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle vuonna 
2007. 
 
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 keväällä 2008. 
 
Ketkä ovat osallisia 
 
Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 
• alueen ja lähialueiden maanomistajat, 

asukkaat ja yritykset  
• Vuosaari-Seura, Vuosaaren asukas-

toimikunta, Vuosaari-Säätiö, Aurinko-
lahti-Seura 

• Helsingin Yrittäjät, Itä-Helsingin yrittä-
jät 

• kaupungin asiantuntijaviranomaiset: 
ympäristökeskus, sosiaalivirasto, ra-
kennusvirasto, kiinteistövirasto, kau-
punginmuseo, Helsingin Vesi, Helsin-
gin Energia 

• muut asiantuntijaviranomaiset: Uu-
denmaan ympäristökeskus 

 
Mistä saa tietoa  
 
Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-
palvelusta: www.hel.fi/ksv kohdassa 
Suunnitelmat kartalla. 
 
Suunnittelun etenemisestä sekä osallis-
tumismahdollisuuksista tiedotetaan 
• kirjeillä osallisille (asunto-

osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään isän-
nöitsijöille, joiden toivotaan toimittavan 
tiedon osakkaille ja asukkaille) 

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

nyt") 
• Helsingin kaavoituskatsauksessa.  
 
Asemakaavaehdotuksen julkisesta näh-
tävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella, jo-
ka julkaistaan Helsingin kaupunginval-
tuuston päättämissä päivälehdissä sekä 
viraston Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv). 
 
Mielipiteet 
 
Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoit-
teeseen:  
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo  
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki  
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3) 
 
tai faksi 169 4445 
tai sähköposti kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi 
 
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti 
kaavan valmistelijalle. 



 Hankenro 706  
 Kslk 2006-1381 

 

3.10.2006 Oas 670-00/06 4 (4) 
    

 

 

 

Kaavaa valmistelee 
 
arkkitehti Marianna Timperi 
puhelin 169 4206 
sähköposti marianna.timperi(a)ksv.hel.fi 
 
liikennesuunnittelija Penelope Sala-
Sorsimo 
puhelin 169 3509 
sähköposti penelope.sala-
sorsimo(a)ksv.hel.fi 
 
teknis-taloudellinen suunnittelu 
insinööri Risto Joensuu 
puhelin 169 4276 
sähköposti risto.joensuu(a)ksv.hel.fi 
 
 


