
  

Skanssin alueen kaavataloudellinen laskelma
Suunnitelma: 24.4.2013/OU

Rakennusoikeutta yhteensä noin 300 000 k-m²

Tuotot milj.€ (á 166 €/k-m²)

Maan myyntitulot 25,5

Maankäyttösopimustulot 6,0

Vesihuollon liittymätulot 5,0

Yhteensä: 36,5

- Jos suunnitelman mukaisesta rakennusoikeudesta kaavoitettaisiin noin 90% olisi tuotot (á 166 €/k-m2)

  noin 32,8 milj.€

Kustannukset milj.€ (Alv 0%), ei sisällä rahoituskuluja Mahdollinen poikkeama

Viheralueiden rakentamiskustannukset 4,6 -2,0

Hulevesijärjestelmä ja siihen liittyvät rakenteet/kasvillisuus 0,5 0,5

Skanssin liikennevaloristeys 0,5

Maaperän puhdistuskulut (Nivean tontti) 0,5

Kaavoitus- ja suunnittelukustannukset 0,5

Vesihuollon rakentamiskulut 1,6

Vesihuollon tilapäisjärjestelyt 0,3

Katu- ja kevyenliikenteen rakentamiskustannukset 7,4 1,0

Aluemarkkinointi 0,3

Lisä- ja muutostyövaraus, 7% 1,1

Yhteensä: 17,3 15,3 - 18,8

Ylläpidon kustannukset € (Alv 0%) vuositasolla, kun kaikki puistot ja kadut on rakennettu

Viheralueiden ylläpidon yhden vuoden kustannukset 65000

Katujen ja kevyenliikenteen väylien yhden vuoden kustannukset 30000

95000

- Mahdollinen poikkeama: infrapalveluiden esityksen mukaan viheralueet mahdollista toteuttaa

  noin 2 milj.€ laskelmaa edullisemmin ja hulevesijärjestelmän toteuttamiseen voi mennä arviolta

  noin puolet enemmän, mikäli toteutus tehdään erityisen laadukkaasti. Lisäksi mikäli pyöräilyä 

  tuetaan hyvillä reiteillä ja säilytyspaikoilla, voi rakentamiskustannukset olla 1 milj.€ suuremmat.

- Katujen osalta pohjavahvistukset tarkentuvat jatkosuunnittelun edetessä, nyt laskelmassa 

  huomioitu stabilointi pohjavahvistuksen osalta.

Päivähoitopalvelut (mikäli toteutetaan 5000-8000 asukkaan kaupunginosa), milj.€

Päivähoitopalvelut (2015) kaupungin hankkeena 3,3 milj.€

Päivähoitopalvelut (2020) vuokratilat/yksityinen

Päivähoitopalvelut (2025) kaupungin hankkeena 4 milj.€

Päivähoitopalvelut (2030) vuokratilat/yksityinen

Yhteensä: 7,3

Koulupalvelut (mikäli toteutetaan 5000-8000 asukkaan kaupunginosa), milj.€

Vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulu ja esiopetus (2020-luvun alku) 20,5

Vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulu ja esiopetus (2020-luvun loppu) 20,5

Yhteensä: 41,0

- Koulupalvelut kattavat suuremman alueen kuin vain kyseinen suunnittelualue, joten

  koko kustannusta ei voi jyvittää kyseiselle alueelle.



 

Skanssin reservialueen laskelma
Suunnitelma: 24.4.2013/OU

Rakennusoikeutta yhteensä noin 35 000 k-m²

Tuotot milj.€ (á 166 €/k-m²)

Maan myyntitulot 5,8

Vesihuollon liittymätulot 0,6

Yhteensä: 6,4

Kustannukset milj.€ (Alv 0%)

Vesihuollon rakentamiskulut 0,4

Liittymän rakentamiskustannukset (palvelee muitakin alueita) 0,5

Täyttökustannukset (pohjavesialue) Ei arviota

Kadun rakentamiskustannukset 1,0

Yhteensä: 1,9

Reservialueella huomioitavia asioita:

Ympäristö

·         Kaivetun soraharjun osalta vaatii mittavia täyttöjä jotta pohjavesi ei olisi aivan pinnassa 

          (täytön määrä ja laatu selvitettävä, ilmeisesti useita metrejä puhdasta hiekkamaata)

·         Koillisosaltaan rajautuu rakennettavuusselvityksen mukaisiin vaikeisiin alueisiin joille ei suositella rakentamista.

·         Metsäsäästiön arvo alueen eteläosassa? (yleiskaavassa sl-3-merkintä ja V-alue)

·         Voimalinja eteläreunalla rajoittaa alueen käyttöä, voi käyttää katualueena

·         yleiskaavan sl-1-merkitty suojeltava luontoalue halkoo reservialueen

·         Länsiosa on Uudenmaantien melualuetta

·         Pääosin pohjavesialuetta, rajoittaa rakentamista ja maalämmön hyödyntämistä, mahdollistaa esim. kaksoisvesijärjestelmän

·         Katuyhteys risteää hiihtoreitin (ja ulkoilureitin) kanssa joka nyt kulkee esteettömästi Uudenmaantien ali

Arvioitu rakennusoikeus

·         Rakennettava kerrosala noin 35.000 k-m2, mikäli rakennetaan samalla tehokkuudella kuin muualle Skanssiin

Arvioidut katumetrit

·         rakennettavaa katua noin 600 metriä

·         Lisäksi mahdolliset tonttikadut

·         Edellyttää uutta liittymää Uudenmaantielle

Liittymä Uudenmaantielle

·         ratkaisee samalla pientaloalueen liikenneongelman (Piispanristinkatu)

·         ratkaisee samalla Kaarningon puolen liikenteellisiä ongelmia (lisäkatumetrejä tosin paljon)

·         mahdollistaa Haritun Puistotien jatkamisen ja liittämisen Uudenmaantiehen (jos tarpeen)

Julkinen liikenne

·         Lähellä Uudenmaantien reittejä (250 m pysäkistä)

·         Kaukana Skanssin yleissuunnitelman joukkoliikennereitistä (noin 500 m, tavoitteet 250m / 400m)



HANKKEEN TULOT JA MENOT SEKÄ KAUPUNGIN KASSAVIRTA, TOTEUTUS N. 300 000 K-M2, MUKANA EI OLE RESERVIALUETTA (AK-TONTIT MYY-
DÄÄN, VUOSITTAIN LUOVUTETAAN N. 10 000 K-M2)  
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