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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee osaa urheilutoimin-
taa palvelevien rakennusten korttelialueen tontista 54178/2 sekä
katu- ja puistoalueita, jotka sijaitsevat Vuosaaren keskustassa
Tyynylaavantien ja Mosaiikkiraitin välisellä alueella. Kaavarat-
kaisu mahdollistaa uuden, monikäyttöisen lukiorakennuksen ra-
kentamisen Vuosaareen.

Tavoitteena on mahdollistaa Vuosaaren keskustan suunnittelupe-
riaatteiden (Kslk 15.11.2016) mukaisen uuden lukiorakennuksen
toteuttaminen. Alueelle on suunniteltu rakennetussa ympäristös-
sään elämyksellistä, monitoimista koulurakennusta 900 oppilaalle
jalankulkuympäristön monipuolisuutta painottaen.

Lukion toteuttamiseksi on meneillään kilpailullinen neuvottelume-
nettely, jonka lähtökohtana tämä asemakaavan muutos toimii.
Asemakaavan muutoksen jatkosuunnittelua on tehty rinnakkain
neuvottelumenettelyn kanssa. Tavoitteena on lainvoimainen ase-
makaavan muutos neuvottelutuloksen selvitessä tavoiteaikataulun
mukaisesti keväällä 2019.

Uutta kerrosalaa on 9 000 k-m2. Palveluhanke ei aiheuta suoraa
lisäystä asukasmäärään.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että ra-
kentamaton osa Vuosaaren keskustaa muutetaan alueellisesti
merkittäviksi opiskelu-, kokoontumis- ja harrastustiloiksi alueen
asukkaille. Uusi lukiorakennus toimii osana kehittyvää Vuosaaren
elämyksellistä keskustaa toimien osana sen luontevaa jalankulku-
ja pyöräily-yhteyksien verkostoa julkisen liikenteen äärellä. Välittö-
mästi Ulappasillan pohjoispäässä sijaitseva julkinen rakennus hei-
kentää Vuotien estevaikutusta keskusta-aluetta ympäröivillä alu-
eilla vahvistaen kaupunginosan yhteisöllisyyttä.

Kehittyvää kävely-ympäristöä Kallahdesta Vuotien yli ja metroase-
man suunnalta keskustaan vahvistetaan uudella Mosaiikkikujalla.
Mosaiikkikujan alla kulkeva ajoyhteys palvelee uuden lukion kort-
telin lisäksi Vuosaaren Urheilutaloa korttelissa 54090 ja Mosaiikki-
torin pysäköintilaitosta sekä tukee rakentamattoman korttelin
54178 toteuttamista suunnitteluperiaatteiden mukaisesti.

Helsingin kaupunki omistaa korttelialueet. Kaavaratkaisu on tehty
kaupungin aloitteesta.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin muistutus. Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistui-
vat lukiorakennuksen julkisivun käsittelyyn ja mittakaavaan Mosa-
iikkipuiston suunnalla.
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Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat pohjavesien suojelemiseen, melun- ja tärinäntorjuntaan ja
ilmanlaadun varmistamiseen, Mosaiikkiraitin alla olevan putkiston
turvaamiseen rakenteineen sekä palotekniseen suunnitelmaan.

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityis-
kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa Vuosaaren uuden lu-
kion toteuttaminen keskeiselle paikalle Vuosaaren keskustan
joukkoliikenneyhteyksien ääreen.

Uusi lukiorakennus on ensimmäinen vaihe keskustan pohjoisen
osan kehittämisessä Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaattei-
den (Kslk 15.11.2016) mukaiseksi tehokkaaksi, viihtyisäksi ja elä-
mykselliseksi liike- ja palvelukeskustaksi ja sillä on merkittävä
rooli alueen julkisena rakennuksena, joka tarjoaa koulutuksen li-
säksi myös kokoontumis- ja harrastustiloja alueen asukkaille.
Opetustilojen monikäyttöisyyttä kehitetään muun muassa varautu-
malla lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen tilatarpeeseen.

Kaavaratkaisun kolmena päätavoitteena ovat esikaupunkien kes-
kustoista kaupunkikeskustoja, kaupunkitila suunnitellaan ihmisen
mittakaavaan ja tarjotaan edellytykset hyvälle kaupunkielämälle ja
ihmisten kohtaamiselle. Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin
vuosiksi 2016 2018 asetettujen strategisten tavoitteiden toteutu-
mista kaikilla asumiseen ja toimimiseen liittyvillä osa-alueilla. Stra-

-otsikon alla kaavaratkaisu tuo
nuorille tilaa kuulua ja loistaa, maahanmuuttajille tilaisuuden toi-
mia aktiivisina kaupunkilaisina ja tarjoaa tilaisuuksia liikunnan li-
säämiseen ja siten hyvinvoinnin ja terveyden parantamiseen.

n -otsikon alla kaavaratkaisu tarjoaa uudis-
tuvaa kilpailukykyä, kulttuurista iloa ja vetovoimaa sekä osaavien

-otsikon alla kaupunginosa
kehittyy eloisana ja houkuttelevana, kaupunkirakenne tarjoaa saa-
vutettavuutta ja sujuvuutta, asukkaat saavat sujuvia ja integroituja
palveluita ja kaupungin toiminta on tehokasta ja kestävää. Tekni-
set strategiat toteutuvat esikaupunkikeskustan kehittyessä täy-
dennysrakentamisen keinoin raideliikenteen varrella.
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Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 8 180 m2.

Asemakaavan muutoksen kerrosala on 9 000 k-m². Alueen lain-
voimaisessa asemakaavassa tontille ei ole osoitettu asemakaava-
karttaan merkittyä kerrosalaa, joten kerrosala on kokonaisuudes-
saan lisäystä nykyiseen.

Kaavaratkaisun korttelitehokkuus on e = 2,5.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on rakentamaton ja mielletään nykyisellään osaksi puistoalu-
etta. Aluetta rajaavat etelässä Tyynylaavantie, lännessä Ulappa-
raitti ja pohjoisessa Mosaiikkiraitti. Alueen itäpuolella on pysäköin-
tikenttä.

Alueen halki kulkee Vuosaaren Urheilutalon huolto- ja asiakaslii-
kenteelle vuokrattu yhteys.

Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YU)

Alueelle kaavaillut toiminnot ovat jääneet toteuttamatta. Alue toi-
mii tilapäisenä puistoalueena.

Puisto (VP)

Alue toimii puistona YU-alueen yhteydessä.

Kaavaratkaisu

Vuosaaren uusi lukio vahvistaa merkittävästi kävely-ympäristön
kehittymistä saavuttaessa Vuosaaren keskustaan Vuotien yli Kal-
lahden suunnalta. Välittömästi Ulappasillan pohjoispäässä sijait-
seva julkinen rakennus heikentää Vuotien estevaikutusta kes-
kusta-aluetta ympäröiville alueille ja vahvistaa siten kaupungin-
osan yhteisöllisyyttä.

Kaavaratkaisu tarjoaa mahdollisuudet paitsi edistykselliselle, kes-
kustaympäristöön sijoittuvalle koulurakennukselle, myös sen mo-
nipuoliselle ilta- ja viikonloppukäytölle osana elävää kaupunkira-
kennetta.
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Yleisten rakennusten korttelialue (Y)

Korttelialue tarjoaa tilat lukiorakennuksen toteuttamiseen. Kortteli
on maan alla Ullappasillan ja Mosaiikkiraitin suunnilla ja maan
päällä Tyynylaavantien varressa. Mosaiikkikuja kulkee alueen ete-
läreunassa Ulappasillan tasossa.

Liikenne

Lähtökohdat

Tyynylaavantien liikennemäärä on nykyisin noin 2 800 ajoneu-
voa/vrk. Tyynylaavankujaan asti, siitä eteenpäin 2 100 ajoneu-
voa/vrk. Kauppakeskus Columbuksen kohdalle, josta eteenpäin
Porslahdentielle määrä on n. 1 800 ajoneuvoa/vrk. Toinen kaava-
alueella kulkeva merkittävä liikenneväylä on Mosaiikkiraitti, joka
on kävely- ja pyöräliikenteen väylä.

Vuosaaren metroasema on aivan kaava-alueen vieressä, kuten
myös bussiasema kauppakeskus Columbuksen yhteydessä. Tä-
ten julkiset liikenneyhteydet ovat erinomaiset. Kävely- ja pyöräily-
liikenteen yhteydet ovat kattavat kaikkiin suuntiin.

Vuosaaren asukkaat ovat useissa yhteyksissä maininneet Vuotien
ja metroraiteen yhdeksi suurimmista estevaikutukseksi keskustan
alueella. Vuotie heikentää yhteyksiä keskustan ja uuden lukion
alueelle muun muassa Kallahdesta.

Vuosaaren Urheilutaloa palveleva välttämätön huolto- ja ajoyh-
teys kulkee tarkastelualueen läpi.

Kaavaratkaisu

Jo valmiitten liikenneyhteyksien vuoksi kaavahanke ei edellytä uu-
sien ajoneuvoliikenneyhteyksien muodostamista. Vuosaaren Ur-
heilutalo Oy:n kulku- ja huoltoyhteys järjestetään Mosaiikkikujan
kannen alaisena ajoyhteytenä.

Jalankulku- ja pyöräilyverkostot vahvistuvat Mosaiikkiraitin tasauk-
sen ja uusien kulkuyhteyksien myötä.

Vuotien yli johtavaa Ulappasiltaa tehostetaan kulkuyhteytenä Kal-
lahden suunnalta Vuosaaren keskustaan. Ulappasillan pohjois-
päähän sijoittuvan uuden lukiorakennuksen etelä- ja itäpuolitse
kulkeva Mosaiikkikuja on merkittävä uusi yhteys Vuosaaren kes-
kustan suunnitteluperiaatteista mainitulle kehittyvälle kävely-ym-
päristölle tasolla +13,5 ja toimii huolto- ja asiakasyhteytenä kortte-
lissa 54090 sijaitsevaan Urheilutaloon tasolla +7,5.
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Palvelut

Lähtökohdat

200 metrin etäisyydellä alueen läheisyydessä sijaitsevat kauppa-
keskus Columbuksen kaupalliset palvelut, metroasema, Valko-
paadentien linja-autoterminaali, kulttuurikeskus Vuotalo, Vuosaa-
ren urheilutalo ja Monitoimitalo Rastis. Lähialueella sijaitsee myös
uuden lukion rakentamisen myötä purettava Tehtaanpuiston yh-
teiskoulun koulurakennus, joka on tarjonnut alueelle mm. kokoon-
tumistilaa.

Kaavaratkaisu

Koulutustarjonta alueella paranee kaavaratkaisun johdosta olen-
naisesti uuden lukiorakennuksen monipuolisen toiminnan ansi-
osta. Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymien suunnittelu-
periaatteiden mukaan lukiorakennuksen yhteydessä varaudutaan
lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen tilantarpeeseen. Lisäksi
lukiorakennus tulee tarjoamaan helposti saavutettavia kokoontu-
mistiloja alueen toimijoille.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta vaativaa alueelle
sijoittuvan koulun ja lähialueen joukkoliikenneterminaalin takia.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Kaava-alue sijaitsee keskeisellä paikalla Vuosaaren kaupunkira-
kenteessa ja muodostaa keskeisen virkistyksen ja viherrakenteen
solmukohdan kaupunginosan eri aikoina rakentuneiden osa-aluei-
den välille. Alueen kautta kulkee merkittävä pohjois-eteläsuuntai-
nen autoton viheralue- ja virkistysyhteys, jonka varrelle on 1960-
luvulta alkaen keskitetty mm. leikkipuistoja, päiväkoteja, kouluja,
liikuntapalveluja ja kaupallisia palveluja. Pohjoisessa alue liittyy
Mosaiikkipuiston ja Vuosaaren keskuspuiston kautta Mustavuoren
ja Vuosaaren huipun laajoille viheralueille. Etelässä alue liittyy
Vuotien ylittävää Ulappasiltaa Mustankivenpuiston kautta Aurinko-
lahden rannoille. Myös merkittävä itä-länsisuuntainen jalankulun
ja pyöräilyn reitti kulkee alueen kautta.

Alue on osa Saseka Oy:n entistä, laajaa sorakuoppaa ja on aika-
naan osittain täytetty rakentamisesta yli jääneillä maamassoilla.
Kaava-alueella ja sen pohjoispuolella on väliaikainen Mosaiikki-
puisto ja itä-länsisuuntainen Mosaiikkiraitti.
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Nykyisin kaava-alue on pääosin ruderaattimaista avomaastoa.
Alueen eteläreunalla on pieni lähimetsänä hoidettu puustoisempi
alue. Ulappasillan ja Tyynylaavantien varrella on katupuina leh-
musrivit. Alueelta ei tunneta erityistä suojelua vaativaa eliölajistoa.

Mosaiikkipuiston ja Mosaiikkiraitin kunnostus on odottanut alueen
asemakaavan muutosta useita vuosia. Kuluneiden vuosien aikana
kaupunkilaiset ja yhdistykset ovat toivoneet alueen kunnostusta ja
ottaneet aluetta käyttöönsä mm. väliaikaisen kaupunkiviljelyn ja
tapahtumien muodossa.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu mahdollistaa tärkeän viher- ja virkistysyhteyden
säilymisen ja kehittämisen. Opetustilojen ja palvelujen sijoittami-
nen kaupunginosan keskeisimmän jalankulun ja pyöräilyn raitin
varteen jatkaa jo kaupunginosan perustamisesta vallinneita peri-
aatteita.

Kaavaehdotuksessa on esitetty säilytettäväksi Ulappasillan katu-
puurivi ja Mosaiikkiraitin osalta täydennetään olevaa itä-länsi-
suuntaista katupuuriviä, joka on merkitty myös alueella voimassa
olevaan asemakaavaan. Julkisille ulkotiloille on asetettu kaupun-
kirakenteellisen keskeisen sijainnin edellyttämiä määräyksiä kor-
kealaatuisten ja aikaa kestävien materiaalien ja kalusteiden käy-
töstä. Samat periaatteet koskevat myös tontille sijoittuvia julkisia
ulkotiloja. Valaistuksella korostetaan reitistöä ja erilaisia toiminta-
alueita ja edistetään turvallisuutta.

Korttelialueelle on annettu vihertehokkuutta ja hulevesiä viivyttä-
viä pihakansi- ja viherkattoratkaisuja koskevia määräyksiä.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Kaupunkirakennetta tiivistetään olemassa olevaan infrastruktuu-
riin ja aluekeskukseen tukeutuen hyvien ja kehittyvien joukkolii-
kenneyhteyksien varressa. Ratkaisu mahdollistaa kestäviin liikku-
mistapoihin pohjautuvan elämäntavan ja tukee ilmastonmuutok-
sen hillitsemisen tavoitteita.

Kaavaratkaisu sijaitsee merkittävällä pohjavesialueella.
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Kaavaratkaisu

Kaavassa on annettu määräyksiä hulevesien viivyttämiseksi kan-
sipihojen ja kattojen osalta. Lisäksi asemakaavassa on määräys-
Helsingin viherkerroin-työkalun käyttämisestä suunnittelussa. Lu-
kio siirtyy nykytilannetta lähemmäs joukkoliikenneyhteyksiä mah-
dollistaen sujuvan, yksityisautoilusta riippumattoman asioinnin
monitoimisessa rakennuksessa. Rakennus sijaitsee useassa ker-
roksessa tehostaen keskusta-alueen tilankäyttöä. Uusiutuvan
energian käyttö osana rakennuksen energiakäyttöä mahdolliste-
taan.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee maakunnallisesti arvokas
Keski-Vuosaaren arvoympäristö, jota kuvataan seuraavasti:

-luvulla Keski-Vuosaaren nk.
hartiapankkimenetelmällä. Mielenkiintoisen lähiön erikoisimpia ra-
kennuksia ovat Ulappasaarentien 1-3 terassikerrostalot. Rajauk-
seen kuuluu myös Vuosaaren kartano, jonka päärakennuksen
vanhimmat osat ovat 1800-luvulta.
Perustelut: Talkootyönä tehtyä aluerakentamista 1960-luvulta.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun vaikutukset arvoympäristöön ovat vähäiset. Uusi
rakennus mukautuu kooltaan Mosaiikkiraitin varren kaupunkiku-
vaan.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Alla
olevassa kuvassa on esitetty kaava-alueella sijaitsevat yhdyskun-
tateknisen huollon johdot.
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Kaava-alueella sijaitsevat yhdyskuntateknisen huollon johdot

Korttelin ja sen pohjoispuolisen katualueen jatkosuunnittelussa
tulee huomioida Mosaiikkiraitin alla sijaitsevat tärkeät teknisen
huollon verkostot. Niistä tärkein on D2000 vesihuoltoyhteys, jonka
sisällä on alueellinen tulvareitti, vesijohto ja jätevesiviemäri, eikä
sitä voida kaavamääräyksen mukaan jatkosuunnittelussa muut-
taa. Sähkönjakelua varten tulee rakennukseen varata 12 m2 suu-
ruinen tila Helen Sähköverkko Oy:n jakelumuuntamoa varten.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Maaperä

Asemakaava-alueella on harjoitettu maa-aineksen ottoa ainakin
1940-luvulta 70-luvulle. Sittemmin alueella sijainnut kuoppa on
täytetty sekalaisilla täytöillä.

Alueen nykyinen maaperä koostuu pääasiassa täytöistä. Kesällä
2017 tehtyjen maaperätutkimusten perusteella täytöt koostuvat
lähinnä hiekasta, louheesta ja rakennusjätteistä. Lisäksi täyttöjen
seassa on todettu orgaanista ainesta. Jätteitä on maaperässä pai-
koin runsaasti ja niitä esiintyy maan pintakerroksista noin 4 m:n
syvyydelle. Pohjamaa on luonnonhiekkaa ja sen alla on kallio-
perä. Maaperän paksuudeksi on tulevan lukion alueella arvioitu n.
10 17 m. Täytön alapinta

Alueella on tehty maaperätutkimuksia vuosina 2016 ja 2017. Li-
säksi on tutkittu maaperän huokoskaasujen haitta-ainepitoisuuk-
sia. Alueen maaperässä on todettu alempien ja/tai ylempien oh-
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jearvotasojen (VNa 214/2007) ylittäviä PAH-yhdisteiden, öljyhiili-
vetyjen, sinkin ja kuparin pitoisuuksia. Lisäksi kohdealueen maa-
perän huokoskaasussa on todettu PAH-yhdisteitä (erityisesti naf-
taleeni), öljyhiilivetyjä ja kloorattuja yhdisteitä (tri- ja tetrakloo-
rieteeni).

Pohjaveden suojelu

Tulevan lukion alue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeäksi luo-
kitellulla Vuosaaren (0109101) pohjavesialueella. Pohjaveden pin-
nan korkeusasema vaihtelee välillä noin

Alueelta otettiin vuoden 2017 syksyllä vesinäytteitä. Pohjave-
dessä todettiin alhaisia pitoisuuksia mm. PAH-yhdisteitä, öljyhiili-
vetyjä ja kloorattuja yhdisteitä. Haitta-ainepitoisuudet alittavat ym-
päristöministeriön suosittelemat vertailuarvot pohjavesialueille.
Samoja haitta-aineita on todettu myös lähiympäristön pohjave-
sissä.

Rakennuksen suunnittelussa on noudatettava rakennusvalvonnan
ohjetta vedenhankinnan kannalta tärkeille pohjavesialueille raken-
tamisesta.

Rakennettavuus

Kaava-alue on rakennettavuudeltaan vaikea käyttöhistoriansa
sekä pohjavesialueen takia. Lähtökohtaisesti rakennukset perus-
tetaan paaluilla verrattain löyhän hiekkakerroksen läpi kantavan
pohjamaan varaan. Perustamistapaan ja muuhun pohjarakenta-
miseen liittyvät seikat tarkentuvat maaperän kunnostamiseen liit-
tyvän suunnittelun jälkeen.

Alue on muuttumassa epävirallisesta puistokäytöstä lukioraken-
nuksen käyttöön. Maaperässä, pohjavedessä ja huokoskaasussa
esiintyvien haitta-aineiden muodostamia riskejä tulevassa maan-
käytössä on tarkasteltu erikseen laaditussa riskinarviossa (Golder
Associates Oy, 2018). Riskinarvion perusteella todetuista haitta-
aineiden pitoisuuksista ei aiheudu terveys- tai ympäristöriskiä
suunnitellussa maankäytössä. Rakentamisen vuoksi joudutaan
kuitenkin mahdollisesti kaivamaan haitta-ainepitoista ja jätteense-
kaista maata, jolloin kaivetut massat tulee käsitellä ja sijoittaa asi-
anmukaisesti. Maaperässä esiintyvä orgaaninen aines tulee ottaa
huomioon mahdollisena painumisriskin aiheuttajana.

Asemakaavassa on annettu seuraava pilaantunutta maaperää

pilaantuneet alueet kunnostettava ennen rakentamiseen ryhty-

sialu-
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eella. Rakentaminen tulee toteuttaa siten, ettei se aiheuta pohja-
veden likaantumista tai sen pinnan alenemista tai vähennä sen

Kaavanmukaisen suunnitelman toteuttaminen ei saa vaarantaa tai
aiheuttaa häiriötä metron toiminnalle. Jatkosuunnittelussa sekä

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Alueelle kohdistuu pääasiassa metron ja Vuotien liikenteen ai-
heuttamaa melua. Helsingin kaupungin meluselvityksen 2017 mu-
kaan päiväaikainen keskiäänitaso ylittää nykytilanteessa ohjear-
votason 55 dB kaava-alueen eteläosissa. Raideliikenteestä voi
maa- ja kallioperää pitkin ympäristöön kohdistua värähtelyä, joka
raiteen läheisyyteen sijoittuvissa rakennuksissa voi olla havaitta-
vissa tärinänä tai runkoäänenä.

Alueelta on aiempaan suunnitteluun liittyen laadittu liikenteen me-
luselvitys ja metroliikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys.

Tyynylaavantien ja Vuotien ajoneuvoliikenteen päästöt heikentä-
vät ilmanlaatua alueen pohjoisreunalla.

Kaavaratkaisu

Liikennemelun huomioon ottamiseksi kaavassa edellytetään ra-
kennuksen Tyynylaavantien puoleiselta julkisivulta 30 dB äänita-
soerovaatimusta liikennemelua vastaan, millä aiemmin laaditun
meluselvityksen perusteella varmistetaan melutason ohjearvojen
täyttyminen sisätiloissa.

Metroliikenteen aiheuttaman värähtelyn ei käytettävissä olevien
tietojen perusteella arvioida aiheuttavan merkittävää runkomelu-
tai tärinähaittaa. Kaavamääräyksellä edellytetään suunnittele-
maan rakennukset siten, ettei tärinän tai runkoäänen tavoitteena
pidettävät enimmäisarvot rakennuksen sisätiloissa ylity.

Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee kaavoitetulle alueelle valitusta
suunnitteluratkaisusta laatia liikennemelu-, runkomelu ja tärinäsel-
vitys.

Kaavamääräyksellä edellytetään järjestämään rakennuksen tuloil-
man sisäänotto suodatettuna mahdollisimman etäältä Vuotien lii-
kenteestä.
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Keskiäänitasot päivällä.

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n huolto-ja asiakasliikenne

Lähtökohdat

Alueen halki kulkee Vuosaaren Urheilutalon huolto- ja asiakaslii-
kenteelle vuokrattu yhteys.

Kaavaratkaisu

Vuosaaren Urheilutalon kulku- ja huoltoyhteys alueella turvataan.
Alueen läpi on merkitty ma-ajo merkinnällä sijainniltaan likimääräi-
nen ajoyhteys, jonka kautta ajo toiselle tontille on sallittu. Ajoyh-
teyden vapaa ajokorkeus tulee olla vähintään 4,5 m. Jatkosuun-
nittelussa ajoyhteyttä voidaan tutkia jalankululle- ja pyöräilylle va-
ratulla alueella kannen alaisena rakenteena.

Korttelin 54090 kautta on olemassa oleva yhteys Mosaiikkitorin
pysäköintilaitoksen ylemmälle tasolle. Lisäksi ajoyhteys palvelee
korttelin 54178 tulevaa kehitystä.

Pelastusturvallisuus

Lähtökohdat

Y-korttelin itäpuolella oleva Ulappasilta on maanvaraiselta osal-
taan pelastusliikenteen käytettävissä.
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Kaavaratkaisu

Asemakaava mahdollistaa toimivan pelastusturvallisuuden järjes-
tämisen. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee esittää suunnittelu-
ratkaisun pelastautumisjärjestelyt. Jatkosuunnittelun yhteydessä
tulee myös laatia palotekninen suunnitelma, joka tulee hyväksyt-
tää Pelastuslaitoksella.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 6.6.2018 esittää lukio-
korttelin etelälaidassa ja itäpuolen yleisellä alueella olevan kujan
nimeksi Mosaiikkikuja (Mosaikgränden).

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Vuosaaren keskusta, pohjavesiselvitys, GEO 11573, 26.6.2009

Vuosaaren keskusta, pysäköintilaitoksen teknistaloudellinen selvi-
tys, Fundatec Oy, 15.6.2010

Vuosaaren keskusta, pysäköintilaitoksen teknistaloudellisen selvi-
tyksen päivitys, Fundatec Oy, 19.7.2013

Vuosaaren Mosaiikkikortteli, liikennemeluselvitys, Akukon Oy,
1.10.2012

Vuosaaren Mosaiikkikortteli, metroliikenteen tärinä- ja runkomelu-
selvitys, Akukon Oy, 1.10.2012

Maaperän kunnostamisen kustannusarvio. Helsinki, Vuosaari, Uu-
den lukion tontti. Golder Associates Oy, 24.1.2018.

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Hel-
sinki, Vuosaaren uuden lukion tontti. Golder Associates Oy,
8.1.2018.

Helsingin Vuosaaren keskustan kaava-alue, Lisätutkimusraportti,
Vuosaaren uuden lukion tontti. Golder Associates Oy,
30.11.2017.

Helsingin Vuosaaren keskustan kaava-alue, Tutkimusraportti,
Vuosaaren uuden lukion tontin maaperätutkimukset. Golder Asso-
ciates Oy, 9.10.2017.

Helsingin Vuosaaren keskustan kaava-alue, Pohjavesiriskien sel-
vitys. Golder Associates Oy, 30.11.2017.
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Vuosaarentie 3:n ja sen lähialueen maaperän pilaantuneisuustut-
kimukset. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 7.3.2017.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia
(10/2017, Alv 0 %) seuraavasti:

Julkiset rakennukset 26 milj. euroa
Katu ja aukio-alueet  3 milj. euroa
Kansi ja alikulkurakenteet 3,5 milj. euroa
Maaperän kunnostaminen 2,5 milj. euroa
Yhteensä 35  milj. euroa

Uuden koulun rakentamiskustannuksiksi on Pormestarin talousar-
viossa vuodelle 2018 budjetoitu noin 26 miljoonaa euroa.

Lisäksi kaupungille aiheutuu kustannuksia yleisten alueiden uu-
delleenjärjestelystä, alueelle tulevista kansirakenteista sekä alikul-
kurakenteesta. Näiden kustannusten arvioidaan olevan yhteensä
noin 6,5 miljoonaa euroa.

Maaperän mahdollisesta kunnostuksesta ja jätteitä sisältävien
massojen käsittelystä tulee aiheutumaan kustannuksia. Maaperän
pilaantuneisuuden kunnostamisen kustannukset ovat arvioitu ole-
van noin 2,5 miljoonaa euroa.

Kustannusarvio ei sisällä väliaikaisjärjestelyjen kustannuksia.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun toteuttaminen toimii ensimmäisenä hankkeena
Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteiden mukaisen ympäris-
tön rakentamisessa Vuotien pohjoispuolella. Aluetta kehitetään
kävelypainotteiseksi, tiiviiksi ja tehokkaaksi esikaupunkikeskus-
taksi raideliikenteen solmukohdassa. Alueen yhdyskuntarakenne
tiivistyy keskustassa ja muodostaa luontevia kulkuyhteyksiä osa-
alueidensa välille. Rakentamattoman tontin muuttuminen osaksi
rakennettua ympäristöä poistaa tilapäisen puistoalueen ja aloittaa
merkittävän Mosaiikkiraitin olosuhteiden muuttamisen voimassa
olevan asemakaavan mukaiseen, turvalliseen ja toimivaan suun-
taan.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia luonnonympäris-
töön. Alue eheytyy kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti. Y-tontin
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rakentuminen muuttaa Mosaiikkipuiston pienilmastoa suojaisam-
maksi ja muodostaa uusia reunoja kaupunkitilaan.

Kaavaratkaisu mahdollistaa tärkeän viher- ja virkistysyhteyden
säilymisen ja kehittämisen. Opetustilojen ja palvelujen sijoittami-
nen kaupunginosan keskeisimmän jalankulun ja pyöräilyn raitin
varteen jatkaa jo kaupunginosan perustamisesta vallinneita peri-
aatteita. Asemakaavan muutos antaa edellytykset kunnostaa
kaava-alueelle ja sen pohjoispuolelle sijoittuva Mosaiikkiraitti ja
Mosaiikkipuisto.

Lähimetsänä hoidettu metsikkökuvio poistuu kaupungin hoidosta.
Vastaavasti uusia raitteja katupuineen tulee kaupungin toteutetta-
vaksi ja ylläpidettäväksi. Kaava-alueen pohjoispuoleinen Mosaiik-
kipuisto tulee kunnostettavaksi samassa yhteydessä.

Rakentamaton YU-tontti muuttuu Y-tontiksi, jonka rakentuessa
joutomaa-alue poistuu. Ruderaatteja suosiville eliölajeille saattaa
muodostua uusia elinympäristöjä korttelialueen viherkatoille.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Jalankulku- ja pyöräilyverkostot vahvistuvat Mosaiikkiraitin tasauk-
sen ja uusien kulkuyhteyksien myötä.

Asemakaava luo edellytykset korkeatasoisten yhdyskuntateknisen
huollon jatkosuunnittelulle ja toteuttamiselle kaava-alueella.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Kaavaratkaisu täydentää kaupunkikuvaa yhdistäen Mosaiikkiraitin
varren olemassa olevia rakennuksia Vuosaaren keskustaan. Kaa-
varatkaisun esittämä toiminta monipuolistaa alueen katukuvaa ja
tarjoaa elämyksellisiä uusia kulkuyhteyksiä alueen päivittäiseen
käyttöön.

Kohdassa Suojelukohteet esitetty Keski-Vuosaaren arvoympäristö
rajautuu kaava-alueen ulkopuolelle. Kaavaratkaisun vaikutukset
kulttuuriperintöön ovat vähäiset.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Palvelujen ja asumisen lisääminen hyvien jalankulun, pyöräilyn ja
joukkoliikenteen yhteyksien varrella lisää lähipalvelujen määrää
alueella ja tarjoaa hyvän saavutettavuuden laajalta alueelta.
Tämä vähentää riippuvuutta yksityisautoilusta. Hulevesien hallinta
viherkattoon ja pohjaveteen liittyvien määräysten kautta hillitsevät
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osaltaan ilmastonmuutoksen aiheuttamien sadevesien synnyttä-
miä ääri-ilmiöitä. Hajautettu energian tuotanto osana rakennuksen
energiajärjestelmää keventää osaltaan ulkopuolisen energiantuo-
tannon kuormitusta.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Asemakaavamääräyksellä varmistetaan, että maaperässä oleva
haitta-aineita sisältävä maa-aines otetaan huomioon alueen toteu-
tuksessa. Riskinarvion perusteella maaperän sisältämät haitta-ai-
neet eivät aiheuta haittaa tai vaaraa ihmisten terveydelle. Raken-
tamisen vuoksi kaivettava haitta-ainepitoinen ja jätejakeita sisältä
maa-aines tulee käsitellä ja loppusijoittaa asianmukaisesti.

Kaavaratkaisun tavoitteena olevan Vuosaaren uuden lukion to-
teuttaminen parantaa erityisesti eri väestöryhmien toimintamah-
dollisuuksia lähiympäristössään paitsi kouluna, myös rakennuk-
seen suunnitellun kokoontumis- ja harrastekäytön kautta varsinai-
sen kouluajan ulkopuolella. Uusi lukiorakennus täydentää Vuo-
saaren keskustan kulttuurin ja vapaa-ajan tilojen tarjontaa Vuo-
saaren urheilutalon ja Vuotalon rinnalla, mahdollistaen näin ter-
veyttä ja turvallisuuden tunnetta lisäävää toimintaa alueella.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan Vuosaaren keskustan suunnitte-
luperiaatteista 15.11.2016 tekemän päätöksen mukaisesti uuden
lukion suunnittelussa tulee varautua lasten ja nuorten taiteen pe-
rusopetuksen tarpeisiin. Rakennus vastaa sosiaalisten olojen ke-
hittämiseen tarjoamalla kaivattuja opetus- ja harrastustiloja myös
kulttuurin tarpeisiin, etenkin taiteen perusopetuksen osalta muuta
kaupunkia heikommassa asemassa olevaan Itä-Helsinkiin.

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Lukiohankkeella on yleissivistävänä koulutus-, kokoontumis- ja
harrastustilana epäsuoria positiivisia vaikutuksia elinkeinoihin,
työllisyyteen ja talouteen.

Muut merkittävät vaikutukset

Alueellisen segregaation torjunta on ollut merkittävä osa Vuosaa-
ren kaupunkisuunnittelua. Nykytilanteen hallintamuotojakauman
erot ympäröivillä Keski-Vuosaaren, Kallahden ja Aurinkolahden
alueilla antavat olettaa, että kaupunkisuunnittelun tulee osaltaan
rikkoa syntyneitä rajavyöhykkeitä ja yhdistää alueita monipuo-
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liseksi yhteisöksi. Vuosaaren uusi lukiohanke tarjoaa toiminnoil-
laan alueelle uusia tilaisuuksia kohtaamisille ja vuoropuhelulle eri
asukasryhmien välillä.

TOTEUTUS

Kaava-alueen kuuluminen toteuttamisprojektiin

Alue kuuluu Helsingin kaupunginkanslian Vuosaaren aluerakenta-
misprojektiin.

Vaiheittain toteuttaminen ja kynnystoimet

Rakennuksen suunnittelusta järjestetään suunnittelukilpailu Hel-
singin rakennetun omaisuuden hallinnan ja kasvatus- ja koulutus-
toimialan yhteistyönä.

Rakennus toteutetaan yhtenä kokonaisuutena.

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n alueen poikki kulkeva huoltoyhteys
tulee neuvotella kaavaratkaisun mukaiseksi. Korvaava ajoreitti tu-
lee järjestää rakentamisen ajaksi ennen rakentamiseen ryhty-
mistä.

Ajoyhteys kortteleihin 54178, 54090 ja Mosaiikkitorin pysäköinti-
laitokseen toteutetaan Mosaiikkikujan alla olevalle maanvaraiselle
tasolle +7,5. Tasolla +13,5 toteutus on mahdollista tehdä vaiheit-
tain viereisen korttelin 54178 suunnittelun tarkentuessa kuitenkin
siten, että kaavamääräyksen mukainen lukiorakennuksen ympäri
käveltävyys toteutuu jo väliaikaisessa ratkaisussa.

Pääsy Mosaiikkikujan tasolta +13,5 Urheilutalon likimääräisellä
tasolla +10,5 olevalle esteelliselle sisäänkäynnille voidaan järjes-
tää tilapäisellä yhteydellä.

Rakentamisen vuoksi kaivettavan maa-aineksen käsittelyssä ja
loppusijoituksessa tulee ottaa huomioon maa-aineksen haitta-ai-
nepitoisuudet sekä mahdolliset jätejakeet. Lisäksi maaperässä
esiintyvän orgaanisen aineksen mahdollinen painumisriski tulee
ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Rakentamisaikataulu

Tavoitteena on toteuttaa rakentaminen vuosina 2020 2021 ja ot-
taa koulurakennus käyttöön vuoden 2022 aikana.
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Korttelikortit

Alueelle on laadittu toteuttamista ohjaavat korttelikortit, jotka ovat
kaavaselostuksen liitteenä.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisua koskee kolme erityistavoitetta:
- Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee

sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualu-
eelle.

- Alueiden käytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien
suojelutarve ja käyttötarpeet.

- Alueiden käytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja
pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatku-
vuutta, turvallisuutta ja laatua.

Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu rai-
deliikenteen tavoitettavuutta ja verkostojen jatkuvuutta. Tavoittei-
den huomioon ottamista selostetaan tarkemmin kohdissa liikenne
sekä maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantu-
neisuuden kunnostaminen.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettävää taajamatoiminto-
jen aluetta, jonka eteläpuolitse kulkee seutuliikenteen rata.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettävää taaja-
matoimintojen aluetta.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on voimassa olevien maakuntakaavo-
jen mukainen.

Yleiskaava

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen alu-
etta (tullut kokonaisuudessaan voimaan 19.1.2007 lukuun otta-
matta Malmin lentokentän aluetta). Nyt laadittu kaavaratkaisu on
voimassa olevan yleiskaavan mukainen.
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Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on liike- ja palvelukeskusta C1-aluetta. Nyt laa-
dittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden
mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on osittain esikau-
punkien pintakallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maan-
alaisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 10300 (tullut voimaan
24.5.1996). Kaavan mukaan alue on urheilutoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialuetta ja puistoaluetta.

Korttelia 54178 kehitetään jatkossa Vuosaaren keskustan suun-
nitteluperiaatteiden (Kslk 15.11.2016) mukaisesti liike-, toimitilan
ja asumisen käyttöön. Jatkosuunnittelussa korttelialueen pysä-
köintijärjestelyitä sovitetaan yhteen ja tavoitellaan korttelin etelä-
reunaan sijoittuvan, Ulappasillan ja Valkopaadentien yhdistävän
jalankulkuyhteyden mahdollistamista.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Vuosaaren keskustan
suunnitteluperiaatteet 15.11.2016. Suunnitteluperiaatteiden mu-
kaan lukio siirtyy metroaseman läheisyyteen. Opetustilojen moni-
käyttöisyyttä parannetaan. Varaudutaan lasten ja nuorten taiteen
perusopetuksen tilatarpeeseen.

Opetuslautakunta päätti 16.5.2017 esittelijän esityksen mukaisesti
hyväksyä Vuosaaren lukion koon kasvattamisen 900 opiskelijaan.

Valtuuston hyväksymässä (29.11.2017) Helsingin kaupungin vuo-
den 2018 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2018 2020
Vuosaaren lukion uudisrakennukseen on ohjelmoitu 26 miljoonaa
euroa vuosille 2020 2022.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto hyväksyi 25.1.2018, että
rakennetun omaisuuden hallintapalvelu toteuttaa Vuosaaren uu-
den lukion hankkeen jatkovalmistelun elinkaarihankkeena kilpai-
lullisella neuvottelumenettelyllä yhteistyössä rakennuttaminen-pal-
velun ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.



23 (28)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 8.5.2018 Vuosaaren lu-
kion tarveselvityksen. Tarveselvitys käsittelee Vuosaaren lukion
tilatarpeita ja suunnittelun lähtökohtia.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa asemakaavan muutosalueen. Kau-
punki on solminut vuokrasopimuksen Vuosaaren Urheilutalo Oy:n
kanssa alueen halki kulkevalle huolto- ja asiakasliikenteelle.

Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-
raavien viranomaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (ent. opetusvirasto, ent.

varhaiskasvatusvirasto)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (Helsingin taidemuseo, kau-

punginmuseo, ent. liikuntavirasto, ent. nuorisoasiainkeskus)
 Liikenneliikelaitos (HKL)
 kaupunkiympäristötoimiala (ent. asuntotuotantotoimisto, ent.

kiinteistöviraston geotekninen osasto, ent. kiinteistöviraston
tilakeskus, ent. kiinteistöviraston tonttiosasto, ent. rakennus-
valvontavirasto, ent. rakennusvirasto, ent. ympäristökeskus)

Suunnitteluperiaatteiden nähtävilläolo
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Uuden lukion aluetta koskevat Vuosaaren keskustan suunnittelu-
periaatteet, jotka ovat olleet nähtävillä 6.6. 1.7.2016. Suunnittelu-
periaatteet hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa
15.11.2016. Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteiden vuoro-
vaikutusraportti on liitteenä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä
lehti-ilmoituksella Vuosaari-lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 6.2. 3.3.2017 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Vuosaaren kirjastossa, osoite Mosaiikkitori 2
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 7.2.2017 Kulttuurikeskus Stoassa.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat metroradan ja Vuotien ym-
päristöhäiriöiden huomioimiseen, kustannusarvioihin, pohjaveden
ja hulevesien huomioimiseen, hankkeen jatkosuunnitteluun, alu-
een tilatarpeisiin, ympäristön suunnitteluun sekä joukkoliikenteen
käyttöön tulevaisuudessa. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu
huomioon kaavatyössä määräysten ja selvitysten kautta.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet uuden lukion ohella koko Vuosaaren keskustan aluetta
koskevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmiste-
luaineistosta liittyivät julkisen ja kävelyliikenteen sujuvuuteen ja
yhteyksiin alueen ulkopuolelle, alueen arkkitehtuuriin, rakentami-
sen korkeuteen sekä liike- ja toimitilan toimivuuteen. Erityisesti
uutta lukiota koskevat mielipiteet liittyivät lukiorakennuksen ilta- ja
viikonloppukäytön monipuolisuuteen ja käytettävyyteen muun mu-
assa maksupolitiikan kautta.
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Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että lukion mah-
dollisuudet kehittyä monipuoliseksi ja elämykselliseksi kävely-ym-
päristöksi on turvattu. Liike- ja toimitilan osuus uuden lukion kaa-
varatkaisussa mahdollistetaan opetustoiminnan ehdoilla. Opetus-
tilojen ilta- ja viikonloppukäyttö harrastusten, yhdistysten, liikun-
nan ja taiteiden perusopetuksen käytössä mahdollistetaan kaava-
ratkaisussa.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 7 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Vuosaaren keskustan
suunnitteluperiaatteet 15.11.2016 jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 22.12.2017 29.1.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle
14.11.2017 ja lautakunta päätti 21.11.2017 asettaa kaavaehdo-
tuksen nähtäville.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutus

Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus.

Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat lukiorakennuk-
sen julkisivun käsittelyyn ja mittakaavaan Mosaiikkipuiston suun-
nalla.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat pohjavesien suojelemiseen, melun- ja tärinäntorjuntaan ja
ilmanlaadun varmistamiseen, Mosaiikkiraitin alla olevan putkiston
turvaamiseen rakenteineen sekä palotekniseen suunnitelmaan.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Helsingin kaupunginmuseo
 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-
kus)

 Pelastuslautakunta
 Sosiaali- ja terveystoimi

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Helen
Sähköverkko Oy, Helsingin kaupunginmuseo, kasvatuksen ja
koulutuksen toimiala ja sosiaali- ja terveystoimi.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista muistutuksesta ja viranomaisten lausunnoista
sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-
teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

HSYn lausunnon johdosta:
 Mosaiikkiraitin pp/h-määräyksestä on poistettu maininta

korkotasosta ja tulvareitin yhteyteen on lisätty maininnat
vesijohdosta ja jätevesiviemäristä.

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
 Y-korttelin korttelitunnus ja tonttinumero tarkistettu.
 Y-korttelin etelä- ja länsipuolen yleinen alue on nimetty Mo-

saiikkikujaksi.
 Kadun tai liikennealueen ylittävän kevyen liikenteen yh-

teyttä on rajattu.
 Ma-ajoyhteyden määräystä on tarkennettu ja lisätty kortte-

lit, joita ajoyhteys palvelee.
 Ma-määräyksestä kohdat maanalaisten tilojen suunnitte-

lusta yleisten alueiden alla on siirretty kohtaan Tällä ase-
makaava-alueella.

 Mosaiikkiraitin ja Ulappasillan alainen putkijohto merkitty.
 Lattiatasojen likimääräisen korkoaseman määräystä täs-

mennetty.
 Opiskelija-asunnot sekä liike- ja ravintolatilat on poistettu

rakennuksen sallituista toiminnoista.
 Määräys yleisestä jalankulusta rakennuksen auki ollessa

on poistettu ja tavoite hyvästä saavutettavuudesta sisälly-
tetty rakennusten kaupunkikuvaa kohottavan lähestymisen
määräykseen.

 Pyöräpysäköintipaikkojen velvoite on tarkentunut
1pp/50k-m2.

 Opiskelija-asuntojen, liike- ja ravintolatilojen, liikuntahallin
ja vieraspysäköinnin pysäköintivelvoitteet on poistettu.
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Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta

 kaavaselostukseen on tarkennettu asemakaavan nimi
 kaavaselostuksen tiivistelmään on lisätty Mosaiikkikujan alla

kulkevan ajoyhteys ja Vuotien estevaikutuksen väheneminen
sekä kappaleet lukion neuvottelumenettelystä ja kehittyvästä
kävely-ympäristöstä.

 kaavaselostuksen kohtaan Alueiden käyttötarkoitus ja kortteli-
alueet on lisätty kohdat Kaavaratkaisu ja Yleisten rakennusten
korttelialue.

 kaavaselostukseen on korjattu Urheilutalo Oy:n rasiteyhteys
vuokra- tai kulku- ja huoltoyhteydeksi kohtiin Alueiden käyttö-
tarkoitus ja korttelialueet, Liikenne, Vuosaaren Urheilutalo
Oy:n huolto- ja asiakasliikenne, Vaiheittain toteuttaminen ja
kynnystoimet ja Maanomistus.

 kaavaselostusta on tarkistettu kohdan Maaperän rakennetta-
vuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kunnostaminen
osalta kohdassa Pohjaveden suojelu ja Ympäristöhäiriöt osalta
kohdassa Kaavaratkaisu ELY:n lausunnon johdosta.

 kaavaselostukseen on lisätty kohta Kaavan toteuttaminen met-
roradan läheisyydessä HKL:n lausunnon johdosta.

 kaavaselostusta on tarkistettu kohdan Yhdyskuntatekninen
huolto osalta HSY:n lausunnon johdosta.

 kaavakartan nimiö on päivitetty
 Yhteyshenkilölistaa kaavavalmistelun yhteydessä on tarkis-

tettu.
 Kaavaselostuksen liitteitä on tarkistettu Ympäristö-, tekniikka-

ja taloussuunnitelmien ja muiden selvitysten sekä korttelikortin
ja tilastotietojen osalta.

 Kaavaselostuksen kohtia Liikenne ja Vuosaaren Urheilutalo
Oy:n huolto-ja asiakasliikenne on täydennetty Mosaiikkikujan
osalta. Ajoyhteyden vapaata korkeutta on tarkistettu.

 Kaavaselostuksen kohtaa Yhdyskuntatekninen huolto on täy-
dennetty.

 Kaavaselostuksen kohtaa Ympäristöhäiriöt on täydennetty
Kaavaratkaisun osalta.

 Kaavaselostukseen on lisätty kohdat Pelastusturvallisuus ja
Nimistö.

 Kaavaselostuksen kohtaa Vaikutukset on päivitetty ja tarken-
nettu kohtien Yhteenveto laadituista selvityksistä, Yhdyskunta-
taloudelliset vaikutukset ja Vaikutukset ihmisten terveyteen,
turvallisuuteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lä-
hiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin osalta.
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 Kaavaselostuksen kohtaa Toteutus on korjattu ja täydennetty
kohdan Vaiheittain toteuttaminen ja kynnystoimet osalta.
Kohta Rakentamiskelpoiseksi saattaminen on poistettu.

 Kaavaselostuksen kohtaa Suunnittelun lähtökohdat on täyden-
netty kohdan Muut suunnitelmat ja päätökset osalta.

 Korttelikortti on tarkistettu kaavakuvan muutosten mukaiseksi.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvo-
teltu asianomaisten tahojen kanssa.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
14.11.2017 päivätyn ja 2.10.2018 muutetun asemakaavan muu-
tosehdotuksen nro 12485 hyväksymistä.

Helsingissä 2.10.2018

Marja Piimies
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VUOSAAREN KESKUSTAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vuosaaren metroaseman ympäristöä suunnitellaan Vuosaaren
keskustan suunnitteluperiaatteiden mukaisesti monipuoliseksi ja
kävelypainotteiseksi keskustamaiseksi alueeksi. Hankkeen lähtö-
kohdista keskustellaan kulttuurikeskus Stoassa 7. helmikuuta.
Alueen asemakaavat tullaan laatimaan vaiheittain aloittaen Vuo-
saaren lukion tontista metroaseman läheisyydessä. Keskusta-alu-
een kehittämisestä tullaan järjestämään arkkitehtikilpailu.

Suunnittelun tavoitteet ja alue
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Asemakaavan muutokset koskevat Vuosaaren keskustan kehittämistä
kaupunkisuunnittelulautakunnan 15.11.2016 hyväksymien Vuosaaren
keskustan suunnitteluperiaatteiden mukaisesti elinvoimaiseksi, viih-
tyisäksi ja elämykselliseksi alueelliseksi keskukseksi. Jatkossa keskus-
taa kehitetään kohti keskustatoimintojen alueita, jossa pyritään painot-
tamaan pyöräilyä, kävelyä ja joukkoliikennettä sekä asumista, liiketiloja
ja palveluita. Tavoitteena on mahdollistaa elinvoimaisen keskustan ra-
kentaminen omaleimaiselle Vuosaaren kaupunginosalle.

Suunniteltava alue Vuosaaren metroaseman ympäristössä rajautuu
pohjoisessa Vuosaarentiehen, etelässä Sokeritoriin, idässä Keltaka-
nelinkujaan ja Porslahdentiehen ja lännessä Mosaiikkipuistosta Ulap-
pasillalle ja Valkopaadentietä Sokeritoriin.

Jatkossa laadittavat asemakaavat muodostavat alustavasti seuraavia
kokonaisuuksia:

A: Vuosaaren lukion tontti
Ulappasillan pohjoispään tuntumaan sijoittuva alue on nykytilassaan
rakentamaton. Ensimmäisenä laadittava Vuosaaren lukion tontin ase-
makaava tarjoaa koulutus- ja kokoontumistiloja opiskelijoilleen ja alu-
een toimijoille taiteen peruskasvatuksesta yhdistystoimintaan. Opetusti-
lojen monikäyttöisyyttä kehitetään etenkin ilta- ja viikonloppukäyttö huo-
mioiden sekä varaudutaan lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen
tilantarpeeseen. Opetusvirasto laatii lukiorakennuksen tarkempia suun-
nitelmia tähdäten rakennuksen valmistumiseen vuoden 2022 aikana.
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B: Mosaiikkikortteli
Tulevan lukion tontin itäpuolella olevaa, Mosaiikkiraitin ja Tyynylaavan-
tien väliin jäävää nk. Mosaiikkikorttelia tutkitaan liike- toimitila- ja asuin-
käyttöön. Tälle alueelle voidaan sijoittaa ympäristöä korkeampaa ra-
kentamista suunnitteluperiaatteiden mukaisesti.

C: Urheilutalo
Alueen läntinen osa sisältää olemassa olevan Urheilutalon tontin, jonka
kehittämistä tutkitaan Mosaiikkipuiston kautta kulkeva viheryhteys huo-
mioiden.

D: Tehtaanpuiston koulun tontti
Mosaiikkitorin itäistä laitaa tutkitaan liike- toimitila- ja asuinkäyttöön.
Uusina mahdollisuuksina huomioidaan Tehtaanpuiston koulun purkami-
sesta vapautuva alue opetustoiminnan siirtyessä uuden lukiorakennuk-
sen tiloihin.

E: Porslahdenpolku
Kauppakeskus Columbuksen itäpuolista Porslahdenpolun, Siltinkujan,
Vuotien ja Porslahdentien rajaamaa tonttia tutkitaan liike- toimitila- ja
asuinrakentamiseen.

F: Porslahdenkuja
Porslahdentien ja Porslahdenkujan kulmassa olevaa tonttia tutkitaan
pääosin asuinkäyttöön. Puurakentamisen mahdollisuuksia tutkitaan
suunnitteluperiaatteiden mukaisesti.

G: Kauppakeskus Columbus
Alueella on voimassa asemakaava, joka mahdollistaa liike- ja toimisto-
rakentamista. Alueelle tutkitaan asumista sekä liike- ja toimitilan mah-
dollisuuksia kansirakentamisen keinoin.

Edellä esitettyjä alueita yhdistävät katu- ja aukiotilat suunnitellaan
suunnitteluperiaatteiden mukaisesti elämykselliseksi ympäristöksi jalan-
kulkijoiden mittakaava huomioiden. Suunnittelussa varaudutaan julki-
sen liikenneverkon kehittymiseen tulevaisuudessa.

Vuosaaren keskustan kaupunkisuunnitelma tukeutuu kaupunginval-
tuuston strategiaan, jossa tavoitteena on esikaupunkikeskustan kehittä-
minen keskustamaiseksi ja rakentamisen lisääminen raideliikenteen yh-
teyteen täydennysrakentamisen keinoin. Tätä tavoitetta tukee myös
Helsingin uusi yleiskaava (Kaupunginvaltuusto 26.10.2016), jossa Vuo-
saaren keskusta on osoitettu ympäristöään tehokkaammaksi ja toimin-
noiltaan sekoittuneeksi esikaupunkikeskustaksi. Vuosaaren keskustan
suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa
15.11.2016.
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Osallistuminen ja aineistot

Hankkeen valmistelija on tavattavissa Itä-Helsingin suunnittelua esitte-
levässä tapahtumassa Itäkeskuksen kulttuuritalo STOA:n musiikkisa-
lissa ti 7.2. klo 15 18.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmistelun pohjana toimivien
suunnitteluperiaatteiden aineistoa on esillä 6.2. 3.3.2017 seuraavissa
paikoissa:
 Vuotalon kirjastossa, osoite Mosaiikkitori 2.
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja
näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa
saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivi-
tetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään esittä-
mään viimeistään 3.3.2017. Mielipiteet tulisi osoittaa kirjeissä tämän
kirjeen yhteydessä esitettyä aluejakoa mukaillen. Niille, jotka ovat mieli-
piteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähete-
tään tieto lautakunnan päätöksistä.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN
KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13) tai
sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään
erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Suunnittelu etenee lukion tontin asemakaavamuutosehdotuksen laadin-
nalla ja keskusta-alueen arkkitehtuurikilpailun järjestämisellä. Kilpai-
luohjelman laadinnan ja kilpailutöiden arvioinnin yhteydessä järjeste-
tään osallisille mahdollisuus tuoda näihin liittyviä näkökulmia esiin. Kil-
pailun valmistelut alkavat keväällä 2017 ja tavoitteena on järjestää kil-
pailu syksyn 2017 aikana.

Kunkin tulevan asemakaavan osalta vuorovaikutus suunnitellaan yksi-
tyiskohtaisemmin arkkitehtuurikilpailun jälkeen ja hankkeiden edistymi-
sen mukaan.

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset

 Vuosaari-toimikunta, Vuosaari-seura ja Vuosaari-säätiö



5 (7)

 Aurinkolahti-seura
 Helsingin Yrittäjät
 Itä-Helsingin Yrittäjät
 Vuosaaren lähiöasema
 Helsingin seurakuntayhtymä

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin Satama
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Liikennevirasto
 asuntotuotantotoimisto (ATT)
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 Kulttuurikeskus
 Suomenkielinen työväenopisto
 kiinteistöviraston geotekninen osasto
 kiinteistöviraston tilakeskus
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 liikuntavirasto
 nuorisoasiainkeskus
 opetusvirasto
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 sosiaali- ja terveysvirasto
 varhaiskasvatusvirasto
 ympäristökeskus

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkiku-
vaan, virkistykseen, maisemaan, ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat
selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vai-
kutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupun-
gin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa korttelialueet 54090, 54178, 54179 ja
54096 sekä tarkastelualueen VP-alueet. Korttelialue 54180/12 on yksi-
tyisomistuksessa.
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Kaavoitus on tullut vireille kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta. Kiin-
teistövirasto valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdol-
lisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijan kanssa käy-
tävissä neuvotteluissa.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1978 2004) ja
niissä alue on merkitty Y-, K-, KTY-, YU- ja AP-kortteleiksi. Osa asema-
kaavoista on jäänyt toteutumatta. Toteutumatta on YU-, KTY- ja AP-
korttelialueita.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty keskustatoi-
mintojen ja kerrostalovaltaiseksi asuminen/toimitila-alueeksi.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
alue on merkitty liike- ja palvelukeskusta C1-, asuntovaltainen alue A1-
ja asuntovaltainen alue A2-alueiksi.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia:
 Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteet (Kaupunkisuunnitteluvi-

rasto 2016)

Alueella sijaitsee nykyisin Vuosaaren Urheilutalo, Vuotalon kulttuurikes-
kus, Mosaiikkitorin pysäköintilaitos, Tehtaanpuiston yhteiskoulu, kaup-
pakeskus Columbus ja Vuosaaren metroasema. Alueen välittömässä
läheisyydessä toimii Monitoimitalo Nordsjö-Rastis.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Petri Leppälä, arkkitehti, p. (09) 310 37046, petri.leppala@hel.fi

Liikenne
Tuomas Vanne, insinööri, p. (09) 310 37429, tuomas.vanne@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Peik Salonen, insinööri, p. (09) 310 37248, peik.salonen@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Mervi Nicklén, maisema-arkkitehti p. (09) 310 37221,
mervi.nicklen@hel.fi

Vuorovaikutus
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310 37403,
juha-pekka.turunen@hel.fi
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Kaavoituksen eteneminen






































































































