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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 25.10.2022 § 580
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Hankenumero 0579_5

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti

 11.10.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12767 
(liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 54. kau-
punginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) kortteleita 54090 ja 54178 
sekä puisto- ja katualueita. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 

esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Käsittely

25.10.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Petri Leppälä. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

11.10.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046
petri.leppala(a)hel.fi

Janne Antila, liikenneinsinööri, puhelin: 310 20355
janne.antila(a)hel.fi

Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37347
karri.kyllastinen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 14.4.2022
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Asemakaavapalvelut on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Vuo-
saaren keskustan länsiosan asemakaavanmuutoksen kaavaehdotuk-
sesta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta rakennetun kulttuuriym-
päristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt lausua kantanaan 
seuraavaa.

Vuosaaren keskustan länsiosa on toinen vaihe keskustan pohjoisen 
osan kehittämisessä Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteiden 
mukaiseksi tehokkaaksi, viihtyisäksi ja elämykselliseksi liike- ja palve-
lukeskustaksi. Kaavaratkaisun mahdollistamilla, kaupunginosan kesku-
saukio Mosaiikkitorin ympärille rakentuvilla keskustakorttelilla ja Urhei-
lutalon laajennuksella sekä suunnitellulla raideliikennettä täydentävällä 
pikaraitiotieterminaalilla on merkittävä rooli keskusta-alueen kaupunki-
kuvallisen ja toiminnallisen luonteen kohentajana. Kaavaratkaisuun 
kuuluva Mosaiikkikorttelin alue on yksi alueen keskeisimpiä kortteleita, 
jossa mahdollistetaan kasvavaa työpaikkaomavaraisuutta yhdistettynä 
keskusta-asumiseen.

Alue koostuu nykyisellään katu- ja puistoalueista Vuosaaren Urheiluta-
loa (Uudisrakennus Arkkitehtitoimisto Salminen & Värälä Oy 1979, laa-
jennus Proark Oy 2010, muutostöitä Arkkitehtitoimisto Lasse Minkki-
nen) ja Mosaiikkitorin pysäköintilaitosta (Arkkitehtitoimisto Heikkinen-
Komonen 2001) lukuun ottamatta. Alueen yleisilme on keskeneräiseksi 
jäänyt yhdistelmä 1970- ja 2000-luvuilla tehtyjä uudistuksia, joissa suu-
ria keskeisiä kortteleita on jäänyt kokonaan tai osittain toteuttamatta. 
Pysäköintilaitos on toteutettu Vuotalon kulttuurikeskuksen rakentami-
sen yhteydessä maanalaiseksi tilaksi, jonka päällä on Mosaiikkitori.

Aiemmassa oas-lausunnossaan kaupunginmuseo tähdensi, että kaa-
vaselostuksessa tulee selvittää kaava-alueella oleva rakennuskanta.
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Kaava-alueen olemassa olevien rakennusten tiedot on liitetty selostuk-
sen yhteyteen kaupunginmuseon edellyttämällä tavalla. Näin ollen 
kaupunginmuseolla ei ole kaavaehdotukseen huomauttamista.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupun-
ginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 18.3.2020

Lisätiedot
Juha Vuorinen, tutkija, puhelin: 310 36940

juha.h.vuorinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 10.02.2022 § 11
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12767 pohjakartan 
kaupunginosassa 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12767
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 29/2021
Pohjakartta valmistunut: 16.9.2021
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
Ville Jussila, kiinteistöinsinööri, puhelin: 310 31825

ville.jussila(a)hel.fi


