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VUOSAAREN KESKUSTA, AROMIKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Aromikujan ympäristöön suunnitellaan asumista, liike- ja toimitiloja sekä palveluita. Suunnitelmassa korkeampi, 3–33-kerroksinen
rakentaminen sijoitetaan Vuotien varteen. Matalampi 3–8-kerroksinen rakentaminen sijoittuu Bertha Pauligin kadun varrelle. Lisäksi
tutkitaan päivittäistavarakaupan sijoittamista alueelle. Kiinteistö
Oy Albatrossia laajennetaan Sosiaali- ja terveyspalvelujen monipalvelukeskukseksi. Alue on osa Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteita. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan Vuosaaren
peruskoululla 13. kesäkuuta.
Suunnittelun tavoitteet ja alue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten
kaavoitus etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin edetessä.
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Asemakaavan muutos koskee Vuosaaren keskustassa sijaitsevaa liike, toimisto-, ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten
ja autopaikkojen korttelialuetta. Kaava ei ole toteutunut.
Tavoitteena on mahdollistaa Vuosaaren keskustan kehittyminen monipuolisesti asumisen, liiketilojen, palveluiden ja toimitilojen kokonaisuutena. Kehityksessä painotetaan kävelyä, pyöräilyä ja julkista liikennettä,
joten suunnitelmassa tullaan avaamaan luontevia kulkureittejä keskustan läpi. Vastaavasti henkilöauto- ja huoltoliikenteen kuormitusta katuverkossa pyritään vähentämään.
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Osallistuminen ja aineistot
Asukastilaisuus pidetään Vuosaaren peruskoululla, Koukkusaarentie 9,
13.6.2016 klo 17–19. Suunnittelijat ovat tavattavissa klo 16 alkaen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on
esillä 6.6.–1.7.2016 seuraavissa paikoissa:
· info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
· Vuosaaren kirjasto, Mosaiikkitori 2
· kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
· verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun
kartta.hel.fi/suunnitelmat.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 1.7.2016.
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, 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.
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Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
· alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
· seurat ja yhdistykset
- Vuosaari-seura, Vuosaari-säätiö, Aurinkolahti -seura
- Helsingin Yrittäjät
- Itä-Helsingin Yrittäjät ry
· asiantuntijaviranomaiset
- Helen Oy
- Helen Sähköverkko Oy
- Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
- Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
- kiinteistöviraston geotekninen osasto
- kiinteistöviraston tilakeskus
- kiinteistöviraston tonttiosasto
- pelastuslaitos
- rakennusvalvontavirasto
- rakennusvirasto
- sosiaali- ja terveysvirasto
- ympäristökeskus
Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa elinympäristöön, kaupunkikuvaan, maisemaan ja
liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa
muut viranomaiset ja osalliset.
Suunnittelun taustatietoa
Helsingin kaupunki omistaa korttelin 54187 tontin 1 ja korttelin 54180
tontin 7. Korttelialueet 54180 ja 54186 ovat muilta osin yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty alueiden maanomistajien hakemuksen
johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.
Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella
mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen maanomistajien kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1998–2005) ja
niissä alue on merkitty liike- ja toimistorakennusten, liike- ja toimisto- ja
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ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten kortteli-,
autopaikkojen kortteli- ja yleiseksi pysäköintialueeksi.
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi.
Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (2015) alue on merkitty
Liike- ja palvelukeskusta C1 alueeksi.
Suunnittelualueella sijaitsee nykyisin pysäköintialueita, rakentamatonta
aluetta sekä kauppakeskus Columbus.
Lisätiedot suunnittelijoilta
Maankäyttö
Petri Leppälä, arkkitehti, p. (09) 310 37046, petri.leppala@hel.fi
Liikenne
Eeva Väistö, insinööri, p. (09) 310 37353, eeva.vaisto@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
Rakennussuojelu
Riitta Salastie, arkkitehti, p. (09) 310 37218, riitta.salastie@hel.fi
Vuorovaikutus
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija,
p. (09) 310 37403, juha-pekka.turunen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaalisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twitter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).
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Kaavoituksen eteneminen

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2015 tontin omistajan hakemuksesta.
Vireilletulo

OAS

Ehdotus

Hyväksyminen

•vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä kaavan
valmisteluaineiston nähtävilläolosta ilmoitetaan osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Vuosaari-lehdessä.
•OAS nähtävillä 6.6.–1.7.2016 , asukastilaisuus 13.6.2016 klo 17-19 Vuosaaren peruskoululla,
Koukkusaarentie 9
•OAS:sta ja valmisteluaineistosta on mahdollisuus esittää mielipiteitä

•kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta syksyllä 2016
•kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa,
Hufvudstadsbladetissa, Metro-lehdessä, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset sekä
Helsingin kaupungin kirjaamon ilmoitustaululla
•viranomaisilta pyydetään lausunnot ja kaavaehdotuksesta on mahdollisuus tehdä muistutus
•tarvittaessa lausunnot ja muistutukset käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
•kaava tulee voimaan.

