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Kaupunginmuseon lausunto koskien Vuosaaren keskustan länsio-
san, ns. Mosaiikkikorttelin asemakaavanmuutoksen kaavaehdotusta

HEL 2016-014145 T 10 03 03

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.

Kaava-alueen olemassa olevien rakennusten tiedot on liitetty selostuk-
sen yhteyteen kaupunginmuseon edellyttämällä tavalla. Näin ollen 
kaupunginmuseolla ei ole kaavaehdotukseen huomauttamista.
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