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VUOROVAIKUTUSRAPORTTISSA esitetään vastineet kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin. 
Vuorovaikutusraporttia täydennetään kaavaprosessin edetessä.   

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI  Vuosaaren uuden lukion (Mosaiikkiraitti 2) asemakaavan muutos (nro 12485)    

   Vuorovaikutusraportin sisältö ja siinä käytetyt koodit  Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot asemakaavan muutok-sen (kaavaratkaisu) valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipi-teistä, muistutuksista ja lausunnoista (huomautukset) sekä vastineet niihin.  Vuosaaren uuden lukion kaavamuutoksen vuorovaikutus on järjestetty osana laajemman suunnittelukokonaisuuden osallistumis- ja arviointi-suunnitelmaa, joten saatu palaute koskee osittain myös kaavaratkaisun ulkopuolisia alueita. Laajan ja monipuolisen aluekokonaisuuden eri osa-alueita on osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä esitetty yllä olevan kuvan mukaisin kirjainkoodein. Vuosaaren uuden lukion alue on esitetty koodilla A.  Jäljennökset kaikista kaavan valmisteluaikana saaduista kannan-otoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista ovat nähtävissä Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-joisesplanadi 11–13.    LIITE  Asukastilaisuuden 7.2.2017 muistio  
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Kaavoituksen eteneminen  

       

Vireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 kaupungin aloitteesta

•suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2016 kaavoituskatsauksessa 

OAS 

•OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 6.2.–3.3.2017 , asukastilaisuus 7.2.2017 Kulttuurikeskus 
Stoassa

•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/ksv ja Vuosaari-lehdessä

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus

•Vuosaaren lukion tontin kaavaehdotus esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle 14.11.2017

•kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka 
löytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat

•lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen 
yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa

•kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla 
www.hel.fi/kaavakuulutukset

•mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot 

•muistutukset ja lausunnot käsitellään lautakunnassa

Hyväksy-
minen

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen 

•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan

•tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjallisesti 
pyytäneet julkisen nähtävilläolon aikana

•kaava tulee voimaan.
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YHTEENVEDOT ESITETYISTÄ HUOMAUTUKSISTA JA VASTINEET NIIHIN  Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo 6.2.–3.3.2017  Viranomaisten kannanotot   Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraa-vien viranomaistahojen kanssa:   
 Helen Oy  
 Helen Sähköverkko Oy 
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (ent. opetusvirasto, ent. var-haiskasvatusvirasto) 
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (Helsingin taidemuseo, kaupungin-museo, ent. liikuntavirasto, ent. nuorisoasiainkeskus) 
 Liikenneliikelaitos (HKL)   
 kaupunkiympäristötoimiala (ent. asuntotuotantotoimisto, ent. kiin-teistöviraston geotekninen osasto, ent. kiinteistöviraston tilakeskus, ent. kiinteistöviraston tonttiosasto, ent. rakennusvalvontavirasto, ent. rakennusvirasto, ent. ympäristökeskus)   Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta saa-tiin kannanotot seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:   
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
 kiinteistöviraston geotekninen osasto 
 kiinteistöviraston tilakeskus 
 kiinteistöviraston tonttiosasto 
 liikuntavirasto 
 nuorisoasiainkeskus 
 opetusvirasto 
 pelastuslaitos 
 rakennusvalvontavirasto 
 rakennusvirasto 
 sosiaali- ja terveysvirasto 
 varhaiskasvatusvirasto 
 ympäristökeskus  Yhteenveto viranomaisten kannanotoista  HKL-liikennelaitoksen kannanotto kohdistui metroliikenteen aiheutta-mien ympäristöhaittojen huomiointiin ja metroradan toiminnan sekä huolto- ja pelastusteiden turvaamiseen mahdollisten rakennustoimien 
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aikana. HKL:n tuleva ohjeistus "Metroradan vieressä tapahtuva raken-taminen" tulee huomioida uudis- ja korjausrakentamisen yhteydessä. Ristiriitatilanteissa tulee suunnittelun ja rakentamisen edetä vuorovai-kutuksessa liikennelaitoksen kanssa.  Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän kannanotossa kiinnitetään huomiota uuden vesihuollon ja olemassa olevien ja uusien vesihuollon putkien sijoittamiselle johtokujavarauksina yleisille alueille asemakaavassa. Alustava vesihuollon yleissuunnitelma kustannusarvi-oineen tulee laatia kaavoituksen yhteydessä ja esittää osana selos-tusta.   Kiinteistöviraston geoteknisen osaston kannanotossa esitettiin alu-een maaperäkairausten tuloksia, vielä tutkimattomia alueita ja perusta-mistapoja kohtuullisella tarkkuudella. Pohjavesialueilla tulee noudattaa rakennusvalvontaviraston julkaisemia rakennustapaohjeita. Mahdollis-ten yli 16 kerroksisten rakennusten suunnittelussa on noudatettava ra-kennusvalvonnan Korkean rakentamisen menettelyohjetta (2012).  Kiinteistöviraston tilakeskuksen kannanotossa keskitytään Vuosaa-ren uudelle lukiolle osoitettuun alueeseen. Sijoittuminen kevyen liiken-teen saavutettaviin ja sujuvien, turvallisten ja esteettömien julkisen lii-kenteen yhteyksien läheisyyteen on hankkeelle olennaista. Kannanoton aikainen, 800 oppilaan ja 7000-8000 kerrosneliömetrin hanke tulee tar-kentumaan jatkosuunnittelussa. Rakennus toteutetaan mahdollisesti vaiheittain ja se tulee olla laajennettavissa tulevaisuudessa. Kaavoitet-tavan tontin tulee olla maaperältään rakentamiskelpoinen ja muodol-taan tarkoituksenmukainen sekä siltä tulee olla mahdollisuus avautua aurinkoiseen ilmansuuntaan. Kaavamerkinnästä toivotaan väljää ja käyttötarkoituksen muutokset mahdollistavaa. Rakennukseen tulee voida sijoittaa monipuolisia yhteiskäyttötiloja, joita tulee voida strategia-ohjelman mukaisesti käyttää entistä tehokkaammassa ja monipuoli-semmassa käytössä kouluaikojen ulkopuolella. Tonttiin toivotaan koh-distettavan mahdollisimman vähän rasitteita. Kaavan tulisi olla lainvoi-mainen 1/2020, jotta rakentaminen voitaisiin aloittaa suunnitellusti 1/2021.  Nuorisoasiainkeskuksen kannanotossa tuodaan esiin alueen nuori-solle vuosittaisissa kyselyissä esiin tulleet tilatarpeet. Liikuntatiloja, eri-tyisesti jalkapallon, koripallon ja futsalin sekä sisä- että ulkoliikuntaan toivotaan. Sisäliikuntatiloissa painotetaan tilojen omatoimisia käyttö-mahdollisuuksia iltaisin ja viikonloppuisin irtaimiston turvallisuutta vaa-rantamatta. Tarvetta on myös tanssin tiloille, joissa olisi suljettavat pei-lit. Mahdollisuudet taiteen ja erityisesti musiikin pitkäjänteiseen perus-opetukseen olisivat erittäin tarpeelliset ja tervetulleet osana Vuosaaren palveluita. Myös kansalaistoiminnan riittävän laadukas tilatarve tulisi ottaa huomioon. Vuosaaren lukion järjestämistä monipuoliseksi oppi-mis- ja toimintakeskukseksi keskeisessä sijainnissa pidetään tärkeänä 
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ja nuorisoasiainkeskus haluaa olla kiinteästi mukana lukion suunnitte-lussa hankkeen alusta lähtien.  Opetusvirasto toteaa kannanotossaan kaavan laadinnan tapahtuneen yhteistyössä asemakaavoituksen kanssa ja lukiolle varatun tontin sijait-sevan keskeisellä paikalla lähellä metroasemaa. Suunnittelun edetessä on huomioitava oppilaiden turvallinen liikkuminen, lukion huoltoliikenne ja lukion pihan sijoittelu.  Rakennusviraston kannanotto pitää alueen kehittämistä urbaaniksi ja viihtyisäksi aluekeskustaksi erittäin hyvänä asiana. Toivottavaa on, että selvitetään myös asukkaiden toiveita aukioille ja viheralueille esimer-kiksi Mosaiikkipuiston osalta. Paikoittaiset suuret korkeuserot tulisi huo-mioida tulevassa arkkitehtikilpailussa ja etsiä ratkaisuja niiden umpeen kuromiseksi. Hulevesisuunnittelu tulee huomioida jo ennen asemakaa-voitukseen ryhtymistä. Viherkattoja ja sadepuutarhan mahdollista sijoit-tamista alueelle tulee selvittää.   Ympäristökeskuksen kannanotossa muistutetaan alueen sijainnista tärkeällä pohjavesialueella, jossa puhtaiden hulevesien viivyttäminen ja imeyttäminen auttavat ylläpitämään pohjaveden laatua ja korkeutta. Il-mastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen tulee huomi-oida alueen jatkosuunnittelussa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian tuotannon sekä autopaikkojen vähentämisen muodossa. Katu- ja aukiotilojen vehreyteen tulee kiinnittää huomiota ja viherkertoi-men käyttöä harkita. Metroradan ja Vuotien ympäristöhaitat tulee huomioida etenkin lukiota suunnitellessa muun muassa runkoäänien ja tuloilman ottamisen muo-doissa. Aluetta reunustava viheryhteys tulee huomioida. Alueelle muodostuu merkittävä joukkoliikenteen solmukohta, joten liik-kumisen sujuvuuteen ja autojen sekä polkupyörien liityntäpysäköintiin tulee panostaa.  Uuden yleiskaavan kaupunkiluonto-teemakartalla on osoitettu kehitet-tävä metsäverkosto mosaiikkipuiston kautta pohjoiseen. Urheilutalon pohjoispuolinen mäntymetsä on maisemallisesti merkittävä.   Pelastuslaitos tarjoutui käytettäväksi alueen paloturvallisuusjärjestely-jen tarkemmassa suunnittelussa. Varhaiskasvatusvirasto toteaa, että uusi asuinrakentaminen lisää palvelutarvetta alueella.  Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.   Vastineet viranomaisten kannanottoihin   Alustava vesihuollon yleissuunnitelma esitetään tarkistetun ehdotuksen yhteydessä lukiorakennuksen viitesuunnitelman tarkennuttua.  
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koske-vissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä seuraavasti:  Metroraiteen ja Vuotien aiheuttamat ympäristöhäiriöt on huomioitu kaa-varatkaisussa. Esitetyn lukion sijainti viheryhteyden varrella tehostaa osaltaan viherympäristön käyttöä osana yleistä julkisen liikenteen ja palveluiden turvallista saavutettavuutta ja toimivuutta kävellen ja pyö-räillen. Lukion pihan sijoittelu tarkentuu suunnittelun edetessä.  Johtokujien tarpeeseen otetaan kantaa tarkistetussa ehdotuksessa Vuosaaren uuden lukion viitesuunnitelman tarkennuttua. Tilavaraus johtokujalle on huomioitu osana yleisiä alueita, mutta toteutuksen kus-tannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä.  Alueelle ei ole osoitettu yli 16-kerroksista rakentamista.  Kaavamääräyksissä on otettu huomioon tontin rakennuskelpoiseksi saattaminen ja tarpeet joustavan ratkaisun kehittämiseksi jatkosuunnit-telussa asemakaavan puitteissa. Kaavaratkaisu mahdollistaa raken-nuksen erikseen määritellyn monikäyttöisyyden katutasossa ja koko ra-kennuksessa. Vuosaaren Urheilutalolle johtava kulku- ja huoltoreittira-site on sijoitettu yleiselle alueelle lukion tontin viereen. Lukion oman huoltoliikenteen järjestäminen tarkentuu suunnittelun edetessä.  Kaavaratkaisu mahdollistaa ilta- ja viikonloppukäytön ja kokoontumisti-lat alueen yhdistyksien käyttöön. Kaavaselostus painottaa myös liikun-nan, tanssin ja taiteen perusopetuksen tarpeiden huomioimista itse ra-kennuksen suunnittelussa.  Kaavaratkaisussa on käsitelty vain rajallinen määrä julkisia tiloja itse rakennusalan lisäksi. Julkisissa tiloissa ja rakentamista koskevissa määräyksissä ympäristön laadukkuus ja ekologiset kysymykset on kui-tenkin huomioitu muun muassa laadullisin sekä pohjaveteen, huleve-sien hallintaan ja energiatuotantoon liittyvin määräyksin. Hulevesien hallinnan suunnittelu on käynnistetty käytettävissä olevien lähtötietojen avulla. Mosaiikkiraitin pinnan oikaiseminen vastaa osaltaan tarpeisiin korkeusasemaerojen pienentämisestä alueen jatkosuunnittelussa.  Yhteenveto mielipiteistä   Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koske-via mielipidekirjeitä saapui 7 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty asukastilaisuudessa.   Mielipiteet uuden lukion ohella koko Vuosaaren keskustan aluetta kos-kevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
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tosta liittyivät julkisen ja kävelyliikenteen sujuvuuteen ja yhteyksiin alu-een ulkopuolelle, alueen arkkitehtuuriin, rakentamisen korkeuteen sekä liike- ja toimitilan toimivuuteen. Erityisesti uutta lukiota koskevat mielipi-teet liittyivät lukiorakennuksen ilta- ja viikonloppukäytön monipuolisuu-teen ja käytettävyyteen muun muassa maksupolitiikan kautta.  Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että lukion mahdolli-suudet kehittyä monipuoliseksi ja elämykselliseksi kävely-ympäristöksi on turvattu. Liike- ja toimitilan osuus uuden lukion kaavaratkaisussa mahdollistetaan opetustoiminnan ehdoilla. Opetustilojen ilta- ja viikon-loppukäyttö harrastusten, yhdistysten, liikunnan ja taiteiden perusope-tuksen käytössä mahdollistetaan kaavaratkaisussa.   Vastineet mielipiteisiin aihepiireittäin   Vuosaaren uuden lukion tontti (kartalla A)  Mielipiteissä otettiin kantaa Vuosaaren uuden lukion toimintaan. Ra-kennuksen tulee palvella myös vuosaarelaisten vapaa-aikaa, harras-tuksia ja taiteen peruskasvatusta, mitä rakennuksen hallinnoija ei saa estää maksupolitiikallaan.   Mosaiikkipuiston käyttömahdollisuuksia virkistyskäyttöön tulee selvittää kunnostusten yhteydessä.  Vastine  Vuosaaren uuden lukion perusajatuksena on toteuttaa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan periaatteita lisätä koulurakennusten ilta- ja vii-konloppukäyttöä. Lukiota suunnitellaan 900 opiskelijalle, joten moni-puolista tilaa myös muulle käytölle on runsaasti tarjolla. Ilta- ja viikon-loppukäyttöä painotetaan rakennuksen hankesuunnitelmassa, joten sen mahdollistavaan maksupolitiikkaan kiinnitetään erityistä huomiota.   Mosaiikkipuiston kehittäminen huomioidaan yhdessä kaupunkitila- ja maisemasuunnittelun kanssa.  Aukiotilat ja kävely-ympäristö  Mielipiteissä tuotiin esiin Vuosaaren keskustan heikot julkiset katutilat. Toisaalta viihtyisän katuverkon vetovoimaa epäiltiin kaupallisena ympä-ristönä. Myös katuympäristön vihreyteen otettiin kantaa.  Etenkin Mosaiikkitori ja Vuotori koettiin katuympäristön vetovoiman kannalta heikoiksi yrityksiksi saada jalankulkijat viihtymään ja viipy-mään katutilassa. Aukiotilat tulee rajata rakennuksin selkeiksi ja viih-tyisän kokoisiksi eläviksi solmukohdiksi. Ympäröivien rakennusten ei 
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tulisi vaikuttaa häiritsevästi aukioiden valoisuuteen ja pienilmastoon tu-lee kiinnittää huomiota. Tasoerot ovat tervetulleita, mutta siirtymät nii-den välillä tulisi olla turvallisia eri vuodenaikoina.  Kävely-ympäristön vetovoimaa etenkin päivittäistavarakaupan ympäris-tössä pidettiin liioiteltuna. Sen sijaan eri liiketoimintojen sijoittuminen tiiviille alueelle asiointia helpottamaan nähtiin oleellisena elävän kau-pallisen katuympäristön syntymiseksi.  Katu- ja aukiotilojen vihreys tulee huomioida niin viihtyisyyden, ekologi-suuden kuin pienilmastonkin kannalta. Kansirakenteiden päälle ei voi istuttaa isoja puita, joten alueella tulee säilyttää myös maanvaraisia au-kioalueita. Vihreyden määrää keskustassa ei tule vähentää. Aukiotilat tulee reunustaa riittävän korkeilla puuistutuksilla matalien pensaiden sijaan. Vihreydestä ja viihtyisyydestä tulee tehdä Vuosaaren vetovoi-matekijä kilpailijoihinsa verrattuna.  Vastine  Kulkuyhteyksien verkostojen kehittäminen Vuosaaressa on yksi tär-keimmistä tavoitteista. Nykyisiä aukiotilojen välisiä yhteyksiä ja toimin-nallisuutta lisätään ja kehitetään. Uusia kaupunkitiloja lisätään elämyk-sellisten tilasarjojen ja kulkuyhteyksien synnyttämiseksi. Aukioiden sel-keä rajaaminen rakennuksin ja istutuksin on olennaista myös sovitetta-essa olemassa olevaa ympäristöä ihmisen mittakaavan. Rakennusten korkeuksien aiheuttama varjostus otetaan huomioon siten, että siitä syntyvät haitat aukioille pysyvät vähäisinä. Tuulen häiritsevä kanavoitu-minen otetaan huomioon korttelirakenteen suuntia ja korkeuksia suun-niteltaessa.  Tarkastelualueelle kaavaillut liiketilat sijoittuisivat kokonaisuudessaan noin 300 m säteelle kauppakeskus Columbuksesta tiivistyen metroase-man ympäristöön. Näin ollen kaupallinen katuympäristö on verrattain tiivis. Alueen päivittäistavarakauppa keskittyy todennäköisesti jatkossa-kin kauppakeskukseen katutilan kivijalkatilojen tarjotessa mahdollisuuk-sia erikoisliikkeille, ravintoloille ja toimitiloille.  Vuosaaren keskusta sijaitsee merkittävällä pohjavesialueella, joten hu-levesien hallinta ja imeyttäminen kuuluvat olennaisena osana alueen suunnitteluun. Maanvaraisten katualueiden mahdollisuuksia tilapäisinä sadevesiaiheina tutkitaan ja puu- ja pensasistutusten sijoittamista auki-olle pidetään tervetulleena myös tuulen hallinnassa ja tilojen rajaami-sessa. Muun muassa Mosaiikkitori sijaitsee kuitenkin jo nykyisellään kansirakenteen päällä, joten tuulen hallinta siellä vaatii vaihtoehtoisia käsittelytapoja. Vuosaaren vetovoimaa vihreänä kaupunginosana halu-taan vaalia ja viherrakentamista vahvistetaan Helsingin kaupunkisuun-nitteluviraston ympäristöohjelman mukaisesti.  
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Alueen arkkitehtuuri  Mielipiteissä kritisoitiin umpikortteleita. Yhtenäisten julkisivujen eteen toivottiin vihervyöhykkeitä. Materiaaleista toivottiin välttämään betonia ja terästä. Muotokielessä toivottiin harmonisia muotoja terävien muoto-jen tai virtaviivaisten katosten sijaan. Värisävyiksi toivottiin luonnollisia, lämpimiä värejä.  Vastine  Vuosaaren keskustan kävely-ympäristön lähtökohdaksi on katsottu riit-tävän selkeät katutilat ja kulkuyhteydet. Tämä edellyttää katutilan rajaa-mista rakentamisella sen sijaan, että suunniteltaisiin väljää ja avointa ympäristöä, jossa katu- ja aukiotiloja on vaikea hahmottaa.  Materiaali- ja värivalinnoissa pyritään elämyksellisen ympäristön toteu-tumiseen. Yhden toistuvan käsittelyn sijaan tavoitellaan muun muassa aukiotiloissa vaihtelevia tilojen luonteita. Muotokielessä seurataan sa-maa ajatusta, jossa muotoja käytetään tilanteen vaatimalla tavalla ko-rostamatta mitään yksittäistä muotoa tai käsittelytapaa alueellisesti.  Korkea rakentaminen  Nyt käsiteltävän tarkastelualueen ulkopuolelle jäävän Aromikujan alu-een korkea rakentaminen on aiheuttanut huolta myös nyt käsiteltävän alueen korkeasta rakentamisesta. Käsiteltävän alueen rakennusten korkeudeksi pidettiin sopivana 6-7 kerrosta ja harkitusti korkeintaan 12 kerrosta. Mielipiteissä tuotiin esiin myöskin se, että tehokasta rakenta-mista voidaan saada aikaan ilman korkeita tornejakin.   Lisäksi kyseenalaistettiin Vuosaaren asemaa korkeaan rakentamiseen oikeuttavana liikenteen solmukohtana. Korkea rakentaminen edellyttää mielipiteiden mukaan myös toiminnallista sekoittuneisuutta, jota Vuo-saaren paikallisesta keskuksesta nykyisellään puuttuu.   Korkea rakentaminen lisää myös tuulisuutta ja varjoisuutta, joka ei saa haitata jalankulkua ja oleskelualueita.   Vastine  Vuosaaren keskustan kehittämistä ohjaavat suunnitteluperiaatteet määrittelivät ympäristöä korkeamman rakentamisen alueet, jotka tar-kastelualueella sijaitsevat Vuotien läheisyydessä. Lähtökohtaisesti ym-päristö on noin 8-kerroksista mm. Vuosaarentien ja Tyynylaavantien varrella. Matalampi rakentaminen suunnitellaan tiiviiksi ja tehokkaaksi metroaseman läheisyyden perustelemalla tavalla. Yleiskaavan (Kslk 26.10.2016) yhteydessä tehdyssä ”korkea rakentaminen Helsingin esi-
kaupunkialueilla”-selvityksessä Vuosaaren keskusta osoitetaan mah-dolliseksi korkean rakentamisen alueeksi esikaupungeissa. 
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 Vuosaari liikenteen solmukohtana nähdään etenkin tulevan tilanteen valossa. Metroliikenteen jatkaminen Vuosaaren satamaan, pikaraitiotie pohjoisen kautta länteen ja pikaraitiotieyhteys Laajasaloon ja kantakau-punkiin lisäävät tarvetta Helsingin kaupungin valtuustostrategian mu-kaiseen rakentamisen tehostamiseen raideliikenteen äärellä. Raide-hankkeet tulevat toteutumaan eri aikoihin pitkällä aikavälillä, joten kes-kusta-alueen rakentaminen suunnitellaan tätä tulevaa tilannetta palve-levaksi. Samalla kaupunkirakenne muuttuu muutoksen yhteydessä ny-kyistä sekoittuneemmaksi.  Ympäristöä korkeampi rakentaminen katsotaan tapauskohtaisesti ja sen aiheuttama varjostus ja tuulisuus huomioiden.   Liike- ja toimitilat  Mielipiteissä otettiin kantaa myös liike- ja toimitiloihin tulevassa Vuo-saaren keskustassa.   Muutoksessa ehdotetun ympäristön nähtiin vaativan aidosti urbaania ympäristöä, johon kuuluisi asumisen lisäksi myös työpaikkoja. Kaupun-gin tulisi edistää työpaikkojen syntymistä markkinoinnin ja omien toi-mintojensa hajasijoittamisen kautta.  Kivijalkaliikkeiden ei nähty menestyvän etäämmällä kauppakeskus Co-lumbuksesta, vaan niiden tulee sijaita näköyhteydellä toisistaan kate-tussa katutilassa.   Vastine  Vuosaaren keskustaa ollaan suunnittelemassa aiempaa sekoittuneem-paan suuntaan Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteiden mukai-sesti.   Aiempi ns. Aromikujan toimitilakortteleiden alue Vuotien eteläpuolella ei onnistunut houkuttelemaan riittävästi toimijoita, jotta suurta toimitilaa olisi ryhdytty toteuttamaan. Nyt suunniteltavassa keskustassa toiminto-jen sekoittaminen nähdään lähtökohtaisesti niin, että useampaa toimin-taa sijoitetaan rakennettaviin kortteleihin, mikä toimitilojen osalta ma-daltaa toteuttamiskynnystä kokonaisiin toimitilakortteleihin verrattuna. Kaupunki pystyy varmuudella vaikuttamaan vain omien toimintojensa sijoittamiseen, mistä tullaan käymään keskustelua aluetta toteutetta-essa.  
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Tarkastelualueen liiketilat sijoittuvat 300m säteelle kauppakeskuksesta, kohtuullisen kävelyetäisyyden ja yleensä myös näköetäisyyden pää-hän. Sijoittumisessa on huomioitava, että jatkossa keskustan alueen houkuttelevuutta lisätään myös kävelijöille ja pyöräilijöille, jolloin kes-kustaa lähestytään julkisen liikenteen pysäkkien lisäksi myös keskustan laidoilta käsin. Liiketilojen tarkoituksenmukaisen sijoittumisen määrää myös liiketilojen kysyntä, jolle nykyisessä Vuosaaressa on järjestetty huomattavan vähän tarjontaa. Katutilan kattamissa osassa aluetta sel-vitetään.    Yhteenveto asukastilaisuudesta 7.2.2017  Kaupunkisuunnitteluviraston Itä-toimisto järjesti alueella vireillä olevien ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan liittyvän asemakaavahankkei-den asukastilaisuuden. Tapahtumaan osallistui noin 300 asukasta Itä-Helsingin alueelta. Itä-toimiston päällikkö Anri Linden avasi tilaisuuden esittelemällä taustatietoja ja hankkeita, minkä jälkeen tilaisuuteen osal-listujat saivat esittää kysymyksiä ja keskustella valmistelijoiden kanssa. Lukuisat hankkeet oli järjestetty esille suureen auditoriosaliin planssein ja tarvittavin oheismateriaalein. Taustatietojen esitys toistettiin kello 17, minkä jälkeen keskustelu jatkui tilaisuuden loppuun saakka.  Vuosaaren uuden lukion asemakaavan muutos esitettiin osana Vuo-saaren keskustan asemakaavojen muutosten osallistumis- ja arviointi-suunnitelmaa. Tilaisuudessa esillä oli Vuosaaren keskustan suunnitte-luperiaatteiden materiaalia (kslk 15.11.2016) Lisäksi esillä oli pienois-malli alueesta nykytilassaan 1:1000-mittakaavassa.  Yhteenveto tilaisuudessa esitetyistä kysymyksistä ja näkemyksistä on esitetty liitteenä olevassa tilaisuuden muistiossa.   



 HELSINGIN KAUPUNKI   1 (1) ASEMAKAAVOITUS Hankenro 0579_11    HEL 2016-014143   7.2.2017   ITÄ-HELSINGIN KAAVAPÄIVÄ; ASUKASTILAISUUDEN MUISTIO   Paikka: Kulttuurikeskus Stoa, Turunlinnantie 1 Aika: 7.2. klo 15 - 19.00   Läsnä:  Petri Leppälä, arkkitehti, ksv  Osallistujia: n. 300 henkilöä  Tilaisuuden kulku  Kaupunkisuunnitteluviraston Itä-toimisto järjesti alueella vireillä olevien ja osallistumis- ja arvi-ointisuunnitelmaan liittyvän asemakaavahankkeiden asukastilaisuuden. Itä-toimiston päällikkö Anri Linden avasi tilaisuuden esittelemällä taustatietoja ja hankkeita, minkä jälkeen tilaisuuteen osallistujat saivat esittää kysymyksiä ja keskustella valmistelijoiden kanssa. Lukuisat hankkeet oli järjestetty esille suureen auditoriosaliin planssein ja tarvittavin oheismateriaalein. Taustatieto-jen esitys toistettiin kello 17, minkä jälkeen keskustelu jatkui tilaisuuden loppuun saakka.  Vuosaaren uuden lukion asemakaavan muutos esitettiin osana Vuosaaren keskustan asema-kaavojen muutosten osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Tilaisuudessa esillä oli Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteiden materiaalia (kslk 15.11.2016) Lisäksi esillä oli pienoismalli alueesta nykytilassaan 1:1000-mittakaavassa.  Yhteenveto tilaisuudessa esitettyistä kysymyksistä ja näkemyksistä:   - Vuosaaren uuden lukion korkeus herätti keskustelua. Lukiota ei haluttu tornitalon korkeu-teen.  - Asukkaat olivat huolissaan segregaation kehityksestä. Lukio nähtiin oikeana toimena ke-hityksen hidastamisessa. - Lukion opinnoissa toivottiin ilmaisutaidon painottamista  jatkona peruskoululle. - Toivottiin panostamista kuvaamataidon tiloihin - Yhdistysten kokoontumistilat nähtiin olennaisina asukkaiden toiminnalle ja kehittymiselle. - Toivottiin musiikin tiloja opetuksen, harrastusten ja toimijoiden käyttöön - Toivottiin lukioon omaa siipeä taiteille, jota lukio voi käyttää opetukseen päiväsaikaan - Kulkuyhteyksien toiminta Urheilutalolle jatkossa tulisi huomioida - Urheilutalon näkymät ympäristöönsä eivät saisi estyä ja sen näkyvyys kaupunkikuvassa tulisi huomioida - Lukiorakennuksen vaikutukset Mosaiikkipuistoon herättivät kysymyksiä. Puiston asemaa haluttiin vahvistaa ja kehittää. 


