KAUPUNKISUUNNITTELU

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOS
ehdotus
Asemakaavan selostus, joka koskee 27.01.2020 päivättyä asemakaavakarttaa.

Asemakaavan muutos koskee:
Uudenkaupungin II kaupunginosan kortteleita 26 ja 29 ja 27 (osa) sekä lähivirkistysaluetta (urheilutoimintojen
aluetta), puistoa, pysäköintialueita ja katualuetta
Asemakaan muutoksella muodostuu:
Uudenkaupungin II kaupunginosan korttelin 26 tontti 6 (Y-7), korttelin 27 tontit 11-13 (Y-4 ja LPA-6) ja korttelin 29
tontti 2 (LPA) sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden alueet (VU-4 ja VU-5) ja lähivirkistysalue (VL) ja katualueita
tonttijako on laadittu ohjeellisena.
Vireille tulo:
Hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto . .2020, §
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Liiteasiakirjat:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavakartta ja määräykset
Kaavaselostuksen liitteet: luontoselvitys, liikennelaskenta sekä liittymätarkastelu, rakennuskannan inventointi, RHSselvitys ja kaupunkikuvallinen selvitys.
Tilastolomake
Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet sekä vastineet niihin
Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä vastineet niihin
Poistuva kaava

Kaava-alueen sijainti, alue on rajattu punaisella viivalla.
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Tiivistelmä
Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavatyön tavoitteena on mahdollistaa uuden koulun, päiväkodin, uimahallin ja monitoimihallin
rakentaminen Viikaisten mäelle. Kaava-alueelle sijoitetaan uusi yhtenäiskoulu, lukio, päiväkoti, monitoimihalli
sekä uimahalli. Alueelle sijoittuu myös kansalaisopiston- ja musiikkiopiston, nuorisotoimen sekä kirjaston
tiloja. Alueelta on päätetty purkaa vanhat koulurakennukset (Viikaisten koulu ja Pohitullin koulu) sekä
uimahalli.
Kaavaprosessin vaiheet
Kaava tuli ajankohtaiseksi, kun kaupunginvaltuusto teki päätöksen 30.10.2017, että
rakennetaan uusi yhtenäiskoulu/monitoimitalo Viikaisten-Pohitullinmäelle nykyisen
palloiluhallin ja keskuskeittiön yhteyteen. Kaupunginvaltuusto päätti, että
rakennuksessa toimivat yhtenäiskoulu, lukio, oppilashuolto ja musiikkiopisto
sekä kansalaisopisto tarvittavin osin. Tilat suunnitellaan joustavasti
muunneltaviksi ja monitoimisiksi, myös esimerkiksi nuorisotoimen ja erilaisten
kansalaistoiminnan käyttöön. Päiväkodin ja kirjaston tilojen rakentamisesta
yhtenäiskoulun/monitoimitalon yhteyteen tehdään erillinen selvitys.
Rakennetaan uusi uimahalli ja monitoimihalli yhtenä kokonaisuutena
yhtenäiskoulun/monitoimitalon yhteyteen tai lähialueelle. Rakentamispaikka
päätetään erikseen suunnittelun edetessä.
Yhtenäiskoulun/monitoimitalon, uimahallin ja monitoimihallin rakentaminen
toteutetaan elinkaarimallin mukaisesti.
Kaupunki on käynnistänyt hankintaprosessin ja valinnut osallistujat. Alun perin oli
kolme rakennusliikettä suunnittelijoineen, mutta neuvottelujen edetessä NCC/
Caverion jättäytyi pois. Kaupunki on neuvotellut kahden kanssa eli YIT ja SRV.
Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavamuutoksen kokouksessaan 11.3.2019.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 12.03.2019 ja se oli nähtävillä 21.3.-23.4.2019 välisen ajan.
Asemakaavan valmistelun yhteydessä on pidetty monia yleisötilaisuuksia hankeessta. Hanke on Uudenkaupungin
historian suurimpia yksittäisiä investointeja. Kiinnostus kuntalaisten puolelta on ollut suuri. Hanke on myös
laatiessaan asiakirjoja käynyt useita neuvotteluja käyttäjien kanssa.
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 21.11-20.12.2019.
Nähtävillä olon aikana kaavaluonnoksesta jätettiin 2 kpl kirjallisia mielipiteitä.
Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot Varsinais-Suomen liitolta sekä Varsinais- Suomen ELY-keskukselta
sekä Varsinais-Suomen maakuntamuseolta.
Kaupunginhallitus hyväksyi lausuntoihin laaditut vastineet kokouksessaan _.2020 (KH §).
Kaupunginhallitus päätti 2020 (KH §) kokouksessaan asemakaavaehdotuksen
nähtäville asettamisesta.
Asemakaavan muutos oli ehdotuksena nähtävillä MRA 27
§:n mukaisesti __
2020. Nähtävillä olon aikana kaavasta jätettiin kpl muistutuksia.
Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan 2020.

5
Asemakaavan muutos
Kaava-alueella on voimassa asemakaavat, jotka ovat vahvistettu 12.3.1979;16.6.1986;15.1.2003
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on n. 20 ha.
Asemakaavan muutoksella muodostuu:
Y-7
YLEISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE
Alueelle saa rakentaa opetustoimintaa palvelevia rakennuksia sekä päiväkodin. Näiden yhteyteen saa rakentaa
myös urheilu- ja liikuntatoimintaa palvelevia rakennuksia, kuten esim. uimahallin ja monitoimihallin.
Julkisivumateriaaleina tulee olla rappaus tai puu tai näiden yhdistelmä. Määräys ei koske jo olemassa olevia
rakennuksia.
Alueen pysäköinti tulee järjestää tontin pohjoisosaan. Tontin edessä olevalla aukiolla voi olla osittain
saattoliikennettä ja tilapäistä pysäköintiä.
Piha-alueet tulee sijoittaa siten, että huolto ja muu liikenne ei risteä niiden kanssa. Tontin itäosassa kulkeva
sisäiselle huollolle varattu alue tulee olla selkeästi erotettu Koulupolun kevyenliikenteenväylästä.
Autopaikkoja on varattava 1 ap/100 k-m2.
VU-4 URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE.
Alueelle saa rakentaa hiihto- ja kuntoputken, sekä siihen liittyviä rakennelmia. Lisäksi alueelle saa rakentaa
urheilukenttiä varten katsomotiloja.
VU-5 URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE.
Alueelle on sallittua rakentaa käytön kannalta tarpeellisia laitteita, rakenteita ja rakennuksia enintään 300 k-m2.
Alueelle voidaan osoittaa myös alueen toimintoihin liittyviä pysäköintialueita.
YU-4 URHEILUTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE.
Alueelle saa sijoittaa urheilutoimintaa palvelevia rakennuksia. Myymälä, kahvila ja toimistotiloja saa sijoittaa
tontille enintään 15 % sallitun kerrosalan määrästä. Autopaikkoja on varattava 1 kerrosalan 150 m2 kohden.
Autopaikat voidaan osoittaa LPA-6 ja LPA alueille tai Y-7 tontille.
VL

LÄHIVIRKISTYSALUE

LPA-6 (26,27) AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUE.
Suluissa olevat korttelinumerot osoittavat korttelit, joiden autopaikoille alue on varattu.
Alueelle tulee järjestää myös koulukuljetusten jättö- ja hakulaiturit linja-autoille. Korttelin 27 määräys koskee
tontteja 12 ja 13.
LPA

AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUE.

Elinkaarimallissa on suunnittelijoille annettu ohjeellinen suunnittelualue, jolle rakennus tai rakennukset tulee
sijoittaa. Asemakaava mahdollistaa poiketen olemassa olevasta kaavasta myös uimahallin- ja monitoimihallin
sijoittamisen mäelle. Se mahdollistaa myös hallien sijoittamisen jäähallin läheisyyteen. Valtuusto on linjannut
päättäessään asiasta, että rakennusten sijoittelu päätetään myöhemmin.
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Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa sen saatua lainvoiman.
1.Lähtökohdat
1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
1.1.1 Alueen yleiskuvaus
Asemakaavoitettava alue sijaitsee Uudenkaupungin puutalokortteleiden pohjoispuolella rajoittuen RKY-alueeseen
eli rakennetun kulttuuriympäristön alueeseen.

Ilmakuva (2018) suunnittelualueesta.
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Viivoitettu-alue on RKY-alue
Nykyinen Viikaisten koulu on rakennettu useassa vaiheessa. Ensimmäinen osa on tehty 1957 ja laajennus 1980.
Nykyinen Viikaisten koulurakennus on kaupunkikuvallisesti merkittävä rakennus Rauhankadun päätteenä.
Asetelman huomioiminen uudessa ratkaisussa on tärkeää. Ennen koulun rakentamista alueella on ollut kallioista
niittyä. 1700-luvun lopussa alueen eteläpuolelta on kulkenut tie. Se johti nykyisen koulutontin länsipuolella
olleelta hakamaalta Myllymäen juurella olleille taloille. Sieltä ulottui Santtionrantaan asti Viikaisten ja Pohitullin
välistä kohti luodetta levittäytyvä peltokaistale. Samanlainen aidatuista palstoista muodostuva, isompi pelto- ja
niittykaistale kurottui Viikaisten länsipuolella olleelta haka-alueelta luoteeseen. Koulukeskuksen pohjois-itä
puolella on liikunta-alueita: uimahalli, jalkapallokenttä, kunto-/hiihtoputki ja jäähalli. Itäpuolella on myös VakkaSuomen Ammatti-Instituutti. Eteläpuolella maasto laskeutuu puutalokortteleina loivasti alas kohti toria ja uutta
kirkkoa (v.1863).
Länsipuolella on pientaloalue. Puistomaisella alueella, Viikaisten mäen päällä, Rauhankadun päässä on
koulukeskus.
Viikaisten kouluun sijoittuvat luokat 7-9, lukio ja kansalaisopisto. Koulun toiminnot on jaettu toisiinsa yhteydessä
oleviin siipiin, joiden suojaan jää koulun aurinkoinen, asfaltoitu piha. Pihalla on parkkipaikkoja autoille ja
polkupyörille sekä istutuksia. Koulun länsipuolella on hiekkakenttä. Tontin luoteisosassa on Pohitullin koulu, jossa
on luokkien 1-6 opetus sekä kansalaisopiston tiloja. Koulu on rakennettu 1 974 ja laajennettu 1981 sekä 2010.
1.1.2 Luonnonympäristö
Alue on pääsääntöisesti rakennettua ympäristöä. Kuntoputken ympäristö on virkistyskäytössä ja siinä on
mäntymetsää. Uimahallin ja Pohitullin koulun väliin jää pusikoitunut mäki, joka on nykyisessä kaavassa merkitty /s
merkinnällä eli, että alueen kasvillisuus tulee säilyttää. Mäki on hieno, mutta sen visuaalinen ja virkistysarvo
tällaisena ei toimi. Siinä tulisi ottaa katajat selvemmin esille. Alueesta on tehty luontoselvitys ja siinä todetaan,
että lukuunottamatta pientä aluetta, jossa kasvaa papellorikkoa, alueella ei ole laajemman luonnonsuojelun
kannalta merkitystä.
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ilmakuva lännestä

keltaisella alueella kasvaa Papellorikkoa
1.1.3 Rakennettu ympäristö
Kaava-alueen koulurakennukset on inventoitu Varsinais-Suomen maakuntamuseon toimesta.
Liitteenä on inventointiselvitys sekä kouluista laaditut rakennushankeselvitys (RHS)
Viikaisten koulu on arvotettu paikallisesti merkittäväksi. Viikaisten koulu on rakennettu 1957 arkkitehti Veikko
Nortomaan piirustusten mukaan. Rakennusta on pohjoissivulta laajennettu Arkkitehtitoimisto
Kaupunkisuunnittelu OY:n vuonna 1979-1980 tekemien piirustusten mukaan. 1980-luvun alussa kunnostettiin
myös koko vanha koulu. Kouluun on uusittu 2011 keittiö ja siihen liittyvä ilmanvaihto sekä ruokalatilat.
Viikaisten koulun kuntoarvio on laadittu Pöyry Oy:n toimesta 2014. Kohteen huoneistoala on 8450 m2 ja tilavuus
36199 m3. Koulu on rakenteiltaan tyydyttävässä ja LVI-varusteiltaan välttävässä /tyydyttävässä kunnossa.
Tekninen nykyarvo on vuonna 2019 0,38 eli välttävä. Kuntoluokka KL 1/2.
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Viikaisten koulu
Pohitullin koulun kuntoarvio on laadittu RKM Group Oy:n toimesta 2016. Kohteen bruttoala on 8620 m 2 ja
tilavuus 36790 m3. Pohitullin koulu on rakennettu 1972-1973 ja sitä voidaan pitää melko tyypillisenä oman
aikansa arkkitehtuurin edustajana. Sitä on laajennettu v. 1981. Keittiö- ja ruokailutilat on laajennettu ja
peruskorjattu v. 2010. Kohteen kuntoluokka on ollut kokonaisuutena KL3 eli tyydyttävä. Tekninen nykyarvo
tehdyin korjauksin on vuonna 2019 0,40 eli välttävä. Peruskorjaustarve alkaa muodostua, kun tekninen nykyarvo
on alle 0,60.

Pohitullin koulu
Uimahalli on rakennettu 1986-87. Uimahallista on laadittu hankesuunnitelma vuonna 2015. Hankesuunnitelman
pohjalta on laadittu kustannusarviot kolmelle eri vaihtoehdolle. Nykyisen peruskorjaus, peruskorjaus / laajennus
ja uudisrakentaminen. Nykyisen peruskorjaus olisi maksanut 8,7 milj.€. Peruskorjaus ja laajennus 10,5 milj.€.
Uudisrakentaminen 11,4 milj.€. Kaupunginvaltuusto päätyi uudisrakentamiseen kokouksessaan 27.3.2017.
NL-Rakennuslaskenta Oy on laatinut kustannusarviot (2017) koulujen eri
vaihtoehdoista arkkitehtitoimisto Sigge Oy:n suunnitelmien pohjalta. Näiden
laskemien pohjalta kaupunginvaltuusto päätyi uudisrakentamisvaihtoehtoon
kokouksessaan 27.3.2017.
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Uudenkaupungin uimahalli
Uudenkaupungin kaupunki on teettänyt useita selvityksiä ja laskelmia Viikaistenmäen koulukiinteistöjen ja
uimahallin korjaus- ja uudisrakentamisen kustannuksista. Lisäksi on selvitetty uuden monitoimihallin
rakentamista ja sen kustannuksia. Selvitysten perusteella uudisrakentaminen on todettu peruskorjausta
edullisemmaksi vaihtoehdoksi. Lisäksi useat opettajat ja oppilaat ovat reagoineet sisäilmaongelmiin molemmissa
kouluissa.
1.2 Suunnittelutilanne
1.2.1 Maakuntakaava
Ympäristöministeriö vahvisti 20.3.2013 maakuntavaltuuston 10.12.2010 hyväksymät Loi- maan seudun, Turun
seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavat. Kaavat muodostavat yhdessä Turun
kaupunkiseudun, Salon seudun maakuntakaavojen ja Sa- lo-Lohja -oikoradan vaihemaakuntakaavan kanssa
Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaa- van.
Maakuntakaavan mukaan kaava-alue on keskustatoimintojen aluetta (C) sekä virkistysaluetta (V).
Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä on aluemerkinnällä (sra4402) keskustan ruutukaava-alue.

11

Ote Varsinais-Suomen maakuntakaavasta
1.2.2 Yleiskaava
Kaava-alueella on voimassa 1994 vahvistettu Keskeisen alueen yleiskaava, jonka mukaan kaava-alue on varattu
yleiseksialueeksi (PY), osin virkistysalueeksi (VL) ja osin yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET). Kohde alueen
eteläpuolella on yleiskaavassa rajattu Uudenkaupungin puutaloalue sr merkinnällä.

Ote Keskeisen alueen osayleiskaavasta.
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1.2.3 Asemakaava
Asemakaava-alueella on voimassa seuraavat asemakaavat:
AK 0234 II kaupunginosan kortteli 27 (Y0-3, YU-1, LPA tontit 6, 7 ja 10
kortteli 30 (Y -5, YU-2) tontit 4 ja 5
ja kortteli 32 (YU-3, LPA) tontit 1 ja 2
sekä katu- ja urheilu - ja virkistys- palvelujen alueet (VU-2).
Vahvistettu 15.12.2003
Ak 0215 II KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 26.27 JA 29 SEKÄ
KATU-JA VIRKISTYS ALUEET.
Vahvistettu 16.6.1986

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA muodostuvat korttelit n:ot 26, 29, osa korttelia n:o 27 II kaupunginosassa, kortteli
n:o 23 VI kaupunginosassa sekä niihin liittyvät liikenne-, katu- ja puistoalueet. Vahvistettu 12.3.1979

Ote ajantasa-asemakaavasta
1.2.4 Rakennusjärjestys
Uudenkaupungin uusi rakennusjärjestys on hyväksytty 12.6.2018
KV § 52 ja tullut voimaan 14.8.2018.
1.3 Pohjakartta
Alueella on ajantasainen pohjakartta ja se täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun
asetuksen 1284/99 vaatimukset.
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1.4 Maanomistus
Kaava-alue on kaupungin omistuksessa.

Ote maanomistuskartasta: Lilat alueet ovat kaupungin omistuksessa, keltaiset alueet ovat kaupungin vuokraamat
alueet.
2.Asemakaavan tavoitteet
2.1 Yleiset tavoitteet
Asemakaavatyön tavoitteena on mahdollistaa uuden sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen alueelle.
Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on päättänyt, että vanhat koulurakennukset sekä uimahalli alueelta
puretaan ja uusi koulu, uimahalli, päiväkoti sekä monitoimihalli rakennetaan tälle alueelle. Rakennukset voivat
sijaita siten, että kaikki rakennukset rakennetaan yhteen ns. koulumäelle tai sitten siten, että urheilurakennukset
rakennetaan ns. liikuntalaaksoon. Asemakaava mahdollistaa molempien ratkaisujen toteuttamisen.
2.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Maakuntakaavasta johdetut tavoitteet
Alueella on voimassa 20.3.2013 vahvistettu Varsinais-Suomen maakuntakaava. Maakunta- kaavassa alue sijoittuu
keskustatoimintojen alueelle (C). Alueen pohjoisrajalle on varattu pieni alue virkistystoimintaan.
Kaavaluonnoksen ratkaisu toteuttaa maakuntakaavaa, koska asemakaava tukee ja täydentää maakuntakaavassa
määriteltyjä taajamatoimintoja.
Yleiskaavasta johdetut tavoitteet
Kaava-alueella on voimassa 1992 hyväksytty Uudenkaupungin keskeisen alueen osayleiskaava, jonka mukaan
kaava-alue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY), lähivirkistys aluetta (VL) ja yhdyskuntateknisen
huollon aluetta (ET). Voimassa oleva asemakaavatilanne sekä vireillä oleva asemakaavatyö vastaa pitkälti
yleiskaavaa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritellyt tavoitteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kaavan tavoitteet on määritelty seuraavasti: Asemakaavamuutoksen
tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että se mahdollistaa valtuuston päättämien toimintojen sijoittumisen
alueelle. Kaava-alueelle sijoitetaan uusi yhtenäiskoulu, lukio, päiväkoti, monitoimihalli sekä uimahalli. Alueelle
sijoittuu myös kansalaisopiston- ja musiikkiopiston, nuorisotoimen sekä kirjaston tiloja. Alueelta on päätetty
purkaa vanhat koulurakennukset (Viikaisten koulu ja Pohitullin koulu) sekä uimahalli.
Alueelle jää Pohitullin liikuntahalli sekä keskuskeittiön tilat. Myöhemmin on päätetty, että myös keskuskeittiön
tilat voidaan siirtää alueella sopivampaan paikkaan.
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Muut tavoitteet
Alueelle on laadittu kaupunkikuvallinen selvitys, jossa on tutkittu mitkä ovat Uudenkaupungin ominaispiirteitä ja
miten koulurakennus tulee sijaita suhteessa puutaloalueeseen. Selvitys on liitteenä. Selvitys jaettiin ja esiteltiin
myös elinkaarimallihankeen suunnittelijoille lähtöaineistona.
Uusikaupunki on tavoitellut uuden monitoimijatalon rakentamisella julkisten palvelujen uudistamista.
Tavoitteena on koota tilat tiiviisti toistensa yhteyteen. Hyödyntämällä peruspalveluille (varhaiskasvatus ja
peruskoulu) sekä lukiolle rakennettavat tilat moniin käyttötarkoituksiin kasvatetaan tilojen käyttötehokkuutta,
joka tällä hetkellä on vaatimaton. Samalla tarjotaan tilapalveluna opistotoiminnalle (vapaa sivistystyö ja
musiikkiopisto taiteen perusopetuksen tarjoajana) tasokkaat opetuksen toteuttamisen mahdollisuudet. Edelleen
tilat rakennetaan uudella tavalla palvelemaan seuroja, järjestöjä ja yhdistyksiä sekä yrityksiä ja uusia opetuksen
muotoja alueella (projektimuotoinen oppiminen). Keskeiset yhteiskäyttöiset tilat muodostavat uudentyyppisen
kaupunkiverstaan, jossa hankkeen pääarvot (kohtaaminen ja luovuus) toteutuvat uuden tilarakenteen ja
toimintakulttuurin myötä. Liikunnan mahdollisuuksien yhdistäminen osaksi syntyvää kokonaisuutta tukee uuden
elävän kaupunkikeskuksen syntymistä.
Kiinteistöjen hallinnan ja omistamisen näkökulmasta Uusikaupunki on uudisrakentamiseen perustuvalla
vaihtoehdolla tavoitellut aiemmasta poikkeavaa mallia. Elinkaarirakentamiseen päätyminen osaltaan johtaa
uusien tilojen muodostamiseen. Keskeinen tavoiteltava piirre elinkaarimallissa on olosuhdevastuu, jota ei ole
mahdollista halutussa laajuudessa tavoittaa vanhojen rakennusosien kanssa. Kiinteistön palvelut tuotetaan
teknisen toimen käsityksen mukaan aiempaa laadukkaammin ja varmemmin ulkoistetulla mallilla, jossa
palveluntuottajalla on pitkä vastuu kiinteistön kunnossapidosta. Kunnossapidon ja kiinteistönhuollon eri tehtävät
ovat olosuhteiden näkökulmasta suhteessa toisiinsa ja näin kokonaisvastuullisella mallilla voidaan em. relaatioita
hallita aiempaa paremmin.
Toiminnallisuustekijät puolsivat uuden koulurakennuksen rakentamista peruskorjauksen sijaan
Uudenkaupungin kaupungissa tehtiin peruskouluverkkoratkaisu vuonna 2010. Toimipisteiden keskimääräistä
kokoa kasvatettiin ja karsittiin erityisesti pienet yksiköt pois. 11:stä peruskoulusta jäi pois viisi koulua. Samalla
linjattiin, että kaupungissa tulee jatkossa toimimaan kaksi yhtenäistä peruskoulua (vuosiluokat 1 - 9),
Uudenkaupungin yhtenäiskoulu ja Kalannin koulu.
Kouluverkkoratkaisussa vuonna 2010 tavoitteena oli, että perusopetusta ja lukiokoulutusta annetaan
oppilasmäärän nähden oikein mitoitetuissa sekä toiminnallisesti tarkoituksenmukaisissa ja nykyvaatimukset
täyttävissä tiloissa. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen, nuorisotyön ja liikunnan
yhteistyötä haluttiin tukea myös kaupungin tilaratkaisuilla.
Vuonna 2011 Pohitullin koulu ja Viikaisten koulu yhdistettiin yhdeksi hallinnolliseksi yksiköksi. Samalla koulun
nimettiin Uudenkaupungin yhtenäiskouluksi. Uudenkaupungin yhtenäiskoulu on yhtenäinen peruskoulu (koulussa
opiskellaan vuosiluokilla 1-9).
Viikaisten koulurakennus on tyypillinen 1950-luvun koulurakennus pitkine käytävineen ja useine portaikkoineen
sekä tasoeroineen. Rakennus on suunniteltu oman aikansa normeilla. Käytävämäisyydestä johtuen keskinäiset
etäisyydet koulun tilojen välillä ovat pitkät ja hankalat. Pitkät käytävät ja luokat käytävien varrella ovat aiempien
aikojen koulurakennusten periaatteita ja tehotontakin tilasuunnittelua. Koulurakennuksen muoto ei myöskään
palvele rakennuksen energiatehokkuutta.
Pohitullin koulurakennus on tavanomainen 1970-luvun koulurakennus. Rakennus on suunniteltu silloisten
säännösten mukaisena.
Sekä Pohitullin että Viikaisten koulukiinteistöjen todettiin olevan elinkaariensa loppupuolella. Niiden todettiin
olevan peruskorjaamattomia, eivätkä ne vastaa tämän ajan oppimisympäristöjen vaatimuksia. Lisäksi niiden
talotekniikat ovat vanhentuneet. Pohitullin ja Viikaisten koulurakennuksien tilat ja kunto eivät myöskään ole
sellaisia, että voitaisiin varmuudella todeta niiden kaikin puolin täyttävän perusopetuslain määräykset
turvallisesta opiskeluympäristöstä.
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Peruskorjattuna Pohitullin kiinteistö ja Viikaisten kiinteistö voivat toimia 10-20 vuotta koulukäytössä, kun jo sitten
taas tarvitaan korjaustoimenpiteitä tai uuden rakentamista.
Kun viime vuosikymmenen alussa ryhdyttiin pohtimaan Uudenkaupungin yhtenäiskoulun eli Viikaisten ja
Pohitullin koulurakennuksien peruskorjausta, todettiin, että Pohitullin ja Viikaisten rakennukset tulisi yhdistää tai
rakentaa uusi koulurakennus – ainakin valtaosin uusi rakennus - palloiluhalli ja valmistus- ja jakelukeittiö ja
ruokasalit voisivat jäädä. Koulutoiminnan kannalta voidaan todeta, että yhtenäisen perusopetuksen järjestäminen
toteutuu parhaiten samojen seinien sisällä – ei niinkään kahdessa erillisessä kiinteistössä.
Uuden rakentamisella todettiin saavutettavan parhaiten tulevaisuuden koulun vaatimukset erilaisille
oppimisympäristöille. Uudisrakennuksen rakentamista puolsi myös peruskorjausvaihtoehdon ennustettu korkea
peruskorjausaste.
Jo viime vuosikymmenen alussa todettiin, että nykyajan koulutilojen suunnittelussa on tarkoituksenmukaista
huomioida tilojen monikäyttöisyys, yhteistoiminnan mahdollisuudet ja iltakäytön näkökulmat. Tilat on hyvä
suunnitella koulun ja varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön toimintaa varten siten, että ne mahdollistavat alueen
yhteisöllisyyttä tukevan iltakäytön ja kulttuuri- sekä harrastustoiminnan. Tavoitteeksi asetettiin myös, että
rakennetaan monikäyttöinen tulevaisuuden palvelutarpeita vastaava kiinteistö.
Lisäksi tavoitteeksi asetettiin, että Uudenkaupungin yhtenäiskoulurakennuksen tulee olla tulevina
vuosikymmeninä toiminnallinen, turvallinen ja terveellinen. Myös muuntojoustavuutta ja energiatehokkuutta
haluttiin hakea tulevalta ratkaisulta.
Vanhasta koulukiinteistöstä on hyvin hankala suunnitella ja toteuttaa uusia tilankäyttöratkaisuja - kuten
perinteisistä luokkatilaratkaisuista luopumista ja käytävien muokkaamista oppimistiloiksi. Uuden oppimisen
mukaisen pedagogisen ajattelun toteuttaminen vanhaan kiinteistöön ei siis ole hyvin toteutettavissa.
Uudenkaupungin yhtenäiskoulun suunnittelun yhteydessä nähtiin hyvänä ottaa huomioon myös muut kaupungin
isot investoinnit - kuten uimahalli ja ison sisäliikuntahallin varaus.
Yleensä Suomessa 2000-luvulla koulurakentamisen yhteydessä on huomioitu myös varhaiskasvatuksen tarpeet.
Synergiaetujen (ruokapalvelut, kiinteistönhoito, siivous, kuljetukset, avustajapalvelut, opetus- ja kasvatuspalvelut,
sijaistamiset) vuoksi päiväkoti ja koulu sijoitetaan aina, kun se on mahdollista, samaan kiinteistöön tai samalla
tontille. Tämä pidettiin mahdollisena huomioida myös Uudenkaupungin kouluhankkeen suunnittelussa.
Tulevaisuutta kunnissa on myös liikuntaan, hyvinvointiin ja terveyteen satsaaminen mm. liikuntapaikkojen
rakentamisella. Vaikka Uudessakaupungissa on jo edellisinä vuosikymmeninä rakennettu varsin hyvin
liikuntapaikkoja, tulevaisuuden uudet tarpeet on myös huomioitava. Todettiin myös, että mikäli Uudenkaupungin
uimahalli rakennetaan uudisrakennuksena, antaa se mahdollisuuden aikatauluttaa ensiksi koulurakentamisen ja
vasta sitten uimahallin rakentamisen.
Keväällä 2017 opetus- ja kasvatuslautakunnassa todettiin, että Uudenkaupungin yhtenäiskoulun nykyinen kunto
edellyttää merkittäviä investointeja. Uuteenkaupunkiin on saatava ajanmukaiset, toiminnalliset,
muuntojoustavat, terveelliset, energiatehokkaat, talotekniikaltaan modernit ja uuden oppimisen sekä
pedagogisen ajattelun mukaiset tilat. Samalla todettiin, että on viisasta rakentaa uutta sopivan kokoista tila- ja
teknisiltä ratkaisuiltaan parempaa pikemminkin kuin remontoida kahta varsin huonokuntoista koulurakennusta.
Samaan rakennukseen voidaan silloin sijoittaa mm. nuorisotila, tiloja varhaiskasvatukselle yms.
Yhtenäiskouluratkaisun toteuttamisen perustelut ja ratkaisun vaikutus koulukiinteistölinjauksiin
Vuoden 1999 perusopetuslain uudistus poisti hallinnollisen rajan ala- ja yläasteen koulujen väliltä. Peruskoulun
jakautuminen ala- ja yläasteeseen päättyi. Tavoitteena oli oppilaan koulupolun eheyttäminen. Muutoksen
tarkoitus oli siis esimerkiksi lisätä kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan välisen nivelvaiheen yhteistyötä
koulujen välillä. Lisäksi muutoksella tuettiin oppilaille muodostuvaa turvallisuuden tunnetta, kun oppilaan ei enää
tarvitse siirtyä kesken peruskouluaikansa kouluyksiköstä toiseen. Edelleen muutoksella haettiin eri
opettajaryhmien ammattitaitojen ja vahvuuksien hyödyntämistä koko peruskoulussa ja tiedonkulun joustavuutta
asteelta toiselle siirryttäessä.
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Muutos mahdollisti samalla kokonaan uudenlaisten koulujen syntymisen, 1-9 vuosiluokkien koulujen eli
yhtenäisten peruskoulujen, toteuttamisen. Yhteen koulurakennukseen voitiin sijoittaa kaikki
oppivelvollisuusikäiset oppilaat, kun hallinnollinen raja ei enää ollut sen esteenä.
Yhtenäisen peruskoulun vahvuutena on siis mm. eri-ikäisten oppilaiden vuorovaikutuksen lisääntyminen,
positiivisen mallioppimisen toteutuminen, nivelvaihetyön edistäminen, tiedonkulun katkeamattomuus oppilaan
koulupolun aikana sekä oppimisen ja kasvun jatkumon toteuttaminen lapsen koulupolulla. Huoltajille on ollut
tärkeää palvelujen keskittyminen yhteen paikkaan. Opettajille on tärkeää oman työnkuvan monipuolisuus ja
nivelvaiheiden tiedonsiirron helppous. Oppilaiden näkökulmasta on ollut tärkeää, että ystävyyssuhteet säilyivät
pitkään samoina, kun oppilaan ei tarvitse siirtyä kouluyksiköstä toiseen. Kaverisuhteilla on oppilaille tärkeä ja
positiivinen merkitys. Hyvät kaverisuhteet ja luokan yhteishenki tukevat oppimista. Pedagogisesti yhtenäisessä
peruskoulussa kaverisuhteet näyttivät vaikuttavan koulussa viihtymiseen.
Uudessakaupungissa yhtenäinen perusopetus toteutettiin ensin Kalannin koulussa. Hyvien kokemusten jälkeen –
niin Uudessakaupungissa/Kalannissa kuin maamme muilla lukuisilla paikkakunnilla – päädyttiin myös Pohitullin
koulu ja Viikaisten koulu yhdistämään hallinnollisesti yhdeksi yksiköksi. Yhtenäisen peruskoulun nimeksi tuli
Uudenkaupungin yhtenäiskoulu. Uudenkaupungin yhtenäiskoulu aloitti toimintansa 1.8.2011. Koulu toimii yhtenä
hallinnollisena yksikkönä, joskin kahdessa koulukiinteistössä.
Kun Uudessakaupungissa tuli ajankohtaiseksi Uudenkaupungin yhtenäiskoulun rakennusten peruskorjaus tai
uuden koulurakennuksen rakentaminen, asetettiin tavoitteeksi saada Uudenkaupungin yhtenäiskoulu myös
rakenteellisesti ja fyysisesti yhtenäiseksi kouluyksiköksi. Tällä ratkaisulla tuetaan myös edellä kerrottuja
yhtenäisen perusopetuksen tavoitteita. Siis entistä parempaa nivelvaiheiden madaltumista, katkeamatonta
tiedonkulkua koko oppilaan perusopetuksen aikana, yhtenäisen koulun kulttuurin muodostumista,
moniammatillisuuden toteuttamista, oppilaan kaverisuhteiden pysyvyyttä yms. Kun koululle on mahdollista luoda
yhtenevä toimintakulttuuri, samat säännöt ja toiminnan muodot, luovat ne jatkuvuutta ja turvallisuutta
oppilaalle.
Yksi koulurakennus oppilaan koko perusopetuksen ajan antaa myös luokan- ja aineenopettajille uudet
mahdollisuudet toimia omien vahvuusalueiden mukaan. Esimerkiksi sama opettajienhuone sekä luokanopettajille
että aineenopettajille mahdollistaa paremmin kehittyvän opettajuuden ja opettajien vahvuusalueiden
hyödyntämisen oppilaiden opetuksessa. Luokanopettaja voi aiempaa helpommin työskennellä vuosiluokilla 7-9 ja
aineenopettaja vuosiluokilla 1-6.
Yksi koulurakennus kahden sijaan on yhdessä hallinnollisessa yksikössä pedagogisesti, oppilaan turvallisuuden
tunteen ja tiedonkulun joustavuuden näkökulmasta perusteltu ja tarkoituksenmukainen. Ja samalla tavoin on
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä etua siitä, että em. toiminnat ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa –
kuten on suunniteltu Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskukseen.
Uudenkaupungin yhtenäiskoulun toimiminen yhdessä kiinteistössä – kahden sijaan - on myös taloudellinen
ratkaisu. Uudenkaupungin yhtenäiskoulun oppilasmäärälle ei tarvita tiloja sitä määrää, mikä on yhteensä
Pohitullin kiinteistössä ja Viikaisten kiinteistössä. Uuteen koulukiinteistöön tulee tilaa oppilasmäärään nähden
tarvittava määrä. Tilat suunnitellaan myös monitarkoituksellisiksi, jolloin samaa tilaa käytetään moneen
tarkoitukseen – eikä perinteisen koulun tapaan vain yhteen tarkoitukseen.
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2.3 Tavoitteiden tarkentuminen ja prosessin aikana syntyneet tavoitteet
Kaavaluonnosta valmisteltaessa on käyty keskusteluja sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamisesta
kuntalaisten kanssa. Osa kuntalaisista ei ymmärrä vanhojen rakennusten purkamistarvetta ja kokonaan uuden
rakennuksen suunnittelua. Asiasta on laadittu myös kuntalaisaloite, jossa esitetään, että rakennuksia ei tule
purkaa. Kaupunginvaltuusto on kuitenkin tehnyt yksimielisen päätöksen asiasta ja kilpailullinen
neuvottelumenettely hankkeessa on käynnistetty. Aloitteet on käsitelty valtuuston kokouksessa ja niiden pohjalta
valtuusto ei muuttanut päätöksiään eikä tavoitteita.
Aloitusvaihe
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yksi kirjallinen mielipide Varsinais-Suomen
maakuntamuseolta. Mielipiteessä todetaan, että maakuntamuseo ei pidä olemassa olevien, toimivien
rakennusten purkamista perusteena suunnittellulle kaavamuutokselle. Ensisijaisesti tulee tutkia nykyisten
rakennusten hyödyntämistä tavotelluissa uusissa toiminnoissa. Riippumatta siitä mihin lopputulokseen
kaavoituksessa päädytään, tulee rakennuksista tehdä inventointia laajemmat rakennushistorialliset selvitykset
liitettäviksi kaava-aineistoon. Laadittu selvitys on kaavaselostuksen liitteenä.
Luonnosvaihe
Kaavaehdotusta on muutettu luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen. LPA -aluetta on pienennetty ja VL-alue
on lisätty. Kaavaselostukseen on liitetty liikenne- ja liittymätarkastelu raportit ja lisäksi RHS eli
rakennushanke selvitys. Kaavaselostusta on muutenkin täydennetty.

Varsinais-Suomen maakuntamuseon lausunto:
Varsinais-Suomen maakuntamuseo / alueellinen vastuumuseo on antanut lausunnon aluetta koskevasta
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 16.4.2019. Museo toteaa, että edelleen luonnosvaiheessakaan
kaava-aineistosta ei löydy selitystä sille, miksi Viikaisten ja Pohitullin koulut sekä uimahalli on tarkoitus
purkaa. Alueellisen vastuumuseon tiedossa ei ole mittavia korjaustarpeita, joilla purkamista perusteltaisiin.
Museo on edellyttänyt jo OAS-vaiheen lausunnossaan, että rakennuksista tulee tehdä kaava- aineistoon
liitettäviksi inventointia laajemmat rakennushistorialliset selvitykset. Selvitysten tarkoituksena on selvittää
alueen rakentumista ja sen rakentumiseen vaikuttaneita ilmiöitä ja yhteiskunnallista tilannetta ja siten
avata rakennusten kulttuurihistoriallista merkitystä.
Kaava- aineistosta ei löydy perusteita sille, miksi olemassa olevia rakennuksia ei voida hyödyntää alueelle
suunnitelluissa toiminnoissa. Mikäli rakennukset halutaan purkaa, kaava-aineistosta tulee löytyä perusteet
purkamiselle. Alueen kehittäminen tulee toteuttaa siten, että muutokset soveltuvat rakennettuun
ympäristöön ja kaupunkikuvaan, huomioiden erityisesti RKY-alueen liittymisen kaava-alueeseen. Kaavasta
tulee ehdotusvaiheessa pyytää alueellisen vastuumuseon lausunto.
Vastine: kaavaselostusta on täydennetty ja lisäselvityksiä on laaditut liitteeksi. Kaupunginvaltuuston
päätöstä on perusteltu selostuksen eri kohdissa rakennusten purkamisesta. Kaupunginvaltuusto päätöstä
tehdessään vertailu peruskorjauksen ja uudisrakentamisen kustannuksia ja päätyi purkamisvaihtoehtoon.
Lisäksi laaditut tutkimukset ja henkilökunnan ja oppilaiden sisäilmasta johtuvat oireilut osoittavat, että
korjaaminen on melko haasteellista. Myöskin tavoitteena oleva uuden oppimissuunnitelman mukainsen
monitoimitalon saaminen nykyisiin tiloihin ei onnistu.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen lausunto:
ELY-keskus katsoo, että vaikutuksia kulttuuriympäristöön tulee arvioida laajemmin.
Kaavaselostuksessa ei vielä ole riittävästi käsitelty kulttuuriympäristöä tai esitetty perusteita paikallisesti
arvokkaan koulurakennuksen purkamiselle. Esimerkiksi vaihtoehtojen tarkastelua ei ole kaavaselostuksessa
riittävästi kerrottu. Lausuntopyyntöasiakirjojen mukaan viranomaisneuvottelussa todetut täydennystarpeet
kulttuuriympäristön, liikenteen ja kiertotalouden osalta liitetään mukaan ehdotusvaiheessa.
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Kaavaluonnosvaiheessa ei ole vielä valittuna toteutettavaa vaihtoehtoa, joten kaavaratkaisu on tehty väljäksi,
jotta se mahdollistaa vaihtoehtoisen rakennusten sijoittelun. Kaavaehdotusvaiheessa olisi luontevaa olla
valittuna rakennettava vaihtoehto, jotta asemakaavaratkaisu voitaisiin
laatia sen mukaiseksi. Rakentamisen ohjaus on oleellista ja tärkeä osa kaavamääräyksiä ottaen huomioon
suunnittelualueen sijainti pienimittakaavaisen RKY-alueen vieressä.
Luontoselvitys on hyvin laadittu. ELY-keskus katsoo, että alueella oleva harvinainen luontotyyppi keto tulee
osoittaa luo-merkinnällä kaavakartalle. Lisäksi alueella on myös lehtolajistoa, joten autopaikkojen korttelialueen
(LPA-7) osoittaminen johonkin muualle on paras vaihtoehto. ELY-keskus katsoo, että koko metsäsaareke tulisi
osoittaa esimerkiksi VL-alueeksi ja selvittää mahdollisuudet pysäköinnin muualle sijoittamiseen.
Vastine:
Rakennusten purkaminen on perusteltu Varsinais-Suomen maakuntamuseolle laaditussa vastineessa.
LPA-7 aluetta on korjattu esitetyllä tavalla. RHS-selvitys ja liikenneselvitys ovat liitteenä.
Varsinais-Suomen liitto:
Varsinais-Suomen liitto totesi lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa kaavaluonnokseen.

Ehdotusvaihe
Täydennetään ehdotusvaiheen jälkeen…
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3.Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden arviointi
3.1 0-vaihtoehto
0-vaihtoehdoksi kutsutaan vaihtoehtoa, jossa asemakaavan muutosta ei ensinkään tehdä ts. alue rakennetaan
voimassa olevan asemakaavan mukaan.
Voimassa olevassa kaavassa mahdollistetaan palvelu- ja hallintorakentaminen ns. koulumäelle. Rakennusoikeus
alueella on n. 28 000m2. Jäljellä oleva rakennusoikeus on n. 10 000 m2. Periaatteessa rakentaminen voitaisiin
tehdä nykyisenkin kaavan puitteissa, kaavan rakennusoikeus kasvaa uudessa kaavassa tällä alueella ainoastaan n.
200 m2. Uudessa kaavassa on haluttu kuitenkin mahdollistaa myös liikuntarakentaminen ns. liikuntalaaksoon.
Uimahallin tontilla rakennusoikeus on tällähetkellä 4000 m2 ja siitä on käyttämättä n. 1400 m2. Kuntoputken
alueella, lähivirkistysalueella rakennusoikeus on 10 000 m2 ja siitä on käytetty melkein kaikki, n. 200 m2 on
käyttämättä. Kaupunkikuvallisesti Viikaisten koulu sijoittuu ja muodostaa päätteen Rauhankadulle. Sitä pyritään
painottamaan myös uudessa kaavaratkaisussa. Liikenteellisesti alueen liittymät pysyvät samassa paikassa kuin
ennenkin. Liikeennemäärät kasvavat vähän, päiväkodin saattoliikenteen ja uuden monitoimihallin
käyttäjämäärillä. Koulupolku, joka on olemassa olevassakin kaavassa, on tärkeä pohjoisesta keskustaan kulkeva
kevyenliikenteen reitti, joka jää uudessakin kaavassa tällaiseksi.
Ns. 0-vaihtoehto ei täytä kaikilta osin uuden kaavan tavoitteita ja siitä syystä kaavamuutos laaditaan. Valtuusto
harkitessaan rakennusten purkamista, halusi myös mahdollistaa uudenlaisen monitoimitalorakentamisen. Siitä
syystä projektinimenä on käytetty Sivistys- ja hyvinvointikeskusta. Rakennuksella on tavoitteena saavuttaa
monien eri ikäryhmien kohtaamispaikka. Olemassa olevat rakennukset eivät mahdollistaisi tätä niin hyvin.
3.2 Luonnosvaihtoehdon valinta
Valtuusto on päättänyt miten asiassa edetään. Valtuusto on päättänyt, että rakennus- tai rakennukset tehdään
uudisrakentamis vaihtoehdon mukaan elinkaarimallihankeena. Kaupunki on käynnistänyt kilpailullisen
neuvottelumenettelyn ja osallisina palveluntuottajina kilpailussa on mukana kaksi rakennusliikettä. Alunperin
ilmoittautui kolme rakennusliikettä, mutta yksi jättäytyi pois. Rakennusliikeiden kanssa käydään kahdeksan
erillistä neuvottelukierrosta, joiden aikana tarjouspyyntöä hiotaan. Rakennusliikeet ovat palkanneet
suunnittelijat, jotka ovat työstäneet luonnoksia hankeesta. Kilpailullinen neuvottelumenettely ei mahdollista
neuvotteluvaiheessa luonnosten laajempaa kommentointia. Siitä syystä luonnoksia ei ole mukana kaavaa
valmisteltaessa.
Kaavaluonnosvaihtoehdoksi on edellä kuvatun pohjalta valikoitunut vaihtoehto, jossa mahdollistetaan
urheilurakentaminen sekä koulujen yhteyteen tai sitten alas jäähallin taakse. Kaikissa vaihtoehdoissa halutaan,
että uimahalli olisi käytössä siihen saakka kunnes uusi valmistuu ja siitä syystä nykyisen uimahallin paikalle ei ole
mahdollistettu uudisrakentamista. Koulukukkulan ja liikuntalaakson korkeusero on otettu kaavassa myös
huomioon mahdollistamalla yhteys Koulupolun ylitse. Tarjousten saamisen jälkeen valitaan vaihtoehto, jota
aletaan rakentamaan. Tarjoukset pisteytetään ja pisteytyksen pohjalta valinta suoritetaan.
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4.Asemakaavan suunnittelun vaiheet
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Kaavamuutoksen tarve on lähinnä rakennusoikeuden kasvattaminen alueella ja rakentamismahdollisuuden
salliminen ns. urheilulaaksossa.
4.2 Suunnittelun vaiheet
4.2.1 Aloitus
Kaupunginhallitus päätti käynnistää kaavamuutoksen kokouksessaan 11.03.2019 ja kuulla osallisia. osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 21.03.-23.04.2019 välisenä aikana.
4.2.2 Asemakaavaluonnos
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 2 1 .1 1 . -2 0 ,1 2 .2 0 1 9 . Nähtävillä olon aikana kaavaluonnoksesta jätettiin 2 kpl kirjallisia mielipiteitä.
Asemakaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Varsinais-Suomen liitolta sekä Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja
Turun maakuntamuseolta.
Kaupunginhallitus hyväksyi lausuntoihin laaditut vastineet kokouksessaan . .2020 (KH __
§).
4.2.3 Asemakaavaehdotus
Kaupunginhallitus päätti
nähtäville asettamisesta.

2020 (KH §) kokouksessaan asemakaavaehdotuksen

Asemakaava oli ehdotuksena nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti .
2020. Nähtävillä olon aikana kaavasta jätettiin
kpl muistutuksia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan

2020.
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4.2.4 Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö
Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin virallisella kuulutuksella, joka julkaistiin 21.3.2019.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin lausunnot viranomaisilta. Varsinais-Suomen maakuntamuseo
antoi lausunnon osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. lausunnossa todetaan, että aineistosta ei käy ilmi, miksi
kaupunki on päättänyt purkaa kyseiset rakennukset. Mikäli Viikaisten koulu ja Pohitullin koulu sekä uimahalli
halutaan purkaa, tulee kaava-aineistoon liittää riittävät perustelut purkamiselle. Varsinais-Suomen
maakuntamuseo toteaa lisäksi lausuntonaan, että se ei pidä olemassa olevien, toimivien rakennusten
purkamista perusteena suunnitellulle kaavamuutokselle. Ensisijaisesti tulee tutkia nykyisten rakennusten
hyödyntämistä tavoitelluissa uusissa toiminnoissa. Riippumatta siitä mihin lopputulokseen kaavoituksessa
päädytään, tulee rakennuksista tehdä inventointia laajemmat rakennushistorialliset selvitykset liitettäväksi
kaava-aineistoon.
Kaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 21.3.-23.4.2019 kaupunkisuunnittelun osastolla, Passarissa sekä
kaupungin verkkosivuilla. Kaavaluonnoksesta jätettiin 2 kpl kirjallisia mielipiteitä.
Asemakaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Varsinais-Suomen liitolta sekä Varsinais- Suomen ELY-keskukselta ja
Varsinais-Suomen maakuntamuseolta.
Alueen asemakaava oli ehdotuksena nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti
. .-__ 2020. Nähtävillä olon aikana kaavasta jätettiin kpl muistutuksia.
Kaavaprosessin aikana kaavasta keskusteltiin eri viranhaltijoiden kanssa. Täydennetään…
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5 Asemakaavan kuvaus
5.1 Kaavan rakenne
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on n. 20 ha. Asemakaava muodostuu Yleisten rakennusten korttelialueesta (Y)
sekä urheilutoimintaa palvelevista alueista (YU) sekä lähivirkistysalueesta (VL) ja pysäköintiin varatuista alueista ja
katualueesta.
Liikennöinti alueille tapahtuu Pohjoistullitien ja Viikaisten kadun kautta. Katuliittymän paikka ei muutu. Ent.
uimahallin puolelle on otettu LPA-alue. Katajainen mäki, joka tällä hetkellä on melko rehevöitynyt, on merkitty
VL-alueeksi Mäellä oleva merkitä s poistetaan ja Papelorikkoa kasvava alue merkitään luo-merkinnällä.
5.2 Aluevaraukset
Aluevarausten pinta-alat ja rakennusoikeustiedot ilmenevät selostukseen liitteenä olevasta asemakaavan
tilastolomakkeesta.
5.2.1 Korttelialueet
Y-7
YLEISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE
Alueelle saa rakentaa opetustoimintaa palvelevia rakennuksia sekä päiväkodin. Näiden yhteyteen saa rakentaa
myös urheilu- ja liikuntatoimintaa palvelevia rakennuksia, kuten esim. uimahallin ja monitoimihallin.
Julkisivumateriaaleina tulee olla rappaus tai puu tai näiden yhdistelmä. Määräys ei koske jo olemassa olevia
rakennuksia.
Alueen pysäköinti tulee järjestää tontin pohjoisosaan. Tontin edessä olevalla aukiolla voi olla osittain
saattoliikennettä ja tilapäistä pysäköintiä.
Piha-alueet tulee sijoittaa siten, että huolto ja muu liikenne ei risteä niiden kanssa. Tontin itäosassa kulkeva
sisäiselle huollolle varattu alue tulee olla selkeästi erotettu Koulupolun kevyenliikenteenväylästä.
Autopaikkoja on varattava 1 ap/100 k-m2.
Alueella on rakennusoikeutta 30 000 km2 ja kerrosluku III u 2/3
VU-4

URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE.

Alueelle saa rakentaa hiihto- ja kuntoputken, sekä siihen liittyviä rakennelmia. Lisäksi alueelle saa rakentaa
urheilukenttiä varten katsomotiloja.
VU-5 URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE.
Alueelle on sallittua rakentaa käytön kannalta tarpeellisia laitteita, rakenteita ja rakennuksia enintään 300 km2.Alueelle voidaan osoittaa alueen toimintoihin liittyviä pysäköintialueita.
YU-4 URHEILUTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE.
Alueelle saa sijoittaa urheilutoimintaa palvelevia rakennuksia. Myymälä, kahvila ja toimistotiloja saa sijoittaa
tontille enintään 15 % sallitun kerrosalan määrästä. Autopaikkoja on varattava 1 kerrosalan 150 m2 kohden.
Autopaikat voidaan osoittaa LPA-alueille tai Y-7 tontille.
LPA-6 (26,27) AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUE.
Suluissa olevat korttelinumerot osoittavat korttelit, joiden autopaikoille alue on varattu.
Alueelle tulee järjestää myös koulukuljetusten jättö- ja hakulaiturit
linja-autoilla.
LPA

AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUE.

VL

LÄHIVIRKISTYSALUE
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Kaavaluonnos
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5.3 Kaavamerkinnät ja -määräykset
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5.4 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa
valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista
alueidenkäyttötavoitteista. Kun arvioidaan Viikaisten alueen kaavan suhdetta valtakunnallisiin alueiden
käyttötavoitteisiin, voidaan arvioinnin kannalta keskeisinä asioina pitää terveellistä ja turvallista elinympäristöä.
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Alue sijoittuu keskustan tuntumaan RKY-alueen pohjoispuolelle ja Kantatie 43 eteläpuolelle. Alueella on jo sinne
uudessa kaavassa osoitettuja toimintoja. Uutena toimintona sijoittuu ainoastaan päiväkoti. Opetustoimen ja
liikunnan aluevaraukset on harkittu jo 50-60-luvulla kun alueelle on alkanut rakentumaan näitä palvelevia
rakennuksia.
Tehokas liikennejärjestelmä
Kaava ei vaaranna valtakunnallisen liikennejärjestelmän eikä paikallisen liikenteen toimivuut- ta. Kaavaratkaisu
perustuu alueelle jo rakennettuun katu- ja kevyenliikenteenverkostoon. Kaavaalueen nykyiseistä liikennevirroista
on tehty laskenta. Pohjoistullitiellä ajoneuvojen määrä vuorokaudessa on n. 3000 autoa ja pyöräilijöitä on n. 100.
Koulupolulla pyöräilijöitä on n. 300. Alueelta on laaditut myös liittymistä mitoitustarkastelu. Selvitys on
kaavaselostuksen liitteenä.

Keskimääräiset arkivuorokausiliikenteet

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Kaavavalmistelussa on huomioitu olemassa olevat liikuntamahdollisuudet ja sijoitettu niiden
lisärakentamismahdollisuus myös ns. liikuntalaaksoon. Liikenteellisesti on pyritty ratkaisuun, jossa eri
liikennemuodot mahdollisimman vähän risteäisivät.
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Kaava-alue on ollut siihen saakka kunnes Viikaisten koulua alettiin rakentamaan vuonna 1957 metsä ja
kallioaluetta, jossa ei ole ollut rakennuksia. Alueella ei ole tiedossa arkeologisia kohteita. Luontoselvitys on
laadittu alueen sisällä olevasta kallioisesta katajamäestä. Luontoselvityksessä todetaan, että sillä on pieni alue,
jossa kasvaa ns. paarlastikasvia, Papellorikkoa.
Alueelle kohdistuu opetustoiminnan lisäksi virkistyskäyttötarvetta. Alueen vieressä on VL-alue, jolla on mm.
kuntoputki, jossa voi sekä hiihtää, että kävellä ja juosta sekä pelata curlingiä. Alueella on myös toimiva jäähalli
sekä vuodesta 1987 toiminnassa ollut uimahalli, joka on nyt tarkoitus korvata uudisrakennuksella.
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Uusiutumiskykyinen energiahuolto
Kaavaratkaisut eivät vaaranna valtakunnallisesti merkittävien energian siirtoverkostojen toimivuutta. Kaava ei
vaikeuta uusiutuvan energiatuotannon toteuttamista Uudenkaupungin seudulla.
5.5 Kaavan vaikutukset
Asemakaavan vaikutusten arvioinnissa verrataan ensisijaisesti asemakaavan muutoksen vaikutuksia
voimassaolevaan asemakaavaan. Asemakaavan muutoksen vaikutusten kannalta ei ole olennaisia muutoksia.
Liikennemäärät kasvavat vähän uuden 87-paikkaisen päiväkodin myötä. Lisäksi uusi monitoimihalli mahdollistaa
laajemman liikkumisen harrastusmahdollisuudet.
RKY-alueen liittymistä kaava-alueeseen on pyritty korostamaan Viikaistenkadun pohjoispuolle kaavassa
sijoittuvalla aukioalueella ja sillä, että rakennus olisi sijoitettava mahdollisimman lähelle Viikaistenkatua, jotta
Rauhankadun päätteenä voidaan nähdä samantyyppinen tunnelma, kuin mitä nykyinen rakennus edustaa.
Uusikaupunki kuuluu Kohti hiilineutraalia kuntaa –hankkeeseen (HINKU). Hankkeessa kunnat, yritykset, asukkaat
ja asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja kasvihuonekaa- supäästöjen hillitsemiseksi. HINKUkunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007
tasosta. Maankäytön suunnittelulla pyritään tukemaan HINKU-hankkeessa asetettuja tavoitteita.

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen / muutoksen suunta
Alueen sijainti Alue sijoittuu liikenteellisesti hyvin saavutettavalle alueelle
yhdyskunta- puutalokeskustan, olemassa olevien virkistysalueiden ja -kohteiden
rakenteessa
läheisyyteen.

+

Yhdyskuntarakenteen
eheys

+

Alue on kiinni olemassa olevassa yhdyskuntarakenteessa.

Vaikutukset liikenteeseen / muutoksen suunta
Liikenne-

Asemakaavan muutoksella on vain vähäisiä vaikutuksia liikenteen
kasvuun. Päiväkoti on merkittävin yksittäinen toiminta, joka lisää
liikennettä.

0

määrä ja liiken- Alueella on tehty liikenteenlaskenta, jonka pohjalta on laadittu liittymien
teen sujuvuus välityskyvyn tarkastelu.

Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen / muutoksen suunta
Yhdyskuntatekninen
huolto

Kaava-alue tukeutuu jo rakennettuun infraverkostoon. Palveluntuottajilta, 0
jotka osallistuvat kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn, on pyydetty
innovatiivisiä energiaratkaisuja.

Kaavatalous
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Kaava-alue sijoittuu jo rakennettujen infraverkostojen piiriin, joten alueen +
rakentaminen on kaavataloudellisesti edullista.

Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin / muutoksen suunta
Luonnon
monimuotoisuus

Kaava-alueella ei ole luonnonsuojelulain alaisia luontokohteita.
0
Katajamäen osassa on tehty luontoselvitys ja sillä kasvaa pienellä alueella
papellorikkoa.

VesistönAlue liitetään niin hulevesien osalta kuin muutenkin kunnalliseen
suojelu ja
verkostoon.
riskienhallinta

Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäris- töön /
muutoksen suunta
Maisema ja
Kohdealue sijaitsee maisemallisesti merkittävällä paikalla valtakunnal+
kaupunki- kuva lisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi arvioidun uudenkaupungin
puutaloalueen vieressä. Alueen maisemallista ilmettä pyritään saamaan
myös uudisrakennuksiin ja yhteyttä puutaloalueeseen ja sen identiteettiin
on korostettu liitteenä olevassa kaupunkikuvaselvityksessä.
Kaupunkikuvaselvityksessä korostetaan mm. katujen päätteitä.
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Rakennettu
ympäristö

Kaava-alueen rakennukset on inventoitu Varsinais-Suomen maakun0
tamuseon toimesta. Museon informaatioportaalin mukaan Viikaistenkoulu
on arvioitu paikallisesti merkittäviksi.

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön / muutoksen suunta
Ympäristöhäiriöt

Liikenteenmäärän kasvulla on vähäinen merkitys alueen ympäristöön.

0

Sosiaalinen
ympäristö

Kaavan sosiaaliset vaikutukset kohdistuvat yhteisöllisyyden
kasvattamiseen. Rakennuksesta on tavoitteena kohtaamispaikka eriikäisille ryhmille. Lisäksi tavoitteena on rakennuksien pidemmät
käyttöajat.

+
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Virkistys

Kaava mahdollistaa virkistyskäytön lisääntymisen.

+

5.6 Nimistö
Asemakaavan muutos ei sisällä uutta nimistöä, vanhat katujen ja tien nimet säilyvät.
Lehtorinrinne muuttuu kaavassa kaduksi.
6.0 Asemakaavan toteutus
Asemakaavan toteuttaminen mahdollistuu sen saatua lainvoiman. Tarjouspyyntö rakentamisesta ja
palveluntuottamisesta lähtee loppuvuodesta 2019. Tarjoukset saadaan maaliskuussa 2020 ja tavoitteena on, että
rakentaja sekä palveluntuottaja on valittuna toukokuussa 2020. Rakentaminen alkaisi sen jälkeen.

