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Viite: Lausuntopyyntö 26.11.2019

Lausunto, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen alueen asemakaavan muutos
Uudenkaupungin kaupunki on pyytänyt lausuntoa edellä mainitusta
kaavaluonnoksesta, joka on päivätty 31.10.2019. Kaavahankkeesta on
järjestetty viranomaisneuvottelu 6.11.2019.
Asemakaavatyön tavoitteena on mahdollistaa uuden koulun, päiväkodin,
uimahallin ja monitoimihallin rakentaminen Viikaisten mäelle. Kaavaalueelle 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.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kannanotot
Suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti merkittävän rakennetun
kulttuuriympäristön (RKY) vieressä, mikä edellyttää kulttuuriympäristön
huomioimista kaavaa päivitettäessä. Suunnittelualueen rakennuksista
Viikaisten ja Pohitullin koulurakennukset on rakennusinventointien
yhteydessä arvotettu paikallisesti arvokkaaksi eli niillä on inventoinnin
perusteella suojelun tarve.
Kaavaselostuksen liitteenä oleva kaupunkikuvallinen selvitys olisi
osallisten näkökulmasta selkeämmin luettava, jos siihen sisältyisi aihetta
selostava tekstiosuus. Lisäksi vaikutuksia on kaavaselostuksessa arvioitu
vain suhteessa muutettavaan kaavaan. ELY-keskus katsoo, että tämän
lisäksi 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.
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
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laatia sen mukaiseksi. Rakentamisen ohjaus on oleellista ja tärkeä osa
kaavamääräyksiä ottaen huomioon suunnittelualueen sijainti
pienimittakaavaisen RKY-alueen vieressä.
Luonnonsuojelu
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.
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Arvoisa vastaanottaja

Seuraavat lausuntopyynnöt eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen, koska
liitolla ei ole niistä huomautettavaa eivätkä ne ole ristiriidassa Varsinais-Suomen maakuntakaavoituksen
tai muun suunnittelun kanssa:
1. Loimaan kaupunki: Niinijoen kyläalueen osayleiskaava (M165/9.12.2019)
2. Maskun kunta: Maskun kunnan rakennusjärjestysluonnos ja OAS (M149/12.11.2019)
3. Mynämäen kunta: Laiskankareen teollisuusalueen asemakaavamuutosluonnos (M155/25.11.2019)
4. Naantalin kaupunki: Hämmärön ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavanmuutos 2
(M166/13.12.2019)
5. Nousiaisten kunta: Henrikin koulun asemakaavanmuutos (M158/28.11.2019)
6. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes): Salon Mineraali Oy:n Kemiönsaaren Norrlammalan kaivospiirin kaivosluvan lakkauttaminen (M163/9.12.2019)
7. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes): Paroc Oy:n Ybbersnäs-kaivospiirin KaivNro 2989 lupamääräysten tarkistaminen (M1/3.1.2020)
8. Uudenkaupungin kaupunki: Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen asemakaavanmuutosluonnos
(M157/26.11.2019)
9. Uudenkaupungin kaupunki: Korsaaren ranta-asemakaavanmuutosluonnos (M164/9.12.2019)
10. Uudenkaupungin kaupunki: Uudenkaupungin Metsähallituksen ranta-asemakaavanmuutos 2:n luonnos (M168/20.12.2019)
11. Uudenkaupungin kaupunki: Aaholmin ranta-asemakaavanmuutos (M2/7.1.2020)
12. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Tiesuunnitelma maantien 12029 parantamiseksi uusimakka Lillholmenin silta Paraisilla (M130/8.10.2019)
13. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Marttilan Laaksosen tilan broilerikasvattamon laajentamishankkeen
ympäristövaikutusten arviointiohjelma (M150/18.11.2019)
14. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Marttilan Korimäen tilan broilerikasvattamon laajentamishankkeen
ympäristövaikutusten arviointiohjelma (M151/18.11.2019)

Varsinais-Suomen liitto

Heikki Saarento
suunnittelujohtaja

Jakelu

1. kirjaamo@loimaa.fi, 2. mika.furuholm@masku.fi, 3. kunta@mynamaki.fi, 4. kirjaamo@naantali.fi,
5. nousiaisten.kunta@nousiainen.fi, 6.–7. kaivosasiat@tukes.fi, 8.–9., 11. kirjaamo@uusikaupunki.fi,
annakaarina.lamminpaa@uusikaupunki.fi, tiina.eloranta@uusikaupunki.fi, 10. pasi.lappalainen@nosto
consulting.fi, 12.–14. kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Tiedoksi:

Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Vastine Varpen tekemään huomautukseen

1.

Asemakaavan luonnosehdotus

Suunnitellun asemakaavan muutosehdotus 30. 10. 2019 koskee uudenkaupungin li-kaupunginosan kortteleita 26, 27,
29, sekä lähivirkistysalueita , puistoja, pysäköintialueitaja katualueita. Luonnoksestanäkyy, että koko suunnitelma
aluetta koskevat selvitykset on tekemättä. Tämäjohtuu rakentamisen suunnitelmistaja alueen rakennusten
massoittelusta. Ne selviävät muutaman kuukauden kuluttua , sen jälkeen kun tarjoussuunnitelmat on saatu.

Esitämmeettä asemakaavan muutos prosessissa pidetäänmuutaman kuukaudentaukoja kilpailutilanteen ratkettua
kaava valmistellaan voittaneen urakoitsijan kanssa.
Jos asemakaavaluonnos hyväksytään nyt, niin kaavatyö on otettava uuteen käsittelyyn. On aloitettava alusta. Tähän
kuluu aikaa, mutta suunnittelutyötävoidaan rinnanjatkaa asemakaava muutoksen kanssa.

Vastine: Kaupunginarkkitehtion ollut mukanaohjaamassasuunnittelua elinkaarimallihankkeessajasiten nähnyt
suunnitelmat. Asemakaava on laadittu siltä pohjalta, että molemmat kilpailussa mukana olevat tarjoajat voivat
kaavan pohjalta toteuttaa suunnitelmansa. Kaavatyöhalutaan saadavalmiiksi ennen sopimusten laatimista.
Kaavaa ei tarvitse muuttaa voittaneen urakoitsijan suunnitelmien selvittyä.

2.

Rakennusten massoittelu ja rakennuspaikat

Rakennuttaja ei ole päättänytmihin rakennukset tullaan rakentamaan. Päätöksenmukaan ei edes tiedetä
rakennetaanko koulurakennukset yhteen tai liikuntatilat erikseen "liikuntalaaksoon". Nämä vaihtoehdot ovat niin

ratkaisevat, että asemakaavan suunnittelu tulee jatkaa vasta sen jälkeen kun päätösrakennusten paikoista on

syntynyt. Rakennusprojektisisältääuseita itsenäisestija yhdessätoimivia rakennuksiaja niiden lopullinen sijainta
edellyttää toiminnallista suunnittelua ja yhteen sovittamista, jota ei saada syntymään ennen kuin urakoitsijan
esittämätrakennuspaikkojen sijainnit on saatu .

Vastine: Viitaten edelliseen, vaikka suunnitelmia ei olekaan voitu näyttää kilpailun tässä vaiheessa laajalle joukolle,
on kaava laadittu suunnitelmissa olevien luonnosten pohjalta. Kilpailijat ovat lisäksi saaneet kommentoida kaavaa.

3.

Kaava-alue ja parkkipaikat

Kaava-alue on rajattu mielestäni väärin. Siihenpitääehdottomasti ottaa mukaan Novidan alue. Novidalla on
runsaastirakennusoikeutta, mutta kokooppilaitoksella ei ole yhtäänoppilaiden, eikä henkilökunnan

pysäköintipaikkaa. Tämä asia on ratkaistava tämän kaavaratkaisun yhteydessä. Kun Novidan tontilla on
rakennusoikeutta noin 17 000 kam2niin nykyisillä ohjeilla pitäisi autopaikkoja osoittaa tontille tai sen välittömään

läheisyyteen 200-250 pysäköintipaikkaa. Nykyinen pysäköintipaikkojen määräon osoittautunut liian pieneksi ja
pysäköintitapahtuutämännaapuritonttienalueella.
Vastine: Novidan tulee järjestää pysäköinti omalla alueellaan.

4.

Viikaistenalueen parkkipaikat

Asemakaavan luonnoksessa 31. 10. 2019 on pysäköintiratkaisut jääneetratkaisematta. Alueella on merkitty kaksi

parkkialuetta,joidenetäisyydetovatkäyttäjilleliiankaukana. Kummallakinpysäköintialueellaonomasisäänkäynti,
joten jos pysäköintialueen täynnä,niinsyntyy ylimääräistäliikennettäuuden pysäköintipaikanetsimisessä. LPA-6
on tasaista maataja helposti toteutettavissa varsintehokkaasti.

Parkkipaikka LPA-7 on täysin sopimaton pysäköintialueeksi. Kartan mukaan on korkein kohta +18, 1 ja ensimmäisen
kerroksen pysäköintitaso suunnitteen tasolla +13, 0, tämämerkitsee noin viiden metrin tasoeroa pysäköintialueilla,
jolloin tehokkuus saattaa laskea varsin alas . Asemakaavassa pitäisi määritellä eri rakennusosien autopaikkamäärät ja
niiden sijainti. Asemakaava luonnos on keskeneräisten toiveitten perusteella tehty. Autopaikkojen yhteiskäytöstäon
tehtävä selvitys. Kun rakennusten sijoittelusta ei ole tehty päätöstä kaavassa, niin se ei ohjaa tätä suunnittelua.
Nykyisessä kaavaluonnoksessa ei ole rakennusoikeutta määritelty, esimerkiksi uimahallin osalta, ei sinne myöskään
voi suunnitellarakentamista. Kokonaisuudessaanasemakaavaehdotuson niin keskeneräinen, ettei sitäkannata
käsitellä vaan se johtaa uudelleen suunnitteluun. Käsityksemme mukaan tulee niin paljon muutoksia, että
asemakaavan työskentely on aloitettava uudelleen alusta.

Vastine: Liikenne ja autopaikat on tarkasteltu kokonaisuutena ja lisäksi on laadittu liikenteellinen selvitys.
Kaavaluonnostaon ehdotukseen korjattu siten, että LPA-7on muutettu LPA-alueeksija sitäon pienennetty
ottaen alueen maastoja kasvillisuus huomioon.

5, Asemakaavaluonnoksestayleensä

Asemakaava luonnoksesta puuttuvat merkinnät purettavista rakennuksista. Purkamismerkinnät tulee esittää
asemakaavaluonnoksessa. Huomio kiinnittyi muutamaan teksti kohtaan kaavaselostuksessa. 2. 1 kohta kertoo että
"asemakaavat mahdollistavat molempien ratkaisujen toteuttamisen", aika ihmeellinen teksti. Tulisi olla "kun

rakennuttaja on tehnyt ratkaisunsa urakoitsijasta, suunnitellaan asemakaava uudelleen". Tämä merkitsee kaikkien
asioiden uudelleen selvittämisestä.

Sivu 15 kohdat 3. 1 ja 32 ovat juuri ne syyt, miksi asemakaava muutosta ei pitäisi tehdä

Vastine:Asemakaavaanei laiteta merkintöjäpurettavista rakennuksista, ne näkyvätpohjakartalla. Kaavassaei pureta
rakennuksia. Asemapiirrokseen, joka on rakennusluvan yhteydessä, merkitään purettavat rakennukset.

Vastine Eero Hennon huomautukseen asemakaavaluonnoksesta
Kaavaluonnos on aivan liian ylimalkainen, vaikka kyseessä on tässä vaiheessa luonnos .
Luonnoksessa ei oteta mitenkään kantaa rakennusten sijoitteluun kaava-alueella, jolla on suuri
merkitys alueen kokonaisuuteen ja tulevaisuuden kaupunkikuvaan sekä tonttien hyödyntämiseen
pysäköintiä ym. vart en. Näillä seikoilla on vaikutusta rakennusalojen määräytymiseen, alueen
kulkuyhteyksiin ja -reitteihin sekä mm. riittävien ulkoilualueiden ja pelastusteiden rakentamiseen .
Vastine:
Kaavassa otetaan kantaa rakennusten sijoittamisen. Kaavassa on esitetty, että rakennukset tulee
sijoittaa lähelle Viikaisten katua, jotta yhteys keskusta-alueelle ei katkea. Lisäksi on selvä jako laitettu,
että koulurakennukset sijoitetaan olemassa olevien koulurakennusten alueelle, mutta osa
urheilurakennuksista, kuten monitoimhalli ja uimahalli voidaan myös sijoittaa jäähallin jatkoksi. Lisäksi
pysäköinti on edellytetty sijoitettavaksi joko LPA-alueille tai ns. koulualueen pohjoisosaan. Lisäksi on
osoitettu liittymät tonteille, jotka tukeutuvat pääosin olemassa oleviin.

Kaavaluonnoksessa on vain ylimalkaisesti ja yleiskaavan luonteisesti mainittu eri alueiden
moninaisia käyttömahdollisuuksia, mutta asemakaavaluonnokselta vaadittava tarkempi
maankäytön käsittely on jäänyt jostain syystä tekemättä.
Vastine: Viitaten edelliseen kohtaan, kaavassa määritellään riittävällä tarkkuudella
maankäyttöratkaisut.

Kaavaluonnokseen merkityt pysäköintialueet ovat liian pieniä alueen nykyinen ja tulevaisuudessa
kaavailtu maankäyttö huomioon ottaen. Kaava-alueella tai välittömässä läheisyydessä toimii mm.
Novidan oppilaitos (300 oppilasta) ja Uudenkaupungin jäähallin (parkkipaikkoja nyt 170 kpl), joiden
laitosten pysäköintitarve tulee yhdistää kaavaillun SIHY-keskuksen käyttäjien ja työntekijöiden
paikotustarpeeseen. Ei ole uskottavaa, että kaavaluonnoksessa esitetyt LPA-6 ja LPA-7 alueet
riittävät luonnoksessa ehdotetun paikoitustarpeen 1 ap/km2 toteuttamiseen käytännössä.
Vastine: Kaava-alueen pysäköintitarve perustuu siihen, että nykyisiä pysäköinti määriä on arvioitu
suhteessa lisääntyvään käyttöön ja uusien toimintojen tuomaan lisätarpeeseen. On arvioitu, että
kaavan vaatimukset Y-7 alueella 1ap/100km2 ja YU-4 alueella 1 ap/150 km2 ovat riittävät. Lisäksi
elinkaarimallin neuvotteluissa on vaadittu, että suunnitelmissa esitetään kyseiset alueet. Novidan
pysäköinti on esitettävä Novidan alueella ja se ei kuulu tämän kaava esityksiin. Jäähallin
parkkialueen käyttö Novidan p-alueena ei ole tänäpäivänäkään mitenkään sovittu asia.
Kaavaluonnos ei anna riittävää käsitystä arvioida alueen tulevaa maankäyttöä eikä siten voi toimia
asemakaavoituksen perustana ja lisäksi tulee arvioida onko kaavaluonnos alueen voimassa olevan
yleiskaavan mukainen vai vaatiiko asemakaavan jatkovalmistelu ensin yleiskaavan tarkistamista

Vastine: Kaava-alue, johon rakentaminen mahdollistetaan nyt laadittavalla kaavalla on yleiskaavassa
kokonaisuudessa Yleistenalueitten aluetta, jolle juuri kyseinen rakentaminen on tarkoitettu.
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asia

Viranomaisneuvottelu koulukeskuksen alueen
asemakaavamuutoksesta, aloitusvaihe

paikka

Kaupungintalo Mörne, kokoushuone 326

aika
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osallistujat

Kirsti Virkki, VARELY
Aleksis Klap, Varsinais-Suomen Liitto
Paula Saarento, Maakuntamuseo
Jari Nikkari, Uudenkaupungin kaupunki
Marko Kivistö, ”
Leena Arvela-Hellén, ” (pj)
Annakaarina Lamminpää, ” (muistion laatija)

jakelu

osallistujat
Marko
Kivistö
aloitti
esittelemällä
SIHY
eli
sivistysja
hyvinvointikeskuksen hanketta. Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena
soveltaen kilpailullista neuvottelumenettelyä. Hankkeessa valmistellaan
tarjouspyyntöä, joka on tarkoitus lähettää osallistujille joulukuussa 2019.
Tarjouksen odotetaan näin ollen saapuvan maaliskuussa 2020, jolloin
päätös tarjouksen hyväksymisestä tehtäisiin toukokuussa 2020.
Kivistö selvitti, että hankkeen toiminnalliset tavoitteet on laadittu
yhteistyössä SIHY-keskuksen tulevien käyttäjien ja käyttäjäryhmien
kanssa. Hän kertoi myös Pohjoistullikadulle avatusta hankkeen DEMOtilasta, jossa suunniteltuun oppimisympäristöön voi tutustua.
Leena Arvela-Hellén esitteli kaavoituksen lähtökohtia ja laadittuja sekä
laadinnassa olevia selvityksiä. Tehtynä on rakennusinventointi
Viikaisten koulusta ja luontoselvitys Pohitullin koulun viereiseltä
alueelta, joka asemakaavassa on osoitettu s-alueeksi.
Jari Nikkari kertoi hankkeen etenemisestä ja tehtyjen päätösten
perusteluista.
Kirsti Virkki kysyi, miten kuntalaisten osallistaminen ja vuorovaikutus on
mahdollistunut ja sitä, miksi kaavamuutoksen laadintaa ei ole aloitettu
aikaisemmin.
Arvela-Hellén vastasi, että valittu hankintatapa – kilpailullinen
neuvottelumenettely – ei ole mahdollistanut kaavamuutoksen
etenemistä
luonnosvaiheeseen
aikaisemmin.
Osallistumisja
arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä maaliskuussa 2019. Todettiin,
että osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti on ollut
mahdollista esittää mielipiteitä.
Kirsti Virkki totesi, että kaavamuutoksen laadinnan yhteydessä tulee
käsitellä rakennusinventoinnissa esiin tullut suojelutarve. ELYkeskuksen luonnonsuojeluyksikkö ottaa kantaa luontoselvitykseen ja
siinä esitettyihin johtopäätöksiin.
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Paula Saarento totesi viitaten Maakuntamuseon antamaan lausuntoon,
että koulurakennuksista on laadittava rakennushistoriallinen selvitys,
jossa tarkastelu kohdistuu alueen kehittymiseen vuosikymmenien
aikana huomioiden koulurakentamisen vaiheet kansakoulusta
peruskouluun.
Saarento muistutti huomioimaan kaavamuutoksen laadinnassa, että
suunnittelualue sijoittuu aivan RKY-alueen viereen.
Arvela-Hellén totesi, että rakennushistoriallinen selvitys voidaan laatia
kaavan muutosluonnoksessa purettaviksi esitettyjen koulurakennusten
osalta.
Aleksis
Klap
kysyi,
onko
kaavamuutokseen
laadittavana
saattoliikenneselvitys. Hän pohti myös Y-7 kaavamääräystä, jossa voisi
tuoda esille hankkeessa tavoitellun monikäyttöisyyden selostamalla
korttelialueen käyttötarkoitusta laajemmin.
Klap kysyi myös rakennusten purkamisesta aiheutuvan jätteen
käsittelystä ja sijoittamisesta, ja ehdotti harkitsemaan, voitaisiinko sitä
hyödyntää alueella esim. pysäköintipaikkojen rakentamisessa.
Nikkari vastasi, että asiasta tulee päättämään aikanaan urakoitsija,
mutta samalla totesi hanketta toteutettavan ympäristövastuullisuus
huomioiden.
Todettiin,
että
kaavaselostuksessa
huomioidaan
hankkeen
kiertotalouteen liittyvät seikat.
Arvela-Hellén kertoi, että kaavamuutosta varten on laadittavana selvitys
koulukorttelin liittymäalueista Pohjoistullitieltä ja Viikaistenkadulta.
Kirsti Virkki totesi, että mikäli hanketta lähdetään toteuttamaan nykyisen
asemakaavan mukaan, tulee tässä vaiheessa kuulla rakennusluvan
käsittelyn yhteydessä Maakuntamuseota.
Virkki totesi olevan hyvä menettely, että kaavaluonnoksesta pyydetään
lausunnot, mutta jatkoi, että lausuntopyyntö tulisi esittää myös
ehdotusvaiheessa. Sovittiin, että tältä osin tehdään muutos osallistumisja arviointisuunnitelmaan.
Virkki pohti myös mahdollisuutta huomioida kokonaisvaltaisemmin
kaavamääräyksissä uudisrakennuksen laadullisiin ominaisuuksiin
liittyviä seikkoja, jolloin se palvelisi paremmin myös pitkällä aikavälillä.
Arvela-Hellén selvitti hankkeen aikataulua todeten, että kaavamuutos
on suunniteltu valmistuvan toukokuussa 2020. Kaavaluonnos on
menossa 11.11.2019 kaupunginhallituksen käsittelyyn ja tulee
lausunnoille ja nähtäville marraskuun aikana. Valtuustokäsittelyyn
kaavamuutos on suunnitelman mukaan menossa maalis-huhtikuussa.
Keskusteltiin
vielä
yleisesti
hankkeesta käydystä
julkisesta
keskustelusta ja hankkeen keskeyttämiseen tähdänneistä aloitteista
sekä piha-alueiden suunnittelusta.
Paula Saarento ehdotti, että toimijan valinnan jälkeen ja suunnittelun
tarkentuessa mm. piha-alueille mahdollistettaisiin vielä vuorovaikutteista
suunnittelua. Näin sovittiin tehtäväksi.

