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SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUKSEN ALUEEN
ASEMAKAAVAMUUTOS
II KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 26 JA 29 SEKÄ KATU-, PUISTO- SEKÄ
PYSÄKÖINTIALUEIDEN JA URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUIDEN ALUEEKSI
VARATTUJEN ALUEIDEN ASEMAKAAVAMUUTOS
Suunnittelun tavoitteet ja alue
Alueelle laaditaan kaavamuutos, jossa tutkitaan alueelle sijoittuvien toimintojen
paikat ja alueiden käyttötarkoitus sekä liikenteelliset ratkaisut. Kaavamuutos on
tullut vireille kaavoituskatsauksen 2019 yhteydessä.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että se
mahdollistaa valtuuston päättämien toimintojen sijoittumisen alueelle. 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.
Alueelle jää Pohitullin liikuntahalli sekä keskuskeittiön tilat.
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Suunnittelutilanne
Uudenkaupungin keskeisen alueen osayleiskaavassa alue on julkisten palveluiden
ja hallinnon aluetta (PY) eli pääasiallisesti kaupungin, valtion ja seurakunnan
palveluille ja hallinnolle varattu alue, jolle voidaan sijoittaa alueen toiminnoille
tarpeelliset liikenneväylät ja -alueet, virkistysalueet sekä yhdyskuntateknisen
huollon alueet.
Maakuntakaavassa alue on osoitettu keskustatoimintojen (C) ja
taajamatoimintojen (A) alueeksi.

Suunnittelualue on asemakaavassa osoitettu opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueeksi (YO) sekä urheilutoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialueeksi (YU) ja pysäköintialueeksi (LPA) sekä osittain urheilu- ja
virkistystoimintaa palvelevaksi alueeksi (VU) ja puisto- ja katualueeksi.
Osallistuminen ja aineistot
Kaavoitukseen liittyvät ilmoitukset julkaistaan Uudenkaupungin ja Vakka-Suomen
Sanomissa sekä seuraavissa paikoissa:
• Kaupunkisuunnittelun osastolla kaupungintalon 3. kerroksessa
• Passarissa osoitteessa Rauhankatu 10
• verkkosivuilla https://uusikaupunki.fi/kaavoja-nahtavilla
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi lähettää osoitteeseen
Hallinto- ja elinvoimapalvelut, Kaupunkisuunnittelu, PL 20, 23101
UUSIKAUPUNKI.
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Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti
vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
• maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
• alueella toimivat ja alueen toimintoja käyttävät
• seurat ja yhdistykset
• asiantuntijaviranomaiset
Suunnittelun taustatietoa

Alueella on tällä hetkellä olemassa Uudenkaupungin yhtenäiskoulu, joka
toimii kahdessa eri rakennuksessa eli Viikaisten koulussa ja Pohitullin
koulussa sekä Uudenkaupungin lukio, joka on Viikaisten koulussa. Lisäksi
Pohitullin koulun yhteydessä toimii keskuskeittiö sekä Pohitullin liikuntahalli.
Alueella on myös 1986 rakennettu uimahalli.
Alueen poikki kulkee merkittävä, paljon käytetty kevyenliikenteen väylä,
Koulupolku, joka yhdistää keskusta-alueeseen pohjoisen asuinalueet.
Kaava-alueen ulkopuolella on jäähalli sekä kuntoputki. Uimahallin vieressä
olevalla kenttäalueella on myös jalkapaloilijoiden käytössä oleva
tekonurmikenttä.
Alue rajautuu Uudenkaupungin arvokkaaseen puutalo-alueeseen.
Puutaloalue on määritelty RKY-alueeksi eli arvokkaaksi rakennetun
kulttuuriympäristön alueeksi. Alueen itäpuolella toimii Lounais-Suomen
kuntayhtymän keskiasteen oppilaitos Novida.
Alueelta on päätetty purkaa vanhat koulurakennukset (Viikaisten koulu ja
Pohitullin koulu) sekä uimahalli. Aluelle jää Pohitullin halli sekä
keskuskeittiön tilat.
Rakennukset on päätetty toteuttaa elinkaarihankkeena kilpailullisella
neuvottelumenettelyllä. Kilpailullissa neuvottelumenettelyssä käytävien
suunnittelua ohjaavien neuvotteluiden jälkeen laaditaan virallinen
tarjouspyyntö marraskuun 2019 alussa ja lopulliset tarjoukset saadaan
tammikuussa 2020. Aikataulussa pyritään siihen, että rakennuslupa
saataisiin tammikuussa 2021, jonka jälkeen rakentaminen voi alkaa.
Rakentaminen kestäisi n. kaksi vuotta.
Asemakaavan tavoitteena on siis mahdollistaa elinkaarihankkeena
suunniteltujen rakennusten sijoittuminen ja niiden liikenteelliset ratkaisut.
Asemakaava-alueiden käyttötarkoitukset eivät paljon muutu, mutta
rakennusten sijoittuminen alueelle saattaa muuttua. Tavoitteena on, että
kaava saadaan laadittua siinä aikataulussa, että rakennuslupa on
mahdolista myöntää tammikuussa 2021.
Alueen rakennuskanta on muilta osin nuorta paitsi Viikaisten koulun
ensimmäinen vaihe, joka on rakennettu vuonna 1957. Kaupunkisuunnittelu
on laadituttanut Viikaisten koulusta rakennuskannan inventoinnin, joka on
liitteenä. Maaperä alueella on kalliota eikä alueella ole erityisiä
luonnonarvoja. Nykyisessä kaavassa on uimahallin parkkialueen ja
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Pohitullin alueen välinen metsikkö merkitty s-merkinnällä, joka tarkoittaa
kasvillisuuden suojelua. Kaavamuutoksessa sen merkitys tarkentuu.
Olemassa olevassa kaavassa metsiköllä on ollut lähinnä visuaalinen ja
rajaava merkitys.
Ilmakuvat suunnittelualueesta
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Toimintojen yhteensovittaminen ja kohtaaminen on hankkeen tavoitteena
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Kaupunginhallitus ja -valtuusto ovat tehneet seuraavat päätökset
koskien alueen suunnittelua:
30.10.2017 kaupunginvaltuusto päätti, että rakennetaan uusi
yhtenäiskoulu/monitoimitalo Viikaisten-Pohitullinmäelle nykyisen
palloiluhallin ja keskuskeittiön yhteyteen.
Rakennuksessa tulevat toimimaan yhtenäiskoulu, lukio, oppilashuolto ja
musiikkiopisto sekä kansalaisopisto tarvittavin osin. Tilat suunnitellaan
joustavasti muunneltaviksi ja monitoimisiksi, myös esimerkiksi nuorisotyön
ja erilaisen kansalaistoiminnan käyttöön.
Edelleen kaupunginvaltuusto päätti, että rakennetaan myös uusi uimahalli
ja monitoimihalli yhtenä kokonaisuutena yhtenäiskoulun/monitoimitalon
yhteyteen tai lähialueelle. Rakentamispaikka päätetään erikseen
suunnittelun edetessä.
Monitoimitalon, uimahallin ja monitoimihallin rakentaminen päätettiin
toteuttaa elinkaarimallin mukaisesti.
12.6.2018 kaupunginvaltuusto päätti, että uuteen sivistys- ja
hyvinvointikeskukseen suunnitellaan ja rakennetaan digitaalinen
omatoimikirjasto.
18.6.2018 kaupunginhallitus päätti valita elinkaarihankkeen
konsulttipalvelutuottajaksi WSP Finland Oy:n.
29.10.2018 kaupunginvaltuusto päätti, että sivistys- ja
hyvinvointikeskukseen rakennetaan päiväkotiyksikkö.
10.12.2018 kaupunginvaltuusto hyväksyessään talousarvion vuodelle 2019
varasi vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman investointiosaan uimahallille
ja monitoimihallille 20 300 000 euroa sekä opetuksen, kasvatuksen ja
kulttuurin tiloihin 25 400 000 euroa.
28.1.2019 kaupunginvaltuusto tarkensi päiväkotipäätöstään (10.12.2018 )
siten, että päiväkodista rakennetaan viiden kotialueen yksikkö, jonka
suunnitteluperusteena on 87 hoitopaikkaa. Suunnittelussa otetaan
huomioon varaus päiväkotitilojen laajentamiseen tarvittaessa.
28.1.2019 kaupunginvaltuusto päätti, että käynnistetään
monitoimitilahankkeen kilpailutus kilpailullisena neuvottelumenettelynä.
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Työryhmät

Kilpailutukselliseen neuvotteluun laadittavat asiakirjat

Hankkeen suunnitteluvaiheessa on ollut useita eri työryhmiä, joiden mielipiteet on
otettu huomioon asiakirjoja laadittaessa. Hankkeen suunnittelussa on siis jo
osallistettu useita eri tahoja. Lisäksi kevään 2019 aikana on tarkoitus järjestää
kolme asiantuntija iltaa, joissa pureudutaan mm. pedagogiseen suunnitteluun,
liikunnan ja rakennusten tulevaisuuteen.
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Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia
muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkikuvaan,
virkistykseen, maisemaan ja liikenteeseen sekä pysäköintiin laaditaan tarvittavat
selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten
arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.
Lisätietoja
Leena Arvela-Hellén, kaupunginarkkitehti p.0500 743 087
leena.arvela-hellen@uusikaupunki.fi
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