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C: Mosaiikkipuisto  

”Mosaiikkipuisto ympäristöineen muodostaa keskusta-alueen laajimman viheralueen 

toimien osana Sipoonkorvesta Kallahteen ulottuvaa viheryhteyttä. Mosaiikkipuiston 

eteläreunaan valmistuu Vuosaaren uusi lukio tavoitteellisesti syyslukukaudeksi 2021 tarjoten 

julkista tilaa viherkatoillaan puistoalueen vahvistamiseksi. Tavoitteellisesti puistoaluetta 

kehitetään vehreäksi ja toiminnalliseksi kulkuyhteyksien kohtaamispaikaksi.” 

 

 

Kiinnitämme asemakaavoittajan huomiota kaupunkiympäristölautakunnan yksimieliseen 

päätökseen (12.12.2017) 

” – että yleiskaavan ensimmäisen vaiheen jatkosuunnitteluun liittyen tehdään tarvittavat 

luontoinventoinnit ja turvataan arvokkaat luontokohteet. Jatkosuunnittelussa luodaan 

edellytykset sille, että virkistys- ja viherverkoston investoinnit voidaan toteuttaa samassa 

yhteydessä muun kaupunkirakenteen toteuttamisen kanssa.” 

 

Mosaiikkipuiston arvo Helsingin ja Vuosaaren metsä- ja puustoisen verkoston osana on 

selvitettävä luontoinventoinnin ja ympäristövaikutusten arvioinnin keinoin. 

 

Viherkatot saattavat tarjota ”julkista tilaa puistoalueen vahvistamiseksi”, mutta ne eivät 

vahvista eivätkä korvaa metsäluontoa. Parhaimmillaan viherkatot saattavat vahvistaa 

niittyluontoa ja niittyistä verkostoa ja toimia lentävien hyönteisten ja perhosten 

elinympäristön vahvistamiseksi ja soveltua niiden kulkuyhteyksien kohtaamispaikaksi. Metsä 

ei kuitenkaan voi jatkua kattojen kautta, eivätkä viherkatot korvaa investointina puustoa ja 

metsää, jotka rakennusten tieltä on raivattu. 

 

OAS:ssa ei ole mainittu mitään suunnittelualueen kautta kulkevasta Yleiskaavan 

teemakartan "Kaupunkiluonto" mukaan kehitettävästä metsäverkostoyhteydestä 
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Kallahdesta Pohjavedenpuiston kautta Mustavuorelle (ja edelleen Sipoonkorpeen). Tämä 

ensiarvoisen tärkeä metsäverkostoyhteys on suunnittelualueen lounaisosassa, Ulapparaitin 

ja Mosaiikkiraitin risteysalueella, pahasti katkonainen. Metsän kuvitellaan voivan jatkua 

Kallvikintien alikulun kautta umpikorttelin läpi ja Vuosaarentien yli Vuosaaren 

keskuspuistoon. Nykyiselläänkin kyseenalainen Vuosaarentien ylitys tulee metsälle ja metsän 

väelle ylivoimaiseksi tielle suunnitellun pikaratikan reitin takia. Vuosaarentien alikulku 

Mosaiikkipuistosta keskuspuistoon on avainasemassa metsän pohjoiseen jatkumisen 

kannalta, Vuosaaren niemiltä Mustavuoreen ja Sipoonkorpeen asti. Myös metsän jatkumisen 

mahdollistavat luontoreitit alikululle on turvattava. Puistoaluetta ei pidä kehittää vain 

ihmisten ”toiminnalliseksi kulkuyhteyksien kohtaamispaikaksi”, virkistysalueena, vaan 

suunnittelualueen luontoarvot, ennen kaikkea viherverkostoarvot, on turvattava. 

Suunnitelmaan sisällytettävän viherverkoston investointisuunnitelman avulla tätä 

yleiskaavan mukaan kehitettävää metsäverkostoyhteyttä voidaan kehittää. 

 

Mosaiikkipuiston asemakaavoittajan on syytä tutustua noudatettavaksi tarkoitettuun 

julkaisuun Metsä- ja puustoinen verkosto: Opas verkoston huomioimiseksi Helsingin 

kaupunkisuunnittelussa (Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:5, 

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-05-19.pdf). 
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Helena Saarikoski, puheenjohtaja 

Puh. 045 679 5527 
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