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Asemakaavoitus   

 

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

 

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI 
 
Markkinatie 19 asemakaavan muutos (nro 12523)  
 
 
 
Vuorovaikutusraportin sisältö  
 

Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot asemakaavan muutok-
sen (kaavaratkaisu) valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipi-
teistä, muistutuksista ja lausunnoista (huomautukset) sekä vastineet 
niihin. 
 
Jäljennökset kaikista kaavan valmisteluaikana saaduista kannan-
otoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista ovat nähtävissä 
Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11–13. 
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Kaavoituksen eteneminen 
 

 
 
  

Vireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 tontin omistajan hakemuksesta 

OAS 

•OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 12.6.–11.8.2017

•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus

•kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville

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

•mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot 

Hyväksyminen

•mielipiteisiin, lausuntoihin ja muistutuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka 
löytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat

•kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy kaavan arviolta kesällä vuonna 2018 

•tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä 
kirjallisesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana sekä niille, jotka 
ovat mielipiteen tai muistutuksen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai 
postiosoitteensa

•hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen

•kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on 
hylätty. 
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YHTEENVEDOT ESITETYISTÄ HUOMAUTUKSISTA JA VASTINEET NIIHIN 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo 12.6.–
11.8.2017. 

 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 

 
Viranomaisen kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistui suojeltavaan rakennukseen sekä uudis-
rakennusten sopeuttamiseen tontille. Kannanotossa esitetyt asiat on 
otettu huomioon kaavatyössä siten, että olemassa oleva rakennus suo-
jellaan sr-2 merkinnällä ja uudisrakennusten kokoa ja ulkonäköä ohja-
taan asemakaavamääräyksillä. 
 
Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:  
 

 Helen Oy  

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 kaupunginmuseo 
 
Helen Oy:llä ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuollolla 
ei ole huomautettavaa. 
 

Vastineet viranomaisten kannanottoihin  
 
Kaupunginmuseo katsoo, että tontilla sijaitsevalla rakennuksella on 
kulttuurihistoriallisia arvoja, joten se on merkitty rakennustaiteellisesti, 
paikallishistoriallisesti ja aluekokonaisuuden kannalta arvokkaaksi ra-
kennukseksi (sr-2). Kannanotossa esitetään, että uusien pientalojen on 
huomioitava Villa Oksanen materiaali- ja muotovalinnoissa sekä jää-
tävä alisteiseksi sille. Uudisrakennusten kokoa, muotoa, materiaaleja ja 
värejä ohjataan asemakaavamääräyksellä. Lisäksi kannanotossa mai-
nitaan, että tontilla oleva puusto ja muu kasvillisuus tulisi hyödyntää 
mahdollisuuksien mukaan. Piha-aluetta koskevalla kaavamääräyksellä 
pyritään säilyttämään olemassa olevaa puustoa, pihan muuta kasvilli-
suutta ja rakenteita sekä ohjaamaan materiaali- yms. valintoja muutos-
töiden yhteydessä. 
 

Yhteenveto mielipiteistä  
 
Kirjallisia mielipiteitä ei saapunut. 

   
 


