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

 

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI  
 
Tervasaaren aitta asemakaavan muutos (nro 12557)  
 
 
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 
 

 
 
  

VireilletuloVireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 kaupungin aloitteesta

•suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa 

OAS OAS 

•OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 4.6.–29.6.2018 , asukastilaisuus 13.6.2018 
kaupunginmuseossa

•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Meri 
Helsinki -lehdessä

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

EhdotusEhdotus

•kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville

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

•mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot 

HyväksyminenHyväksyminen

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

•kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy kaavan arviolta keväällä 2019

•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 4.6.–
29.6.2018 

 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 

 
Kaupunginmuseo otti lausunnossaan kantaa aitan suojelumääräyksen 
sisältöön sekä aitan eteen tulevan uudisrakennuksen korkeuteen ja 
materiaaliin. Museovirasto totesi lausunnossaan, että lausunnon an-
tava viranomainen on kaupunginmuseo. Helen Oy:llä ja HSY:llä ei kan-
nanotoissaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta ollut lausuttavaa. 
 
Kannanotot tai lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:  
 

 Helen Oy  

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 Museovirasto 

 Kaupunginmuseo 
 

Vastineet viranomaisten kannanottoihin  
 

Kannanotot merkitään muistiin. Niiden perusteella ei ole tarvetta muu-
toksille osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tai valmisteluaineistoon.  
 
Kaavaan merkitään aittaa koskeva suojelumääräys sekä määräykset 
koskien uudisrakennusten korkeutta ja materiaalia kaupunginmuseon 
lausunnossaan esittämän mukaisesti.  

 
Yhteenveto mielipiteistä  

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta jätet-
tiin yksi mielipide, jossa Tervasaaren aitan kehittämistä ympärivuoti-
seen käyttöön pidettiin kannatettavana. Lisäksi mielipiteessä toivottiin 
lisärakentamisen sopeutumista aitan kulttuurihistoriallisiin arvoihin sekä 
saaren kaupunkikuvaan. Mielipiteessä otettiin kantaa huoltopysäköintiin 
ja toivottiin, että se ei muodostu kaupunkikuvassa keskeiseksi tekijäksi. 
Lisäksi toivottiin useampien vanhojen rakennusten siirtämistä Terva-
saareen.  
 
Mielipide on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että lisärakentami-
sen sovittaminen aitan suojeluarvoihin ja ympäristöön otetaan huomi-
oon kaavamääräyksissä. Huoltoajo sallitaan kaavassa, jotta ravintolan 
toiminta ja puiston huolto voidaan turvata. Ravintolan luo ei kaavassa 
osoiteta pysäköintipaikkoja. Pysäköinti on järjestettävä kaava-alueen 
ulkopuolella.  
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Kirjallisia mielipiteitä saapui 1 kpl.   
 
Vastine 
 
Mielipide merkitään muistiin. Ei aiheuta muutoksia osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmaan tai valmisteluaineistoon. 

   
 

Yhteenveto asukastilaisuudesta 13.6.2018 
 
Kruununhaan ajankohtaisten kaavahankkeiden kaavapäivystys järjes-
tettiin 13.6. kaupunginmuseon aulassa. Päivystyksessä kävi n. 10 
Kruununhaan asukasta, joista useat olivat taloyhtiöiden ja asukasyhdis-
tyksen edustajia. 
 
Kaavapäivystyksessä ravintolatoiminnan mahdollistamista ympärivuo-
tiseksi pidettiin hyvänä asiana. Paviljongin sijainti ja arkkitehtuuri herät-
tivät pääasiassa positiivista palautetta, mutta yksi kävijä ehdotti lisära-
kennusten sijoittamista vain aitan taakse, jotta aitta tulisi paremmin nä-
kyviin.  
 
Muita yksittäisiä aittaan liittyviä kysymyksiä olivat 
- Voiko rakennuksen kunnostaminen ja laajennusten rakentaminen 

olla millekään toimijalle kannattavaa?  
- Yhteistyö teatterin kanssa tärkeää. Pystyykö teatteri hyödyntämään 

aitan yhteyteen tulevia tiloja? 
 

 
 


