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Kaupunkiympäristön toimiala   
Asemakaavoitus   

 

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

 

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI 
 
Hallituskatu 1, katualueen asemakaavan muutos (nro 12590)  
 
 
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 viereisen tontin omistajan hakemuksesta

OAS 

•OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 7.5.–28.5.2018

•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä ja 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 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 7.5..–
28.5.2018 

 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 

 
Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat läheisyydessä sijaitsevien valtion ra-
kennusten turvallisuuteen sekä kehittämiseen, alueella sijaitsevaan 
maanalaiseen arkeologiseen kulttuuriperintöön sekä alueella sijaitse-
vien yleisten vesihuoltolinjojen huomioimiseen kaavoituksessa ja ra-
kentamisessa. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaava-
työssä siten, että kaavan rajauksessa sekä määräyksissä otetaan huo-
mioon kadun alueella sijaitsevat vesijohdot ja sovitetaan yhteen valtio-
neuvoston tarpeet. 
 
Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:  
 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 Senaatti-kiinteistöt 

 Helsingin kaupunginmuseo 
 

Vastineet viranomaisten kannanottoihin  
 
Alueella sijaitseva yhdyskuntatekniikka sijoitetaan maanalaisen tilan ja 
kadun väliseen kerrokseen. Johtosiirrot tehdään hankkeen kustannuk-
sella. Maanalaisen tilan suunnittelua tarkennetaan yhteistyössä Se-
naatti-kiinteistöjen kanssa. Kiinteän muinaisjäännöksen dokumentointi 
ja siihen kajoaminen sovitaan yhteistyössä Museoviraston kanssa ja 
kuvataan selostuksessa. 


