
 
    Kaavakartta nro 12540    1 (7) Hankenro 0584_2  HEL 2014-002344  9.10.2018, täydennetty 25.5.2021 Kaupunkiympäristön toimiala   Asemakaavoitus      

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

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI 
Honkasuo, Honkasuontien asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12540)  

 Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti. 
Vuorovaikutusraportin sisältö  

Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot asemakaavan ja ase-makaavan muutoksen (kaavaratkaisu) valmisteluaikana saaduista kan-nanotoista, mielipiteistä, 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, puhelimitse 09 310 13700 ja sähköpostilla  helsinki.kirjaamo@hel.fi. 
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Kaavoituksen eteneminen 

   

Vireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2014 kaupungin aloitteesta

•suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2014 kaavoituskatsauksessa 

OAS 

•OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 25.9.–13.10.2017

•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat, Helsingin 
Uutiset -lehdessä, Vantaan Sanomat -lehdessä  ja Malminkartanon uutiskirjeessä

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus

•kaavaehdotus esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle syksyllä vuonna 2018

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

•lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen 
yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa

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

•mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot

•muistutukset ja lausunnot käsitellään lautakunnassa

Hyväksyminen

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen 

•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan

•tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä 
kirjallisesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana

•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 25.9.–13.10.2017 

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 
Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat kaava-alueen lähellä kulkevaan kaa-suputkeen ja sen asettamiin rakentamisrajoituksiin, vesihuollon putkien ja laitteiden vaatimiin tilavarauksiin, vesihuollon yleissuunnitelman laati-miseen sekä vesihuollon kapasiteetin riittävyyden tarkistamiseen. Li-säksi toivottiin, että kaupan yhteyteen varataan tila kierrätyspistettä var-ten. 
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että maakaasun siirtojohto rakentamisrajoituksineen on huomioitu, ve-sihuollon vaatimat tilavaraukset on huomioitu, vesihuollon yleissuunni-telma kustannusarvioineen on laadittu ja vesihuollon kapasiteetti on tar-kistettu. Voimassa olevassa kaavassa on varattu katutilan osa kierrä-tyspistettä varten kaava-alueen ulkopuolella, kaupan tonttia vasta-päätä. 
Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-neistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:  
 Gasum Oy 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto. 

Vastineet viranomaisten kannanottoihin  
Säilyvän korkeapaineisen maakaasun siirtojohdon edellyttämä suojae-täisyys rakennuksiin on huomioitu maankäytön suunnittelussa ja joh-dolle on merkitty johtokuja kaavakarttaan. 
Asemakaavaselostuksen liitteenä on esitetty vesihuoltokartta. Kustan-nusarvio on esitetty asemakaavaselostuksen kohdassa Yhdyskuntata-loudelliset vaikutukset. 
Voimassa olevassa kaavassa on Perhosenkierron katualueelle, kaava-alueen ulkopuolelle, merkitty paikka kierrätyspistettä varten. Paikka on nyt kaavoitettavaa liikerakennusta vastapäätä. 

Yhteenveto mielipiteestä  
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n mielipide osallistumis- ja arvioin-tisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistui alueen luontoar-voihin. Mielipiteessä esitetyt selvitystarpeet on huomioitu. Kirjallisia mielipiteitä saapui 1 kpl. 
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Vastine mielipiteeseen 
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n mielipiteessä ilmaistu huoli koh-distui Honkasuon poikki kulkevan metsäekologisen yhteyden, alueen erilaisten biotooppien sekä alueella pesivien lintujen elinolosuhteiden heikentymiseen. Lisäksi esitettiin epäily Helsingin luontotietojärjestel-män luontotietopohjan sekä alueella tehtyjen pohjaselvitysten riittävyy-destä ja ajantasaisuudesta, sekä yleisesti alueen soveltuvuudesta täy-dennysrakentamiseen. 
Vastine 
Kaavamuutosta on valmisteltu yhteistyössä Helsingin ympäristökeskuk-sen kanssa. Kaavan laadinnassa on otettu huomioon alueen läpi kulke-van metsäekologisen yhteyden säilyminen. Kesän ja syksyn 2018 ai-kana alueella suoritetaan metsäinventointi, jonka yhteydessä alueen METSO-luokitus tarkistetaan. Inventointitietoa hyödynnetään kaavan laadinnassa. 
Kevään 2018 aikana alueella on tehty sekä liito-orava että lahoka-viosammalkartoituksia. Kartoitusten alustavat tulokset on otettu huomi-oon kaavan laadinnassa. 
Kaava-alue sijaitsee osittain vuonna 2011 tunnistetun linnustollisesti arvokkaalla (arvoluokka III) Honkasuon metsäalueella. Kaavamuutok-sen myötä Honkasuon linnustoalue tulee pienenemään. Helsingin uu-dessa lintuinventoinnissa (Helsingin tärkeät lintualueet ja merkittävä lin-nusto 2017) Honkasuon aluetta ei ole tunnistettu linnustollisesti tärke-äksi ja merkittäväksi.  
Helsingin kaupunki ylläpitää luontotietojärjestelmää, joka on yhteismi-tallinen koko kaupungin osalta. Kaavan luontovaikutusten arvioinnin pohjana tulee olemaan normaaliin tapaan kaavan aikana tehdyt selvi-tykset sekä luontotietojärjestelmään kertyneet tiedot. Suunnittelun ai-kana seurataan järjestelmään mahdollisesti tulevia uusia tietoja.  
Kaavan suunnittelun edetessä maaperäolosuhteista johtuen rakenta-misaluetta on pienennetty. Vastaavasti alueelle jää suurempi yhtenäi-nen luontoalue, mikä toimii metsäekologisena yhteytenä jatkossakin.  
Kaavamuutos on voimassa olevan yleiskaavan mukainen. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 22.11.–21.12.2018 
Muistutus 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus. 
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Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ry:n muistutuksessa esitetyt huo-mautukset kohdistuivat mm. kaavaehdotuksen tietopohjan riittävyyteen luontoarvojen osalta, rakentamisen määrän vähentämiseen metsäalu-een säästämiseksi, seudullisesti tärkeään viheryhteyteen Malminkarta-nonhuipun ja Vantaan Raappavuoren välillä sekä lähivirkistysalueen kaavamääräykseen. 
Vastineet aihepiireittäin 

Kaavan vuorovaikutusraportista on puuttunut Helsingin luonnonsuojelu-yhdistyksen nimi mielipiteen ja muistutuksen antajana. Nimi on lisätty vuorovaikutusraporttiin. 
Kaavaehdotuksen tietopohjan riittävyys 
Kaavamuutosta laadittaessa on tehty laaja-alaista asiantuntijayhteis-työtä, ja käytössä on ollut sen hetkinen uusin tieto. Kuitenkin lahoka-viosammalta koskevien luontotietojen osalta karttarajaus ja siitä tehty tulkinta ei ole ollut yksiselitteinen. 
Kaava-alueelle sijoittuu lahokaviosammaleen pistemäinen esiintymä. Kaavaehdotuksen yhteydessä tehdyn asiantuntija-arvion mukaan kaava-alueella sijaitsevan esiintymän säilymisen on katsottu olevan kaavan toteutuessa mahdotonta mm. alueen esirakentamisen ja siitä johtuvan maanpinnan nousun vuoksi. Lisäksi on todettu, että kaavan toteutumisella ei ole vaikutusta Honkasuon eteläosassa sijaitsevaan pääesiintymään. 
Nähtävilläolon jälkeen ilmestyneen ja Ely-keskuksen tilaaman Uuden-maan lahokaviosammalesiintymien luokittelu ja priorisointi -raportin (Enviro 2019) mukaan kaava-alueella sijaitseva lahokaviosammal on Honkasuon merkittävän esiintymän rajauksen ulkopuolella, lajille sopi-van metsän alueella. Nämä metsäalueet kuuluvat Malminkartanonhui-pun kaava-alueeseen, ja alueet tullaan tarkastelemaan alueen kaavan laadinnan yhteydessä. 
Kaava-alueella on tehty liito-oravakartoitus vuonna 2019 (Liito-oravan levinneisyys Helsingissä 2019), jonka yhteydessä alueelta on löytynyt liito-oravan ydinalue. Kaupunki on hakenut kyseistä ydinaluetta koskien liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämistä ja heikentä-mistä koskevaa luonnonsuojelulain 49 § 3 momentin mukaista poik-keuslupaa. Ely-keskus on 24.7.2020 myöntänyt Helsingin Kaupunkiym-päristön toimialalle luvan poiketa hakemuksen mukaisesti luonnonsuo-jelulain 49 § 1 momentin mukaisesta liito-oravan lisääntymis- ja leväh-dyspaikkoja koskevasta hävittämis- ja heikentämiskiellosta. Lupa on voimassa viisi vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta alkaen. 
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Rakentamisen määrän vähentäminen puustoltaan ja lahopuustol-taan monipuolisen metsäalueen säästämiseksi 
Honkasuo sijaitsee lähellä Myyrmäen aluekeskusta, hyvien palveluiden ja joukkoliikenneyhteyksien vaikutusalueella. Asemakaavan tavoitteena on muun muassa vahvistaa Honkasuon asuntotarjontaa. Asemakaavan tavoitteena on lisäksi mahdollistaa nykyiseen kaavaan verrattuna ym-päristövaikutuksiltaan kestävämpi, taloudellisempi ja tehokkaampi ra-kentaminen toteuttamiskelpoisemmalla maaperällä. Turve- ja metsäalu-etta (noin 1 ha) on nykyisen kaavan mahdollistaman rakentamisen si-jaan osoitettu osaksi laajempaa metsäaluetta, mikä vahvistaa alueen halki kulkevaa seudullisesti tärkeää viheryhteyttä. 
Seudullisesti tärkeä metsäekologinen yhteys 
Voimassa olevan maakuntakaavan mukainen viheryhteystarve, joka osoittaa sekä virkistysalueverkostoon ja ekologiseen verkostoon kuulu-vat viheryhteydet ja –alueet, on huomioitu kaavaratkaisussa osoitta-malla alueen länsiosaan lähivirkistysalue (VL). Lähivirkistysalueen kat-sotaan turvaavan maakuntakaavan viheryhteystarpeen mukaisesti sekä alueen virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet, että arvokkaiden luon-tokohteiden säilymisen ja lajiston liikkumismahdollisuudet. Uusi ulkoilu-reitti tukee toteutuessaan yhteyden virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksia, mutta myös ohjaa alueen virkistyskäyttöä rauhoittaen muita alueita käyttöpaineelta. 
Lähivirkistysalueen kaavamääräys (VL) 
Kaavaratkaisussa on eritelty kaavamerkinnöillä toisistaan puistot (VP) ja lähivirkistysalueet (VL). VL-merkinnällä on osoitettu lähivirkistystä palvelevat alueet, kuten metsät, joita ei kuitenkaan ole tarkoitus raken-taa puistoiksi. Viheryhteys on muiltakin osin merkitty voimassa olevissa kaavoissa lähivirkistysalueeksi (VL). 

Viranomaisten lausunnot  
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat säh-könjakelumuuntamon sijoittumiseen kaava-alueelle, selostuksen liite-kartan keskijänniteverkkomerkintään, bussipysäkkiparien lukumäärään ja sijainteihin sekä yleisiin vesihuoltoverkostoihin. 
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: 
 Helen sähköverkko 
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY).  
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Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Van-taan kaupunki. 
Vastineet lausuntoihin 

Asemakaavaan on lisätty rakennusalamerkintä (mu) muuntamoa varten korttelin 33428 tontille 1.  
Selostuksen liitekartasta on poistettu keskijänniteverkon merkintä Nop-sasiiventien alueelta. 
Kaavamuutosehdotuksessa asuinrakentamisen painopiste on siirtynyt Rajatorpantien risteyksestä Perhosenkierron suuntaan nykyiseen ase-makaavaan verrattuna. On katsottu, että alueen asukkaita ja tulevaa kauppaa palvelee riittävästi Perhosenkierron länsiosaan osoitettu ja jo suunniteltu pysäkkipari. 
Julkisen nähtävilläolon jälkeinen vuorovaikutus 
HSL ja Helsingin Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu ovat käyneet näh-tävilläolon ja lausunnon laatimisen jälkeen sähköpostineuvottelun bus-sipysäkkien sijoittumisesta alueelle. HSL on ilmoittanut tyytyvänsä kaa-vaehdotuksen liikennesuunnitelmassa esitettyyn järjestelyyn. 


