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

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI  Mäkelänrinteen urheilukampus, asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12490)      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 on nähtävissä Hel-singin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoises-planadi 11–13.     
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Kaavoituksen eteneminen  

     

Vireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 tontin haltijan hakemuksesta

•suunnittelusta on tiedotettu vuosien 2016 ja 2017 kaavoituskatsauksissa 

OAS
+

Luonnos 

•OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 18.4.–12.5.2017, asukastilaisuus 20.4.2017 
Mäkelänrinteen lukion tiloissa

•nähtävilläolosta ilmoitettiin kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin 
uutiset -lehdessä

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus

•kaavaehdotus esitellään lautakunnalle arviolta 13.3.2018.

•kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin 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 18.4.–12.5.2017  Yhteenveto viranomaisten kannanotoista  Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat rakennettuihin kaukolämpö- ja vesi-johtoihin ja viemäreihin sekä uusiin johtotarpeisiin, sähköaseman sijoit-tamiseen alueelle, Mäkelänkadun ilmanlaatuun ja meluhaittaan, alueen rakennusten kulttuurihistoriallisiin arvoihin, näkymiin ja kaupunkiku-vaan, alueen maaperään ja maanalaisiin rakenteisiin, tulevan asema-kaavan väljyyteen koskien koulurakennusta, asuntotuotannon lisäämi-seen ja kerrostalotuotantoon alueella, yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattujen alueiden sijoittamiseen, Vallilanlaakson arvokkaaseen lintu-kohteeseen sekä ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen huomi-oon ottamiseen valmistelussa hulevesien hallinnan ja uusiutuvan ener-giantuotannon osalta. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että teknisistä tilavarauksista, melusuojauksesta ja ilmanvaihdosta, yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattujen alueiden sijoittamisesta ja toteutuksen laatutasosta, uudisrakentamisen sijoitta-misesta, arkkitehtuurista ja toteutuksen laatutasosta, hulevesien huomi-oon ottamisesta sekä uusiutuvan energian tuotannon mahdollistami-sesta määrätään kaavaehdotuksessa. Koulurakennuksen rakennusala ja muut rakennusta määrittävät määräykset on laadittu mahdollisimman väljänä.  Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-neistosta koskien laajempaa Vallilan pohjoisosan kehittämistarkastelua saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:   
 Helen Oy  
 Helen Sähköverkko Oy 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo) 
 pelastuslaitos 
 kaupunkiympäristötoimiala (ent. kiinteistöviraston geotekninen osasto, ent. kiinteistöviraston tilakeskus, ent. kiinteistöviraston tont-tiosasto, ent. rakennusvirasto, ent. ympäristökeskus)   Vastineet viranomaisten kannanottoihin aihepiireittäin  Johtosiirrot- ja varaukset sekä muut maanalaiset tilat ja  tekniset varaukset  Kaavaehdotuksessa on esitetty maanalainen tilavaraus siirrettävälle 
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kaukolämpöjohdolle. Kaukolämpöjohdon tuennasta on esitetty periaate ja ratkaisu on hyväksytetty johdon omistajalla.   Vesihuollon johtosiirrot on selvitetty ja esitetty kaavaselostuksen liit-teenä olevassa johtokartassa. Tontin halki kulkevalle vesijohdolle on esitetty uusi sijainti ja johtokuja asemakaavassa. Asemakaavakartassa on esitetty tarvittavat johtokujat. Arvioidut kustannukset on esitetty ase-makaavaselostuksen yhdyskuntataloudelliset vaikutukset -osassa.  Urheilu- ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle määrätään sijoitettavaksi verkonhaltijan ohjeen mukainen muuntamo-tila. Uuden sähkönsiirtoaseman sijoittamista laajemmalle tarkastelualu-eelle on mahdollista tutkia.  Olemassa olevat maanalaiset tilat ja tunnelit on esitetty asemakaa-vassa. Asemakaavassa on annettu määräys maanalaisten tilojen ja ra-kenteiden huomioon ottamisesta.   Ilmanlaatu, meluhaitat, linnusto, ilmastonmuutos ja  kestävät energiantuotantomuodot  Urheilukeskus ja lukion laajennus sijoittuvat Mäkelänkadun varteen, mutta rakentaminen ei lisää kadun kuilumaisia osuuksia eikä sen arvi-oida heikentävän Mäkelänkadun ilmanlaatua. Uudet opiskelija-asunnot sijoittuvat suositusetäisyyttä kauemmas Mäkelänkadusta, joten ilmanot-tomääräys ei ole tarpeen. Urheilukeskuksen ja lukion laajennuksen YUO-kortteliin on Mäkelänkadun liikenteen haittojen vuoksi annettu määräys ilmanotosta ja julkisivuihin kohdistuvasta melutasosta, jonka perusteella voidaan määrittää vaatimus ulkovaipan kokonaisääneneris-tävyydelle.   Kaavaehdotuksen mukainen rakentaminen ei ulotu arvokkaalle linnus-toalueelle.   Asemakaavassa määrätään, että tonteille tulee laatia hulevesisuunni-telma. Hulevedet tulee viivyttää tontilla. Piha-alueilla tulee pääsääntöi-sesti käyttää vettä läpäiseviä pinnoitteita kulku-, huolto- ja pelastus-väyliä lukuun ottamatta. Kattopinnat tulee toteuttaa ensisijaisesti viher-kattoina. Tuuligeneraattorien, aurinkopaneelien tai muiden vastaavien energian keräimien integroiminen rakennuksiin on sallittua.  Rakennusalat ja -oikeudet, yleiselle jalankululle ja  pyöräilylle varattavat alueet  Koulurakennuksen rakennusala ja -oikeus on kaavaehdotuksessa mah-dollisimman väljä. Toiminnallisista syistä määrätään muun muassa 
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koulun sisäänkäynti- ja huoltopihoista sekä melusuojauksesta ja kau-punkikuvallisista syistä määrätään pääasiallinen julkisivumateriaali.  Kaavaan on merkitty asuntolatontille Mäkelänkadulta tontin 585/14 huoltotielle johtava yleiselle jalankululle ja pyöräilylle sekä alueen sisäi-selle huollolle varattu alueen osa sekä Vallilanlaaksoon johtava ylei-selle jalankululle varattu porrasyhteys. Yhteyksien toteuttamisesta on sovittu hankkeen kanssa. Koulun ja urheiluhallin tontille on merkitty yleiselle jalankululle ja pyöräilylle sekä alueen sisäiselle huollolle varat-tuja alueen osia sisäänkäyntipihan ja pysäköintialueiden järjestelyjen toteuttamisen varmistamiseksi. Aluevarausten sijoittaminen tontille yk-sinkertaistaa niiden toteutus- ja kunnossapitovastuiden sopimista.  Suojeluarvot ja uuden rakentamisen sovittaminen alueelle  Opintiellä-inventoinnin mukaan tontilla sijaitseva koulurakennus ei si-sällä suojeltavia arvoja. Rakennus on arvotettu luokkaan 3, jonka koh-teilla ei yleensä ole sellaisia rakennustaiteellisia, kaupunkikuvallisia tai historiallisia arvoja, joita tulisi asemakaavalla suojella. Luokitus on suuntaa antava.   Uudisrakentamisen suunnittelua ja sijoittelua on pyritty ohjaamaan alu-een olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen ja rakennuskantaan so-vittaen ja sen kaupunkikuvallinen laatu varmistamaan useilla eri mää-räyksillä. Tonttia täydennettäessä ei valitettavasti voida välttyä avointen näkymien menettämiseltä.  Yhteenveto mielipiteistä   Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-neistosta kohdistuivat muun muassa rakentamisen tyyppiin, määrään ja sijoitteluun, pysäköintiin ja liikenneyhteyksiin sekä alueen toimintoihin ja palveluihin. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakentamisen sovittamista alueelle ohjataan useilla määräyksillä ja Mäkelänkadun ja Mäkelänrinteen varren ympäristöä on kehitetty luon-nosvaiheen suunnitelmista.  Kirjallisia mielipiteitä koskien laajemman alueen kehittämistä saapui 20 kpl. Mäkelänrinteen urheilukampuksen kaavamuutosta koski näistä yh-teensä 16 kpl.   Vastineet mielipiteisiin aihepiireittäin  Suunnittelun lähtökohdat ja suunnittelu- ja vuorovaikutusprosessi  Alueen kehittämis- ja täydennysrakentamissuunnitelma on uuden yleis-kaavan tavoitteiden mukainen. Yleiskaavaa toteutetaan vähittäin ja alu-
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eiden ominaispiirteisiin ja mahdollisuuksiin sovittaen. Myös jo rakennet-tuja alueita ja tontteja täydennetään ja tiivistetään kaupunkimaisen ra-kenteen ja ympäristön saavuttamiseksi niiltä osin, missä tähän on tar-vetta ja mahdollisuuksia.  Mäkelänrinteen lukion tontin kehittäminen on kytketty laajempaan alu-eelliseen tarkasteluun pyrkimyksenä kehittää Vallilan pohjoisosaa ko-konaisuutena. Alueen suunnittelua on tehty yhteistyössä usean eri ton-tin haltijan kanssa sovittaen yhteen useita eri näkökulmia, rajoitteita ja tavoitteita. Tarkastelualueen muiden tonttien samoin kuin sen ulkopuo-listen alueiden kehittäminen ratkaistaan erillisissä hankkeissa. Kaava-muutoshankkeen vuorovaikutus on järjestetty lain edellyttämällä ta-valla.  Opiskelija-asunnoille on tarve kaikkialla Helsingin alueella ja erityisesti urheileville opiskelijoille suunnattujen asuntojen toteuttaminen osaksi urheilukampusta voidaan katsoa monipuolistavan tarjontaa ja tukevan kampuksen toimintaa.  Uusien rakennusten rakennustyyppi, sijoittaminen ja koko  Rakennusten sijoittelulla pyritään muodostamaan katutilaa Mäkelän-rinne-kadulle parantaen kadun ja sen jatkeena olevan huoltoväylän ja portaan ulkoasua ja käytettävyyttä. Rakentamisen ulottaminen kiinni Mäkelänkatuun ei ole mahdollista hankkeen esittämällä pysäköintirat-kaisulla.  Opiskelija-asuntojen rakennuttamisesta vastaava Hoas on päätynyt pistetaloratkaisuun muun muassa matalan hintatason saavuttamiseksi. Pistetaloratkaisun voidaan katsoa sopivan nykyisen pistetaloalueen lai-dalle. Rakentamisen laajuus on määrittynyt rakennuttajan tarpeiden ja rakentamiselle, huolto- ja pihatoiminnoille käytettävissä olevan alueen mukaan.   Vallilanlaakson reuna ja rakentamisen muodostama silhuetti on huomi-oitu suunnittelussa ja tulevat rakennukset pyritään sovittamaan osaksi nykyistä rakentamista. Reuna-alueen selkiyttämisen vuoksi rakentami-sen ulottaminen puistoon rajallisissa määrin katsotaan perustelluksi.  Liikenne ja pysäköinti  Kävely- ja pyöräily-yhteyksiä urheilukeskuksen tontilla sekä Mäkelän-rinne-kadulla ja sen jatkeella parannetaan ja selkiytetään. Viheraluever-kostosuunnitelma Vistran mukainen kulkuyhteys pitkin Mäkelänrinnettä alas laaksoon on toiminut yhtenä suunnittelun lähtökohtana.  
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Kiinteistön kehittäjä vastaa kiinteistön huoltoliikenteen ja -pysäköinnin suunnittelusta ja järjestämisestä. Pysäköinti ratkaistaan tontilla maanta-sopysäköintinä pääasiassa kustannussyistä. Urheilukeskuksen vieraili-joiden paikoitus on keskitetty tontin Mäkelänkadun puoleiselle reunalle, minkä lisäksi keskuksen henkilökunnan paikkoja on mahdollista sijoit-taa erilliselle huoltopihalle. Koulun oppilaita tai opiskelija-asumista var-ten ei vaadita osoitettavaksi pysäköintipaikkoja. Lähialueella on muuta-mia kadunvarsipaikkoja asuntolakiinteistön asukkaiden ja vierailijoiden käyttöön. Tontti on erinomaisten julkisten liikenneyhteyksien varrella eikä sijainniltaan edellytä autolla liikkumista.  Mäkelänrinteen puoleinen osuus ratatunnelista on suunniteltu hyödyn-nettäväksi juoksuratana eikä se siten ole käytettävissä pysäköintiin tai julkiseksi pyöräily- ja/tai kävely-yhteydeksi. Junatunnelin käyttöä pyörä-väylänä koskevan valtuustoaloitteen käsittely on päättynyt eikä tunnelin katsota soveltuvan pyöräväyläksi muun muassa sen Teollisuuskadun päädyn korkeusaseman vuoksi. Ratatunnelia ei ole tarkoitus hyödyntää raitiovaunuille, sillä näille on suunnitteilla vaihtoehtoinen maanpäällinen reitti.  Vallilanlaakson pysäköintitilanteeseen ratkaisuksi ehdotetun uuden py-säköintilaitoksen suunnittelu Mäkelänkadun toiselle puolelle ei ole hankkeena aktiivinen. Alueella on jo toiminnassa yleinen pysäköintilai-tos.  Toiminnot ja palvelut alueella  Kaavamuutoksen tavoitteena on lukion toimintamahdollisuuksien pa-rantaminen vastaamalla lukion kasvaviin tilatarpeisiin sekä urheilukam-puksen toteuttamisen mahdollistaminen varaamalla rakennusoikeutta urheiluhallille ja urheilevia opiskelijoita palvelevalle asuntolarakennuk-selle. Koulun tiloissa toimii ilta-aikaan Helsingin aikuislukio. Kaavamuu-toksen toteuttaminen lisää koulutus- ja liikuntapalveluja alueella sekä synnyttää oletettavasti muutamia uusia työpaikkoja. Opiskelija-asuntola ei aiheuta merkittävää kuormitusta alueen päivähoito- ja peruskoulupal-veluille.  Urheilu- ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle saa sijoittaa myös muita palvelu- ja toimitiloja. Urheilukeskuksen kehittäjän suunnitelmiin ei kuulu julkisten suihku- ja aputilojen tarjoaminen Valli-lanlaakson liikuntapaikkojen käyttäjille, joskaan kaavaehdotus ei estä toteuttamasta näitä.  Yhteenveto asukastilaisuudesta 20.4.2017  Mäkelänrinteen kaavamuutoksen luonnossuunnitelmat esiteltiin osana alueen kokonaistarkastelua ja asukastilaisuus järjestettiin usealle alu-
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een rakennushankkeelle yhteisenä. Asukastilaisuudessa kaavamuutok-sen valmistelija esitteli alueen kehittämisen lähtökohdat, tavoitteet ja kokonaistarkastelun sekä käynnissä olevat hankkeet yleispiirteisellä ta-solla. Lisäksi esitettiin kaavoituksen ja rakentamisen alustava aikataulu ja osallisten vaikutusmahdollisuudet. Esittelyä seurasi keskustelu alu-een kehittämisen mahdollisuuksista, tarpeista ja rajoittavista tekijöistä. Huolenaiheita esitettiin Mäkelänrinteen kehittämisen osalta muun mu-assa ratatunnelin käyttöön ja Vallilanlaakson pysäköintitilanteeseen liit-tyen. Alueen aktiivisten rakennushankkeiden edustajat (Uintikeskus, urheilukeskus ja lukio, opiskelija-osakunnat, Pohjola Rakennus Oy) oli-vat järjestäytyneet omiin pisteisiinsä suunnitelmiensa esittelemiseksi ja näistä keskustelemiseksi.  


