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Kaupunkiympäristön toimiala   
Asemakaavoitus   

 

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

 

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI 
 
Jätkäsaari, Saukonkanavan etelänpuoleiset korttelit, asemakaavan muutos (nro 12555)  
 

 
 
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. 

 
 

  



   2 (4) 
 
 
 

 
 

Kaavoituksen eteneminen 
 

 
 
  

VireilletuloVireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018  kaupungin aloitteesta

•suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa 

OAS OAS 

•OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 17.8.–31.8.2018

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

•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 17.8.–
31.8.2018. 

 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 

 
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat vesihuoltoverkostoon. Kannanotoissa 
esitetyt asiat eivät suoranaisesti koske tätä asemakaavanhanketta. 
 
Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:  
 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
 

 
Vastineet viranomaisten kannanottoihin  

 
Kannanotossa todettiin, että jos alueen muutokset aiheuttavat merkittä-
vää muutostarvetta vesihuoltojärjestelmille, tulee ratkaisuja tarkistaa 
yhteistyössä HSY:n kanssa. Vesihuoltoverkostot on pääosin jo raken-
nettu, eikä asemakaavamuutoksessa esitetty ratkaisu aiheuta merkittä-
viä muutoksia vesihuoltojärjestelmille. 
 

 
Yhteenveto mielipiteistä  

 
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat rakennuksen maksimikorkeuden nostamiseen. 
Mielipiteet eivät suoranaisesti koske tätä asemakaavahanketta.  
Kirjallisia mielipiteitä saapui 1 kpl. 

   
 

Vastineet mielipiteisiin aihepiireittäin 
 
Rakentamiskorkeus 
 
Mielipiteessä esitettiin tässä asemakaavassa noudatettavan voimassa-
olevaa Saukonlaiturin asemakaavaa, jossa rakentamiskorkeus laskee 
rantaa kohti.  
 
Vastine 
 
Asemakaava noudattelee Saukonlaiturin asemakaavassa määriteltyä 
rakentamisen korkeutta. 
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Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 18.3–1.4.2019  

 
Muistutukset ja kirjeet 

 
Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. Nähtävilläoloajan ulkopuo-
lella ei saapunut kirjeitä.  
 

Viranomaisten lausunnot  
 
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisen lausunto sen ollessa julkisesti 
nähtävillä. Lausunnossa esitetyt huomautukset kohdistuivat jätehuonei-
siin ja kierrätyspisteiden sijantiin. 
 
Lausunto saatiin seuraavilta taholta: 
 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)  
 

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Sähkö-
verkko Oy ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
 

Vastine lausuntoon 
 
Asemakaavassa on määrätty, että jätehuoneet ja jätteen putkikuljetus-
järjestelmän kierrätyspisteet tulee sijoittaa rakennukseen. Toimintojen 
tarkempi sijoitus ratkaistaan rakennussuunnittelun yhteydessä. 
 
 
 
 


