
Kaavakartta nro 12619 1 (4)
Hankenro 2121_10
HEL 2018-005246
23.9.2019, täydennetty 14.1.2020

Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI

Uudenmaankatu 8-12 asemakaavan muutos (nro 12619)

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

OAS

Ehdotus

Hyväksyminen
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YHTEENVEDOT ESITETYISTÄ HUOMAUTUKSISTA JA VASTINEET NIIHIN

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo 6.8.
24.8.2018

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
valmisteluaineistosta kohdistuivat rakennuksen suojeluarvoihin. Kan-
nanotossa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä varmista-
malla, että rakennuksiin ja arvokkaisiin sisätiloihin liittyvät suojeluarvot
huomioidaan riittävällä tarkkuudella suojelumääräyksissä.

Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kaupunginmuseo

Vastineet viranomaisten kannanottoihin

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuollolla ei ollut huo-
mautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta.

Kaupunginmuseo edellyttää, että rakennuksiin ja arvokkaisiin sisätiloi-
hin liittyvät suojeluarvot tulevat suojelumääräyksissä asianmukaisesti
huomioon otettua.

Kaupunginmuseon edellyttämä purettavan siipiosan sekä sisäpihojen
dokumentointi on tehty valokuvaamalla.

Vastine

Voimassa olevan asemakaavan suojelumerkintää sr-1 on tarkennettu
seuraavalla lauseella: Rakennuksen alkuperäisosat, rakenteet, materi-
aalit ja yksityiskohdat tulee säilyttää.

Asemakaavanmuutoksen hakijalta edellytetään, että enne purkamiseen
ryhtymistä kyseinen siipirakennus dokumentoidaan kaupunginmuseon
edellyttämällä tavalla.

Yhteenveto mielipiteistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta ei
saatu mielipiteitä.
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Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 23.9. 22.10.2019

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin kaksi viranomaisen lausuntoa sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY):n lau-
sunnossa todettiin, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit
on rakennettu valmiiksi. Asemakaavan muutosehdotus ei edellytä nii-
den siirtämistä. Kaupunginmuseon lausunnossa todettiin, että asema-
kaavan muutos mahdollistaa korttelin sisällä täydennysrakentamista,
joka tiivistää korttelin rakennetta, muuttaa osaltaan sisäpihan näkymiä
ja joka edellyttää myös sisäsiiven osittaista purkamista. Kaupunginmu-
seon näkemyksen mukaan edellä mainituista muutoksista huolimatta
kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten
säilyminen tulee asemakaavamääräyksin turvatuksi.

Lisäksi Helen Sähköverkko Oy ilmoitti, ettei ole lausuttavaa.


