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Hankenumero 0942_12 
Asemakaavakartta nro 12811 

Vuorovaikutusraportin sisältö 

Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot asemakaavan ja ase-
makaavan muutoksen (kaavaratkaisu) valmisteluaikana saaduista kan-
nanotoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista (huomautukset) 
sekä vastineet niihin. Vuorovaikutusraporttia täydennetään kaavapro-
sessin edetessä. 

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 2019 tontin omistajan hakemuksesta 
 

▼ 

OAS 

• OAS ja kaavaluonnos nähtävillä 15.4.–11.5.2020  
• nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin sa-

nomat sekä Helsingin Uutiset-lehdissä 
• mahdollisuus esittää mielipiteitä 

 
▼ 

Ehdotus 

• kaavaehdotus esitellään lautakunnalle syksyllä 2022 
• kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka 

löytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat 
• lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen yh-

teydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa 
• kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuu-

lutukset 
• 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 kirjalli-

sesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana 
• hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan 

• 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 
15.4.-11.5.2020 

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat rakennelmien kaupunkikuvalliseen 
sovittamiseen sekä olemassa oleviin vesijohtolinjoihin. Kannanotoissa 
esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä. 

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

• Helen Oy ja Helen Sähköverkko Oy 

• Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

• kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo 

Vastineet viranomaisten kannanottoihin 

Asemakaavaa toteutettaessa on otettava huomioon viereinen Suvilah-
den RKY-alue. 
 

Yhteenveto mielipiteistä 

Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta kohdistui tuulivoiman käytön mahdollistamiseen kaava-alueella 
sen kiistanalaisten ympäristövaikutusten vuoksi. Mielipide on otettu 
huomioon kaavoitustyössä siten, että sana tuulivoima on poistettu ase-
makaavan selostuksesta. 

Kirjallisia mielipiteitä saapui 1 kpl. 

Vastine 

Korttelialueen käyttötarkoitus on luonnoksessa merkitty ”Yhdyskunta-
teknisen huollon rakennusten alue, tulevaisuuden energiaratkaisut 
mahdollistava, kestävän kehityksen energiatuotannon alue.”. Koska 
vielä ei ole tiedossa, minkälaisia energiamuotoja korttelissa tullaan hyö-
dyntämään, on käyttötarkoitus lyhennetty yleispätevämpään muotoon 
”Yhdyskuntateknisen huollon rakennusten alueeksi”. Maininta tuulivoi-
man käytön mahdollisuudesta on poistettu asemakaavan selostuk-
sesta. 


