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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI
Kielilukion (Kiviparintie 1) asemakaavan muutos (nro 12614)

Vuorovaikutusraportin sisältö
Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (kaavaratkaisu) valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista (huomautukset)
sekä vastineet niihin.
Jäljennökset kaikista kaavan valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista on nähtävissä Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13.
Mielipiteen tai muistutuksen esittäjät on tarvittaessa ilmaistu koodein,
kun kyseessä on yksityishenkilö. Koska henkilötietojen ja henkilörekisterin esittämistä avoimessa verkossa rajoittavat henkilötietolaki ja laki
viranomaistoiminnan julkisuudesta, ei koodien selitystä yksityishenkilöiden osalta ole julkaistu vuorovaikutusraportin internet-versiossa. Koodien selitys on nähtävissä Helsingin kaupungin kirjaamossa.
LIITE

Asukastilaisuuden 13.6.2019 muistio
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Kaavoituksen eteneminen
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YHTEENVEDOT ESITETYISTÄ HUOMAUTUKSISTA JA VASTINEET NIIHIN
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo 10.6.
9.8.2019
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Viranomaisilla ei ollut kannanotoja osallistumis- ja arviointisuun-nitelmaan tai valmisteluaineistoon.
Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
sosiaali- ja terveystoimiala
kaupunginmuseo
pelastuslaitos
Fingrid Oyj
Vastineet viranomaisten kannanottoihin
Viranomaistahoilla ei ollut kommentoitavaa asemakaavamuutokseen
liittyen.
Yhteenveto mielipiteistä
Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-neistosta kohdistui kielilukion rakentamisen mahdollistamiseen nykyisen
huoltoasematontin ulkopuolelle.
Mielipide on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakentamista
ohjataan rajautumaan alueen pohjoisen puistoalueen eteläpuolelle.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saapui 1 kirjallinen mielipide.
Vastineet mielipiteisiin aihepiireittäin
Kielilukion rakentamisen rajaaminen nykyiselle huoltoaseman tontille
Kielilukion rakennukset, parkkipaikat ja piha-alueet tulee rajata nykyisen huoltoaseman tontille. Rakennuksen maapinta-alan lisäämisen sijaan tulee harkita rakentamista ylöspäin.
Nykyinen puistikko toimii hiilinieluna, hulevesien imeytysalueena ja
melu- ja näköesteenä asuinrakennuksista Myllypurontien suuntaan.
Puistoalueet ja luonnon läheisyys ovat alueen vetovoimatekijä kehittyvän keskusta-alueen ohella.
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Vastine
Asemakaava tavoittelee keskusta-alueen tehokasta maankäyttöä, joten
rakennuksen tilat järjestetään lähtökohtaisesti useampaan kerrokseen.
Asemakaava toimii lukiorakennuksen kilpailullisen neuvottelumenettelyn lähtöaineistona, joten sen tulee tarjota riittävä liikkumavara uutta
luovien ratkaisujen synnyttämiselle myös maan tasossa.
Käytettävissä oleva huoltoaseman tontti rajautuu nykyistä pienemmäksi
itäreunastaan tulevan tiederatikan varauksen johdosta. Vastaavasti,
länsireunan kapea vihervyöhyke on tärkeä julkisen rakennuksen rajaamisessa viereisistä asuinrakennuksista. Nämä rakennukset määrittelevät myös lukiorakennuksen suurinta korkeutta riittävän valoisuuden
mahdollistamiseksi katutilassa.
Huoltoaseman pohjoispuolella oleva puistikko voidaan pääosin säilyttää. Alueella tutkitaan Helsingin yleiskaavan (2016) mukaista keskustaalueiden kulkuyhteyksien kehittämistä. Lisäksi puistoalueen itäosaan
tehdään varaus tulevan tiederatikan järjestelyille.
Yhteenveto asukastilaisuudesta 13.6.2019
Asukastalo Myllärissä pidettyyn asukastilaisuuteen osallistui 30 henkilöä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa edustava Vera Schulman
esitteli lukion toimintaperiaatteita ja tulevaa kilpailullista neuvottelumenettelyä. Asemakaavapalvelun Petri Leppälä esitteli asemakaavan lähtötielanteen ja johti keskustelua.
Keskustelu käsitteli muun muassa lukion aiheuttamaa liikenteen lisääntymistä, asukastilojen käyttömahdollisuuksia, alueelta poistuvien yrittäjien huomiointia, tiederatikkaa, puistoalueelle laajentumista, rakentamisaikatauluja, muuta tulevaa maankäyttöä alueella ja vuorovaikutuksen kehittämistä.

