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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI
Ampujantie 3 ja Filpuksenpuisto asemakaavan muutos (nro 12621)
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 ovat nähtävissä
Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 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 6.5.
24.5.2019
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
valmisteluaineistosta kohdistuivat yhdyskuntatekniseen huoltoon ja liikenneyhteyksiin.
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten,
että johtokuja-aluevaraukseen liittyvät asiat on huomioitu kaavassa ja
jatkosuunnittelua varten.
Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)
Vastineet viranomaisten kannanottoihin
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSL) esittää
(21.5.2019), että koska suunnittelualue sijaitsee asuinalueen reunalla
hieman sivussa joukkoliikenteen pääyhteyksistä ja esimerkiksi Malmin
asemalle johtavista kulkureiteistä, tulee kaavatyössä kiinnittää erityistä
huomiota päiväkodin saavutettavuuteen kävellen ja pyörällä läheisiltä
kasvavilta asuinalueilta esimerkiksi Nallenrinteen suunnasta.
Vastine
Suunnittelussa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota päiväkodin saavutettavuuteen sekä yhteyksiin Malmin asemalle ja Nallenrinteen suuntaan.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) muistuttaa (21.5.2019), että kaavamuutosalueen kaakkoisreunassa on voimassa olevassa asemakaavassa johtokuja, jolla sijaitsee viemärijärjestelmän toiminnan kannalta kriittiseksi luokiteltu jätevesiviemäri. Suunnittelun yhteydessä tulee selvittää johtosiirtojen tarve sekä huomioida
riittävät tilavaraukset vesihuollon putkille ja laitteille. Vesihuoltolinjat tulee pääsääntöisesti sijoittaa yleisille alueille. Mahdollisten johtokujaaluevarausten tarve tulee selvittää ja kaavamääräyksenä tulee lisäksi
mainita, että johtokuja-alueella ei saa sijoittaa kiinteitä eikä raskaita rakenteita eikä istuttaa puita tai pensaita.
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Mikäli alueen maankäytön muutokset aiheuttavat muutostarvetta olemassa oleville vesihuoltojärjestelmille, tulee ratkaisuja miettiä ja niistä
sopia yhdessä HSY:n kanssa.
Lisäksi tulee kaupungin hulevesistrategian mukaisesti selvittää alueella
muodostuvien hulevesien imeytys- ja viivytysmahdollisuudet ja huomioida niiden vaatimat tilavaraukset.
Vastine
Suunnittelussa huomioidaan alueen kaakkoisreunaa kulkeva viemärilinja. Tontin kaakkoisosaan tullaan merkitsemään johtokujamerkintä
olemassa olevan viemärilinjan turvaamiseksi.
Kaavaan merkitään johtokuja myös Filpuksenpuiston VP-alueelle säilyvää 1200 mm hulevesiviemäriä varten.
Tontin hulevesien hallinnan suunnittelussa noudatetaan Helsingin raYhteenveto mielipiteistä
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty mielipiteitä.

