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

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI  Rajasaarenpenger asemakaavan muutos (nro 12679)   

   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, puhelimitse 09 310 13700 ja sähköpostilla hel-sinki.kirjaamo@hel.fi      
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Kaavoituksen eteneminen  
Vireilletulo 
 

• kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 kaupungin aloitteesta 
 

▼ 
OAS 

• OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 23.3.–17.4.2020  
• nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat  
• mahdollisuus esittää mielipiteitä 

 

▼ 

Ehdotus 
• kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville  
• julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset 
• mahdollisuus esittää muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot 

 

▼ 

Hyväksyminen  
 

• mielipiteisiin, lausuntoihin ja muistutuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka löytyy 

karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat  
• kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy kaavan arviolta talvella 2021 
• tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjalli-

sesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana sekä niille, jotka ovat mieli-

piteen tai muistutuksen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa 
• 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 23.3.–17.4.2020  Yhteenveto viranomaisten kannanotoista  Kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-neistosta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymältä (HSY) vesihuollolta, jossa huomautetaan, että Rajasaarenpenkereellä sijaitsee käytössä oleva 125 mm yleinen vesijohto ja 1100 mm ylivuoto-viemäri. Lisäksi alueelle on rakenteilla kaksi 560 mm paineviemäriä sekä niihin liittyviä rakenteita, mm. hajunpoistokaivo ja virtaamamittaus-kaivo. Nykyiset ja rakenteilla olevat vesihuoltolinjat tulee ottaa huomi-oon kaavoituksessa ja alueen maankäytön suunnittelussa.  Vastineet viranomaisten kannanottoihin   Nykyiset ja rakenteilla olevat vesihuoltolinjat otetaan huomioon kaavoi-tuksessa ja alueen maankäytön suunnitelmassa. Kaavakartassa on esitetty olemassa olevat vesihuoltolinjat.  Yhteenveto mielipiteistä   Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-neistosta kohdistuivat pääasiassa poijujen ja niiden ankkuripaikkojen sijaintiin kaavoitettavalla alueella. Mielipiteet on otettu huomioon kaa-voitustyössä siten, että venesatama-alueen sijainti on merkitty asema-kaavaan.  Kirjallisia mielipiteitä saapui 3 kpl.  Vastineet mielipiteisiin aihepiireittäin  Poijujen ja ankkuripaikkojen sijainti   Mielipiteissä on ilmaistu huoli siitä, että kaavaesitys jättäisi alueella toi-mivalle venekerholle mahdollisuuden kasvattaa Rajasaaren salmessa veneiden kokoa nykyisestä. Mielipiteissä asemakaavaan pyydetään li-säämään ehdoksi se, että poijupainojen ja niiden ankkuripainojen tulee sijaita vuokra-alueen sisäpuolella, joka myös rajoittaisi tehokkaasti ve-neiden koon kasvua.  Vastine  Asemakaavaan on merkitty venesatama-alueen sijainti, joka vastaa ve-nekerholle kaavailtua vuokra-alueen sijaintia. Poijuja tai niihin kuuluvia ankkuripaikkoja ei saa sijoittaa venesatama-alueen ulkopuolelle.  


