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Vuorovaikutusraportti 
Aarteenetsijäntie 2–4 asemakaavan muutos 
Päivätty 13.9.2021 Diaarinumero HEL 2020-010779 Hankenumero 4021_4 Asemakaavakartta nro 12717 
Vuorovaikutusraportin sisältö 

Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot asemakaavan muutok-sen (kaavaratkaisu) valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipi-teistä, muistutuksista ja lausunnoista (huomautukset) sekä vastineet niihin. Vuorovaikutusraporttia täydennetään kaavaprosessin 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 2020 kaupungin aloitteesta 
• suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2021 kaavoituskatsauksessa  

 
▼ 

OAS 

• OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 9.11.-27.11.2020, hankkeen lähtökohtia esitellään 
16.11.2020 Uutta Itä-Helsinkiä! -verkkotapahtumassa  

• nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat ja Hel-
singin uutiset - lehdessä 

• mahdollisuus esittää mielipiteitä 
• kaupunkiympäristölautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille mielipiteen jättäneille, 

jotka ovat mielipiteen yhteydessä erikseen ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa 
 

▼ 

Ehdotus 

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

 
• kaavaehdotus, jota on tarvittaessa tarkistettu julkisen nähtävilläolon jälkeen, esitellään kau-

punkiympäristölautakunnalle arviolta syksyllä vuonna 2021 
• kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka 

löytyy karttapalvelusta https://kartta.hel.fi/suunnitelmat 
• kaupunkiympäristölautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille muistutuksen jättäneille, 

joiden sähköposti- tai postiosoite ilmenee muistutuksesta 
 

▼ 

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 9.11.–27.11.2021 

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta tuli kolme viran-omaiskannanottoa.  
HSY:n kannanotossa todettiin, että alueella sijaitsevat vesihuoltolinjat tulee huomi-oida alueen suunnittelussa. Kannanotossa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoi-tustyössä siten, että uudet vesihuoltolinjat on suunniteltu osana kaavaratkaisua. 
Kaupunginmuseon kannanotossa todettiin, että ”suunnittelualueelle ja sen lähiym-päristölle on ominaista 1980- ja 1990-luvun asuinkerrostalorakentaminen, jossa puoliavoimeen korttelirakenteeseen sijoitettujen rakennusten mittakaava ja korkeus on säilytetty maltillisena. Myös suunnittelualueen tonttien liittyminen vehreään suun-nittelualueen identiteettiä luova tekijä. Näiden alueen ominaisuuksien ja vahvuuk-sien säilyttäminen onnistuu parhaiten olemassa olevaa rakennuskantaa säilyttäen ja korjaten, mitä myös kestävän kehityksen näkökulmasta tulee edelleen selvittää. Myös tonttien maltillinen täydennysrakentaminen lienee mahdollista olemassa ole-via asuinrakennuksia säilyttäen. Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että Mellunmäen ja Vesalan suunnitteluperiaatteissa esiin nostettuja alu-eiden ominaisuuksia ja vahvuuksia otetaan huomioon näitä alueita kehitettäessä. Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta tarkastellen myös Aarteenetsijäntie 2-4 asemakaavan muutoksen tulee siten mahdollistaa myös ole-massa olevan rakennuskannan korjaamista ja säilyttämistä mahdollisen lisäraken-tamisen rinnalla. Alueen eri rakennusvaiheista kertovalla ja ihmisen mittakaavaa ja vehreyttä kunnioittavalla rakentamisella luodaan kerroksista, inhimillistä elinympä-ristöä.” HSL:n kannanotossa todettiin, että HSL:n näkökulmasta täydennysrakentaminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle Mellunmäen metroaseman läheisyyteen on kannatettavaa. 

Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-neistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta: 
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
 Kaupungin museo, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

Vastineet viranomaisten kannanottoihin 
HSY:n kannanotossa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että uudet vesihuoltolinjat on suunniteltu osana kaavaratkaisua. 
Kaupunginmuseon annanotossa esitetyt asiat on otettu huomioon kaa-voitustyössä siten, että uudisrakentamisessa on säilytetty puoliavoin korttelirakenne. Uudisrakennusten sijoittuminen suurin piirtein samoille 
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sijoille, kun purettavat rakennukset, mahdollistaa olevan puuston säilyt-tämistä tonteilla. Uudisrakentamisen Aarrepuiston puoleisten rakennus-alojen jäsentelyllä on pyritty turvaamaan asuinkorttelin nykyisen kaltai-nen avautuminen Aarrepuistoon, sekä kerroksellinen mittakaava. Alu-een ominaispiirteitä pyritään vaalimaan yleiskaavan tehokkuuden puit-teissa. Nykyistä tehokkaampi rakentaminen muuttaa kuitenkin myös asuinalueen luonnetta. 
Yleiskaavan tehokkuuden mukainen kaavaratkaisu, jossa nykyiset ra-kennukset säilytetään ja korttelia täydennetään lisärakentamisella, ei ole teknisesti eikä taloudellisesti järkevää. Polveilevien ja monimuotois-ten hissittömien rakennusten peruskorjaaminen ja korottaminen lisäker-roksilla olisi rakennustoimenpiteenä isompi hanke, kun uudisrakentami-nen. 

Yhteenveto mielipiteistä 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta tuli yksi kirjallinen mielipide: 
”Rakentamisessa huomioitava lasitusten turvallisuus linnuille, ja raken-nusten kolopesijälintujen pesäpaikkojen sekä elinympäristöjen säilymi-nen riittävässä määrin. Mikäli purettavissa olemassa olevissa raken-nuksissa on pesintäyhdyskuntia, väliaikaisia pesäpaikkoja on hyvä tar-jota myös esimerkiksi parakkien yhteydessä tai työmaa-aidoissa. Pe-
sinnät huomioitava myös purkuajankohdassa.” 
Mielipide on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että mielipide on nyt kirjattuna kaavaselostukseen, josta viesti kulkee myös rakennus-hankkeeseen ryhtyville.  
Kirjallisia mielipiteitä saapui 1 kpl. 


