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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

Vuorovaikutusraportti
Finlandia-talon maanalaisen laajennuksen (Mannerheimintie 13 e) asemakaavan muutos
Päivätty 11.4.2022
Diaarinumero HEL 2019-004633
Hankenumero 1608_6
Asemakaavakartta nro 12678

Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus.
Vuorovaikutusraportin sisältö
Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot asemakaavan muutoksen (kaavaratkaisu) valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista (huomautukset) sekä vastineet
niihin. Vuorovaikutusraporttia täydennetään kaavaprosessin edetessä.
Jäljennökset kaikista kaavan valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista ovat nähtävissä
Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, puhelin 09 310 13700 ja sähköposti
helsinki.kirjaamo@hel.fi.
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Kaavoituksen eteneminen
Vireilletulo
•

kaavoitus on tullut vireille vuonna 2019 kaupungin aloitteesta
▼

OAS
•

OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 18.11.–9.12.2019, Eteläisten kaupunginosien ”Uutta Kantakaupunkia” -asukastilaisuus 19.11.2019 keskustakirjasto Oodin ala-aulassa klo 15-19
nähtävilläolosta ilmoitettiin kirjeillä, verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin 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
▼

Hyväksyminen
•
•
•

•
•
•

mielipiteisiin, lausuntoihin ja muistutuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka löytyy
karttapalvelusta https://kartta.hel.fi/suunnitelmat
kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy kaavan arviolta keväällä vuonna 2022
tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana sekä niille muistutuksen
jättäneille, joiden sähköposti- tai postiosoite ilmenee muistutuksesta
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
18.11.–9.12.2019
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
valmisteluaineistosta kohdistuivat maanalaisen tunnelin huomioon ottamiseen kaavoituksessa, sen merkitsemiseen kaavaan ja kaavamääräyksen sanamuotoon. Asemakaavan muutos ei edellytä vesihuollon
lisärakentamista, kaapeleiden siirto ja suojaus on huomioitava mahdollisten maanrakennustöiden yhteydessä, siirto- ja suojaustarpeista on
oltava yhteydessä Teliaan hyvissä ajoin ennen mahdollisten maanrakennustöiden alkua. Suojeluviranomainen on seurannut ja seuraa jatkossakin korjaushankesuunnittelua. Kannanotoissa esitetyt asiat on
otettu huomioon kaavatyössä siten, että on muotoiltu maanalaiseen
tunneliin liittyvä merkintä ja siihen liittyvä kaavamääräys toivotulla tavalla.
Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:




Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
Museovirasto
Telia Finland Oyj

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä (HSL).
Vastineet viranomaisten kannanottoihin
Maanalaiseen tunneliin liittyvä merkintä kaavaan ja kaavamääräys noudattavat Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuollon kannanoton esitystä.
Yhteenveto mielipiteistä
Kirjallisia mielipiteitä ei saapunut.
Uutta Kantakaupunkia -asukastilaisuus 19.11.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto oli
esillä Eteläisten kaupunginosien ”Uutta Kantakaupunkia” -asukastilaisuudessa 19.11.2019 keskusta-kirjasto Oodin ala-aulassa. Siihen ei
kohdistettu kuulijoiden taholta erityisiä kysymyksiä.

