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Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus. 

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, puhelin 09 310 13700 ja sähköposti  
helsinki.kirjaamo@hel.fi.  
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Kaavoituksen eteneminen 

Vireilletulo 

• kaavoitus on tullut vireille vuonna 2021 tontin omistajan hakemuksesta  
 

▼ 

OAS 

• OAS ja muuta aineistoa (viitesuunnitelma) nähtävillä 17.1.–4.2.2022  
• nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin Uu-

tiset -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 
• muistutukset ja lausunnot käsitellään lautakunnassa 

 
▼ 

Hyväksyminen 

• mielipiteisiin, lausuntoihin ja muistutuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka löytyy 
karttapalvelusta https://kartta.hel.fi/suunnitelmat 

• kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy kaavan arviolta keväällä 2022 
• tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjalli-

sesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana sekä niille muistutuksen jät-
täneille, 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.  

 

 

  

http://www.hel.fi/suunnitelmat
https://www.hel.fi/kaavakuulutukset
https://kartta.hel.fi/suunnitelmat
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Yhteenvedot esitetyistä huomautuksista ja vastineet niihin 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo 
17.1.– 4.2.2022 

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 

Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta: 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) –kuntayhtymä 

 Pelastuslaitos 

HSY:n mukaan aluetta palvelevat vesihuoltolinjat on rakennettu val-
miiksi. Asemakaavanmuutos ei edellytä vesihuollon lisärakentamista. 

Pelastuslaitoksella ei huomautettavaa kaava-asiassa tässä vaiheessa. 
Pelastuslaitos kuitenkin toteaa, että jatkosuunnittelussa on hyvä huomi-
oida pelastuslaitoksen yksiköiden pääsevän rakennusten läheisyyteen 
huomioiden myös mahdolliset laitteet ja järjestelyt, joita pelastuslaitos 
käyttää onnettomuustehtävällä esim. paloilmoittimen ja savunpoiston 
käyttölaite, sprinklerin syöttöyhteet, sammutusvesiputkistot, sammutus-
reitit, porrashuoneet/uloskäytävät. Alueelle on suunniteltu korkeita ra-
kennuksia, joissa todennäköisesti on em. laitteistoja. Asia on hyvä 
suunnitella siten, että se aiheuttaa mahdollisemman vähän häiriötä nor-
maali liikenteelle.  

Vastineet viranomaisten kannanottoihin 

Hanketta on informoitu pelastuslaitoksen kommenteista ja asia huomi-
oidaan jatkosuunnittelussa. 

Yhteenveto mielipiteistä 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat rakennusten turvallisuuteen linnuille. Mielipiteet 
on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaavaehdotuksessa on 
annettu kaavamääräys lintujen turvallisuutta koskien. 

Kirjallisia mielipiteitä saapui 1 kpl. 

Vastineet mielipiteisiin aihepiireittäin 

Rakennusten turvallisuus linnuille 

Mielipiteessä on ilmaistu huoli rakennuksen turvallisuudesta linnuille, 
johon tulee kiinnittää huomiota.  

Mielipiteen mukaan kaikki läpinäkyvät lasikaiteet ja mahdolliset muut 
kulmaukset turvakuvioitava tai käytettävä muuta materiaalia. Suuria ik-
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kunapinta-aloja pienennettävä turva- tai varjostuskuvioinnilla ulkopin-
nalla. Huoneistojen ikkunoissa käytettävä ulkopuolisia varjostusratkai-
suja ja turvakuviointeja vaarallisen pinta-alan pienentämiseksi. 

Vastine 

Lintujen turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota kaavaratkaisussa siten, 
että kaavaehdotuksessa on annettu määräys ”rakennusten torniosien 
julkisivuihin ei tule tehdä useiden kerrostenkorkuisia, yhtenäisiä lasipin-
toja, eikä rakennuksia tule valaista ympäröivää aluetta kirkkaammin”. 


