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TEHDYT MUUTOKSET JULKISEN NÄHTÄVILLÄOLON JÄLKEEN
Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:
Merivesitunnelin merkintä Salmisaaresta merialueelle on muutettu yhteystarvenuoleksi ja tähän liittyvä merivesipumppulaitos on lisätty kartalle.
Itäkeskuksen sähköasema on lisätty kartalle.
Eläinmuseon maanalainen tila on lisätty kartalle.
Ohjeellisten liikennetunneleiden määräyksiä on täydennetty: Tunnelin
toteuttamisedellytykset tulee turvata.
Satamatunnelin kaavamääräys on päivitetty:
Sataman liikennettä varten varattu tila, jonka sijainti on ohjeellinen.
Tunneli ei ole osa yleistä tie- ja katuverkkoa. Satamatunnelin toteuttamisen tavasta päätetään yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Tunnelin toteuttamisedellytykset tulee turvata.
ELY-keskuksen lausunnon johdosta:


Selostukseen on lisätty kuvausta ilmastovaikutuksista, tulvariskeistä,
louheen kuljetuksesta ja rakentamisen aikaisista vaikutuksista.



Kaavaselostusta on täydennetty satamatunnelin kuvauksen ja vaikutustarkastelujen osalta.



Selostusta täydennetty selvityksillä tunneleiden liikennevaikutuksista.
Aineistoon on lisätty selvitys ”Helsingin maanalaisen yleiskaavan liikennetunneleiden vaikutukset tieliikenteeseen”

Uudenmaan liiton lausunnon johdosta:


Maakuntakaavatilanne on päivitetty kaavaselostukseen lausunnossa
esitetyn mukaisesti ja lausunnon mukana olleet karttaotteet on liitetty
kaavaselostukseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön, Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän, Väyläviraston ja Liikenne- ja viestintäviraston ja Espoon kaupungin lausuntojen johdosta:


Kaava-aineistoa on täydennetty satamatunnelin ja liikennevaikutusten
osalta.



Selostukseen on tarkennettu tunnelien L4 ja L7 yhteen kytkeytymistä
sekä perustelut yhteystarvenuolen poisjättämiselle Hernesaaresta.
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Selostusta täydennetty selvityksillä tunneleiden liikennevaikutuksista.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n lausunnon
johdosta:


kaavaselostusta on täsmennetty vedenpuhdistuslaitoksen osalta.

Helen ja Helen sähköverkko Oy:n lausunnon johdosta:






Itäkeskuksen sähköasema on esitetty kaavakartalla Kauppakartanon
liikunta- ja väestönsuojatilan yhteydessä. Lisäksi siitä on lisätty maininta kaavaselostukseen.
Merivesitunneliyhteys on päivitetty kaavakartalle yhteystarvenuoleksi.
Lämpöpumppulaitokselle on lisätty merkintä kaavakartalle. Selostus
on myös päivitetty näiden osalta. Ajotunneleita ei esitetä kaavakartalla, selostukseen lisätään maininta pumppulaitoksen ajotunnelin tarpeesta.
Selostukseen on lisätty maininta vedyn huomioimisesta energiantuotannossa

Helsingin yliopiston lausunnon johdosta:


Eläinmuseon maanalainen tila on lisätty kaavakarttaan ja tehty täydennyksiä selostukseen.

Helsingin Sataman lausunnon johdosta:


Satamatunnelin kaavamääräystä on päivitetty

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
Vuosaaren sataman metrotunnelin yhteystarvenuoli on poistettu teknisten jatkotarkastelujen takia.
Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.
Aineistoon tehdyt täydennykset:
 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden
osalta
 kaavaselostusta on päivitetty
 kaavakartan nimiö on päivitetty

