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TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutos koskee asuinkerrostalojen korttelialuetta,
joka sijaitsee Malmin kaupunginosan länsireunalla. Alue rajautuu
Syystiehen, Salavakujaan, Tyynelänpuistoon ja Syystien palvelukeskuksen tonttiin.
Kaavaratkaisu mahdollistaa kolmen senioreille suunnatun asuinkerrostalon rakentamisen. Tontilla nykyisin olevat asuinkerrostalot
puretaan.
Kaavan kokonaiskerrosala on 5 450 k-m2. Asemakaavan muutoksella rakennusoikeutta lisätään asemakaavan mukaisen rakennetun tontin osalta nykytilanteeseen nähden 2 820 k-m2 alueen lisärakentamiseksi. Asukasmäärän lisäys on n. 70 asukasta.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alueen senioreille suunnattujen asuntojen määrän lisääntyminen
mahdollistuu.
Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen muodostavan tontin.
Kaavaratkaisu on tehty tontin vuokraajan hakemuksen johdosta ja
kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.
Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta ei
tehty muistutuksia.
Kaavaehdotuksesta saatiin kolme viranomaisten lausuntoa sen
ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) totesi, että aluetta
palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi,
eikä kaavaehdotus edellytä niiden siirtämistä.
Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia.
ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet
Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa kolmen senioreille
suunnatun asuinkerrostalon rakentaminen. Tontilla nykyisin olevat
asuinkerrostalot puretaan.
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että se edistää asuntotuotantoa, sekä tukee Malmia elävänä, omaleimaisena ja turvallisena kaupunginosana.
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Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on 5 540 m2.
Kaavan kokonaiskerrosala on 5 450 k-m2, joka on kokonaisuudessaan asuntokerrosalaa. Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala
kasvaa 2 820 k-m2 nykyisestä 2 630 k-m2:stä.
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Asemakaavan muutokseen kuuluva alue on osa kerrostalorakentamisen vyöhykettä, joka sijoittuu Malmin sairaalan ja Tapaninvainion pientalovaltaisen alueen väliin. Vyöhykkeen pohjoispuolella
sijaitsee Syystien palvelukeskus ja sen länsipuolella Tyynelänpuisto.
Kaavamuutokseen kuuluva alue muodostuu asuinkerrostalojen
tontista, sen lounaispuolitse kulkuvasta kävelylle ja pyöräilylle
osoitetusta kadusta sekä Salavakujan katualueesta. Tontin
vuonna 1979 valmistuneet asuinkerrostalot ovat nelikerroksisia
maanpäällinen kellarikerros huomioiden. Tontin länsiosassa on
pysäköintialue, jonka yhteydessä on pieni talousrakennus sekä
katoksia.
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
Kaavassa osoitettu asuinkerrostalojen korttelialue on saman laajuinen kuin voimassa olevassa asemakaavassa oleva vastaavalla
merkinnällä oleva alue. Korttelialueen asumisen luonnetta on tarkoitus muuttaa niin, että rakentamisen on mahdollista muuttua tavallisesta vuokra-asumisesta senioreiden vuokra-asumiseen.
Tämä mahdollistuu pysäköintiä koskevan kaavamääräyksen
avulla, jossa senioriasumisen pysäköinnille on annettu erillinen
vähimmäismitoitus.
Asemakaavamuutoksessa osoitetaan nykyiseen asemakaavaan
nähden uusi asuinkerrostalon rakennusala Syystien puoleiseen
osaan korttelialuetta. Korttelialueen kaksi muuta rakennusalaa
säilyvät lähes nykyisillä paikoillaan, mutta eivät enää mahdollista
nykyisten rakennusten säilymistä.
Tontilla nykyisin olevat kaksi asuinkerrostaloa on tarkoitus purkaa.
Purkamiseen on päädytty huomioiden nykyisten hissittömien rakennusten saneerauskustannukset sekä senioriasumisen toteuttamisen paremmat edellytykset uudisrakentamisen keinoin.
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Rakennusoikeutta nostetaan nykyisen tontin lisärakentamiseksi.
Korttelialueen asuinrakennuksille osoitettu kerrosala on suuruudeltaan 5 450 k-m2, ja rakennukset saavat olla korkeintaan viisikerroksisia.
Korttelialueen keskelle on osoitettu ohjeellinen pysäköinnille varattu alue. Pysäköintialueen itäpuolelle on merkitty rakennusala,
jolle saa sijoittaa yksikerroksisen talousrakennuksen. Talousrakennuksen saa rakentaa varsinaisen kerrosalan lisäksi. Tontin
lounaisrajalle on määrätty istutettavaksi pensasaita. Tällä pyritään
erottamaan tilallisesti tontin laidalla kulkeva sisäinen reitti viereisestä kävelyn ja pyöräilyn kadusta.
Liikenne
Lähtökohdat
Kaava-alueen länsipuolelta kulkeva Syystie on paikallinen kokoojakatu, jolla kulkee noin 4 000 ajoneuvoa vuorokauden aikana.
Kadulla kulkevat linja-autolinjat 69, 70 ja 61N. Nopeusrajoitus kadulla on 40 km/h. Syystien varrella ei ole kadunvarsipysäköintiä
sillä kulkevan bussiliikenteen takia. Lähimmät kadunvarsipaikat
sijaitsevat läheisen Salavatien varrella. Runkolinjan 560 lähin pysäkki sijaitsee linnuntietä noin 300 metrin päässä Kirkonkyläntien
varrella.
Kaava-alueelle ajetaan Salavakujan kautta, joka on päättyvä katu.
Tontilla on nykyisin noin 36 maanvaraista autopaikkaa, joista neljä
on Syystien puolella tonttia sijaitsevassa autokatoksessa.
Malmin kautta tulevaisuudessa kulkevan pikaraitiotien yhden
mahdollisen linjauksen on suunniteltu kulkevan kaava-alueen
kaakkoispuolelta. Raiteen linjauksesta ei ole tehty vielä päätöksiä.
Kaavaratkaisu
Kaavaratkaisulla ei ole vaikutuksia Salavakujan tai sen viereisen
kävelyn ja pyöräilyn kadun liikennejärjestelyihin. Kaavan suunnittelun yhteydessä on selvitetty, että Salavakujan päähän ei ole erityistä tarvetta muodostaa uutta kääntöpaikkaa.
Asemakaavan pysäköinnin mitoituksessa on osoitettu kaksi eri mitoitusnormia, joista toinen kohdentuu senioriasumiseen. Helsingin
kaupunkisuunnittelulautakunnan vuonna 2015 hyväksymissä
asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeessa todetaan, että muun erityisasumisen osalta pysäköintipaikkatarpeen
määrittäminen edellyttää aina kaupunkisuunnitteluviraston hyväksymää tapauskohtaista selvitystä. Kaavan liitteenä on Heka Oy:n
laatima selvitys Helsingissä sijaitsevien senioriasuntokohteiden
autopaikkamitoituksesta ja niiden toteutuneesta paikkatarpeesta.
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Kaavassa on määrätty, että autopaikkoja on osoitettava vähintään
yksi jokaista 120 k-m2 kohden. Mikäli tontilla on senioriasumista,
mitoitus on 1 ap/280 k-m2. Senioriasumisen pysäköinnin mitoituksen tapauskohtaisessa määrittelyssä on huomioitu liitteenä oleva
pysäköintiselvitys, sekä kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja
katusuunnittelupalvelun asiantuntijanäkemykset. Jos tontilla on
kaupungin tai ARA-vuokra-asuntoja, voidaan autopaikkojen määrää vähentää näiden osalta 20 %:lla. Tämän lisäksi vieraspaikkoja
on osoitettava tontilta yksi autopaikka jokaista 1 000 k-m2 kohden.
Vieraspaikat on osoitettu tontille, jotta varmistutaan alueen nykyisten kadunvarsipaikkojen riittävyydestä tulevaisuudessa.
Pelastusajoneuvon reitti rakennusten parvekkeiden edustoille on
mahdollista toteuttaa kokonaan tontin puolella. Pelastusajo tontin
eteläisimmille rakennuksille voidaan periaatetasolla järjestää
myös kaava-alueen lounaisreunan olemassa olevan kävelyraitin
kautta, mikäli tämä on mahdollista mm. raitin kantavuuden osalta.
Pelastusajoneuvon reitit osoitetaan lopullisesti rakennusluvan hakemisen yhteydessä.

Kaavio: Pelastusajoneuvon ajoreitit, nostopaikat ja ulottuvuudet
Palvelut
Lähtökohdat
Välittömästi kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee Syystien palvelukeskus, joka tarjoaa palveluja eläkeläisille ja työttömille. Malmin sairaala ja terveysasema sijaitsevat alueen kaakkoispuolella
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Tyynelänpuiston takana. Noin 200 metrin päässä alueesta pohjoiseen on Kirkonkyläntien varrella päivittäistavarakauppa sekä Malmin yläaste. Malmin keskustan kattavat julkiset ja kaupalliset palvelut sijaitsevat noin kilometrin päässä suunnittelualueelta
Kaavaratkaisu
Kaava-alueelle ei sijoitu uusia julkisia tai kaupallisia palveluja.
Suunniteltu senioriasuminen tukeutuu viereisen Syystien palvelukeskuksen toimintaan.
Esteettömyys
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
Luonnonympäristö
Lähtökohdat
Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelman
(Vistra) osassa II on osoitettu kaupungin tavoitteellinen viher- ja
virkistysverkosto. Verkostosuunnitelmassa suunnittelualueen itäpuolisen Tyynelänpuiston on todettu olevan asemakaavoitettua
viheraluetta.
Luontotietojärjestelmän tietojen perusteella alueella ei ole merkittäviä luontokohteita.
Tonttia reunustaa tontin puolella koivurivi sekä Syystien palvelukeskuksen, Tyynelänpuiston, että Syystien vastaisen tontin rajalla. Koivuilla on maisemallista merkitystä erityisesti Syystien ja
Tyynelänpuiston puoleisilla rajoilla. Tontilla keskellä sijaitsee lisäksi muutamia suurikokoisia puita.
Kaavaratkaisu
Tontin uudet rakennukset sijoittuvat pääpiirteissään joko nykyisten rakennusten paikalle tai nykyiselle pysäköintialueelle, eikä
kaava siten muuta oleellisesti tontin istutetun pinta-alan määrää.
Tontin uusien rakennusten ja pysäköintijärjestelyjen myötä nykyiseltä pihalta joudutaan kaatamaan olemassa olevaa puustoa.
Kaavakarttaan on merkitty säilytettävä tai tarvittaessa uudistettava puurivi Tyynelänpuiston laidalle.
Rakentamatta jäävät tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä, leikkipaikkoina tai pysäköimiseen on määrätty istutettavaksi, jonka lisäksi elinvoimaiset puut tulee säilyttää. Kaavassa on määritelty
myös, että tontin vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin viherkertoimen tavoiteluku.
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Ekologinen kestävyys
Lähtökohdat
Tontin olemassa olevat, 1970-luvulla rakennetut asuinkerrostalot
eivät ole nykystandardeihin verrattuna energiatehokkaita.
Kaava-alueella ei ole erityisiä rajoittavia tekijöitä hulevesien käsittelyn näkökulmasta.
Kaavaratkaisu
Kaavamuutoksessa on annettu useita määräyksiä, jotka vahvistavat tontin ekologista kestävyyttä. Rakentamisessa on pyrittävä
korkeaan energiatehokkuuteen, ja tontilla on tuotettava uusiutuvaa energiaa.
Hulevesistä on annettu kaavassa määräys, jonka mukaan niiden
määrää tulee vähentää tontilla minimoimalla läpäisemättömien
pintojen määrää mahdollisuuksien mukaan, ja käyttämällä läpäiseviä pinnoitteita kulku-, oleskelu- ja pysäköintialueilla. Piharakennuksissa on määrätty käyttämään viherkattoja.
Kaavassa on määrätty myös, että tontin vihertehokkuuden tulee
täyttää Helsingin viherkertoimen tavoiteluku. Vihertehokkuuden
täyttymisen keinot ovat tontin toteuttajan valittavissa, ja tehokkuuteen voidaan päästä mm. imeyttävien pintojen käyttämisellä, puiden säilyttämisellä tai istuttamisella ja uusiutuvan energian tuottamisella.
Yhdyskuntatekninen huolto
Lähtökohdat
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Kaavaratkaisu
Kaavan ratkaisussa yhdyskuntateknisen huollon järjestelyt säilyvät nykyisellään.
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen
Lähtökohdat
Maanpinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä noin
15,1 15,6. Maaperä on savea, jonka päällä on täytemaata. Maapeitteen paksuus vaihtelee alueella välillä noin 0 15 metriä.

11 (17)

Kaava-alueelta ei ole pohjavesihavaintoja, mutta lähistöllä saatujen pohjavesihavaintojen mukaan pohjaveden pinnan korkeusasema on vaihdellut välillä +12,7 14,8. Kaava-alue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella.
Kaava-alueen olemassa olevat rakennukset on pohjavahvistettu.
Kaava-alueella ei ole havaittu maaperän pilaantumista.
Kaavaratkaisu
Maaperäolosuhteet eivät rajoita kaavanmukaisen maankäytön toteuttamista.
Kaava-alueen tulevat rakennukset joudutaan todennäköisesti
pohjavahvistamaan.
Ympäristöhäiriöt
Lähtökohdat
Kaava-alueelle aiheutuu melua Syystien liikenteestä. Alueen liikennemelutilannetta on arvioitu Helsingin kaupungin meluselvityksen 2017 pohjalta. Sen mukaan melutason ohjearvo päivällä ulkotiloissa ylittyy kaava-alueen kohdalla noin 25 metrin etäisyydelle
kadun reunasta.
Kaavaratkaisu
Nykytilanteen mukainen meluselvitys on riittävä, koska Syystien
liikennemäärässä ei ole odotettavissa sellaisia muutoksia, jotka
merkittävästi vaikuttaisivat melutasoihin.
Helsingin kaupungin meluselvityksen perusteella arvioituna leikkija oleskelupiha on sijoitettavissa alueelle, jolla päiväajan melutason ohjearvo alittuu. Samaisen meluselvityksen perusteella voidaan arvioida, ettei julkisivuihin kohdistu sellaista melutasoa, jolloin olisi tarve antaa asemakaavassa äänitasoerovaatimuksia. Lähinnä Syystietä sijoittuvassa kerrostalossa parvekkeisiin kohdistuu meluntorjuntatarvetta ja tästä on kaavassa annettu määräys.
Vaikutukset
Yhteenveto laadituista selvityksistä
Kaavaehdotuksen vaikutuksia ovat arvioineet kaavan valmisteluun osallistuneet kaupungin asiantuntijat.

12 (17)
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. Kaava on kaupungille taloudellisesti edullinen.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin, elinympäristöön ja palveluihin
Kaavaehdotus muuttaa alueen asukkaiden ikäjakaumaa, kun nykyiset rakennukset on mahdollista korvata senioreille suunnatuilla
asuinrakennuksilla.
Kaavaehdotus monipuolistaa ikäihmisten asumisen mahdollisuuksia alueella. Uusien hissillisten asuinrakennusten myötä alueen
esteettömien asuntojen määrä kasvaa. Nykyisten vuokra-kerrostalojen asukkaat joutuvat muuttamaan uuteen asuntoon.
Kaavaehdotuksen vaikutus alueen palvelukysyntään on kokonaisuutena pieni.
Vaikutukset luontoon, maisemaan ja virkistykseen
Rakennusten kaavaehdotuksen mukainen sijoittuminen ei muuta
oleellisesti tontin viherrakentamiseen käytettyä pinta-alaa, mutta
rakentamisen myötä tontin kasvillisuus tulee uudistumaan, kun
osa vanhoista puista joudutaan kaatamaan ja uutta kasvillisuutta
istutetaan.
Nykyisten puiden kaataminen näkyy sekä Tyynelänpuiston maisematilassa että Syystien katukuvassa, mikäli kaava-alueen kaakkois- ja luoteisreunoilla olevia puurivejä ei ole mahdollista säilyttää. Kaavaan merkitty puurivi Tyynelänpuiston laidalla kasvaa ennalleen ajan myötä.
Kaavaehdotus ei muuta alueen virkistysmahdollisuuksia.
Vaikutukset liikenteeseen
Kaavaehdotuksella ei ole vaikutuksia Salavakujan tai sitä sivuavan kävelyn ja pyöräilyn kadun liikennejärjestelyihin. Uusi kaavaehdotus ei myöskään oleellisesti lisää Syystien liikennemääriä.
Senioreille suunnatun rakentamisen vuoksi tontille sijoittuvien autopaikkojen määrä vähenee hieman nykyisestä. Kaavaehdotus ei
aiheuta oleellista uutta vieraspysäköinnin tarvetta Salavatiellä,
sillä vieraspaikat sijoittuvat kaavassa tontille.
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Vaikutukset kaupunkikuvaan
Syystien varren kaupunkikuva muuttuu rakennetummaksi, kun nykyisen pysäköintialueen paikalle rakennetaan uusi asuinkerrostalo. Uusi rakennus näkyy Syystien katukuvassa sekä erottuu näkymän päätteenä Salavatien suunnasta katsottuna.
Uudet rakennukset eivät kerrosluvun korotuksesta huolimatta näy
kaupunkikuvassa merkittävästi nykyistä pidemmälle. Tontin rakennusten kerrosluvun korotuksen vaikutus Syystien varren kaupunkikuvaan on pieni. Kokonaisvaikutus laajemman alueen kaupunkikuvaan on vähäinen.
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen
Asemakaavaehdotus antaa tontille selkeän määritelmän vihertehokkuuden täyttymiselle, mitä aiemmassa kaavassa ei ole ollut.
Kiviaineisesta uudisrakentamisesta ja vanhojen rakennusten purkamisesta aiheutuu toisaalta runsaasti kasvihuonepäästöjä. Tontin rakennuskanta tulee uudistumaan huomattavasti nykyistä
energiatehokkaammaksi.
Tontin kaavaehdotuksen mukainen rakentuminen parantaa hulevesien käsittelyn tilannetta kaava-alueella. Läpäisevien pintojen
määrä lisääntyy hieman nykyiseen nähden, jolloin hulevesiviemäriin johdettavan veden määrä vähenee.
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvoston päätös 14.12.2017). Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Yleiskaava
Helsingin yleiskaavan (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan alue on
asuntovaltaista aluetta A3. Alueen eteläpuolelle noin 200 metrin
päähän on merkitty kulkevaksi pikaraitiotie. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan (2016) mukainen. Yleiskaavan toteuttamisohjelmassa kaava-alue kuuluu poikittaisen raideyhteyden (Jokeri 2) aluekokonaisuuteen.
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan kokonaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pintakallioaluetta. Maanalaisessa yleiskaavassa on suunnittelualueen länsireunassa tilavaraus suunnitellulle maanlaiselle tilalle
(tunneli). Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan
mukainen.
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Ote Helsingin yleiskaavasta (2016).
Kaava-alueen sijainti on merkitty keltaisella ympyrällä.

Asemakaavat
Alueella on voimassa asemakaava nro 9661 (hyväksytty
25.10.1989). Kaavassa suunnittelualue on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) sekä jalankululle ja pyöräilylle varatuksi kaduksi, jolla huoltoajo on sallittu (pp/h). Rakennusten suurin
sallittu kerrosluku on III. Suunnittelualueen asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 2 630 k-m2.
Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Pohjakartta
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohjakartan.
Maanomistus
Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen muodostavan tontin
38127/11. Tontti on vuokrattu Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle.
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Muut lähtökohdat
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristöominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asemakaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET
Vireilletulo
Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 tontin haltijan hakemuksesta.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa:
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
sosiaali- ja terveystoimiala
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.
Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto.fi sekä lehti-ilmoituksella Koillis-Helsingin Lähitiedossa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 7.5. 28.5.2018 seuraavissa paikoissa:
Malmin kirjastossa, Ala-Malmin tori 1
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Asukastilaisuus pidettiin 19.5.2018 Ala-Malmin puistossa (katuosoite Ala-Malmin tori 1).
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Viranomaisten kannanotoissa ei ollut huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta eikä valmisteluaineistosta.
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Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteistä
Kirjallisia mielipiteitä saapui 1 kpl. Saapunut mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistui alueen pysäköinnin riittävyyteen. Mielipide on otettu huomioon
kaavoitustyössä siten, että pysäköinnin määrää on lisätty tontilla
huomioimaan vieraspysäköinnin tarpeet. Tällä varmistutaan siitä,
että alueen lähikatujen kadunvarsipaikat eivät kuormitu nykyistä
enempää.
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 5.2. 6.3.2019
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.
Muistutukset
Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.
Viranomaisten lausunnot
Kaavaehdotuksesta saatiin kolme viranomaisten lausuntoa sen
ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) totesi, että aluetta
palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi,
eikä kaavaehdotus edellytä niiden siirtämistä.
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, sosiaali- ja terveystoimiala.
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä
esitettyihin huomautuksiin.
Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen huomautusten johdosta.
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Aineistoon tehdyt täydennykset:
kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta.
Asemakaavan muutoksen hyväksyminen
Kaupungin uusi hallintosääntö 1.6.2017 alkaen on laajentanut lautakunnan toimivaltaa asemakaavojen osalta. Poiketen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ilmoitetusta, kaavan hyväksyy
kaupunginvaltuuston sijaan kaupunkiympäristölautakunta.
Kaupunkiympäristölautakunta päätti 20.8.2019 hyväksyä Salavakuja 2:n asemakaavan muutoksen 20.8.2019 päivätyn piirustuksen numero 12563 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Helsingissä 20.8.2019
Marja Piimies

