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 Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus. 
Vuorovaikutusraportin sisältö 

Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot asemakaavan ja ase-makaavan muutoksen (kaavaratkaisu) valmisteluaikana saaduista kan-nanotoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista (huomautukset) sekä vastineet niihin. Vuorovaikutusraporttia täydennetään kaavapro-sessin 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 2016 tontin omistajan hakemuksesta 
• suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa  

 
▼ 

OAS 

• OAS nähtävillä 24.9.–19.10.2018 
• päivitetty OAS nähtävillä 4.–25.1.2021 
• nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin  

Uutiset -lehdessä 
• mahdollisuus esittää mielipiteitä 

 
▼ 

Ehdotus 

• kaavaehdotus esitellään lautakunnalle arviolta keväällä 2021 
• kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka 

löytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat 
• lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen yh-

teydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa 
• kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla  

www.hel.fi/kaavakuulutukset 
• mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot  
• muistutukset ja lausunnot käsitellään lautakunnassa 

 
▼ 

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 24.9.–19.10.2018 

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 
Viranomaisen kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat alueella sijaitsevaan vesihuoltolin-jaan ja riittäviin tilavarauksiin. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että vesihuollon laitteille ja niiden huoltoon on varattu katu- ja puistoalueelta HSY:n esittämä tila. 
Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-neistosta saatiin seuraavalta asiantuntijaviranomaiselta: 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto  Vastineet viranomaisten kannanottoihin 
Kaavaan on varattu johtokujat Sydänpuunpuiston kujanteille korttelialu-een viereen. Tämä tilavaraus on tehty, jotta vesijohtojen kunnostus- ja huoltotöissä on riittävästi tilaa työskennellä. Lisäksi Kevätpuunkuja on mitoitettu siten, että huoltotöille on varattu riittävä tila. Jälsitien alla kul-kee päävesijohto ja tämä tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa eikä rakentaminen saa aiheuttaa haittaa putkelle. Tilavarauksista ja vesi-huollon laitteistojen sijoittumisesta on neuvoteltu yhdessä HSY:n viran-omaisen kanssa kaavan laatimisen yhteydessä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo 4.–25.1.2021 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 

Viranomaisen kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta koh-distui erityisesti alueella sijaitsevaan vesihuoltolinjaan ja riittäviin tilava-rauksiin. Viranomaisen mukaan rakennuksia, puita tai muita kiinteistä rakenteita ei tule sijoittaa lähelle päävesijohtoa. Lisäksi alustava vesi-huollon yleissuunnitelma kustannusarvioineen tulee laatia osana kaa-voitusta ja esittää kaavaselostuksen liitteenä. 
Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-neistosta saatiin seuraavalta asiantuntijaviranomaiselta: 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto. 

Vastineet viranomaisten kannanottoihin 
Katso edellinen kohta. Jatkosuunnittelussa on otettava huomioon pää-vesijohdon sijainti eikä rakentaminen saa aiheuttaa vaaraa vesijoh-dolle. Kaavan laatimisen yhteydessä on käynnistetty kunnallistekninen yleissuunnitelma, jossa kustannuksia arvioidaan. Suunnitelma täyden-tyy kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan jälkeen. 
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Yhteenveto mielipiteistä 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saapui kaksi mielipidettä. Toi-nen mielipide kohdistui lintujen turvallisuuteen ja ikkunapintoihin. Toi-nen mielipide liittyi rakennusten kaupunkikuvaan. 
Kirjallisia mielipiteitä saapui 2 kpl. 

Vastineet mielipiteisiin aihepiireittäin 
Ikkunapinnat ja lintujen turvallisuus 
Muistutuksessa tuodaan esiin, että rakentamisessa on huomioitava la-situsten turvallisuus linnuille. 
Vastine 
Asemakaavassa ei anneta yksityiskohtaisia määräyksiä lasitusten ja ikkuna-aukotusten suunnittelusta muilta kuin maantasokerroksen. liike-, ja yhteistilojen osalta. Kaavassa ei ole määrätty parvekkeiden lasitta-mista. Uudisrakennusten tarkempaa suunnittelua ohjataan rakennuslu-pavaiheessa. Asemakaavamuutosalueelle ei kaupungin luontotietojär-jestelmän mukaan sijoitu tärkeitä lintualueita.  
Kaupunkikuva 
Mielipiteissä ilmaistu huoli kaupunkikuvallisesta ilmeestä. Alueelle toi-votaan harjakattoja, symmetrisiä pystysuuntaisia ikkunoita ja pastellisä-vyjä.  
Vastine 
Kaavamääräyksissä on edellytetty harjakattoja ja rakennusten jäsentä-mistä porrashuoneen kokoisiksi kokonaisuuksiksi julkisivumateriaalin, -värityksen, -aukotuksen ja/tai kattomuotojen keinoin. Tällä keinolla on haluttu korostaa alueen ilmeikkyyttä ja monimuotoisuutta. Väritys on ohjattu korttelikorteissa. Värit ovat sävyiltään maanläheisiä. Ikkuna-au-kotusta ei ole kaavassa yksityiskohtaisesti määritelty. Uudisrakennus-ten tarkempaa suunnittelua ohjataan rakennuslupavaiheessa. 
Nähtävilläoloajan ulkopuolella on tullut kirje maanomistajalta (Ammati-nedistämislaitossäätiö AEL ry), mikä koski kaavan valmistelun yksityis-kohtia kuten esim. puurakentamista. Asiasta on neuvoteltu osapuolten kanssa ja otettu huomioon kaavoituksessa. 


