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SUOMENLINNA, VALLISAAREN JA KUNINKAANSAAREN 
ASEMAKAAVA 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
 
Suunnittelualue 
 

 

Asemakaava koskee Suo-
menlinnan kaupungin-
osaan kuuluvia Vallisaarta, 
Kuninkaansaarta sekä lä-
hialueen pienempiä saaria 
ja luotoja.  
 

 

Nykytilanne 
 
Saaret ovat olleet Puolustusvoimien käytössä ja ovat nyt vapautumassa muuhun käyttöön. 
Saaret ovat Suomen valtion omistuksessa ja niiden hallinta on siirtynyt Metsähallitukselle. 
Rannikkopuolustuslinnakkeena toimineilla saarilla on runsaasti linnoituslaitteita ja muita puo-
lustusrakennelmia ja -rakennuksia. Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin 
kulttuuriympäristöihin, valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ja maakunnallisesti 
arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin. Alue on myös Suomenlinnan Unescon maailmanperintö-
alueen suojavyöhykkeellä.  
 
Tavoitteena on muuttaa saaret virkistys- ja luontomatkailukäyttöön. Alueelle on suunnitteilla 
vähäistä rakentamista, joka palvelee majoitus-, palvelu- sekä muuta virkistystoimintaa. Uusi 
toiminta sovitetaan alueelle siten, että saarten merkittävät kulttuurihistorialliset, rakennustai-
teelliset ja luontoarvot voidaan säilyttää. 
 

Aloite 
 
Asemakaavan laatimista on hakenut Met-
sähallitus. 

Maanomistus 
 
Alue on Suomen valtion omistuksessa ja 
Metsähallituksen hallinnassa. 



  Hankenro 0835_2  
 HEL 2014-000892  
27.7.2015 Oas 1216-00/15 2 (3) 

    

 

 

 
 

Kaavatilanne  
 
Alueella ei ole asemakaavaa. 
 
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty 
pääosin sotilasalueeksi. Helsingin uuden 
yleiskaavan luonnoksessa alue on osoi-
tettu merellisen virkistyksen ja matkailun 
alueeksi. 
 
Muut suunnitelmat ja päätökset 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti uu-
den yleiskaavan vision käsittelyssä lisä-
ponnen saarten avaamisesta virkistys-
käyttöön. 
 
Tehdyt selvitykset 
 
Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä: 

 Vallisaaren ja Kuninkaansaaren alu-
een hoitosuunnitelma, (Metsähallitus, 
C 46, 2008) 

 
Maankäyttösopimus 
 
Kiinteistövirasto valmistelee asemakaa-
van perusteella mahdollisesti kyseeseen 
tulevan maankäyttösopimuksen hakijan 
kanssa käytävissä neuvotteluissa. 
 
Vaikutusten arviointi 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa 
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-
tamisen vaikutuksia maisemaan ja kau-
punkikuvaan, liikenteeseen, kulttuuriym-
päristöön, vedenalaiseen kulttuuriympä-
ristöön, luonnon monimuotoisuuteen, vir-
kistykseen, terveyteen ja turvallisuuteen 
kaavan valmistelun yhteydessä. 

Kaavan valmisteluun osallistuminen 
 
Aloitusvaihe 
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tu-
lee esittää viimeistään 28.8.2015.  
 
Kaavan valmistelija on tavattavissa kau-
punkisuunnitteluvirastossa sopimuksen 
mukaan.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
esillä 10.–28.8.2015: 

 info- ja näyttelytila Laiturilla, 
Narinkka 2 

 kaupungintalon ilmoitustaululla, Poh-
joisesplanadi 11–13 

 www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä 
nyt. 

 
Valmisteluvaihe 
Asemakaavaluonnos laaditaan vuoden 
2015 aikana. Luonnoksen nähtävillä-
olosta ilmoitetaan kirjeillä, lehti-ilmoituk-
sella sekä viraston Internet-sivuilla ja siitä 
on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Vi-
ranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö 
järjestetään erillisin neuvotteluin. 
 
Ehdotusvaihe  
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen 
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle vuonna 
2016. 
 
Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään 
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuk-
sesta voi tehdä muistutuksen nähtävillä-
oloaikana.  
 
Tavoitteena on, että kaavaehdotus on 
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston käsiteltävänä vuonna 2016. 
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Ketkä ovat osallisia 
 
Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, 
asukkaat ja yritykset  

 Ehrensvärd Seura ry, Suomenlinna-
seura ry, Santahamina-seura, Helsin-
gin luonnonsuojeluyhdistys, Helsingin 
kaupunginosayhdistykset ry HELKA  

 Helsingin Yrittäjät 

 Senaatti-kiinteistöt 

 kaupungin asiantuntijaviranomaiset: 
kiinteistöviraston tonttiosasto, geotek-
ninen osasto ja tilakeskus, rakennus-
virasto, rakennusvalvontavirasto, lii-
kuntavirasto, ympäristökeskus, kau-
punginmuseo, Liikennelaitos-liikelaitos 
(HKL), Pelastuslaitos 

 muut asiantuntijaviranomaiset: Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus, Museovirasto, Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut 
HSY/Vesihuolto, Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä (HSL), Rikosseu-
raamuslaitoksen keskushallintoyk-
sikkö, Helsingin poliisilaitos, Liiken-
teen turvallisuusvirasto Trafi/Meren-
kulku, Rajavartiolaitoksen esikunta, 
Suomenlahden merivartioston esi-
kunta, Puolustusvoimat, Liikennevi-
rasto, Suomenlinnan hoitokunta, Uu-
denmaan liitto, Helsingin Satama Oy, 
Helen Oy 

 
Mistä saa tietoa  
 
Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-palve-
lusta: www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitel-
mat kartalla. 
 
Suunnittelun etenemisestä sekä osallistu-
mismahdollisuuksista tiedotetaan: 

 kirjeillä osallisille 

 Helsingin sanomat, Hufvudstadsbla-
det, Metro-lehti 

 www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä 
nyt 

 Helsingin kaavoituskatsauksessa.  
 
Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka 
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston 
Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv). 
 
Mielipiteet 
 
Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoit-
teeseen:  
 
Helsingin kaupunki, Kirjaamo,  
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoises-
planadi 11–13) 
 
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi 
tai faksilla (09) 655 783 
 
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti 
kaavan valmistelijalle. 
 
Kaavaa valmistelee 
 
toimistopäällikkö, arkkitehti  
Janne Prokkola 
puhelin 310 37233 
sähköposti janne.prokkola (a)hel.fi 
 
maisema-arkkitehti Jouni Heinänen 
puhelin 310 37257  
sähköposti jouni.heinanen(a)hel.fi 
 
liikennesuunnittelija Taneli Nissinen 
puhelin 310 37447 
sähköposti taneli.nissinen(a)hel.fi 
 
 


