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Kaupunginhallitus

2.ko (Kluuvi) Kaisaniemenlahden vesialuetta koskeva asemakaavan 
muutosehdotus nro 11803

HEL 2011-001206 T 10 03 03

Kaupunginhallitus palautti 28.2.2011 Kluuvin vesialueen asemakaavan 
muutoksen kaupunkisuunnittelulautakunnalle uudelleen 
valmisteltavaksi kaavan toteutusedellytysten puuttumisen vuoksi.

Saman päätöksen yhteydessä kaupunginhallitus velvoitti vastuutahoa 
tarkemmin määrittelemättä pikaisella aikataululla selvittämään 
asuntolaivojen sijoittamisen väliaikaisesti satama- tai ranta-alueelle, 
esimerkiksi Kalasatamaan tai Hietalahden satama-altaisiin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että asuntolaivat ovat osa 
kaupunkikulttuuria ja vaikka niillä ei ole merkittävää asuntopoliittista 
roolia, ne osaltaan lisäävät asumisen vaihtoehtoja ja rikastuttavat 
kaupunkielämää. Kaupunkisuunnitteluvirasto on vuonna 2005 tehnyt 
selvityksen asuntolaiva-asumisen edellytyksistä Helsingissä (Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston selvityksiä 2005:2, 
ISSN 1235-4104). Selvityksessä, joka ainakin osittain vaatisi päivitystä, 
on kartoitettu noin tusina ehdotettua tai mahdollista asuntolaivojen 
sijoituspaikkaa Helsingin rannoilla. Pilottikohteiksi parhaiten soveltuvina 
selvityksessä on esitetty Kaisaniemenranta ja Kipparlahti Herttoniemen 
kupeessa.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa käynnistettiin asemakaavahankkeet 
kummankin pilottikohteen osalta, joista Kaisaniemenranta todettiin 
edellä mainitulla kaupunginhallituksen päätöksellä 
toteuttamisedellytyksiltään puutteelliseksi. Kipparlahden asemakaavan 
muutoksen lausuntojen ja muistutusten vastineet hyväksyttiin 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 12.6.2012. Kipparlahden kaavassa 
on laituripaikka 5-6 asuntolaivalle, jotka voidaan ottaa käyttöön, kun 
kaava on vahvistunut. Kipparlahden asuntolaiva-alueen 
vuokrausmenettelyistä on liikuntaviraston, kiinteistöviraston ja 
kaupunkisuunnitteluviraston keskeisessä neuvottelussa 17.12.2011 
todettu, että kiinteistövirasto selvittää sopimusehtoja ja luovutusmalleja 
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sekä huolehtii alueen luovuttamisesta esimerkiksi perustettavalle 
asuntolaivayhtiölle, kun kiinteistöjuridisesti sopiva ratkaisu 
pilottihankkeelle on löydetty.

Helsinkiläiset asuntolaivat sijoittuvat tällä hetkellä eri puolille kaupunkia 
ja kaksi asuntolaivaa odottaa paikkaa Helsingistä muilla paikkakunnilla. 
Hietalahden altaassa on yksi, Lauttasaareen on tulossa yksi ja 
Pohjoisrannassa yksi. Verkkosaaren rannassa on nykyisellään 3 
asuntolaivaa, mutta näille pitäisi löytyä uudet laituripaikat syksyllä 
2012, kun Kalasataman alueen rakentaminen etenee pohjoiseen. Näillä 
asuntolaivoilla on kullakin oma tilapäissopimuksensa liikuntaviraston 
kanssa. Halkolaiturin veneilijät -seuran laiturissa Hakaniemen sillan 
kupeessa on kaksi asuntolaivaa. Laituri on tarkoitettu vedessä 
talvehtiville aluksille.

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, että asuntolaiva-asia olisi 
kaupungissa tarkoituksenmukaista hoitaa pysyvin järjestelyin, koska 
tilapäistäkin asumista koskevat monessa suhteessa pysyvän asumisen 
vaatimukset ja edellytykset mm. kunnallistekniikan, palveluiden 
järjestämisen ja asukasturvallisuuden sekä terveellisyyden osalta. 
Päätös Kipparlahden kaavasta sekä siihen liittyvät asuntolaivalaiturin 
hallinnolliset ratkaisut luovat toteutuessaan käytännön 
toteuttamismalleja, joilla asiaa voidaan jatkossa parhaiten järjestää. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto voi omalta osaltaan esimerkiksi 
käynnistyneen yleiskaavatyön yhteydessä päivittää 2005 julkaistun 
selvityksen sekä sisällyttää soveltuvissa kohteissa Kipparlahden 
kokemuksia hyödyntäen asuntolaiva-alueita asemakaavoihin. Sekä 
pysyvien että mahdollisten tilapäisjärjestelyjen osalta toteuttamisen 
ratkaisut olisi perusteltua valmistella talous- ja suunnittelukeskuksen 
kehittämisosaston koordinoimana hallintokuntien (Taske, KSV, KV, LiV, 
tarvittaessa Satama) välisenä yhteistyönä.
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