
1. Logistiikkarykmentti Lausunto 1 (2)
Esikunta
KOUVOLA

BL10927
17.8.2015 4292/10.02/2015

1. Logistiikkarykmentti Puh. 0299 800 Y-tunnus 0952029-9
Esikunta Faksi 0299 571109 www.puolustusvoimat.fi
PL 1080
45101 KOUVOLA

Helsingin kaupunki
Kirjaamo

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupungin kuulemiskirje 22.6.2015

TÄYDENNYSLAUSUNTO POIKKEAMISHAKEMUKSEEN, RASKASPONTTOONILAITURIN
RAKENTAMINEN HELSINGIN VALLISAAREEN

Tällä asiakirjalla täydennetään asiakirjalla BL10622, 14.8.2015 annet-
tua puolustusvoimien lausuntoa, koskien poikkeamishakemusta ras-
kasponttoonilaiturin rakentaminen Helsingin Vallisaareen.

Puolustusvoimat esittää, että poikkeamislupaa harkittaessa huomioi-
daan seuraavat alueen erityispiirteet:

1) Suunnittelun kohteena olevalla alueella olevat puolustusvoimien ja
turvallisuusverkkotoiminnasta vastaavien tahojen vedenalaiset kaapeli-
rakenteet ja niihin liittyvät maa-alueella olevat rantarakenteet huomioi-
daan suunnittelussa ja työn suorituksessa. Työn suorittaja tai suunnitte-
lija on velvollinen olemaan yhteydessä merivoimiin hyvissä ajoin (4 vko)
ennen varsinaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. Kaapelirakenteet tullaan
toimenpiteestä ja tarpeesta riippuen suojaamaan, merkitsemään, siir-
tämään tai muulla tavoin käsittelemään siten, että niistä aiheutuva hait-
ta alueen kehittämiselle on mahdollisimman pieni. Mahdollisten vaadit-
tavien merikaapeleiden ja rakenteiden muutostöiden osalta on työn
teettäjän on varauduttava maksamaan muutostöiden kustannukset.

2) Mahdollisen tulevan laiturityömaan alueella voi olla vanhoja toiminta-
kuntoisia räjähteitä tai niiden osia. Huomioiden taustatiedot tapahtu-
neesta räjähdysonnettomuudesta esitämme tarvittavan ja rajatun alu-
een räjähdetiedustelua ennen varsinaisen työn käynnistymistä.
3) Vallisaari sijaitsee suoja-alueella ja ohjeet toiminnasta suoja-alueilla
perustuvat lakiin Suomen alueen valvonnasta (Aluevalvontalaki
755/18.8.2000) sekä sen perusteella annettuihin Aluevalvonta-
asetukseen (971/16.11.2000) ja Suoja-alueasetukseen
(1125/14.12.2000). Aluevalvontalain 20. pykälää on muutettu säädök-
sellä 514/2013, joka astui voimaan 1.1.2015.
Suoja-alueet ovat valtakunnan turvallisuuden ja aluevalvonnan järjes-
tämisen kannalta tärkeitä ja rajoiltaan tarkkaan määriteltyjä Suomen
aluevesien osia. Suoja-aluesäännösten tarkoituksena on osaltaan var-
mistaa Suomen alueellinen koskemattomuus.
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Suoja-alueilla ei aluevalvontalain perusteella saa harjoittaa ilman lupaa
(laitesukellusta eikä) merenkulkuun tavanomaisesti kuulumatonta ve-
denalaista toimintaa, kuten poijun ankkuroimista pohjaan, pohja-
ainesten ottoa ja läjitystä, kaapelinlaskua sekä kaikumittausta. Myös
merenpohjan tutkiminen ja kartoittaminen ilman lupaa on kielletty.

Edellä mainitun perusteella suoja-alueella tapahtuva laiturin ankkuroin-
ti, ankkurointia varten tehtävä mahdollinen pohjantutkimus tai pohjan
muokkaaminen, ankkurointiin liittyvä sukellustoiminta sekä varsinainen
ankkurien tai painojen asettaminen pohjaan on luvanvaraista toimintaa
aluevalvontalain nojalla. Suoja-aluelupahakemuksen käsittelyssä tul-
laan käytännössä hakemaan lausunto Merivoimien esikunnan (MERI-
VE) johtamisjärjestelmäosastolta, jonka perusteella arvioidaan hake-
muksen mukaisen toiminnan vaikutus merivoimien infrastruktuurille.
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