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§ 304
Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta tietolii-
kennekaapelin asentamiseksi mereen Kirkkonummen ja Helsingin 
välille

HEL 2018-003420 T 11 01 01

ESAVI/2695/2018

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Suomen 
Turvallisuusverkko Oy:n hakemuksesta tietoliikennekaapelin asentami-
seksi mereen Mäkiluodon ja Isosaaren välille seuraavan lausunnon: 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristönpalvelut 
on 16.4.2018 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Ete-
lä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Suomen Turvallisuusverkko 
Oy:n hakemuksesta tietoliikennekaapelin asentamiseksi mereen välillä 
Mäkiluoto-Isosaari.

Kaupunginhallitus viittaa ympäristöpalvelujen lausuntoon ja puoltaa lu-
van myöntämistä hankkeelle. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 ESAVI, lausuntopyyntö Helsingin kaupungille, Mäkiluoto-Isosaari
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 10 k., JulkL 24.1 § 10 k)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 10 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
ton ympäristölupavastuualue

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kau-
pungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Suomen Turvalli-
suusverkko Oy:n hakemuksesta tietoliikennekaapelin asentamiseksi 
mereen Mäkiluodon ja Isosaaren välille. Lausuntoa on pyydetty 
24.4.2018 mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on 
pidennetty 15.5.2018 asti.

Lupahakemus

Suomen Turvallisuusverkko Oy hakee Etelä-Suomen aluehallintoviras-
tolta vesilain mukaista lupaa vuoden 2018 aikana tapahtuvalle merikaa-
pelin rakentamiselle ja asentamiselle Kirkkonummen, Espoon ja Helsin-
gin kaupunkien alueella sijaitseville merialueille sekä vesilain mukaista 
valmistelulupaa kaapelin vaatimien vesistö- ja rantarakenteiden toteut-
tamiselle vuonna 2018.

Suomen Turvallisuusverkko Oy:n tarkoituksena rakentaa noin 51 kilo-
metrin pituinen kuitukaapeliyhteys Kirkkonummen Mäkiluodolta Helsin-
gin Isosaareen. Kaapeli lasketaan pohjaan omalla painollaan eikä min-
käänlaista kaivuutyötä suoriteta. Väyläalueilla ja muiden kaapelien ris-
teämäkohdissa kaapeli suojataan ja painotetaan pohjaan. Liikennevi-
rasto on hyväksynyt ennen lupahakemuksen jättämistä kaapelireitin.

Isosaaressa kaapelin rantautumispaikkaan rakennetaan kaivo sekä 
putkitus mereen kahden metrin syvyyteen asti. Rantapenger kunnoste-
taan, ja rakentamisen valmistuttua näkyviin jää kaivon kansi. Rantautu-
mispaikan kiinteistön omistaa Suomen valtio, ja sitä hallinnoi Senaatti 
Kiinteistöt. Sijoituslupa toimitetaan aluehallintovirastolle myöhemmin.

Helsingin alueella voimassa olevat kaavat eivät aseta esteitä kaapelin 
asentamiselle. Isosaaren vireillä olevasta asemakaavoituksesta johtu-
vasta rakentamiskiellosta huolimatta poikkeamismenettelyllä voidaan 
suorittaa välttämättömiä toimenpiteitä, jotka eivät estä tai vaikeuta kaa-
voitusta tai tulevan kaavan toteuttamista. Tästä poikkeamasta toimite-
taan aluehallintovirastolle lausunto myöhemmin.

Isosaaren rantautumispiste on RKY 2009-aluetta, ja rantakaivon raken-
tamisesta museovirastolta pyydetty lausunto toimitetaan aluehallintovi-
rastolle myöhemmin.

Alueen kaavoitustilanne
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Hankealueella on voimassa Helsingin yleiskaava 2002 sekä Uuden-
maan maakuntakaava. Hankealue on kaikilta osiltaan asemakaavoitta-
matonta. Helsingin rakennusjärjestyksen 28 § mukaan koko Helsingin 
asemakaavoittamaton alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mu-
kaista suunnittelutarvealuetta.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 15.8.2017 pidentää 53. kaupungi-
nosan (Ulkosaaret) Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren aluei-
den (piirustus nro 12466, päivätty 15.8.2017) rakennuskieltoaikaa 
16.9.2019 saakka. Samalla lautakunta päätti määrätä, että päätös tulee 
voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Yleiskaava 2002 mukaan Isosaari on sotilasaluetta ja Kuivasaari sekä 
Pikku Kuivasaari virkistysaluetta, joka on kulttuurihistoriallisesti, raken-
nustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta. Hel-
singin uudessa yleiskaavassa koko alue on merkitty merellisen virkis-
tyksen ja matkailun alueeksi.

Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren asemakaavan laadinta 
on aloitusvaiheessa. Isosaari kaavoitetaan pääosin virkistys- ja matkai-
lukäyttöön. Muita toimintoja, kuten öljyntorjuntaa, tutkitaan. Joitakin 
puolustusvoimien toimintoja on tarkoitus säilyttää alueella. Asemakaa-
valuonnos esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle vuonna 2018. 
Asemakaavoituksen etenemistä voi seurata mm. Helsingin karttapalve-
lussa:

Helsingin alueella voimassa olevat kaavat eivät aseta esteitä kaapelin 
asentamiselle. Isosaaren vireillä olevasta asemakaavoituksesta johtu-
vasta rakentamiskiellosta huolimatta poikkeamismenettelyllä voidaan 
suorittaa välttämättömiä toimenpiteitä, jotka eivät estä tai vaikeuta kaa-
voitusta tai tulevan kaavan toteuttamista. Tästä poikkeamasta toimite-
taan aluehallintovirastolle lausunto myöhemmin.

Helsingin kaupungin alueella kaapelireitillä ei ole luonnonsuojelukohtei-
ta eikä tunnettuja vedenalaisia kulttuuriperintökohteita.

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja kaupunkiympäris-
tön toimialan ympäristöpalvelujen luvan hyväksymistä puoltavat lausun-
not.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
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timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 ESAVI, lausuntopyyntö Helsingin kaupungille, Mäkiluoto-Isosaari
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 10 k., JulkL 24.1 § 10 k)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 10 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
ton ympäristölupavastuualue

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Ympäristöpalve-
lut Ympäristönsuojelu Yksikön päällikkö 16.04.2018 § 64

HEL 2018-003420 T 11 01 01

ESAVI /2695/2018

Päätös

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö päätti antaa seuraavan lausunnon:

Asentamiseen liittyvät työt tulee tehdä mahdollisimman yhtäjaksoisesti 
ja valita työmenetelmät siten, että häiriö ja haitta ympäristölle ja vesi-
luonnolle sekä merialueelle ja sen käytölle on mahdollisimman vähäis-
tä. Ympäristönsuojeluyksikön päälliköllä ei ole hakemuksesta muutoin 
kommentoitavaa. 

Päätöksen perustelut

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö tietoliikennekaapelin 
asentamisesta mereen. Asian luonteesta johtuen taustatietoja ei avata 
lausunnossa.

Lisätiedot
Saija Rautakorpi, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32037

saija.rautakorpi(a)hel.fi


