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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 10.9.–1.10.2007

Kaavaluonnos nähtävillä 26.5.–19.6.2008

Viranomaisyhteistyö
– Tiivistelmät viranomaisten kannanotoista ja vastineet

16.10.2008

Saapuneet aloitteet

Mielipidekirjeet
– Tiivistelmät mielipidekirjeistä ja vastineet 16.10.2008

Kokousmuistiot yleisötilaisuuksista liitteenä

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaava- ja asemakaavan
muutosluonnoksen jatkosuunnittelun pohjaksi 16.10.2008.

Tarkennettu kaavaluonnos nähtävillä 29.11.–22.12.2010

Viranomaisyhteistyö
– Tiivistelmät viranomaisten kannanotoista ja vastineet

Mielipidekirjeet
– Tiivistelmät mielipidekirjeistä ja vastineet 17.3.2011

Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä (MRL 65 §) 8.4.–9.5.2011

Muistutus ja kirje (2 kpl)
– Tiivistelmät muistutuksesta ja kirjeestä sekä niiden vasti-

neet 12.6.2012

Lausunnot (10 kpl)
– Tiivistelmät lausunnoista ja vastineet 12.6.2012

LIITTEET Yleisötilaisuuksien 17.9.2007 ja 26.5.2008 muistiot
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Mielipiteen tai muistutuksen esittäjät on ilmaistu koodein, kun kyseessä on yksityis-
henkilö. Koska henkilötietojen ja henkilörekisterin esittämistä avoimessa verkossa
rajoittavat henkilötietolaki ja laki viranomaistoiminnan julkisuudesta, ei koodien seli-
tystä yksityishenkilöiden osalta ole julkaistu vuorovaikutusraportin internet-
versiossa.

Jäljennökset kaikista kannanotoista ja mielipiteistä sekä koodien selitys ovat nähtä-
vissä Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11–13.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 10.9.–1.10.2007

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä kaupunkisuunnitte-
luvirastossa 10.9.–1.10.2007 ja viraston internetsivuilla. Suunnitelmaa
koskeva yleisötilaisuus pidettiin 17.9.2007.

Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 26.5.–19.6.2008

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävänä kaupunkisuunnitteluviras-
tossa 26.5.–19.6.2008 ja viraston internetsivuilla. Luonnosta koskeva
keskustelutilaisuus pidettiin 26.5.2008.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutosluonnoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomai-
syhteistyötä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen, pelastuslaitok-
sen, rakennusviraston katu- ja puisto-osaston, liikuntaviraston, kiinteis-
töviraston tonttiosaston, liikennelaitoksen, rakennusvalvontaviraston,
Helsingin Energian, Helsingin Veden, Helen Sähköverkko Oy:n sekä
Uudenmaan ympäristökeskuksen ja museoviraston kanssa.

Museoviraston edustajan kanssa on tehty maastokatselmus hauta-
röykkiö-alueella. Hankkeen suunnittelun jatkamiselle ei ole museoviras-
ton lausunnon (29.10.2007) mukaan estettä. Tarkempien rakentamis-
suunnitelmien valmistuttua on niistä pyydettävä lausunto kaupungin-
museolta.

Helen Sähköverkko Oy toivoo, että liikerakennuksen rakentamista
suoraan johtoalueen reunaan harkittaisiin tarkoin, vaikkakin rakennus-
kieltoalue päättyy 15 m päähän johtolinjasta, koska suurjännitejohto on
pidettävä käytössä rakentamisen ajan. Johtoaukealla ei suositella kas-
vatettavaksi puita tai korkeaksi kasvavia pensaita. Johtoaluetta koske-
viin suunnitelmiin pyydetään lupa johdon omistajalta samoin kuin työs-
kentelyyn johtoalueella.
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Vastine

Rakennusala noudattaa rakennuskieltorajaa, koska alue on ahdas ja
siihen on mahduttava monen käyttäjän tilatarpeet. Hitsaajankadulla on
useita rakennuksia, jotka on rakennettu johtoalueen rajaan kiinni. Istu-
tusrajoitteet on otettu huomioon johtoalueen kaavamääräyksessä.
Myös muut johtoalueen rajoitteet otetaan huomioon suunnittelun ede-
tessä.

Kiinteistöviraston tonttiosasto on ilmoittanut, että kelluvien asunto-
jen alueesta on muodostettava asuntotontit, koska maanvuokralaki
edellyttää tontin muodostamista, kun on kysymys pysyvästä asumises-
ta. Tontinjaossa tulisi huomioida, että alle 600 m2:n tontista väestön-
suojavelvoitteet eivät laukea, mikä vähentäisi rakentamiskustannuksia.

Vastine

Tonttiosaston näkökannat on otettu huomioon kaavaluonnosta laaditta-
essa. Kelluville asunnoille on merkitty tontti vesialueella olevalle kortte-
lialueelle W/A-1. Jatkosuunnittelun edetessä tonttijakoa tarkennetaan
tarvittaessa.

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto pyytää, että kiertoliittymien
mitoituksessa otettaisiin huomioon mm. isot veneen kuljetusajoneuvot.

Vastine

Kiertoliittymät on suunniteltu isot ajoneuvoyhdistelmät ja linja-autot
huomioon ottaen.

Liikuntaviraston merellinen osasto esittää, että venepaikkojen koko-
naislukumäärä ei saisi vähentyä (venekerhon 130 paikkaa + liikuntavi-
raston suoravuokrausasiakkaat, 50 paikkaa). Kerholla ja liv:llä tulisi olla
erilliset laiturilähdöt. Lisäksi tulisi huomioida alueella toimivan venealan
yrityksen venepaikkatarve. Voimassa olevassa kaavassa auton pysä-
köintipaikkatarve on määritelty 1 autopaikka / 5 venepaikkaa, ja kaava
mahdollistaa merkityllä alueella veneiden talvisäilytyksen. Näin tulisi ol-
la myös jatkossa. Tulevat muutokset voivat heikentää nykytilannetta
ja/tai mahdollisuuksia jatkossa kehittää aluetta.

Vastine

Laituripituutta venesatama-alueella on nykyisillään n. 590 metriä ja
kaavaluonnoksen havainnekuvassa n. 670 metriä, eli venepaikkojen
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nykyinen määrä mahtuu laitureille varatulle vesialueelle. Venelaitureille
on kaavaluonnoksessa määrätty 1 autopaikka / 5 venepaikkaa. Laituri-
lähtöjä sekä talvisäilytyksen mahdollisuutta selvitetään jatkosuunnitte-
lun yhteydessä. Suunnittelua jatketaan yhteistyössä liikuntaviraston
kanssa.

Saapuneet aloitteet

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on kirjeitse saapunut kaksi
tonttikohtaista kaavamuutosaloitetta sekä puhelimitse yksi aloite raken-
nusoikeuden lisäämiseen venesatama-alueella.

Oy Waltic Ab on 1.10.2007 pyytänyt vuokraamansa tontin 43016/2
käyttötarkoituksen KLY (liike- ja julkisten rakennusten tontti) muuttamis-
ta asuinrakennusten korttelialueeksi kaavamuutoksen yhteydessä.
Rautaruukin eläkesäätiö on 28.9.2007 pyytänyt tutkimaan Ruukin
pääkonttorin laajentamismahdollisuuksia tontilla 53017/1 asemakaa-
vamuutoksen valmistelussa. Kipparlahden venesatama-alueella olevan
liikekiinteistön omistaja Bella-Veneet Oy on puhelimitse ottanut yhteyt-
tä laajenemisaikeistaan ja uudisrakennushankkeestaan.

Esitetyt mielipiteet ja vastineet

Kaavaluonnoksen ensimmäiseen nähtävilläoloon liittyen asemakaava-
osastolle saapui kirjeitse 27 mielipidettä, joista yksi saapui ennen vireil-
letuloa, 14 koski osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja 12 asemakaa-
van muutosluonnosta. Suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilai-
suuksissa ja puhelimitse.

Herttoniemenrannan asukkaat ovat kirjeissään (Mi1 19.9.2007, Mi2
19.6.2008 ja Mi3 27.5.2008) ilmoittaneet, että puoltavat kaavamuutosta
ja kiittelevät suunnitelmia. Hanke rikastuttaisi asumismuotoja Helsin-
gissä sekä toisi turvallisuutta Kipparlahden ympäristöön.

Veneilyliike Vator Oy (Mi4) on 28.9.2007 luetellut venesatama-
alueeseen liittyviä suunnittelutoiveita.

Kipparilahden Venekerho KVK ry (Mi5) ilmoittaa 30.9.2007, että ker-
ho haluaa olla mukana kehittämässä aluetta ja suhtautuu myönteisesti
kaavamuutokseen. Kelluvien asuntojen rakentaminen vaikuttaa kerhon
mielestä alueen imagoon positiivisesti. Kirjeessä luetellaan venekerhon
eri suunnitteluun liittyviä toiveita ja tavoitteita.

Asuntolaivurit – Husbåtsskepparna ry (Mi6) tukee 8.10.2007 kaava-
hanketta, ja luettelee erilaisia suunnitteluun liittyviä näkökohtia asunto-
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laivoista, niille soveltuvista paikoista ja teknisistä tarpeista, laituriraken-
teista sekä laiturialueen hallinnoinnista.

Vastine

Kaavan valmistelija on ollut sekä veneyrityksiin, venekerhoon että
asuntolaivuriyhdistykseen yhteydessä useasti kaavahankkeen aikana
ja yhteistyö suunnittelussa on toiminut kitkattomasti. Asuntolaivurit -
Husbåtsskepparna ry on alustavasti ilmoittanut kiinnostuksestaan vuok-
rata Kipparlahdesta asuntolaivoille varattu laiturialue.

Herttoniemiseura ry (Mi7) esittää 16.6.2008, että molemminpuoli-
nen, kaupunkikuvallisesti merkittävä merinäköala Itäväylältä tulisi säi-
lyttää.
Merinäköalan avaruuden heikennykset liittyvät ehdotettujen kelluvien
omakotitalojen melusuojaukseen: meluaitaan ja liikerakennuksen ko-
rottamiseen melusuojaksi. Onko näin oleellinen maisemallinen hei-
kennys järkevää muutaman kymmenen asunnon takia?

Alueen elävöittämisen ja viihtyisyyden näkökulmasta ensisijaisempaa
olisikin toteuttaa ne alkuperäiset suunnitelmat, jotka ovat säästösyistä
karsittu kaupungin talousarviovalmistelussa. Tällainen on esimerkiksi
rantaviivaa noudattava kevyen liikenteen väylä Laivalahdesta Kippar-
lahteen sekä ala-asteen edessä olevan tontin rakentaminen. Kolmas
alueen viihtyvyyteen merkittävästi vaikuttava alue on Laivalahden aal-
lonmurtajan edessä oleva satama-alue, jonka rakentaminen ja kunnos-
taminen lopulliseen asuunsa on viivästynyt. Muun muassa sinne johta-
va ajoväylä sekä kevyen liikenteen väylä ovat päällystämättä, samoin
autojen parkkipaikat merkitsemättä jne. Lisäksi kaupunki on laimin-
lyönyt täysin alueen siisteyden ylläpidon. Pienroskien lisäksi rannassa
seisoo edelleen hylättyä rautaromua ja erilaista ongelmajätettä.

Herttoniemi-seura esittää, että merinäköalan merkitystä Herttoniemen
ja koko kaakkoisen ja itäisen Helsingin sekä Helsingin sisääntulolii-
kenteen viihtyvyydelle korostetaan edelleen kaikessa täydennysra-
kentamisessa. Lisäksi Herttoniemi-seura esittää, että Herttoniemen-
rannan alueen rakentaminen ja kunnostaminen saatetaan loppuun
edellä mainittujen kohteiden osalta.

Asukas (Mi8) toteaa 30.5.2008, että Naurissaaren sillan seudun kah-
teen suuntaan aukeava näkymä Itäväylältä on kaupunkikuvallisesti
hyvin tärkeä, eikä sitä saa supistaa ehdotetun uudisrakentamisen ta-
kia. Tässä kohtaa kaakossa ja idässä asuvat helsinkiläiset kokevat
asuvansa merellisessä Helsingissä veden vilkkuessa kotimatkalla.
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Vastine

Kyseinen merinäkymä on tärkeä. Tosiasiassa etelänpuoleinen meri
näkyy lähinnä Naurissalmen sillan kohdalla, johon suunnitelmien mu-
kaan sijoitetaan läpinäkyvä matala meluaita. Merinäköalan säilymi-
seen tällä kohtaa tullaan kiinnittämään huomiota.

Kelluva asuntohanke varmistaisi sen, että kevyen liikenteen reitti Laiva-
lahdesta Kipparlahteen toteutuisi lähivuosina. Ala-asteen edessä oleva
tontti ei ole kytköksissä tähän kaavahankkeeseen. Laivalahden vene-
satama on hyvää vauhtia valmistumassa ja siistiytymässä. Rautaromut
ja ongelmajätteet poistuvat alueelta, kun tilalle saadaan uusia asuntoja
ja rakennetaan korkealaatuista, kaikkia herttoniemeläisiä palvelevaa
satama-, tori- ja puistoympäristöä.

Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf (Mi9) esittää 22.10.2007, että
Kipparlahden pohjukassa sijaitsee koko Herttoniemenrannan alueen
ainoa luonnontilainen rantaosuus. Sekä Kipparvuoren jyrkkä kallio-
ranta että rehevä rantapuisto tulisi säilyä maisemassa muistumina
Suomenlahden alkuperäisestä luonnosta.

Kevyen liikenteen raitti sopii hyvin tähän rantamaisemaan, mutta aja-
tus kelluvista asunnoista on täysin tähän maisemaan sopimaton. Täl-
laisten kelluvien rakennusten rivi peittäisi koko kalliorannan ja muut-
taisi täysin sen luonteen: upeasta yhteisestä luonnonrannasta tulisi
yksityisasuntojen takapihaa. Kelluvan asumisen idea on teknisesti ja
toiminnallisesti maassamme ja oloissamme varsin kokeilematon.
Siksi pitäisi tehdä ensin erilaisiin olosuhteisiin muutamia erityyppisiä
koeasuntoja ja testata niiden avulla asiaan liittyviä tekniikoita, erityis-
ratkaisuja ja asumistapaa. Vasta sitten olisi riittäviä ja vastuullisia pe-
rusteita ryhtyä kaavoittamaan niitä laajamittaisesti minnekään.

Kevyen liikenteen reitti Kulosaaresta Herttoniemenrantaan on tärkeä yh-
teys, jonka toteuttaminen lähtee toivottavasti pikaisesti liikkeelle. Sen si-
jaan mitään perusteita ei löydy huoltoliikenteen reitin ulottamiselle kevyen
liikenteen väylälle tällaisessa maastomuodoltaankin aivan poikkeukselli-
sessa paikassa. Venesatama-alueen uudelleen järjestelyn yhteydessä ei
tule laajentaa nykyistä satama-aluetta siten, että se tarvitsisi lisää pysä-
köinti- ja varastotilaa Kipparlahden rantapuiston puolelta. Satamaan ei
toivottavasti myöskään suunnitella uutta kiinteää aallonmurtajaa.

Vastine

Kipparvuoren kallioranta ja Kipparlahden rantapuisto säilyvät kaava-
luonnoksessa pääpiirteissään luonnontilaisina puistoalueina, eikä niille
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ole sijoitettu pysäköinti- tai varastotilaa. Muutoksia tulee nykyisen kaa-
van mukaiselle venesatama-alueelle, jota laajennetaan Hitsaajankadul-
le ja meren suuntaan täyttämällä. Rantamaisemassa kalliorannan
edustalla on kesällä nytkin purjeveneitä, joten koskemattomasta mai-
sematilasta ei ole kyse. Kelluvat asunnot pyritään yhdistämään ja so-
peuttamaan nimenomaan venesatamaympäristöön. Uivia asuntoja on
jo testattu toiminnaltaan. Kelluva asuntoalue on 1990-luvulta lähtien
toiminut mm. Ruotsin Solnassa, jossa meri- ja talviolosuhteet pitkälti
muistuttavat Helsingin olosuhteita. Myös Suomessa on esimerkkejä.
Espoon Keilalahdessa on toteutettu uiva koetalo, ja Porin Reposaares-
sa on toteutumassa ensimmäinen uivien vapaa-ajan asuntojen kohde.
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varatun laiturireitin varteen si-
joittuvat kelluvien asuntojen ”takapihojen” sijasta etupihat ja terassit,
mikä tuo reitille vaihtelua ja elämää. Järjestely tulee todennäköisesti
herättämään suurta mielenkiintoa koko kaupungissa ja laajemmaltikin.
Huoltoliikenteen reitti on merkitty venesatama-alueelle, koska se on
katsottu tarpeelliseksi kelluvien asuntojen kannalta. Maastomuodot ei-
vät aseta esteitä tälle järjestelylle. Aallonmurtaja on alustavan suunni-
telman mukaan tarkoitus toteuttaa kelluvana.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry (Mi10) on kirjeissään
1.10.2007 ja 19.6.2008 esittänyt, että koska kelluva asuminen on uusi
asumismuoto koko Suomessa, olisi kaavoituksessa noudatettava eri-
tyistä varovaisuutta.

Kipparlahden asemakaava-alueen vieressä kulkee vilkasliikenteinen
Itäväylä. Itäväylältä kantautuvan melun vaimentamiseksi on kaava-
luonnoksessa esitetty meluaitaa sekä meluseinää. Helsy muistuttaa,
että meluaita tai muut meluesteet eivät välttämättä riitä vaimentamaan
Itäväylän sekä muun kaupungin melun yhteisvaikutusta. Esimerkiksi
Helsingin meluselvityksen sekä valmisteilla olevan meluntorjuntaoh-
jelman mukaan meluaita suojaa melulta vain pienialaisesti. Kipparlah-
den asemakaava-alueen meluarvot saattavatkin nousta valtioneuvos-
ton ohjearvojen yläpuolelle, minkä vuoksi alueella olisi ehdottomasti
tehtävä riittävät meluselvitykset. Kipparlahden puiston jättäminen suo-
javiheralueeksi Itäväylän ja rannan väliin on hyvä ratkaisu, vaikkakin
kasvillisuuden merkitys meluntorjunnassa ei ole tähänastisten tutkimus-
ten perusteella vielä täysin selvää.

Koska kelluvilla asunnoilla on niin suoria kuin epäsuoria vaikutuksia
Itämereen, on niiden vaikutukset meren ekologiaan, merenpohjaan,
rantaluontoon sekä mahdollisesti veden virtauksiin selvitettävä tarkasti.
Etenkin asumisesta ja liikenteestä aiheutuvat päästöt on selvitettävä
huolella ja kelluvan asumisen seurauksena todennäköisesti lisäänty-
vän veneilyn vaikutukset huomioitava. Lisäksi Kipparlahden nykyisten
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luonnonrantojen säilyminen, kuten rannan arvokas tervaleppämetsik-
kö, on turvattava asemakaavassa.

Kipparlahden vieressä on jo kallis pientaloalue (niin sanottu East
End), jonka asunnot eivät ole käyneet kaupaksi. Korkeahintaisten
asuntolaivojen tai kelluvien asuntojen sijoittaminen Kipparlahteen ei
täten palvelisi ketään asuntotarpeen täytön näkökulmasta. Kelluvien
asuntojen vaikutukset maisemaan ja Kipparlahden rantojen virkis-
tyskäyttöön tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon asemakaavas-
sa. Kelluvien asuntojen sijoittaminen Kipparvuoren rantaan tulee
muuttamaan rantojen käyttömahdollisuuksia sekä vaikuttamaan ny-
kyiseen kalliomaisemaan. Alueen virkistys- ja esteettiset arvot eivät
saa asemakaavoituksen myötä heiketä.

Vastine

Kaavan valmistelu uudelle asumismuodolle Helsingissä edellyttää mo-
nipuolista arviointia ja neuvotteluja eri viranomaisten ja asiantuntijoiden
kanssa, joten kaavatyössä noudatetaan tarvittavaa varovaisuutta.

Itäväylän ja asuntolaivojen välinen melua vaimentamaton vesialue on
otettu huomioon asemakaavan melulaskelmissa. Asemakaavatyön yh-
teydessä laaditut melun leviämislaskennat on tehty siten, että niiden
perusteella voidaan riittävällä tarkkuudella arvioida melutasot alueella
sekä nyky- että ennustetilanteessa. Laskennat perustuvat Suomessa
käytettävään pohjoismaiseen melulaskentamalliin. Laskenta on tehty
digitaalisen maastomallin avulla käyttäen SoundPlan-melulaskenta-
ohjelmaa. Alueen merkittävin melulähde on Itäväylän autoliikenne.
Muut melulähteet ovat siihen nähden marginaalisia. Melun leviämislas-
kelmin on osoitettu, että päivämelutasot asuntolaivojen alueella ovat
pääosin alle 55 dB, kun Itäväylän meluesteet on rakennettu.

Koska Kipparlahdessa on toiminut pienvenesatama useita vuosikym-
meniä, alueen meriluonto on joutunut sopeutumaan veneiden ja laituri-
rakenteiden aiheuttamiin vaikutuksiin pitkän ajan kuluessa. Kelluvien
asuntojen ja uusien laiturirakenteiden ei arvioida aiheuttavan merkittä-
viä vaikutuksia alueen meriluonnolle. Venekerhon nykyinen venepaik-
kamäärä (n. 130 kpl) säilyy ja kelluvien asuntojen venepaikkoja tulee
16–20 kpl, joten veneily alueella ei lisäänny olennaisesti nykytilantee-
seen nähden.

Päällimmäisenä perusteena kelluvien asuntojen tuomiselle Helsinkiin ei
ole asuntotarve, vaan hankkeella halutaan monipuolistaa pääkaupun-
gin asuntotarjontaa. East Endin asunnot edustavat kaupunkirivitalo-
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asumista, ja ne eroavat ominaisuuksiltaan ratkaisevasti asuntolaivoista
tai kelluvista asunnoista.

Luonnonrantojen säilymiseen on suunnittelussa kiinnitetty huomiota.
Kipparvuoren kallioranta on jätetty rakentamatta, ja Kipparlahdenran-
nan puistoalue ulottuu edelleen rantaan nykyisen asemakaavan mukai-
sena. Alueesta on tehty puustokartoitus, ja tavoitteena on ollut olemas-
sa olevan puuston säilyminen mahdollisimman runsaana. Voimalinjan
alueella Hitsaajankadun varressa joudutaan todennäköisesti kaata-
maan korkeat puut turvallisuussyistä. Rantojen käyttömahdollisuudet
verrattuna nykytilanteeseen lisääntyvät huomattavasti, mikäli kaava to-
teutuu. Tähän asti alue on ollut yksinomaan veneilijöiden ja venemyy-
mälän käytössä. Kaavaluonnoksen myötä alueen käyttäjäryhmiin voi-
daan lisätä alueen ulkoilijat, uivien asuntojen asukkaat, turistit ja kesäl-
lä jopa uimarit. Kysymyksessä hankkeen maisemavaikutuksista esitteli-
jä viittaa edellisen kirjeen vastaukseen.

Herttoniemenrannan korttelin 43009 asuntoyhtiöt (As. Oy Helsingin
Kanavanneito, As. Oy Helsingin Amiraalinranta, As. Oy Helsingin Aallo-
tar, As. Oy Helsingin Merihelmi, As Oy Helsingin Purseri, As Oy Hel-
singin Matruusi ja As Oy Helsingin Kippari) katsovat kirjeissään Mi11
5.9.2007 ja Mi12 6.6.2008, että asuntolaivojen ja kelluvat asunnot aihe-
uttavat ympäristöhaittoja, koska niiden mukana tulee ympäristön ja vesi-
alueen tahatonta tai tahallista likaamista ja roskaamista. Suunnitellut
toiminnot haittaavat ranta-alueen virkistyskäyttöä.

Asunto Oy Merihelmen suunniteltujen asuinrakennusten välittömään
läheisyyteen sijoitetut asuntolaivat ja etenkin ravintolatoiminta on eh-
dottomasti liian lähellä tulevia ja myös jo rakenteilla olevia asuntoja.
Esitetty ratkaisu aiheuttaa lähialueelleen hallitsemattomia melu- ja lii-
kennehaittoja. Asuntolaivoilla tai kelluvilla asunnoilla ei tulisi peittää
asukkaiden, eikä aikaisemmin rakennetun Amiraali Cronstedtin rannan
kevyen liikenteen väylän, merimaisemaa. Asukkaat ovat ostaneet asun-
tonsa vapaana olevan vesistön ääreltä, kaupanteon yhteydessä on esi-
tetty voimassa oleva kaava. Asuntoja markkinoitaessa ei esityksen mu-
kaisesta kaavamuutoshankkeesta ole ollut tietoa ennen 23.8.2007.

Vastine

Kelluvien asuntojen asukkaat eivätkä asuntolaivojen asukkaat aiheuta
vesialueen roskaamista, meluamista tai likaamista sen enempää kuin
muut ranta-alueella asuvat. Asuntojen vesi-, viemäri ym. johdot liitetään
kaupungin verkkoon jo nyt talviolosuhteissa koetuin menetelmin. Ran-
ta-alueen nykyinen virkistyskäyttö eli veneily pysyy alueella vaikkakin
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uusin puittein. Sen lisäksi alueen asukkaille avataan uusi kelluva ranta-
reitti uusine virkistysarvoineen.

Lyhin etäisyys mahdollisesta ravintolalaivasta As Oy Merihelmen lä-
himpään asuinrakennukseen on noin 30 metriä. Perustelut ravintola-,
kahvila tai toimistotoiminnalle ovat lähinnä rantatorin elävöittäminen ja
alueen palvelutarjonnan parantaminen. Hyvään kaupunkiympäristöön
kuuluu toimintojen sekoittuminen, vaikka siitä joskus väliaikaisesti ai-
heutuisikin ristiriitoja. Mielipiteiden perusteella kaavaluonnokseen on li-
sätty määräys, jonka mukaan aluksen toiminnat on sijoitettava siten,
etteivät tuota meluhäiriötä ympäristöönsä.

Suunnitelman vaikutus nk. satamakorttelin nro 43009 asuntojen me-
rinäkymiin on vähäinen. Voimassa olevan kaavan mukaan nykyinen
laivalaituri vesialueineen on venesatama-aluetta, ja laituriin on jatku-
vasti kiinnitetty isojakin proomuja ja laivoja. Muutoksen johdosta laitu-
riin sijoittuu käyttötarkoituksesta johtuen nykyistä siistimpiä aluksia.
Kelluvien asuntojen alue sijoittuu suhteessa satamakorttelin asuntojen
ikkunanäkymiin takaviistoon alueelle, jossa nytkin kesäisin on veneitä.
Satamakorttelin asuntojen päänäkymät avoimelle Naurislahdelle säily-
vät.

As Oy Neptunus (Mi13) (Suolakivenkatu 12-14) pitää kirjeissään
24.9.2007 ja 18.6.2008 myönteisenä sitä, että kaavamuutoksen myötä
alueen ympäristö siistiytyy ja yleisilme kohentuu, Amiraali Cronstedtin
tori rauhoitetaan pysäköinniltä ja bussilinja 81:n päätepysäkki siirtyy
pois torilta. Nykyisen, vuonna 2004 vahvistetun kaavan säilymiseen
luottaneet Suolakivenkadun asukkaat ovat yhtiön hallituksen mielestä
kuitenkin perustellusti tyrmistyneitä näin pian kaavan vahvistamisen
jälkeen esitettyihin merkittäviin muutoksiin välittömässä asuinympäris-
tössään. Tästä syystä kaavassa tulisi ottaa huomioon seuraavat ehdo-
tukset:

Kelluvien asuntojen määrää tulee supistaa alueen eteläosassa niin,
että eteläisimmät asunnot sijoitetaan nykyisen laivalaiturin pohjois-
pään tasalle. Näin maisema nykyisistä ja rakenteilla olevista asun-
noista häiriintyy kohtuullisen vähän. Asuntojen ulkonäön tulee sopia
venesataman ja alueen merelliseen ilmeeseen. Kaavamuutosta val-
misteltaessa olisi julkisesti kerrottava, miten alueen ”gryndaus” aio-
taan toteuttaa, ja millä tavoin tulevat asukkaat maksavat merinäkö-
aloistaan.

Asuntolaivojen pituus tulisi rajoittaa enintään 25 metriin ja ylin korkeus
enintään 3 metriin mastoja ja piippuja lukuunottamatta, eikä alkupe-
räisrakennetta saa lisärakenteilla muuttaa, mitkä reunaehdot on ase-
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tettu myös Kaisaniemenlahdelle suunnitelluille vastaaville asuntolai-
voille. Kaavaluonnoksessa olevat laivojen kokorajoitukset, eritoten 6
metrin ylin korkeus vedenpinnasta, vievät varsinkin asuntoyhtiön
alempien kerrosten asuntojen merinäköalan täysin.

Ravintola-, kahvila- tai toimistolaivojen sijasta laivapaikat torin edessä
olevassa laiturissa tulee varata pelkästään asuntolaivoille, koska ravin-
tolalaivasta aiheutuisi melu- ja järjestyshaittaa lähiasunnoille eikä torin
ympäristössä ole riittävästi paikoitustilaa esim. toimistolaivalle.

Kelluvien asuntojen lämmitys tulee järjestää siten, ettei millekään me-
lu- ja pakokaasuhaittoja aiheuttavien moottoreiden tai polttimien käytöl-
le ole tarvetta. Jätehuollosta ei saa aiheutua haju- eikä maisemahait-
toja ympäristölle.

Bussilinja 81 tulee muuttaa kiertäväksi Laivalahdenportin, Laivalah-
denkaaren, Suolakivenkadun ja Hitsaajankadun kautta, jolloin bussien
edestakainen liikenne vähenee ja samalla julkisen liikenteen palvelut
paranevat Herttoniemenrannan muillakin osilla.

As Oy Neptunus ehdottaa ensimmäisessä kirjeessään 24.9.2008, että
Waltic Oy:n nykyinen rakennus korvattaisiin jollakin ympäristöön tyydyt-
tävästi sopeutuvalla rakennuksella. Toisessa kirjeessään 18.6.2008 yh-
tiö on muuttanut kantaa. Nyt kaupungin tulisi yhtiön mielestä lunastaa
kyseinen rakennus ja jäljellä oleva vuokraoikeus tonttiin, purkaa nykyi-
nen rakennus ja laajentaa Kipparvuoren puistoa Amiraali Cronstedtin
toriin asti. Puistoalueen kasvattaminen katsotaan kohtuulliseksi, koska
toisesta päästä Kipparvuorta ollaan puistoa supistamassa. Ellei edellä
esitetty syystä tai toisesta ole mahdollista, uudisrakennuksen harjakor-
keus ei saisi ylittää rakennuksen nykyistä korkeutta. Myöskään 3-
kerroksista osaa uudisrakennukseen ei tule sallia.

Rautaruukki Oyj:n lisärakennuksen, venesataman liike- ja muiden ra-
kennusten, näiden ympäristöalueiden sekä kaikkien meluesteiden
suunnittelussa tulee turvata erityisesti Naurissaaren sillan alueella nyt
lähes esteettömän merellisen maiseman säilyminen Kipparlahdelle.
Riittävä selvitys kaavan ympäristövaikutuksista vesialueelle ja lähiym-
päristöön tulee MRL:n mukaisesti tehdä ennen kaavan hyväksymistä.
Samalla tulee selvittää, onko hanke Helsingin ekologisen kestävyyden
ohjelman (HEKO) ja sen hengen mukainen.

Asukas (Mi14) vastustaa 25.8.2008 ravintolalaivan sijoittamista rantato-
rin eteen. Hänen lisäkseen ravintolalaivatoiminnan sijoittamista tähän
paikkaan on vastustettu seitsemässä kirjallisessa mielipiteessä.
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Vastine

Kaavaratkaisun perustana on ollut luonteva ja mahdollisimman mutka-
ton kevyen liikenteen reittilinjaus Amiraali Cronstedtin torilta edelleen
Kipparlahden venesatamaan. Reitti on tietoisesti sijoitettu irti Kippar-
vuoren rannasta, koska kallion ja meren kohtaaminen tässä paikassa
on haluttu säilyttää luonnonarvona. Viiden eteläisimmän asunnon pois-
taminen reitin varrelta ei ole perusteltua kaavataloudellisista syistä.
Suunnitelman vaikutukset yhtiön asunnoista avautuviin näkymiin on
tutkittu kolmiulotteisen mallinnuksen avulla. Kelluvien asuntojen näky-
mähaitta yhtiön asuntoihin on suhteellisen vähäinen ottaen huomioon,
että näiden välissä on Walticin tontti rakennuksineen, tori istutettavine
puineen sekä nykyinen laivalaituri aluksineen. Lisäksi etäisyys asunto-
kiinteistöjen välillä tulisi olemaan vähimmillään noin 100 metriä.

Kelluvien asuntojen rakennuttamisessa noudatetaan kaupungin yleisiä
tontinluovutusperiaatteita. Kaupungin tarkoituksena on järjestää kellu-
vasta korttelista tontinluovutuskilpailu, johon kohteen rakennuttamises-
ta kiinnostuneet yritykset voivat suunnitelmillaan osallistua.

Asuntolaivojen enimmäispituus 30 m ja korkeus 6 m perustuvat Helsin-
gissä laituripaikkaa tarvitsevien asuntolaivojen mittoihin. Yleensä vain
komentosilta nousee 5–6 metrin korkeuteen, joten pääosa aluksesta on
huomattavasti matalampi. Korkeuden näkymävaikutuksia arvioitaessa
tulisi myös muistaa, että asuntolaivan korkeus lasketaan merenpinnas-
ta, ja asuntoyhtiössä maantasossa olevan asunnon lattiataso on +3.70.
Ylemmän kerroksen asunnot sijoittuvat selvästi kuuden metrin yläpuo-
lelle. Asuntolaivojen enimmäisleveyttä on mielipiteen perusteella tarkis-
tettu 9 metristä 8 metriin. Kaisaniemenlahdelle sijoittuvien asuntolaivo-
jen tiukemmat vaatimukset perustuvat niiden sijoittumiseen historialli-
sesti arvokkaan Kaisaniemen puiston viereen. Herttoniemenrannan
kaupunkiympäristö on nuorempaa, joten asuntolaivojen historialliseen
alkuperäisyyteen voidaan suhtautua väljemmin.

Perustelut ravintola-, kahvila tai toimistotoiminnalle ovat lähinnä ranta-
torin elävöittäminen ja alueen palvelutarjonnan parantaminen. Hyvään
kaupunkiympäristöön kuuluu toimintojen sekoittuminen, vaikka siitä
joskus väliaikaisesti aiheutuisikin ristiriitoja. Mielipiteiden perusteella
kaavaluonnokseen on lisätty määräys, jonka mukaan aluksen toiminnat
on sijoitettava siten, etteivät tuota meluhäiriötä ympäristöönsä. Hertto-
niemenrannassa yritysten asiakaspysäköintipaikat ovat yleensä kadun-
varsipaikkoja. Suolakivenkadun varren pysäköintipaikoista muutaman
aikarajoitukset sovitetaan laivan käyttötarkoituksen mukaan.
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Kelluville taloille ja asuntolaivoille osoitetaan mahdollisuus liittyä kauko-
lämpöverkkoon. Laituriin kiinnitetyt asuntolaivat eivät aiheuta pakokaa-
suja eivätkä moottorimelua. Usein kelluvat asunnot lämmitetään läm-
pöpumpuilla ja/tai sähköllä. Asuntolaivojen ja ruokaravintola-, kahvila-
tai toimistolaivan jätehuoltotilat sijoitetaan tontille 43016/3.

Liikennelaitoksen mukaan edestakainen bussilinja on selkein ja toimii
parhaiten. Linjaa tullaan jatkamaan Hitsaajankadulle asti, jonne tulee
vaihtopysäkki linjan 16 uudelle reitille. Näin Suolakivenkadun pohjois-
päästä saadaan suora yhteys Herttoniemen metroasemalle.

Tontin 43016/3 sijainti rantatorin ja Kipparvuoren välissä on kaupunki-
kuvallisesti haastava ja mielenkiintoinen. Tontin muuttamista puistoksi
ei voida katsoa rantatorin ympäristön kannalta onnistuneeksi ratkaisuk-
si. Uudisrakennuksen julkisivu luo tilantuntua torille. Rakennuksen poh-
jakerrokseen tulevat liiketilat ja näiden päälle rakennettavat asunnot
elävöittävät rantaympäristöä. 3-kerroksinen osa ryhdistää rakennuksen
hahmoa rakennusrintaman päätepisteenä Kipparvuoren eteläreunalla.

Itäväylältä ei voida turvata merellisiä näkymiä Hitsaajankadun varteen
rakennettavien rakennuksien kohdalla. Tässä kohtaa merinäkymät ei-
vät tänäänkään ole esteettömiä. Merelliset näkymät Naurissalmen sil-
lalla turvataan läpinäkyvällä meluesteellä. Ympäristöselvityksiä on tehty
ja tehdään kaavaluonnosvaiheen jälkeenkin yhteistyössä Helsingin
kaupungin ympäristökeskuksen kanssa. Ympäristöhaittoja ei tule, kun
kelluvat asunnot ja asuntolaivat liitetään kunnallisteknisiin verkostoihin.
Kaavahanke on kestävän kehityksen mukaista täydennysrakentamista
hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen.

As Oy Neptunuksen lisäksi Suolakivenkadun asukkailta on saapunut
kirjeitä sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman että muutosluonnok-
sen nähtävilläolon yhteydessä. Vaikka asukkaat esittävätkin useita kriit-
tisiä näkökohtia kaavahankkeeseen, suhtautuminen siihen on kuitenkin
yleensä rakentava. Mielipiteet tukevat jatkossa sitä huolellista suunnit-
telua, jota kyseinen harvinaislaatuinen hanke vaatii. Asukaskirjeiden
mielipiteet noudattavat pitkälti asuntoyhtiön edellä esitettyjä mielipiteitä,
mutta näiden lisäksi tai näistä poiketen esitetään seuraavia asioita:

Asukas (Mi15) pitää kirjeessään 26.9.2007 nykyistä kaavaa käyttökel-
poisena asemakaavana, joka täyttää nykyiset tarpeet. Uuden kaavan
suunnittelussa tulisi ottaa huomioon mm. Itäväylän melu ja saasteet,
pelastus- ja väestönsuojanäkökohdat, huoltoautojen reitit ja seisonta-
paikat sekä talviolosuhteiden vaikutukset kelluvalle alueelle. Päättäjillä
täytyy olla tiedossa, millä hinnalla kelluva alue, asunto- tai laivapaikka
luovutetaan yksityisille. Yleiseen käyttöön tarkoitettua laituria ei pitäisi



HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 14 (53)
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI

17.3.2011, täydennetty 12.6.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Tilinumero Y-tunnus
PL 2100 Kansakoulukatu 3 +358 9 310 1673 +358 9 310 37409 800012-62637 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 10 Alv. nro
kaupunkisuunnittelu@hel.fi http://www.hel.fi/ksv FI02012566

luovuttaa yksityiseen pysyvään käyttöön, vaan siitä pitäisi olla pääsy
merelle ja sen käytön pitäisi olla joustavaa.

Vastine

Mainitut näkökohdat on otettu suunnittelussa huomioon. Tarvittaessa
kelluvien asuntojen väestönsuojatilat voidaan sijoittaa venesatama-
alueella osoitettuun huoltorakennukseen. Jatkosuunnittelussa selvite-
tään kaavahankkeen kaupungille aiheutuvat kustannukset. Kiinteistövi-
rasto arvioi ja kiinteistölautakunta päättää, millä hinnalla alueet luovute-
taan yksityisille. Vaikka laivalaituria ei varata yleiseen käyttöön, kaava-
luonnos sallii reittivenepysäkin sijoittamisen Amiraali Cronstedtin torin
rantaan, joten yleisön pääsy merelle on mahdollista järjestää laiturin
viereiseltä alueelta.

Asukkaat (Mi16) vastustavat kelluvaa asuntoaluetta kirjeessään
17.7.2008. Kyseisellä kohdalla asumista tulisivat häiritsemään mer-
kittävästi toisaalta liikenteen melu Itäväylältä, mutta myös pienvenesa-
taman ja A-lehtien toimitalon meluhaitat. Kipparlahden kohdalla Itä-
väylällä on pitkä silta- ja tieosuus, joten meluntorjunta on erityisen han-
kalaa – paikoin lähes mahdotonta. Kirjeessä esitetään epäilys esitetyn
meluntorjunnan riittävyydestä ja vaaditaan, että meluesteet rakenne-
taan ennen kaavoituksen jatkamista.

Kaksikerroksiset asuinrakennelmat varastoineen ja pysäköintialueineen
sekä Ruukin lisärakennus pilaavat Kipparvuoren kalliomaiseman.
Myrskyjen ja kovien tuulien lisääntyminen tulisi ottaa huomioon, koska
ne kaikki vaikuttavat asumisen turvallisuuteen, viihtyisyyteen ja kustan-
nuksiin. Suomessa kelluvien asuntojen rakentaminen, ylläpito, lämmi-
tys ja infrastruktuuri ovat kalliita ratkaisuja. Mitään asuntopoliittista tar-
vetta näille asunnoille ei ole. Merellistä ja vaikeasti myytävää luksus-
asumista löytyy Helsingissä jo. Merellistä asumista suunnitellaan mo-
neen muuhun Helsingin kohteeseen, joten erityistä tarvetta ei ole Kip-
parlahden kaavoittamiselle asuntokäyttöön. Hankkeen kaupungille ai-
heuttamista kustannuksista tulisi tehdä alustava selvitys.

Vastine

Asemakaavan melulaskentojen lähtötietona ovat Itäväylän ja metron
ennusteliikenteet vuonna 2025. Melun leviämislaskelmin on osoitettu,
että päivämelutasot asuntolaivojen alueella ovat pääosin alle 55 dB,
kun Itäväylän meluesteet on rakennettu. Meluesteet toteutetaan ennen
asuntolaivojen rakentamista. Niiden toteuttamiselle ei Itäväylällä ole
teknisiä esteitä. Pienvenesataman vene- ja autoliikenne on niin vähäis-
tä, että sen aiheuttama melu ei häiritse asuntolaivoissa asumista. A-
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lehtien toimitalon ilmastointimelu ei ole alueella häiriöksi, sillä toimisto-
talon ja asuntolaivojen välinen etäisyys on riittävä.

Kelluvien asuntojen suunnittelussa tavoitteena on niiden sopeuttami-
nen kalliomaisemaan ja sen edessä olevaan venesatamaympäristöön.
Kipparvuoren puistoalue säilyy edelleen hallitsevana elementtinä mai-
semassa. Aallonmurtaja suunnitellaan siten, että se suojaa kelluvia
asuntoja myrskyiltä. Uudet kelluvat asunnot edellytetään turvallisuuden
ja viihtyvyyden kannalta rakennettaviksi siten, että ne täyttävät viran-
omaisten asuntorakentamiselle asetetut vaatimukset. Ruotsista ja
Tanskasta saatujen tietojen perusteella on syytä olettaa, että uivien
asuntojen rakentamiskustannukset pysyvät kohtuullisina. Kipparlahden
sijainti lähellä pääkaupungin keskustaa ja palvelujen lähettyvillä
edesauttaa kelluvien asuntojen haluttavuutta asuntomarkkinoilla. Hel-
singissä jokaisella hankkeella, johon suunnitellaan merellistä asumista,
on omat lähtökohtansa. Kipparlahdessa yhdistyy kelluvien asuntojen li-
säksi monta muuta tarvetta kaavamuutokseen ja tavoitteena on loppu-
tulos, jossa eri hankkeet hyötyvät toisistaan. Hankkeen kaupungille ai-
heuttamista kustannuksista tehdään jatkosuunnittelun yhteydessä alus-
tava selvitys.

Asukas (Mi17) ehdottaa kirjeessään 18.6.2008, että korttelin 43016 ra-
kennusalaa muutettaisiin Suolakivenkadun rajalla. Uudisrakennuksen
etäisyys kadun rajasta tulisi olla sama kuin nykyisen rakennuksen. Vi-
heralue pehmentäisi miljöötä siirryttäessä Kipparvuoren puistosta ran-
tatorille. Jos ravintolalaiva on ehdotettuun paikkaan sijoitettava, tulee
häiriöt ennalta estää tehokkaasti esim. aukioloaikojen rajoituksilla klo
22:een. Laivalaiturissa olevat proomut tulisi poistaa mahdollisimman
pian asemakaavan vastaisina.

Vastine

Rantatorin pohjoisreunalle ei ole haluttu sitä pehmentävää rajausta. Nyt
epämääräistä aukiotilaa halutaan ryhdistää rakennuksella, joka rajaa
toria koko sen pituudelta. Rakennusala on täten merkitty Suolakivenka-
tuun kiinni tietoisesti kaupunkikuvallisin perustein. Ravintolalaivan osal-
ta viitataan As Oy Neptunukselle annettuun vastaukseen. Asemakaa-
van muutos nopeuttanee proomujen poistumista alueelta.

Asukas (Mi18) esittää 15.6.2008, että kolmikerroksinen rakennusosa
Amiraali Cronstedtin torin vieressä nousisi Kipparvuoren ylimmän hui-
pun tasolle tai yli sen. Rakennus tulisi täten alentaa kaksikerroksiseksi.
Rakennuksen madaltamista kahteen kerrokseen on tämän mielipiteen
lisäksi esitetty viidessä kirjeessä. Tontin 43016/1 nykyistä rakennusoi-
keutta ei tulisi nostaa, koska liian suuri rakennusoikeus vaikeuttaa ra-
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kennuksen hallittua sijoittamista torin ja puistoalueen väliin. Ravintola-
laivalle parempia paikkoja voisivat olla Reginankujan päässä tai vene-
kerhon alueen vieressä Kipparlahdenrannassa. Venesataman liikera-
kennuksen suunnittelussa tulisi turvata parempi näkyvyys merelle
muuttamalla kerrosluku kolmesta kahteen.

Vastine

Kolmikerroksinen rakennusosa tontilla 43016/3 nousee noin +13-14
metrin tasoon. Kipparvuoren ylin huippu on pohjakartan tietojen mu-
kaan +16 metrin tasossa. Rakennuksen kokoa ja rakennusosien korke-
utta perustellaan kaupunkikuvallisin syin As Oy Neptunukselle anne-
tussa vastauksessa. Rakennusoikeuden nosto kytkeytyy rakennuksen
haluttuun kokoon kyseisessä paikassa. Riittävä rakennusoikeus on tar-
peen myös siksi, että kaavamuutoksen hakija haluaa rakentaa tontin
autopaikkojen päälle viihtyisän ja puistoon mahdollisimman saumatto-
masti liittyvän pihakannen. Tämä ratkaisu voisi aiheuttaa kohtuuttomia
rakennuskustannuksia pienemmällä rakennusoikeudella. Ehdotetut
vaihtoehtoiset paikat ravintolalaivalle ovat ihmisvirtojen suhteen syrjäi-
sempiä kuin Amiraali Cronstedtin tori. Merellinen näkyvyys ei parane
veneliikerakennuksen madaltamisella kerroksen verran, koska jo kaksi-
kerroksinen rakennus peittää näkymät Itäväylältä. Kyseisellä paikalla
puusto peittää nykyisilläänkin merellisen näkyvyyden.

Asukas (Mi19) on kirjeissään 16.4.2007 ja 1.10.2007 paneutunut pe-
rusteellisesti kaavahankkeen eri näkökohtiin, ja on 18.6.2008 esittänyt
kaavamuutokselle kaksi vaihtoehtoista ratkaisuehdotusta.

Ensimmäisen ehdotuksen mukaan kaupungin vuokratontilla oleva Wal-
tic Oy:n talo purettaisiin, ja tontti muutettaisiin puistoksi. Liikehuoneis-
toille ei ole tarvetta tässä paikassa. Kelluvat asunnot jätettäisiin raken-
tamatta. Asuntolaivoja voitaisiin sijoittaa nykyisille proomulaitureille.
Kevyen liikenteen silta voitaisiin rakentaa tai olla rakentamatta Kippar-
lahden pohjukkaan. Tämä vaihtoehto ei edellyttäisi Vatorin eikä vene-
kerhon suhteen suuria siirtoja eikä myöskään mittavia meluvalli- tai aal-
lonmurtajainvestointeja, samalla kun rantamaisema säilyisi nykyisel-
lään. Kirjoittaja priorisoi tätä vaihtoehtoa mm. siksi, että lähiasukkaat
eivät toivo merinäkymiensä muuttumista kelluvilla asunnoilla. Toinen
ehdotus perustuu enemmän kaupungin kaavamuutossuunnitelmaan.
Ehdotuksesta on tehty kuva, joka on liitetty kirjeeseen. Kuvassa kelluva
asuntoalue on ryhmitelty uudelleen siten, että kaavaluonnoksen eteläi-
simmät viisi asuntoa sijoittuvat pohjoisempaan 90 asteessa käännetyn
laiturireitin varteen. Siirrettyjen kelluvien asuntojen kohdalle on lisätty
kaksi perinteistä asuntolaivaa.
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Kelluvien asuntojen yhtenä ongelmana on niiden karuakin karumpi
muotokieli. Kaupungin tulisi asettaa tiukkoja vaatimuksia näiden ulkoi-
sen ilmeen suhteen. Näkymähaittojen lieventämiseksi ehdotetaan
myös, että suuremmat kelluvat asunnot ja asuntolaivat sijoitettaisiin lä-
himmäksi rantaa, uloimpana laituroisivat pienemmät. Kipparlahtea ei
tulisi täyttää lisää venekerhon laiturirakennelmilla, vaan venekerhon
väistymistä alueelta tulisi harkita. Suolakivenkadun liikenne kasvaa
mahdollisesti suunnitelman johdosta, ja kadulle tulisi rakentaa hidastei-
ta.
Kirjeessä esitetään kuvin ja sanoin erilaisia ratkaisuehdotuksia uudis-
rakennuksen muotoilulle Waltic Oy:n tontilla. Rakennukseen ehdote-
taan sijoitettavaksi esim. kahvilaa, jolloin laivat voisivat olla pelkkiä
asuntolaivoja.

Vastine

Ensimmäisen vaihtoehtoehdotuksen mukaan kelluvasta asuntoaluees-
ta tulisi täysin luopua. Kipparlahti sijaitsee kuitenkin sen verran lähellä
kaupungin keskustaa, hyviä liikenneyhteyksiä ja palveluja, että paikan
antamia mahdollisuuksia uuden asumismuodon kokeilulle halutaan nyt
hyödyntää. Toisen vaihtoehtoehdotuksen mukaan kelluvat asunnot tuli-
si tiivistää tiukempaan rykelmään Kipparvuoren taakse niin, että ne nä-
kyisivät mahdollisimman vähän Herttoniemenrannasta päin. Ongelma-
na ehdotuksessa on yleisölle tarkoitetun laiturireitin mutkikkuus. Reitin
talvikunnossapito, laituriin sijoitetut kunnallistekniset johdot, pyöräilijöi-
den turvallisuus ja laiturin toimiminen pelastusreittinä asettaa tiettyjä
vaatimuksia laiturireitin muotoilulle. Kaavaratkaisun perustana on ollut
luonteva ja mahdollisimman mutkaton reittilinjaus Amiraali Cronstedtin
torilta edelleen Kipparlahden venesatamaan.

Kelluvien asuntojen muotokieleen tullaan jatkosuunnittelussa kiinnittä-
mään erityistä huomiota. Kelluvaa aluetta kilpailuttamalla saadaan kel-
luville asunnoille vaihtoehtoisia ulkonäköratkaisuja arvioitaviksi. Tavoit-
teena on harmoninen venesatamaympäristöön sulautuva kokonaisuus,
joka kuitenkin sallii sisällään tiettyä vaihtelua yksittäisten asuntojen
kohdalla. Ulkonäkövaatimuksia tarkennetaan tarvittaessa asemakaa-
vaehdotusvaiheessa. Kipparilahden venekerholla on pitkät perinteet, ja
kerholle halutaan edelleen turvata hyvät toimintaedellytykset alueella.
Kaavahankkeesta aiheutuva liikenteen lisäys ei ole erityisen merkittävä
Suolakivenkadulla, mutta läpiajosta aiheutuvaa haittaa pyritään hillit-
semään suunnittelemalla bussireitille muutamien päiväkotien ja kevyen
liikenteen pääraittien yhteyteen korotettuja suojateitä. Asemakaava-
luonnos mahdollistaa kahvilan tai ravintolan sijoittamista myös Waltic
Oy:n vuokraamalle tontille, koska kaava edellyttää liike- tai toimistotilo-
jen sijoittamista rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen. Tästä huoli-
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matta ravintolalaivan sijoittumismahdollisuutta torin rannasta ei ole
poistettu, sillä torille toivotaan mahdollisimman monipuolista palvelutar-
jontaa.

Asukkaat (Mi20) vastustavat kirjeessään 18.6.2008  kelluvia asuntoja
Kipparlahdessa, mutta kannattavat proomujen korvaamista perinteisen
näköisillä asuntolaivoilla. Laajalla vedenpäällisellä rakentamisella pei-
tettäisiin Suolakivenkadun kerrostalojen asukkaiden merinäkymät Kip-
parlahdelle lähes täysin, se muuttaisi alueen ainoan pienen luonnon-
mukaisen rantapuiston vedenpäällisten omakotiasukkaiden takapihaksi
ja aiheuttaisi myös maisemahaittaa Itäväylän suunnalta sekä kohtuut-
tomia kustannuksia kaupungille asuntojen lukumäärään nähden. Asu-
kastilaisuudessa esitetyt perustelut hankkeelle eivät riitä perustelemaan
kelluvien asuntojen rakentamista kyseiseen paikkaan. Asumisen moni-
muotoisuus ei riitä perusteluksi, ihmisillä ei ole ”oikeutta” asua veden
päällä, eikä väite että ”Suomessa on ennenkin asuttu meren päällä” ole
vakuuttava argumentti. Nykyisten asukkaiden oikeus säilyttää nykyiset
merelliset näkymät on otettava vakavasti. Kumoamalla jo kerran lopulli-
seksi julistamansa asemakaavan asukkaille vahingollisella tavalla
kaupunki osoittaisi, ettei se piittaa omista lupauksistaan.

Vastine

Suolakivenkadun useimpien asukkaiden merinäköalat säilyvät pääpiir-
teissään ennallaan, sillä kelluva asuntoalue sijoittuu Kipparvuoren
taakse eikä asuntojen eteen. Osoitteissa Suolakivenkatu 12 ja 14
Kipparvuori on matalampi. Kelluvien asuntojen näkymähaitta näihin
asuntoihin on kuitenkin suhteellisen vähäinen ottaen huomioon, että
näiden välissä on Kipparvuoren puistossa kasvavat puut, Walticin tontti
rakennuksineen, tori istutettavine puineen sekä nykyinen laivalaituri
aluksineen. Lisäksi etäisyys asuntokiinteistöjen välillä tulisi olemaan
vähimmillään noin 100 metriä. Luonnonmukaisen rantapuiston luonne
säilyy myös yleisenä, kaikkien käytettävissä olevana puistoalueena.
Alue sulautuu venesatamaympäristöön, eikä Itäväyltä avautuva mai-
sema muutu merkittävästi. Hankkeen kaupungille aiheuttamista kus-
tannuksista tehdään jatkosuunnittelun yhteydessä alustava selvitys.
Asukastilaisuudessa osallistujat esittivät vapaamuotoisesti erilaisia pe-
rusteluja veden päällä asumiselle. Kokous osoitti, että tällä asumis-
muodolla on myös puolestapuhujansa asukkaiden keskuudessa. Vaik-
ka asukkailla ei juridisesti ole oikeutta nykyisiin merinäkymiinsä, kysy-
mys merinäkymien muuttumisesta otetaan vakavasti. Vaikutukset Suo-
lakivenkadun asukkaiden merinäkymiin on tutkittu kolmiulotteisen mal-
lin avulla ja on todettu, ettei kaavamuutoksella aiheuteta kohtuuttomia
haittoja nykyisille asukkaille. Näkymäsektori kapenee joistakin asun-
noista, mutta merinäköala ei kokonaan peity. Asemakaavoja ei kos-
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kaan julisteta lopullisiksi, vaan kaupungin kehityksen vaatiessa asema-
kaavoja muutetaan.

Asukas (Mi21) esittää kirjeessään 19.6.2008, että Ruukin pääkonttori
on Herttoniemenrannan porttirakennus. Veistoksellinen talo koho-
aa Kipparvuoren kalliopinnasta ja torni merkitsee alueen pääkatu-
jen alkupisteen. Nyt kaavamuutoksessa rakennusta venytetään
osaksi Hitsaajankadun julkisivurivistöä ja pienennetään ennes-
täänkin alueella vähissä olevaa luonnontilaista puistoa. Kaupunki-
kuvaa heikentävän vaikutuksen lisäksi rakennusmassan jatkami-
nen länteen päin katkaisee merinäkymän Herttoniemenrannan si-
sääntuloreitiltä ja myös kaupunkielämää sykkivän näkymän Suola-
kivenkadun asunnoista Itäväylälle päin. Talon huoltoliikenne ja
työntekijöiden autot aiheuttavat jo nykyisin runsaasti vaaratilanteita
ja pysäköintiongelmia. Rakennuksen laajentaminen tulisi lisäämään
näitä ongelmia entisestään. Ruukin talon lisärakennusoikeutta ja
kerroslukua pitää vähentää huomattavasti. Lisäksi laajennuksen
länsipäädyn liittyminen maanpintaan pitää suunnitella niin, että al-
kuperäistä kalliopintaa säilyy mahdollisimman paljon.

Kelluvien asuntojen aluetta tulisi supistaa eteläpäästään, jolloin
Iiikennemelulta suojattava alue pienenee ja meluesteiden määrää
ja korkeutta voidaan vähentää. Mikäli rinnettä pronssikautisen hau-
dan kohdalla päädytään kiertoliittymän vuoksi leikkaamaan, on suun-
nitteluun ja toteutukseen kiinnitettävä erityistä huomiota.

Esitetty lisärakentaminen kasvattaa liikenteen määrää ja pysä-
köintipaikkojen tarvetta. Myös läpiajoliikenne Itäväylältä Laajasalon
suuntaan on alueen ongelma. Liikennesuunnittelussa pitäisi tutkia Hert-
toniemenrannan bussireitin muuttamista kiertoreitiksi, jolloin bussien
turha edestakainen ajelu loppuisi ja bussit palvelisivat tasapuolisemmin
kaikkia alueen asukkaita. Bussipysäkkejä ei pitäisi sijoittaa Suolakiven-
kadulle ylämäkeen melun ja talvisten liukkausongelmien vuoksi.

Vastine

Rautaruukki Oyj:n pääkonttorin laajennuksen viitesuunnitelma on laa-
dittu alkuperäisen rakennuksen arkkitehdin johdolla. Laajennus on sijoi-
tettu kaupunkikuvallisesti luontevimpaan paikkaan. Lisärakennus nou-
dattaa nykyisen rakennuksen räystäslinjaa, joten torniosa säilyy edel-
leen rakennuksen kaupunkikuvallisena korosteena. Kaavaluonnokseen
on lisätty määräys, jonka mukaan lisärakennuksen julkisivudetaljien ja
materiaalien on oltava tontilla olevan rakennuksen mukaisia. Laajennus
vaikuttaa Herttoniemenrannan sisääntuloreitin merinäkymiin, mutta au-
toilijan näkymäsuunta sisääntuloreitiltä on takaviistoon ja merinäkymä
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hyvin lyhytaikainen. Itäväylän liikenne tulee edelleen näkymään Suola-
kivenkadun asunnoista, vaikka se peittyykin lisärakennuksen kohdalla.
Huoltoliikenne ja ajo laajennuksen paikoituskellariin on suunniteltu Kip-
parlahden venesatama-alueen kautta, joten liikenne Suolakivenkadulla
ei lisäänny merkittävästi. Viitesuunnitelmassa huomiota on kiinnitetty
kalliopinnan säilymiseen rakennuksen eteläpäädyn ja pihan puolella.
Meluesteiden korkeutta tai määrää ei voida vähentää, vaikka kelluva
asuntoalue supistuisi eteläpäästä.

Museovirasto on lausunnossaan todennut, että estettä kiertoliittymän
suunnittelulle ei ole. Itäväylän varressa on ollut useita vastaavia paikko-
ja. Katualue on hauta-alueeksi merkityn neliön eteläkulmasta kahden
metrin päässä. Alustavasti on suunniteltu, että nykyinen penger korva-
taan kivisellä tukimuurilla, joka muistuttaa hautaröykkiön kivikasasta
katutasolla. Hautaröykkiö on kuusi metriä korkeammalla kuin jalkakäy-
tävä, joten sitä eivät ohikulkijat muuten helposti huomaa.

Uudet asunnot kasvattavat Hitsaajankadun liikennemäärää noin 80 au-
tomatkaa vuorokaudessa. Liikennemäärä on nykyisin 8000, joten liiken-
teen lisäys on vähäinen. Asukkaiden autoille rakennetaan omat auto-
paikat. Liittyminen Suolakivenkadulta Hitsaajankadulle helpottuu kierto-
liittymän myötä. Liikennelaitoksen mukaan edestakainen bussilinja on
selkein ja toimii parhaiten. Linjaa tullaan jatkamaan Hitsaajankadulle
asti, jonne tulee vaihtopysäkki linjan 16 uudelle reitille. Näin Suolaki-
venkadun länsireunalta saadaan suora yhteys Herttoniemen metro-
asemalle. Suolakivenkadun bussipysäkeistä suunnitellaan niemeke-
pysäkkejä, jotka ovat nykyisiä lyhyempiä. Niiden paikkoja voidaan siksi
paremmin sovittaa mahdollisimman vaakasuorille paikoille.

Asukas (Mi22) esittää 14.9.2007 huomioitavaksi, että suunnittelualueel-
la on ympäristökeskuksen vahvistama Vantaanjoen kalojen kulkuväylä.

Vastine

Kalojen kulkuväylää Naurissalmen kohdalla ei kavenneta.

Asunto Oy Kulokallio (Mi23) esittää kirjeessään 20.9.2007 eri näkö-
kohtia suunnittelulle, ja tarkentaa kommenttejaan koskemaan muutos-
luonnoksen ratkaisuja kirjeessään 12.6.2008.

Kipparlahden venesatama-alueen rakennusoikeus on yli kolminkertais-
tettu 1 100:sta 3 600:aan kerrosneliöön. Rakennus muodostaa Hitsaa-
jankadun puolella meluesteen kelluville asunnoille. Liikerakennukseen
olisi syytä sisällyttää venekerhon tilat. Kaavaluonnoksessa venekerhol-
le on merkitty kaksi suurta 300 neliön kaksikerroksista rakennusta ai-
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van rantaan. Yhdelläkään helsinkiläisellä venekerholla ei tietojemme
mukaan ole 600 neliötä kaksikerroksisia venekerhotiloja rantaviivalla.
Tällä pienehköllä venesatamalla ei voi olla tarvetta näin massiivisille
kerhotiloille. Pelkästään toinen esitetyistä 300 neliön rakennuksista jo
lisäisi selvästi kerhon nykytiloja. Eteläisempi 300 neliön rakennusoike-
us venekerhotoiminnalle on tarpeettomana ja vähäistä jäljellä olevaa
luonnontilaista rantamaisemaa tuhoavana poistettava. Venekerhora-
kennukset on piirretty todellista kaavanmukaista kokoaan pienemmiksi
havainnekuvassa, mikä on hämäävää.

Uusi kevyen liikenteen reitti Naurissalmen yli Itäväylältä Herttoniemen-
rantaan on erittäin tervetullut. Sen sijaan eteläisempi kevyen liikenteen
linjaus Kipparlahden puistossa tulisi poistaa täysin tarpeettomana. Alu-
een puustosta, joka on lähialueen ainoa täysikasvuinen rehevä metsä-
laikku, ei muuten jää paljoa jäljelle. Rantapensaissa vielä tällä hetkellä
laulavaa satakieltä on tämän jälkeen turha yrittää kuulla.

Myönteistä käsitteiden selkiytymistä on tapahtunut siinä, että nyt puhu-
taan erikseen asuntolaivoista ja kelluvista asunnoista ja myös se, että
näiden tarvitsemia huolto- ja muita oheistiloja on pyritty jotenkin ratkai-
semaan. Asuntojen toisen kerroksen rakentamista rajoittavat määräyk-
set ovat myös tervetulleita. Kaavaluonnoksen pohjalta jää kuitenkin
epäselväksi, rakennetaanko kelluva kevyen liikenteen väylä joka tapa-
uksessa vai jääkö sen toteutuminen odottamaan sellaista rakentamisen
suhdannetta, jossa kelluvat asunnot menisivät kaupaksi. Päävirkistys-
reitin täytyy olla rakennettavissa itsenäisesti myös ilman tietoa kelluvis-
ta asunnoista.

Asemakaavaluonnoksessa esitetyt uudet laiturialueet ja aallonmurtajat
kaventaisivat huomattavasti Naurissalmen vesialuetta ja ilmeisesti
myös muuttaisivat salmen virtaamaa. Näin merkittävät muutokset edel-
lyttävät tarkkaa vaikutusten arviointia jo etukäteen, sillä kyse on koko
Vantaanjoen vesien toisesta purkautumisreitistä Kuorekarin salmen
ohella. Amiraali Cronstedtin rannan kelluvaa osuutta suojaava aallon-
murtaja ei missään tapauksessa saa olla toteutettu maapenkereenä
edellä mainituista syistä. Kaavaluonnoksen vl-alueen merkintää tulisi
täydentää niin, että se sallii vain kelluvia aallonmurtajia.

Ravintolalaivasta voi helposti kantautua meteliä häiritseviin aikoihin.
Tämän vuoksi esitämme täydennettäväksi kohtaa "Kelluvia asuntoja se-
kä asunto-, ravintola- ja toimistolaivoja koskevat määräykset" seuraa-
vasti: "Toiminnat on sijoitettava siten, että ne eivät tuota meluhäiriötä
ympäristöönsä."
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Vastine

Venekerhon kahden rakennuksen rakennusoikeudet ovat voimassa
olevan asemakaavan mukaisia. Sen sijaan rakennusaloja on kaava-
luonnoksessa pienennetty nykyiseen asemakaavaan verrattuna. Vene-
kerhon alueen luoteisreunaan on lisätty istutettavaa ja maastomuodoil-
taan sekä kasvillisuudeltaan luonnonmukaisena pidettävää aluetta. Ve-
nekerho on ilmoittanut, että vaikka sillä ei tällä hetkellä ole uudisraken-
nushankkeita vireillä, molemmat rakennusalat ovat tarpeellisia kerhon
tulevaisuudessa. Kaavamuutoksella ei haluta huonontaa venekerhon
toimintaedellytyksiä vähentämällä sille jo myönnettyä rakennusoikeutta.
Jatkosuunnittelussa voidaan selvittää, voisiko osan venekerhon tiloista
sijoittaa liikerakennukseen. Havainnekuvan rakennukset on mielipiteen
perusteella suurennettu rakennusoikeuden mukaisiksi.

Eteläisempi kevyen liikenteen reitti Kipparlahdenpuistossa on voimassa
olevan kaavan mukainen. Reitti mahdollistaa yhteyden Naurissalmen
sillan alta edelleen Kivinokan virkistysalueelle eikä sitä näin ollen voida
katsoa tarpeettomaksi. Puistoon merkityt reitit on mielipiteen perusteel-
la kaavaluonnoksessa muutettu sijainniltaan likimääräisiksi, jolloin pui-
den kaatamista voidaan välttää tarkentamalla reittien linjauksia raken-
nussuunnitteluvaiheessa.

Kelluvan asuntoalueen kautta kulkeva kevyen liikenteen reitti ei ole
alueen pääreitti, vaan toinen kahdesta vaihtoehtoreitistä Naurissalmen
sillan ja Amiraali Cronstedtin torin välillä. Toinen jalankulku- ja pyöräily-
reitti kulkee Suolakivenkadun ja Hitsaajankadun kautta. Rakennusvi-
raston katu- ja puisto-osasto on vastustanut kelluvan reitin merkitse-
mistä katualueeksi sen erityisluonteen perusteella, ja koska rakennus-
virastolla ei ole kalustoa sen talvikunnossapitoon. Vastuu- ja mahdolli-
set kustannusjakokysymykset selvitetään jatkosuunnittelussa. Nykyi-
sessä kaavassa merkitty kalliorantaa myötäilevä rantareitti on osoittau-
tunut erittäin kalliiksi toteuttaa. Tavoitteena on, että yhteistyössä toteu-
tettavasta kelluvasta rantareitistä voisivat hyötyä sekä kaupunki että
kelluvien asuntojen asukkaat. Järjestely nopeuttanee reitin toteutumis-
ta.

Naurissalmen virtausaukko jätetään koskematta, ja venesataman laitu-
rirakenteet sekä aallonmurtaja toteutetaan alustavien suunnitelmien
mukaan kelluvina rakenteina. Jatkosuunnittelussa tutkitaan tarvittaessa
tarkemmin rakenteiden vaikutukset salmen virtaamiin. Kirjeessä ehdo-
tettu lisämääräys ravintola-, kahvila- ja toimistolaivojen melurajoituksis-
ta on lisätty kaavaluonnoksen lvw-2 -aluetta koskevaan määräykseen.
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Tarkistettu asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 29.11.–22.12.2010

Tarkistettu asemakaavan muutosluonnos oli nähtävänä kaupunkisuun-
nitteluvirastossa 29.11 - 22.12.2010 ja viraston internetsivuilla.

Viranomaisyhteistyö

Kiinteistöviraston tonttiosasto on 22.12.2010 ilmoittanut, että asun-
tolaivoille ja kelluville asunnoille tulisi muodostaa nimenomaan pysyvää
asumista varten asemakaavaan tontit. Tarkoitus on, kuten Kaisanie-
menlahden asuntolaivojen osalta, etteivät asuntolaivat seilaa edes ta-
kaisin, vaan että ne olisivat kytkettyinä laituriin ja kunnallistekniikkaan.
Tonttien pitkäaikaiset vuokrasopimukset sekä mainittu kytkentä laitu-
riin/rantaan mahdollistaa vuokraoikeuksien ja kelluvien asuntojen/asun-
tolaivojen käytön laitoskiinnityksen kohteena. Tällöin voidaan järjestää
rakentamiseen ja korjaamiseen helpommin rahoitus ja vakuudet. Lai-
toskiinnityksen syntyminen edellyttää, että kelluva asunto/asuntolaiva
on kytketty pysyvästi laituriin/muihin rantarakenteisiin ja kunnallistek-
niikkaan. Kuitenkin asuntolaivojen siirtäminen tilapäisesti telakalle huol-
toa varten on sallittua..

Kaavaluonnokseen on merkitty asuntolaivoille vesialueen osa (lvw-1),
joka ei ole korttelialuetta/tontteja. Alue lienee tarkoitettu tilapäistä asu-
mista varten, jolloin asuntolaivat voivat vapaasti seilata muuallakin ja
palata takaisin jne. Tällöin kiinteistötoimi ei tulle alussa mainitun lähtö-
kohdan mukaan vuokraamaan vesialueesta tilapäisesti määräaloja
asuntolaivoja varten, vaan alueiden luovuttaminen kuuluu vesialueen
haltijalle eli tässä tapauksessa muistaakseni liikuntalautakunnal-
le/liikuntavirastolle. Tällöin asia pitää sopia liikuntaviraston kanssa en-
nen kaavan eteenpäin viemistä. Mikäli asuntolaivoille merkitään tontte-
ja, niin luovuttaminen kuuluu kiinteistötoimelle.

Kelluvien asuntojen ja/tai asuntolaivojen yhteiskäyttötontti (AH-2) lienee
tarpeeton kelluvien asuntojen osalta, koska jo muutoinkin kaavaan on
merkitty niitä varten erilaisia tiloja ja alueita. AH-1-tontti palvelee pel-
kästään asuntolaivoja ja sen luovuttaminen pitänee tässä tapauksessa
kuulua liikuntalautakunnalle. Tosin käytännössä voi olla hyvinkin haas-
teellista saada tilapäiset asuntolaivat rakennuttamaan omiin tarpeisiin-
sa mainitun yhteispihatontin (laivalaituri ja sen käyntisillat ja muut ra-
kenteet, kunnallistekniikka, valaisimet ym. Lisäksi mainitun alueen jäte-
huoltotilat velvoitetaan sijoittamaan yhteiskäyttöisinä tontille (AL)
43016/2.

Ellei AH-1-tontille löydy isäntää, eikä kukaan rakenna sitä, niin tällöin
kevyen liikenteen yhteys katkennee ennen rantaa.
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Kelluvien asuntojen osalta tulisi tarkistaa väestönsuojavelvoitteiden
laukeamisen vähimmäiskerrosalaa, koska nyt suurimmalle osalle tont-
teja on merkitty kerrosalaksi 600 k-m².

AH-1-korttelialueen kaavamääräyksissä AL-tontti 43016/2, mutta kaa-
vakartassa 43016/3. AH-2-korttelialueen osalta luonnokseen ei ole
merkitty kaavamääräyksiä. Laiturimerkinnän vl osalta tulisi tarkentaa,
että se tarkoittaa vesialueen osan lisäksi myös W/A-1-korttelialuetta,
jolle saa sijoittaa laitureita ja aallonmurtajia. Korttelialueen sisälläkin on
vl-merkintä. Merkinnän le osalta voisi tarkentaa, että se on tarkoitettu
palvelemaan sekä kelluvia asuntoja että asuntolaivoja, kuten pysä-
köimispaikan (p) osalta.

Kelluvien asuntojen korttelialueen käyttöönottoa hidastavat kaavaluon-
noksessa edellytettyjen meluesteiden rakentamiset (veneilytoimintaa
palveleva liikerakennus tai -rakennukset sekä aita). Mutta ellei niille ole
löydettävissä muuta ratkaisua, niin tällöin merkinnät lienevät ok.

Vastine

Kipparlahden kaavamuutos poikkeaa Kaisaniemenlahden hankkeesta
siten, että Kipparlahden laituriin halutaan nyt mahdollistaa Helsingissä
jo monta vuotta toimineiden ja yksityisomistuksessa olevien asuntolai-
vojen sijoittaminen virallisesti yhteiseen paikkaan yhteisillä laituri- ym.
teknisillä järjestelyillä. Nämä asuntolaivat ovat merikelpoisia, rekisteröi-
tyjä aluksia, eikä tämän asumismuodon intressiin eikä luonteeseen
kuulu kiinteistöviraston ehdottamaan tonttimuodostukseen liittyvä ehto,
jonka mukaan laiva olisi kytketty pysyvästi laituriin ilman oikeuksia mat-
kantekoon merellä.

Laiturialueen vuokraaminen muodostettavalle asuntolaivayhtiölle vaatii
tavanomaisista vuokrasopimuksista poikkeavien seikkojen perusteellis-
ta juridista pohdintaa ja uusia ratkaisuja. Liikuntavirasto on virastojen
välisissä neuvotteluissa ilmoittanut, ettei pysyvään asumiseen tähtää-
vien asuntolaivojen venepaikkojen vuokraaminen kuulu tämän viraston
toimenkuvaan. Kaupunginjohto päättänee viime kädessä, mille virastol-
le vastuu asuntolaivoja palvelevan korttelialueen ja siihen liittyvän vesi-
alueen vuokraamisesta jaetaan.

Yhteiskäyttötontti AH-2 mahdollistaa suojaisan kerhotilan tai esimerkik-
si yhteisen rantasaunan rakentamisen rauhaisalle paikalle tuleville
asukkaille. Kaavassa ei ole syytä sulkea pois kelluvien asuntojen yhti-
öiden mahdollisuutta hallinnoida tonttia, vaikkakin lisäksi Kipparlahden
satama-alueella on varattu tilaa näiden piharakennuksille.
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Kevyen liikenteen yhteys torilta kelluvien asuntojen korttelialueelle on
merkitty yleisenä jalankulku- ja pyöräreittinä. Asuntolaivatontti AH-1 ei
katkaise tätä yhteyttä.

Kelluvien asuntotonttien kerrosalamäärä 600 m2 on merkitty kaavaan
sillä ajatuksella, ettei tonteille tarvitsisi rakentaa väestönsuojia. Käytän-
nössä rakentamisvelvoite ei laukea, jos tontille rakennetaan yhteensä
599,5 k-m2. Väestönsuojan rakentamisvelvoite ei siis määräydy kaavan
rakennusoikeudesta, vaan tontille toteutettavasta kerrosalasta. Väes-
tönsuojien rakentamisvelvoite on kuitenkin muuttumassa, mikäli halli-
tuksen 18.11.2010 hyväksymä lakiesitys tulee voimaan keväällä 2011.
Uuden lain mukaan väestönsuojan rakentamisvelvoite laukeaa vasta
vähintään 1 200 k-m2 kokoiseen rakennukseen.

Tarkennusehdotukset le- ja tonttinumeroinnin osalta on otettu huomi-
oon kaavaehdotuksessa. Kelluvien asuntojen aallonmurtajalle on an-
nettu oma merkintä va, ja korttelialueen W/A-1 sekä laiturialueiden vl
rajoja on muutettu aaltoiluselvityksen perusteella.

Meluesteiden rakentamisvelvoitteet ennen kelluvien asuntojen käyt-
töönottoa perustuvat vuonna 2008 tehtyihin meluselvityksiin.

Helsingin Vesi ilmoittaa 22.12.2010, että paras ratkaisu näyttäisi ole-
van se, että asuntolaivat liitetään yleiseen vesihuoltoverkostoon Ami-
raali Cronstedin torin tienoilla. Asuntolaivatonteille tulee osoittaa yksi
yhteinen liityntäpiste, johon tontit liittyvät keskitetysti yksityisin liittymis-
johdoin. Laitureihin sijoitettavat vesi- ja viemärijohdot ovat yksityisiä. Li-
säksi AH-1 -tonttia koskevassa määräyksessä käsitteen "kunnallistek-
niikka" sijalle ehdotetaan nimitystä "kunnallistekniikan liittymisjohdot"
tms.

Vastine

Helsingin Veden ilmoittamat asiat on otettu huomioon kaavaehdotuk-
sessa.

Helsingin kaupunginmuseo toteaa 15.12.2010, että pronssikautiselle
röykkiöhaudalle ei ole osoitettu minkäänlaista reittiä. Uusien liikennejär-
jestelyjen jälkeen röykkiö tulee kolmelta suunnalta jyrkkien kallioleikka-
usten saartamaksi, jopa hengenvaaralliseksi ilman suojaustoimenpitei-
tä. Asemakaavamerkintöihin pitää laittaa laajempi teksti: Alueen osa,
jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös.
Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoami-



HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 26 (53)
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI

17.3.2011, täydennetty 12.6.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Tilinumero Y-tunnus
PL 2100 Kansakoulukatu 3 +358 9 310 1673 +358 9 310 37409 800012-62637 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 10 Alv. nro
kaupunkisuunnittelu@hel.fi http://www.hel.fi/ksv FI02012566

nen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpi-
teistä on neuvoteltava Helsingin kaupunginmuseon kanssa.

Vastine

Museovirasto on lausunnossaan 29.10.2007 todennut, että estettä kier-
toliittymän suunnittelulle ei ole. Itäväylän varressa on ollut useita vas-
taavia paikkoja. Katualue on hauta-alueeksi merkityn neliön eteläkul-
masta kahden metrin päässä. Alustavasti on suunniteltu, että nykyinen
penger korvataan kivisellä tukimuurilla, joka muistuttaa hautaröykkiön
kivikasasta katutasolla. Hautaröykkiö on kuusi metriä korkeammalla
kuin jalkakäytävä, joten sitä eivät ohikulkijat muuten helposti huomaa.
Kaavamääräys on muutettu kaupunginmuseon ehdottamaan muotoon.
Kyseisen liikenneympyrän jatkosuunnittelu tehdään yhteistyössä kau-
punginmuseon kanssa.

Esitetyt mielipiteet ja vastineet

Tarkennetun kaavaluonnoksen valmisteluun liittyen on asemakaava-
osastolle saapunut kirjeitse yhteensä 7 mielipidettä.

Asukkaat (Mi24) ilmoittavat 13.12.2010, että luonnos vaikuttaa koko-
naisuutena erittäin hyvältä ja rikastaisi toteutuessaan hienosti kaupun-
kimme asuntorakentamista. Käytännön suunnittelussa toivotaan otetta-
van huomioon kestävän kehityksen periaatteita niin kaupungin toimesta
kuin rakentajalta vaadittavin edellytyksin. Kirjoittajat ovat valmiita osal-
listumaan suunnittelutyöhön ja ovat kiinnostuneita asumisesta kelluvis-
sa asunnoissa Kipparlahdessa, kunhan asia etenee kohti toteutumis-
vaihetta.

Vastine

Kestävän kehityksen periaatteita pyritään painottamaan jatkosuunnitte-
lussa.

Asuntolaivurit ry (Mi25) esittää 19.10.2010 näkökohtia asuntolaiva-
alueen suunnittelussa. Laivoissa tulee olla repivä septitankin tyhjen-
nyspumppu, joka on liitetty imevään lietepumppuun. Lietepumppu tar-
vitsee rannalle huoltorakennuksen, joka toimii laiturin laivojen jätehuol-
lon keskuksena ja yhdistää välipumppaamona laivat kaupungin viemä-
riin. Jätehuollon hoitamiseksi kierrätysastiat voisi sijoittaa samaan ra-
kennukseen pumppauskeskusyksikön kanssa. Varasto toimisi myös
kiinteistönhoidon välineiden varastona.
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Laiturille on jo liikuntaviraston toimesta asennettu sähköpääkeskus.
Laiturin eteläiseen päähän on sijoitettu kelluva pistolaituri, jossa on
septien tyhjennyspumppu huviveneilijöiden käyttöön. Sähköistys ja
viemäröinti on vedetty pistolaiturille asti. Tätä olemassa olevaa valmiut-
ta voisi soveltaen käyttää laivojen viemäröintiin ja sähköistykseen. Käy-
tännössä kaikki laivat on varustettu sähkölämmityksellä, joten laituria
on turha varustaa kaukolämmön hyödyntämisen edellytyksin. Jokaisel-
le laivalle tarvitaan oma sähkökeskus, joka voidaan rakentaa visuaali-
sesti yhteensopivaksi laiturin valaistusjärjestelmään. Laivojen sähköjär-
jestelmä perustuu kolmivaihevirtaan, joten sulakkeiden tulee kestää 32
ampeeria. Laivakohtaisissa sähkökeskuksissa tulisi olla myös sähkö-
sopimuskohtaiset sähkömittarit. Laivoihin liitettävä vesiputkisto tarvit-
see tarvittavan eristyksen ja saattolämmön.

Laiturin pinnoitteena saattaisi toimia oikein valittu vahva betonimaali.
Maalin tapaisen pinnoitteen käyttö mahdollistaisi monipuolisemman vä-
rivalikoiman, jotta kokonaisuus saadaan taas ilmeeltään mahdollisim-
man yhtenäiseksi.  Laiturin kävelytason tulisi olla pitävää materiaalia,
jotta liukastuminen olisi mahdollisimman hyvin estetty. Maalauksen ta-
paisella pinnoitustekniikalla laiturin pinta voisi olla samaan tapaan kar-
hennuspinnoitettu kuin laivojenkin kannet. Laiturin sivutasoille johtavilla
luiskilla tulisi olla hidastuslistat, joihin saa kengillä tukea märissä ja
liukkaissa olosuhteissa. Kaikki tarvittavat ratkaisut ovat vain olemassa
olevan laiturin varustamista.

Yhdistys ilmoittaa, että se on valmis käyttämään maisema-arkkitehtiä
valaistussuunnitelmaehdotuksen laatimiseen laiturialueen visuaalisen
ilmeen viimeistelemiseksi. Alkuperäisen betonilaiturin päällä olevia lai-
vojen kiinnityspisteitä voisi hyödyntää myös asuttaville laivoille. Mata-
lassa laituriosassa saisi olla myös kiinnityspisteet, jotta laituriin kiinnit-
tyessä maihinnousu tapahtuu turvallisesti. Varsinainen kiinnittyminen
tapahtuu tällöin ylemmällä laituritasolla oleviin pollareihin. Mahdollisuus
kiinnittyä kahteen tasoon helpottaa myös vallitsevan vedenkorkeuden
huomioimista.

Vastine

Kaavaehdotuksen mukaan asuntolaivoille tarkoitettua laivalaituria ei
saa aidata eikä sille saa rakentaa varastoja. Laituri on kunnostettava ja
päällystettävä rantatorin korkealaatuiseen ympäristöön sopivalla yhte-
näisellä materiaalilla. Alueella olevat rakenteet (kuten laivakohtaiset
sähkökeskukset) ja valaisimet tulee suunnitella yhtenäisen näköisiksi,
mahdollisimman kevyiksi ja kaupunkikuvalliseen ympäristöön sopiviksi.
Asuntolaivojen jätehuollon tilat tulee sijoittaa yhteiskäyttöisinä AL-
tontille 43016/3. Pumppaamo toteutetaan maahan upotettuna ratkaisu-
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na. Asuntolaivayhteisöllä on mahdollisuus rakentaa oman huol-
to/yhteisrakennuksensa. Kaavassa on osoitettu asuntolaivalaiturin poh-
joispäähän AH-2 -tontti, jossa on rakennusalat kahdelle pienelle talous-
rakennukselle.

Onnistunut ratkaisu rantatorin ja asuntolaiva-laiturin sekä asuin- ja liike-
rakennuksen arkadi- ja terassirakenteiden yhteensovittamisessa edel-
lyttää tiivistä suunnitteluyhteistyötä osapuolten kesken. Rakennusviras-
ton katu- ja puisto-osastolla on tässä yhteistyössä keskeinen rooli.

As Oy Helsingin Neptunus(Mi26) vastustaa 23.11.2010 ja 21.12.2010
päivätyissä kirjeissä rantatorin varteen esitetyn asuin- ja liikerakennuk-
sen (tontilla 43016/3) osittaista rakentamista kolmikerroksisena. Raken-
taminen muuttaa yhtiön monen kymmenen asunnon merinäköaloja
huomattavasti osoitteissa Suolakivenkatu 12 ja 14. Uudisrakennuksen
nostamista nykyistä rakennusta korkeammaksi on vastustettu jo yhtiön
mielipiteessä 18.6.2008.

Yhtiö vastustaa tarkennettuun kaavaluonnokseen lisättyjä kaavamää-
räyksiä koskien asuntojen aputilojen sallimista rakennusoikeuden lisäk-
si, parvekkeiden ja arkadikäytävän sallimista ylittää rakennusalaa 2,5
metrillä sekä jätehuollon huoltamista viereiseltä kadulta. Kaavamuutok-
sessa ehdotetaan rakennusoikeuden nostoa tontilla lisämääräykset
huomioiden jopa 116 %. Naapuritontille ehdotettu hyöty on jyrkässä
epäsuhteessa yhtiön asukkaille aiheutettuun asumisolosuhteiden huo-
nonemiseen. Kallis pysäköintiratkaisu ei voi olla peruste näin suurelle
rakennusoikeuden nostamiselle. Yhtiö ehdottaa, että tontin haltija vel-
voitetaan tutkimaan yhdessä kaavoittajan kanssa sellaista hankeratkai-
sua, joka voidaan toteuttaa korottamatta rakennusta sikäli kun tontin-
haltija edelleen haluaa kaavamuutosta.

Asukas (Mi27) pitää 21.12.2010 myönteisenä kaavaluonnoksessa sitä,
että alueen ympäristö siistiytyy ja yleisilme kohentuu. Kielteistä ehdo-
tuksessa on se, että vasta vuonna 2004 vahvistettua asemakaavaa ol-
laan muuttamassa radikaalisti Suolakivenkadun asukkaiden kannalta
epäsuotuisaan suuntaan, koska kaavamuutoksella rajoitetaan asunto-
jen hankinnan kannalta tärkeää ostoperustetta eli merinäköalaa korot-
tamalla tontilla 43016/3 olevan rakennuksen kerroslukua nykyisestä
kahdesta kolmeen. Kaava tulisi muuttaa siten, ettei nykyisen rakennuk-
sen korkeutta ylitetä. Kelluvien asuntojen osalta on valittava vaihtoehto
A ja hylättävä B, koska vaihtoehdon B mukainen merenlahdelle kaa-
vailtu "saari" kaventaa sekin Suolakivenkatu 12-14 asuntojen merimai-
semaa.
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Asukas (Mi28) (20.12.2010) viittaa kirjeessään aikaisemmin lähettä-
miinsä kirjelmiin ja vaatii, että Walticin rakennuksen tilalle rakennettava
kiinteistö rajoitetaan korkeintaan kaksikerroksiseksi. Muutoin kirjoittaja
pitää kaupunkisuunnitteluvirastoa suullisen sopimuksen rikkojana. Alu-
eesta aiemmin vastannut arkkitehti kaupunkisuunnitteluvirastosta on
aiemmin vastannut, että alueelle ei enää tule mitään.

Suunnittelukilpailu tulisi laajentaa koskemaan myöskin "Waltic-raken-
nusta", sillä tuleva alue näkyy kauas, ja alueen historia entisenä teolli-
suussatamana saisi näkyä edes pienesti. Rakennus voisi olla rohkeasti
erilainen. Sen käyttötapaa voisi harkita uudelleen. Pienten rakennusten
merkitystä ei tulisi vähätellä.

Vastine

Alueelle suunnitellaan nyt kaupunkikuvallisesti kestävää ja toimivaa
rantatoria Herttoniemenrannan kaavoitusperiaatteiden mukaisesti.
Kolmikerroksinen rakennusosa antaa ryhtiä rakennuksen hahmoon
Kipparvuoren kalliorinteen juurella. Myös Eastendin alueella Suolaki-
venkadun kerrostalorintaman ja merenrannan välissä on osittain sallittu
3-kerroksista rakentamista.

Viitaten yhtiölle ja kirjoittajille aikaisemmin esitettyihin vastineisiin on
edelleen toistettava, ettei kaavaehdotuksen mukainen rakentaminen
aiheuta merkittävää näkymähaittaa Suolakivenkadun asuntoihin verrat-
tuna siihen rakentamiseen minkä nyt voimassa oleva asemakaava
mahdollistaa Walticin tontilla. 18 metriä pitkä kolmikerroksinen raken-
nusosa sijaitsee vähimmillään 50 metrin päässä Suolakivenkadun ker-
rostaloasuntojen ikkunoista. Näkymäsektori kapenee joistakin asun-
noista, mutta merinäköala ei kokonaan peity. Suunnitelman vaikutukset
yhtiön asunnoista avautuviin näkymiin on tutkittu kolmiulotteisen mal-
linnuksen avulla.

Tarkennettuun kaavaluonnokseen lisätyt kaavamääräykset, joissa salli-
taan asuntojen aputilojen rakentaminen asemakaavaan merkityn ker-
rosalan lisäksi, ovat Helsingin asuntokaavoissa normaalisti käytetty
kaavoitusperiaate. Lisäys ei aiheuta havainnekuvassa jo aikaisemmin
esitetyn rakennusmassan suurenemista, koska siinä on alun perin otet-
tu huomioon aputilojen arvioitu lisämäärä. Myös parvekkeiden ja arka-
dikäytävän ulottuminen rakennusalan ulkopuolelle on huomioitu alkupe-
räisessä havainnekuvassa. Jätehuoltomääräys on mielipiteen perus-
teella muutettu siten, että jätehuollon tilat voidaan huoltaa joko kadun
tai torin kautta.
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Kaavaehdotus lähtee siitä, että sekä vaihtoehdon A että B mukaiset
kelluvat asunnot on mahdollista toteuttaa korttelialueelle. Aallonmurta-
jan osalta suunnitelma on aallokkoselvityksen perusteella muutettu si-
ten, että irrallista saarta ei voida toteuttaa aikaisemman havainnekuva
B:n mukaan. Kelluvia asuntoja suojaava aallonmurtaja on nyt rakennet-
tava yhtenäiseksi viereisen venelaiturialueen aallonmurtajan kanssa.

Asemakaavojen muuttaminen on osa kaupunkisuunnittelua eikä ase-
makaavoja siinä mielessä voi pitää lopullisina. Muuttamisen tarve harki-
taan kussakin tapauksessa kaupungin kehitystarpeiden pohjalta maan-
käyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

Suunnittelukilpailun käyttämistä toteuttamiskeinona alueella harkitaan
kiinteistöviraston ja tonttien haltijoiden kanssa jatkosuunnittelun yhtey-
dessä. Yhtenä alueen historian muistumana entisenä teollisuussata-
mana toimii torin edustalla säilytettävä vanha laivalaituri.

Asukas (Mi29) kysyy (9.12.2010), onko kelluvien asuntojen alue ylipää-
tään soveltuva ympärivuotiseen pysyvään asumiseen esimerkiksi ter-
veyden kannalta. Alue on taatusti kostea, tuulinen ja ajoittain meren-
käynnin vaivaama. Asiaa hankaloittaa lisäksi suunnitelmat pitää meri
sulana ympäri vuoden. Alue avautuu lounaaseen, mikä on tuulen pää-
suunta. Runsaan kilometrin oleva vapaa vesialue mahdollistaa noin
0,4-1,5 m merkitsevän aallonkorkeuden, mitä pyritään vaimentamaan
aallonmurtajin. Kelluvien rakennusten keinumista pyritään kaiketi vai-
mentamaan erilaisin menetelmin. Tämä edellyttää kuitenkin alueen pi-
tämistä sulana ympärivuoden esim. seuraavat sata vuotta. Asia ei ole
mielekäs näin energiansäästöaikana. Alue sijaitsee lahden pohjukassa,
mikä saattaa aiheuttaa myös vesimassojen ennalta-aavistamatonta
käyttäytymistä. Mikäli aallokon vaikutus saadaan vaimennettua sellai-
seksi, ettei se vaivaa asukkaita jää vielä ratkaistavaksi tuulen eliminoi-
minen. Laiturilla seisten syysmyrskyt voivat olla vaarallisen voimakkai-
ta. Aikuisenkin on vaikeuksia pysyä pystyssä. Ponttoonitie on ainoa
vaihtoehto rakennuksiin pääsyyn, ei ole vaihtoehtoa, kuten East Endis-
sä.

Kelluvat asunnot eivät ole voimassa olevan yleiskaavan mukaisia.
Kaavan vastaisuutta pehmennetään vetoamalla " yleiskaavan hen-
keen" ja hankkeen pienuuteen. Parikymmentä rakennuspaikkaa ei ole
vähän. Kuntalaisen on voitava luottaa vahvistettuihin kaavoihin ja nii-
den käyttötarkoitusmääräyksiin ja kaavojen hierarkkiseen järjestyk-
seen. Näin menetetään kaavojen julkinen luotettavuus.

Kaavassa luodaan mahdollisuudet toteuttaa kelluvat asunnot, mutta ei
selvitetä onko hanke ylipäätään mahdollinen. Kaikki jätetään toteuttaji-
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en vastuulle, ei vaan kustannusten mutta myös juridisen vastuun osal-
ta. Kaupungin velvollisuus on rakentaa, huolehtia ja vastata kaduista.
Yleiselle jalankululle varattu alueenosa ei ole katu. Jalankulkuratkaisu
sisältää mahdollisesti aineksia hankaluuksiin.

Edellämainituin perustein ei kelluvien asuntojen kaavoitusta tulisi jatkaa
ilman lisätoimenpiteitä.

Vastine

Lisätoimenpiteitä on tehty. Kaavamuutoshankkeesta on teetetty selvitys
ilmatieteen laitoksella, joka tutkii alueen soveltuvuutta mereltä tulevan
aallokon suhteen. Selvityksessä on annettu ohjeet kelluvien aallonmur-
tajien muotoilulle ja sijoitukselle, mikä on kaavamuutoksessa otettu
huomioon. Tuulisuuden alueella ei ole arvioitu vaarantavan liikkumista
alueella. Kipparlahti sijaitsee sisäsaariston lahden pohjukassa, ja tuuli-
suus on huomattavasti suurempi ongelma Helsingin niemenkärjissä si-
jaitsevilla asuntoalueilla.

Uivia asuntoja on jo testattu toiminnaltaan. Kelluva asuntoalue on
1990-luvulta lähtien toiminut mm. Ruotsin Solnassa, jossa meri- ja tal-
violosuhteet pitkälti muistuttavat Helsingin olosuhteita. Myös Suomessa
on esimerkkejä. Espoon Keilalahdessa on toteutettu uiva koetalo, ja
Porin Reposaaressa on toteutumassa ensimmäinen uivien vapaa-ajan
asuntojen kohde. Kokemusten perusteella voidaan todeta, että kelluvi-
en asuntojen aluetta ei ole tarpeen pitää sulana ympäri vuoden. Asun-
noissa kiinni oleva kohta pidetään sulana noin 10–20 cm etäisyydelle
ponttoonista joko pienellä pumpulla tai itse ponttooniseinämän läm-
mönvälityksellä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta ei hyväksyessään Kipparlahden kaava-
luonnosta 16.10.2008 katsonut kelluvan asuntohankeen olevan merkit-
tävässä ristiriidassa yleiskaavan kanssa. Suunnittelua on jatkettu tästä
lähtökohdasta. Yleiskaava on yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma
joka tarkentuu asemakaavaa laadittaessa sekä käyttötarkoitusten että
aluerajausten osalta. Asemakaavaehdotus noudattaa yleiskaavan kes-
keisiä periaatteita; kelluvien asuntojen alue sijoittuu rantaviivan tuntu-
maan ja tukeutuu Herttoniemenrannan asuntoalueeseen.

Kuten Kaisaniemessä ja Verkkosaaressakin kelluvien asuntojen toteut-
taminen vaatii hankkeen toteuttajalta varsinaisten asuntojen rakentami-
sen lisäksi muitakin tontinrakentamiseen verrattavia rakennusvelvoittei-
ta ja kustannuksia. Kaupunki hoitaa kulun tonteille katualueen tai ylei-
sen venesatama-alueen kautta sekä kustannukset mm. meluntorjun-
nasta Kulosaaren sillalla, mutta ei kustanna laitureiden eikä aallonmur-
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tajan rakentamista kelluville asunnoille. Toisaalta alue sijaitsee hyvässä
osoitteessa, ja kiinnostusta alueen toteuttamiseen on esitetty useiden
toimijoiden osalta. Tässä vaiheessa on vaikea arvioida, onko hanke
kustannusten osalta realistinen vai ei, koska kysymyksessä on tavan-
omaisesta asuntorakentamisesta merkittävästi poikkeava projekti. Kaa-
van valmisteluun liittyvät tavanomaiset kustannusarviot on kuitenkin
tehty. Realistinen tonttihinta määräytyy tontinluovutusprosessin yhtey-
dessä.

Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä (MRL 65 §)

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 8.4.–9.5.2011.

Asemakaavan muutosehdotuksesta antoivat lausuntonsa rakennuslau-
takunta, pelastuslaitos, liikuntalautakunta, Helsingin Energia ja Helen
Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä,
Liikennelaitos-liikelaitos, rakennusvirasto, ympäristökeskus ja kiinteis-
tövirasto sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Ehdotuksesta tehtiin yksi muistutus ja lähetettiin yksi muistutukseksi ot-
sikoitu kirje.

Muistutuksen ja kirjeen tiivistelmät ja vastineet

Asunto Oy Helsingin Neptunus (Mu1) vastustaa 9.5.2011 päivätyssä
muistutuksessa rantatorin varteen esitetyn asuin- ja liikerakennuksen
(tontilla 43016/3) osittaista (n. 180 m2) rakentamista kolmikerroksisena.
Rakentaminen huonontaa yhtiön monen kymmenen asunnon me-
rinäköaloja huomattavasti osoitteissa Suolakivenkatu 12 ja 14. Uudis-
rakennuksen nostamista nykyistä rakennusta korkeammaksi on vastus-
tettu jo yhtiön mielipiteissä 18.6.2008, 23.11.2010 ja 21.12.2010.

Kaupungin aikaisemmissa vastineissaan esittämät perustelut 3-
kerroksisen osan rakentamiseksi eivät ole uskottavia. Tontin rakennus-
oikeuden kaksinkertaistamista on perusteltu mm. sillä, että hakija halu-
aa rakentaa autopaikkojen päälle pihakannen. Tämä ratkaisu voisi ai-
heuttaa kohtuuttomia rakennuskustannuksia pienemmällä rakennusoi-
keudella. Yhtiö toteaa, että pienempi rakennusoikeus vaatii myös vä-
hemmän pysäköintitarvetta. Lisäksi kaupungin vastineessa viitataan
yhtenäisyyteen viereisen Eastendin alueen kolmikerroksisiin rakennus-
osiin. Kuitenkin kaupunki on myöhemmin puoltanut poikkeamista East
Endin hankkeessa asemakaavassa olevien 3-kerroksisten rakennusten
osien poistamisesta.

Eettisten kaavoitusperiaatteitten mukaista ei ole, että isomman kaava-
muutoksen sivutuotteena aiheutetaan huomattavaa haittaa naapureille



HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 33 (53)
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI

17.3.2011, täydennetty 12.6.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Tilinumero Y-tunnus
PL 2100 Kansakoulukatu 3 +358 9 310 1673 +358 9 310 37409 800012-62637 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 10 Alv. nro
kaupunkisuunnittelu@hel.fi http://www.hel.fi/ksv FI02012566

kaavoittamalla uudistalojen eteen rakennus, joka ratkaisevasti huonon-
taa yhtä keskeisimmistä asumisolosuhteista.

Yhtiö esittää, että kaupunginhallitus palauttaisi kaavaehdotuksen uu-
delleen valmisteltavaksi ja velvoittaisi po. kaavamuutoksen hakijaa tut-
kimaan yhdessä kaavoittajan kanssa sellaista ratkaisua, joka voidaan
toteuttaa korottamatta rakennusta. Samalla yhtiö tarjoutuu osallistu-
maan kiinteästi kaavaehdotuksen valmisteluun ko. tontin osalta.

Vastine

Kuten vastineessa 17.3.2011 on todettu, Amiraali Cronstedtin torin alu-
een suunnittelun tavoitteena on kaupunkikuvallisesti kestävä ja toimiva
rantatori Herttoniemenrannan kaavoitusperiaatteiden mukaisesti. Torin
pohjoisreunaan suunniteltu kolmikerroksinen rakennusosa antaa ryhtiä
rakennuksen hahmoon Kipparvuoren kalliorinteen juurella ja liittää ton-
tin Eastendin alueeseen. Tontin rakennusoikeus ja kerrosluku ovat pe-
rusteltuja paitsi kaupunkikuvallisista myös kustannuksellisista syistä.
Tontin rakennusoikeuden pienentäminen poistamalla rakennuksen
kolmas kerros ei vähentäisi autopaikkojen tarvetta siinä laajuudessa,
että pihakannen rakentamisesta voitaisiin luopua. Pihakannelle sijoite-
taan asukkaiden yhteispiha leikkialueineen ja istutuksineen, ja tontti lii-
tetään mahdollisimman saumattomasti viereiseen Kipparvuoren puisto-
alueeseen.

Viereisellä Eastendin alueella on asemakaavassa vaadittu kolmikerrok-
sisten rakennusosien rakentamista Suolakivenkadun varteen. Kysees-
sä olevassa poikkeamisasiassa puollettiin joidenkin näiden rakennus-
osien madaltamista tai siirtämistä. Eastendin alueelle on kuitenkin jo to-
teutettu asemakaavan mukaisia kolmikerroksisia osia ja niitä tulee
poikkeamispäätökseen liitetyn suunnitelman mukaan lisää vielä raken-
tamattomille tonteille.

Viitaten yhtiölle aikaisemmin esitettyihin vastineisiin voidaan edelleen
todeta, ettei kaavaehdotuksen mukainen rakentaminen aiheuta merkit-
tävää näkymähaittaa Suolakivenkadun asuntoihin verrattuna siihen ra-
kentamiseen, minkä nyt voimassa oleva asemakaava mahdollistaa
Walticin tontilla. Asemakaavaehdotuksen mukainen 18 metriä pitkä
kolmikerroksinen rakennusosa sijaitsee vähimmillään 50 metrin päässä
Suolakivenkadun kerrostaloasuntojen ikkunoista. Näkymäsektori kape-
nee joistakin asunnoista, mutta kaikkiin asuntoihin jää osittaista me-
rinäköalaa. Asemakaavan mukainen ratkaisu on kaupunkirakenteelli-
sesti tarkoituksenmukainen eikä sen voi katsoa aiheuttavan naapureille
kohtuutonta haittaa. Ehdotus on kaupunkikuvallisesti ja kaavataloudelli-
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sesti tarkoituksenmukainen eikä sitä ole muistutuksen johdosta muutet-
tu.

Kirjeen (Ki1) lähettäjä esittää (13.5.2011), että asemakaavan muutos-
ehdotusta ei tule hyväksyä nykyisessä muodossa.

Kuntalaisen on voitava luottaa vahvistettuihin kaavoihin ja niiden käyt-
tötarkoitusmerkintöihin. Yleiskaavan määräysten puitteissa kunta voi
periaatteessa asemakaavoittaa alueen ilman valtion asiaan puuttumis-
ta. Tässä tapauksessa oikeusvaikutteisen yleiskaavan venesatama-
alueelle esitetään ympärivuotista asumista muihin suunnitelmiin ja peri-
aatteisiin vedoten. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan vastainen kaavoit-
taminen ei ole pelkkä mielipidekysymys vaan julkista luotettavuutta
nauttivan juridisen asiakirjan vastaista menettelyä.

Kirjoittaja toteaa jo aikaisemmissa mielipiteissään esittäneensä epäilyjä
alueen sopivuudesta asumiselle ja pitää kaupungin vastineessa esitet-
tyjä näkökohtia riittämättöminä kosteuden, tuulisuuden ja jäidenpainei-
den sekä kelluvien asuntojen toteuttamisen kustannusarvion osalta.
Kirjeessä nostetaan esiin vastaavien hankkeitten toteuttamiseen liittyviä
ongelmia ruotsalaisin ja kotimaisin esimerkein havainnollistettuna. Li-
säksi tonttien luovutusprosessiin saattaa liittyä kiinteistönmuodostamis-
lain muutostarpeita.

Kelluvien asuntojen osalta ratkaisu on pienentää asuntojen määrää.
Hankkeen kokeiluluonteen vuoksi tulee korttelin 43018 tontti 3 poistaa
kokonaan ja yleinen jalankulkualue pp/l tulee kääntää AH-2 tontin laa-
jennuksen kohdalle. Tällöin voitaisiin kelluviin asuntoihin tontin 4 osalta
kulkea maitse ja ponttonisillan kustannus pienenisi.

Kirjoittaja kysyy, onko jossain vaiheessa sovittu tai päätetty, että uuden
asunto- ja liiketontin vuokraoikeus siirtyy nykyiselle tontinvuokraajalle
Waltic Oy:lle? Uuden tontin rakennusoikeus nousee merkittävästi ja
osin kolmikerroksisena se peittää vastapäisten asuntojen merinäköalo-
ja merkittävästi. Walticin tontin osalta tulisi kolmas kerros poistaa siten
että nykyinen rakennuskorkeus säilyy, ja rakennusmassaa tulisi siirtää
länteen päin polkupyörä- ja jalankulkuliikenteen törmäysvaaran vähen-
tämiseksi Suolakivenkadun ja Amiraali Cronstedtin torin kulmassa.

Vastine

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksyessään Kipparlahden kaava-
luonnoksen 16.10.2008 ja puoltaessaan kaavaehdotusta 17.3.2011
katsonut, ettei asemakaavan muutosehdotus ole ristiriidassa yleiskaa-
van kanssa. Yleiskaava on yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma joka
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tarkentuu asemakaavaa laadittaessa sekä käyttötarkoitusten että alue-
rajausten osalta. Kelluvien asuntojen alue sijoittuu rantaviivan tuntu-
maan ja tukeutuu yleiskaavassa osoitettuun Herttoniemenrannan asun-
toalueeseen.

Asemakaavojen laatiminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti
sidoksissa kunnan kehityksen ja maankäytön ohjaustarpeeseen. Hel-
sinki elää voimakasta kehityksen vaihetta, jossa etsitään mahdollisuuk-
sia yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi ja maankäytön tehostamiseksi
esimerkiksi täydennysrakentamisen ja nykyisen tonttimaan tehok-
kaamman käytön avulla. Kunnan kehittämistavoitteitten ohella tulee
ratkaisuissa ottaa huomioon olemassa oleva ympäristö maankäyttö- ja
rakennuslain asettamissa puitteissa. Kyseisen tontin rakennusoikeuden
nostaminen on Helsingin maankäytön ja asumisen tavoitteiden mukais-
ta eikä tuota kohtuutonta haittaa asumiselle ja elinympäristölle lähiym-
päristössä. Asemakaavan muutosehdotus täyttää tässä suhteessa
maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset.

Viitaten 17.3.2011 kirjoittajalle annettuun vastineeseen tuulisuuden ei
ole alueella arvioitu vaarantavan liikkumista alueella. Kipparlahti sijait-
see sisäsaariston lahden pohjukassa. Siltojen ja kelluvien asuntojen pi-
hakansien reunoille rakennetaan rakentamismääräysten mukaiset suo-
jakaiteet. Kosteus on huomioitava kelluvien asuntojen rakenteessa.
Kaavamääräyksen mukaan asunnolle on haettava rakennuslupa. En-
nen rakennusluvan myöntämistä hakijan on esitettävä selvitys kelluvan
asunnon soveltuvuudesta meriolosuhteisiin ja sen vakaudesta. Jäiden-
paineiden osalta viitataan edelleen Solnasta usean vuoden ajalta saa-
tuihin kokemuksiin, joiden mukaan sisäsaaristossa muodostuvan jään
paine ei ole estänyt turvallista asumista kelluvissa asunnoissa.

Tarkkaa kustannusarviota kelluvien asuntokortteleiden osalta ei voida
tehdä eri talotoimittajien vaihtelevien toteutustapojen johdosta, mutta jo
tässä vaiheessa voidaan todeta, että kaavan mukaan rakennettava kel-
luva aallonmurtaja aiheuttaa suuria asuntokohtaisia lisäkustannuksia
kelluvan korttelin toteuttajalle. Siinä valossa muistuttajan esittämä yh-
den tontin poistaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Aallonmurtaja on
joka tapauksessa rakennettava. Sen asuntokohtainen lisäkustannus
nousisi kohtuuttomasti, jos kelluvien asuntojen määrää vähennettäisiin
neljänneksellä.

Waltic Oy:n vuokrasopimus tontilla 43016/2 on voimassa vuoteen 2027
saakka. Asemakaavan muutoksen toteuttaminen näiltä osin edellyttää
uuden vuokrasopimuksen tekemistä. Asemakaavan muutoksia valmis-
tellaan paitsi kaupungin omasta aloitteesta myös yksityisten tontinomis-
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tajien ja -haltijoiden hakemusten pohjalta silloin kun ne ovat kaupungin
maankäytöllisten ja elinkeinopoliittisten tavoitteiden mukaisia.

Kirjeen johdosta rakennusalaa on tontilla 43016/3 Suolakivenkadun
varressa siirretty kahdella metrillä länteen näkemäalueen parantami-
seksi Kipparlahdenraitin suojatien kohdalla. Tontin kolmikerroksista
osaa ei ole poistettu As Oy Neptunuksen muistutuksen vastineessa
esitetyin perusteluin.

Lausuntojen tiivistelmät ja vastineet

Ympäristökeskuksella (5.5.2011) ei ole huomauttamista asemakaa-
van muutosehdotuksesta.

Liikennelaitos-liikelaitoksella (18.4.2011) ei ole huomauttamista
asemakaavan muutosehdotuksesta.

Pelastuslaitoksella (19.5.2011) ei ole huomauttamista asemakaavan
muutosehdotuksesta.

Liikuntalautakunta (17.5.2011) ei puolla asemakaavan muutosehdo-
tuksen hyväksymistä. Kaava on yleiskaavan vastainen asuntolaivoja
palvelevien korttelialueiden (AH-1) ja asuntolaivoja ja/tai kelluvia asun-
toja palvelevien korttelialueiden (AH-2) osalta. Yleiskaavamääräysten
mukaan alue tulisi varata virkistys- ja vesialueeksi. Vesialueelle saa ra-
kentaa ainoastaan tiloja ja laitteita vesiliikenteen ja virkistystoiminnan
käyttöön sekä laivaväyliä ja liikenteelle tarpeellisia siltoja. Asemakaa-
van muutosehdotuksessa on erotettu myös kelluvien asuntojen kortteli-
alue (W/A-1).

Kelluville asunnoille sekä kevyelle liikenteelle on osoitettu tilavarauksia
venesatama-alueelta. Kun nämä tilavaraukset kelluville asunnoille, ja-
lankululle ja huollolle sekä liikerakennuksen rakennusoikeus 3 000 k-
m2 huomioidaan, ei varsinaiselle venekerhotoiminnalle jää enää tilaa
toimia maa-alueella. Kaikki asuntolaivoja palvelevat tilavaraukset sekä
julkiset jalankulku- ja huoltoyhteydet tulee rajata pois venesatama-
alueelta. Jalankululle ja polkupyöräilylle varattavat alueet tulee merkitä
katualueeksi, kuten esim. viereisessä asemakaavassa nro 11050 Hert-
toniemenranta.

Asemakaavan muutosehdotukseen on merkitty asuntolaivoille W-
alueelle vesialueen osa, jolle saa sijoittaa asuntolaivoja ja niitä palvele-
via rakenteita (lvw-1). Asuntolaivoilla ei näin ollen ole selkeää kortteli-
aluetta. Kiinteistövirasto on todennut lausunnossaan kaavaluonnokses-
ta, ettei kiinteistötoimi tulle vuokraamaan vesialueesta tilapäisesti mää-
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räaloja asuntolaivoja varten, vaan alueen luovuttaminen kuuluu vesi-
alueen haltijalle eli liikuntavirastolle. Vain mikäli asuntolaivoille merki-
tään tontteja, kuuluu niiden luovuttaminen kiinteistötoimelle.

Tontti AH-1 palvelee pelkästään asuntolaivoja. Kiinteistövirasto toteaa
lausunnossaan, että tällaisten tonttien luovuttaminen kuuluu tässä ta-
pauksessa liikuntatoimelle. Lisäksi asuntolaivoille kuuluu velvoite ra-
kentaa yhteispihatontti, laivalaituri ja sen käyntisillat, kunnallistekniikka,
valaisimet ym. Lisäksi jätehuollon tilat velvoitetaan sijoittamaan yhteis-
käyttöisinä tontille 43016/3 (AL).

Liikuntavirasto toteaa puolestaan lausuntonaan, että se ei aio osallistua
asuntolaivoihin liittyvien rakenteiden rakentamiseen eikä tule toimi-
maan asuntolaivojen vesialueen vuokranantajana. Liikuntatoimi ei
myöskään osallistu AH-1 korttelialueen rakentamisen kustannuksiin.

Kipparlahden venesataman ja venepaikkojen rakentaminen ei sisälly
liikuntatoimen vuosien 2011–2015 taloussuunnitelmaan.

Vastine

Kaupunkisuunnitteluviraston, liikuntaviraston, kiinteistöviraston sekä
rakennusviraston edustajat ovat loppusyksystä 2011 ja alkuvuodesta
2012 käyneet neuvotteluja yhteisesti hyväksyttävän kaavaratkaisun löy-
tämiseksi. Neuvotteluissa on päädytty seuraavaan ratkaisuun: Kippar-
lahden venesatama-alue (LV) on asemakaavakartassa pienennetty si-
ten, että siitä on erotettu kelluvia asuntoja palveleville toiminnoille (AH-
2) ja venemyyntikeskukselle (K/v) erilliset tontit. Lisäksi alueella ollut
huoltoyhteys on merkitty kaduksi, Kipparlahdenkuja. Venesatama-
alueen rajoja on tarkistettu siten, että riittävien autopaikkojen lisäksi ti-
laa on varattu myös veneiden talvisäilytykseen kevyen liikenteen raitin
pohjoispuolella. Lisäksi LV-alueen rajaa on siirretty 9 metrillä etelään
venekerhon maa-alueen laajentamisen mahdollistamiseksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on Kipparlahden kaavaehdotusta puol-
taessaan (17.3.2011) katsonut, ettei ehdotus ole ristiriidassa yleiskaa-
van kanssa. Suunnittelua on jatkettu tästä lähtökohdasta. Yleiskaava
on yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma joka tarkentuu asemakaavaa
laadittaessa sekä käyttötarkoitusten että aluerajausten osalta; kelluvien
asuntojen alue sijoittuu rantaviivan tuntumaan ja tukeutuu yleiskaavas-
sa osoitettuun Herttoniemenrannan asuntoalueeseen.

Asuntolaiva-alueen vuokrauksesta on liikuntaviraston, kiinteistöviraston
ja kaupunkisuunnitteluviraston keskeisessä neuvottelussa 17.12.2011
sovittu, että kiinteistövirasto selvittää sopimusehtoja ja luovutusmalleja
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sekä huolehtii alueen luovuttamisesta esimerkiksi perustettavalle asun-
tolaivayhtiölle, kun kiinteistöjuridisesti sopiva ratkaisu pilottihankkeelle
on löydetty. Tarkoituksena on edelleen, että asuntolaivojen haltijat itse
ja omalla kustannuksellaan toteuttavat laiturialueen saattamisen toimi-
vaan ja siistiin kuntoon sekä vastaavat alueen kunnossapidosta. Liikun-
tatoimen osuus asuntolaivalaiturin toteuttamisessa ja rahoituksessa jää
näin ollen hyvin vähäiseksi, mutta laituriin liitetty nykyinen septitankin
tyhjennysasema täytyy liikuntaviraston toimesta siirtää uuteen paik-
kaan.

Kipparlahden laituri mahdollistaa Helsingissä jo monta vuotta toiminei-
den ja yksityisomistuksessa olevien asuntolaivojen sijoittamisen yhtei-
seen paikkaan yhteisillä laituri- ym. teknisillä järjestelyillä. Asuntolaivoil-
le ei ole merkitty tontteja vesialueelle, koska tämä kiinteistöviraston
mukaan estäisi juridisesti niiden käyttöä liikkuvina merialuksina.

Rakennuslautakunta (24.5.2011) katsoo, että merenläheinen asumi-
nen monipuolistaa asuntotarjontaa sekä uusi asemakaava mahdollistaa
lyhytaikaisilla ja tilapäisillä sopimuksilla kaupungin satama- tai rantalai-
tureihin mm. Sörnäisiin ja Ruoholahteen sijoittuneiden asuntolaivojen
sijoittamisen Kipparlahden alueelle. Kelluvien asuntojen alueen läpi lai-
turia pitkin johdettava julkinen jalankulkualue ja kevyenliikenteen raitti
luo teoriassa Helsinkiin uudenlaista merellistä ilmettä, jota suunniteltu
kelluva aallonmurtaja täydentää. Rakennuslautakunta kuitenkin epäilee
väylän toimivuutta. Pelättävissä on, että laiturialueen yhteyteen kiinnit-
tyväksi ajatellut kelluvat asunnot ja niiden asukkaat kokevat yleisen ja-
lankulun ja pyöräilyn asumistansa häiritsevänä ja pyrkivät kulkua estä-
mään. Laituriväylän toteutuminen vaikuttaa epävarmalta senkin vuoksi,
että kelluvien asuntojen rakentaminen saattaa merkittävästi viivästyä.
Rakennuslautakunta esittää harkittavaksi, että kelluville asunnoille va-
rattuja rakennuspaikkoja vielä tutkittaisiin asuntolaivakäyttöön soveltu-
viksi.

Uudisrakentamiseen osoitetut korttelit (venepalvelukeskus, torialueen
asuin- ja liikerakennus sekä pääkonttorin lisärakentaminen) kaava-
alueella edellyttävät korkealuokkaista kaupunkikuvallista ja toiminnallis-
ta toteutusta.

Kelluvat asunnot vaativat rakennusluvan jo suoraan lain perusteella.
Kyse on ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetuista asunnoista, joita lähtö-
kohtaisesti koskevat normaalit pientalorakentamisen määräykset. Mää-
räyksistä poikkeaminen tulee aina perustella ja esittää poikkeamiselle
erityinen syy.

Esteettömyys toteutuu laiturialueille autopaikoilta kelluvien asuntojen
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sisäänkäynneille saakka. Kuten aiemminkin vastaavissa hankkeissa on
tuotu esiin, merenpinnan korkeuden vaihteluväli tulee selvittää ja ottaa
huomioon ponttonilaitureiden rakentamisessa niin, että pelastusteinä ja
huoltoreitteinä toimivien laitureiden tulee olla aina käyttökelpoisia.

Ponttonilaiturit toteutetaan tonttien kelluvien asuntojen rakentamisen
yhteydessä. Laitureihin sijoittuvat LVIS- tekniset järjestelmät, pumppu-
asema, septitankit, valaistus ja muu kunnallistekniikka tulee suunnitella
huolellisesti laiturirakentamisen osana.

Asuntojen ulkonäölle asemakaavassa on asetettu vähän vaatimuksia,
ja ulkonäköön kaavoittajan taholta toivotaan värikkyyttä ja vaihtelevuut-
ta. Kuitenkin esimerkiksi kelluvien asuntojen kattomuoto on kaavassa
määrätty kaarevaksi tai tasakatoksi. Rakennuslautakunta katsoo, että
kattomuotoa ei ole tarpeen asemakaavassa näin tarkkaan kiinnittää.
Monimuotoisten toteutusvaihtoehtojen keskinäinen yhteensovittaminen
saattaa muodostua haastavaksi. Laivan mielikuvallinen mittakaava ja
ilme on tässä hyvä lähtökohta. Toteutussuunnitelmat arvioidaan erik-
seen rakennuslupavaiheessa.

Itäväylältä kantautuva liikennemelu aiheuttaa suojaustarvetta, johon
asemakaavassa on varauduttu. Kelluvien asuntojen terassien
suojaaminen melulta saattaa muuttaa rakennusten ilmettä
suurestikin.

Rakentamista koskevista säännöksistä seuraavat kysymykset mm. pa-
loturvallisuudesta, rakennusten etäisyydestä toisiinsa ja käytettävistä
materiaaleista tulee ratkaista ennakkoon pelastus- ja rakennusvalvon-
taviranomaisten kanssa neuvotellen.

Poistumisteinä toimivien ponttonilaitureiden tulee olla rakennettu pala-
mattomasta materiaalista. Kiinteän mantereen laituriin liittyvien luiska-
osien tulisi alikulun lisäksi olla pois nostettavissa kelluvien asuntojen
huollon ja siirtojen takia.
Autopaikkojen lisäksi polkupyöräpaikat tulee esittää.

Amiraali Cronstedtin torin olevan laiturin yhteyteen esitetyt asuntolaivat
ovat merikelpoisia, rekisteröityjä aluksia. Ne edellyttävät toimenpidelu-
van maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:n 1 momentin 3 kohdan
perusteella (asuntovaunun tai -laivan pitäminen paikallaan sellaista
käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn, liiku-
teltava laite). Toisaalta em. säännöksen 2 momentin mukaan lupaa ei
kuitenkaan tarvita, kun toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaa-
vaan. Rakennusvalvonnan rooli kaavaan perustuvien asuntolaivojen
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osalta saattaisi näin ollen rajoittua pelkästään niiden ulkonäöllisen so-
veltuvuuden arviointiin.

Kaupunkikuvaneuvottelukunta käsitteli Kipparlahden asemakaavan
muutosehdotusta 4.5.2011. Neuvottelukunnan lausunnossa tuodaan
esiin kelluvien asuntojen terassien melusuojauksen suunnittelun haas-
teellisuus. Hankkeessa toivottiin ratkaistavan kelluviin asuntoihin liitty-
vät rakennusjärjestyksestä ja laista seuraavat kysymykset mm. palotur-
vallisuudesta, rakennusten etäisyydestä toisiinsa ja käytettävistä mate-
riaaleista. Yksittäin ratkaistuna voidaan ajautua suuriin vaikeuksiin sijoi-
tettaessa rakennuksia tonteilleen. Neuvottelukunta tähdensi, että kellu-
vien asuntojen mielikuvallisen mittakaavan lähtökohtana on merellises-
sä ympäristössä nimenomaan laivan mitoitus.

Vastine

Kaavan toteutuminen tapahtuu vaiheittain. Kelluvien asuntojen kortteliin
suunniteltu laituriraitti toteutuu viimeisessä vaiheessa, kun kelluvien
asuntojen melunsuojaus on ensimmäisten rakennushankkeiden (venei-
lypalvelukeskus ja Itäväylän melukaide) myötä varmistunut. Laiturin
luonne yleisenä rantareittinä on ollut keskeinen tavoite koko kaavapro-
sessin aikana, ja sen julkisesta luonteesta sekä kunnossapitovelvoit-
teista sovitaan kaupungin ja toteuttajan välisissä tontinluovutusehdois-
sa. Yleisen kulun toimivuus kelluvan asuntokorttelin läpi on otettu kaa-
vassa huomioon siten, että asunnon pääsisäänkäyntiä ei saa kaava-
määräyksen mukaan sijoittaa suoraan yleisen reitin varteen. Sisään-
käynti asuntoon tapahtuu reitin viereen suunniteltavan yksityisemmän
laiturialueen kautta.

Kaavaratkaisu mahdollistaa nyt jo olevien asuntolaivojen nopeamman
sijoittumisen omalle tontilleen, kun asuntolaivatontti ei ole riippuvainen
uuden kelluvan laiturireitin toteutumisesta. Mikäli kelluvien asuntojen
rakentaminen viivästyy merkittävästi, vaihtoehtoinen kevyen liikenteen
reitti on jo tänä päivänä käytössä Suolakivenkadun ja Hitsaajankadun
reunassa. Kaavahankkeen alussa on jo harkittu kelluvan asuntokortte-
lin vaihtoehtoista toteuttamista asuntolaivalaiturina. Ideasta on kuiten-
kin luovuttu, kun realistista toteuttamismallia tämäntapaisen hankkeen
rahoittamiseen ei ole löytynyt.

Verkkosaaren kelluvien asuntojen kaavahankkeessa esitettyjä veden-
korkeuslaskelmia ja mitoitusperiaatteita on noudatettu myös Kipparlah-
den suunnittelussa. Ajosillan maatuki on tasolla +1,8(NN) ja ponttonilai-
turin kansi 0,7 metriä vedenpinnan yläpuolella. Suunnittelun lähtökoh-
tana on, että esteettömyysvaatimuksen mukainen enimmäispituuskal-
tevuus (8 %) ei ylity, kun vedenkorkeus on -0,50(NN) tai ylempi ja kal-
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tevan käyntisillan pituus on 20 metriä. Tilastojen mukaan em. veden-
korkeustilanne esiintyy n. 353 päivänä vuodessa.  Matalimmalla kos-
kaan mitatulla arvolla käyntisillan pituuskaltevuus olisi 11 %.

Kaavamääräys, joka määrittelee kelluvien asuntojen kattomuotoja on
lausunnon perusteella poistettu.

Asemakaavakarttaan on lisätty määräys ponttonilaiturin palamattomas-
ta materiaalista. Laiturireitti on lisäksi kaavassa määrätty liitettäväksi
rantaan avattavin silloin.

Asemakaavakarttaan on lausunnon johdosta lisätty määräys polkupyö-
räpaikoista. Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähimmäismää-
rä on 1 pp/30 m2 asuntokerrosalaa ja 1 pp/90 m2 toimisto- tai myymälä-
kerrosalaa. Polkupyöräpaikat sijoitetaan ensisijaisesti asumista palve-
leville yhteiskäyttöisille AH-tonteille ja niillä sijaitseviin yhteiskäyttöva-
rastoihin. Pientaloasumiselle on kuitenkin luontevaa säilyttää polkupyö-
riä tontilla, oman asunnon sisäänkäynnin yhteydessä. Kaava sallii pol-
kupyörien säilyttämisen myös vesialueella sijaitsevilla korttelialueilla.

Helsingissä on tänä päivänä muutama asunnoksi muutettu laiva. Asun-
tolaivat ovat sijoittuneet lyhytaikaisilla ja tilapäisillä sopimuksilla kau-
pungin satama- tai rantalaitureihin mm. Sörnäisissä ja Ruoholahdessa.
Amiraali Cronstedtin torin edessä oleva laituri mahdollistaa näiden Hel-
singissä jo monta vuotta toimineiden ja yksityisomistuksessa olevien
asuntolaivojen sijoittamisen virallisesti yhteiseen paikkaan yhteisillä lai-
turi- ym. teknisillä järjestelyillä. Kaava ei ota kantaa lupaprosesseihin,
mutta laiturin tontinluovutussopimukseen tulisi kirjata rakennusvalvon-
nan, rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluviraston sekä kiinteistövi-
raston yhteistyössä asettamat ehdot onnistuneen loppuratkaisun ta-
kaamiseksi.

Melusuojaseinän suunnittelu kelluvan asunnon yhden ulkoterassin suo-
jaksi on haasteellista, mutta verrattain kevyt keino riittävän alhaisen
melutason saavuttamiseksi. Kaavassa ei edellytetä kokonaan lasitettua
ulko-oleskelutilaa. Kelluvien asuntojen korttelialueella on kaavassa
useita kaavamääräyksiä, jotka koskevat rakennusten paloturvallisuutta,
rakennusten etäisyyttä toisiinsa sekä käytettävistä materiaaleista. Ton-
tinluovutuksen yhteydessä huolehditaan alueen toteutumisesta riittävän
suurina yksikköinä, jotta alueen yhtenäisyys varmistuu.

Kiinteistövirasto (6.6.2011) esittää, että kelluville asunnoille ja asunto-
laivoille tulisi muodostaa pysyvää asumista varten asemakaavaan omat
tontit. Kelluvien asuntojen ja asuntolaivojen tulisi olla kytkettyinä laitu-
riin ja kunnallistekniikkaan, eikä niiden tulisi seilata alueella edes takai-
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sin. Tämä mahdollistaa pitkäaikaiset vuokrasopimukset, joissa on va-
paa siirto-oikeus ja joissa vuokraoikeuksia ja kelluvia asuntoja/asunto-
laivoja voidaan käyttää rakentamis- ja/tai korjaustöiden rahoituksen jär-
jestämiseksi vakuutena (ns. laitoskiinnitys).

Tämän vuoksi tonttiosasto esittää, mikäli tarkoitus on sallia asuntolai-
voille vain pysyvä asuminen, että niille merkittäisiin kaavamuutokseen
myös omat asuntotontit vesialueen osien sijasta. Tämä olisi selkeintä
muun muassa kiinteistörekisterijärjestelmän selkeyden, kirjausten koh-
dentumisen ja rasitteiden järjestelyjen ja vapauttamisten kannalta sekä
noudattaisi kiinteistötoimen vakiintunutta linjausta asuntotonttien luovu-
tuksen osalta. Tällöin tonttien luovuttaminen kuuluisi selkeästi kiinteis-
tötoimelle. Alueiden vuokraaminen asuntolaivoja varten tilapäisesti kuu-
luu sen sijaan vesialueen haltijana olevalle lautakunnalle.

Kaava-alueella ei ole tehty varauspäätöksiä kelluvien asuntojen ja
asuntolaivojen osalta. Asiassa on tarkoitus varata mainitut tontit ilmoit-
tautumismenettelyn tai muun kilpailun perusteella.

Asemakaavan muutosalueelle on merkitty rakennusoikeutta 17 920
k-m² aikaisemman 9 136 k-m²:n sijasta, eli lisärakennusoikeutta yh-
teensä 8 784 k-m². Lisärakennusoikeutta on osoitettu neljälle kelluvien
asuntojen tontille (W/A-1) yhteensä 2 360 k-m², toimistorakennusten
tontille (KT) 43017/2 yhteensä 3 050 k-m², asuin- liike- ja toimistora-
kennusten tontille (AL) 43016/3 yhteensä 474 k-m², venesatama-
alueelle (LV) yhteensä 2 830 k-m² ja AH-2-tontille yhteensä 70 k-m².
Tämän vuoksi kaavaehdotus luo edellytyksiä lisärakentamiselle ja lisää
kaupungin vuokratuloja sekä maanarvoa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että uusi pelastuslaki tulee voimaan
1.7.2011. Mainitun lain mukaan väestönsuoja on rakennettava raken-
nusta tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla olevaa rakennusryhmää
varten, jos sen kerrosala on vähintään 1 200 neliömetriä ja siinä asu-
taan tai työskennellään tai oleskellaan muutoin pysyvästi. Tämä mah-
dollistaisi suuremmankin asuntokerrosalamäärän toteuttamisen kelluvil-
le asunnoille merkityille tonteille ilman väestönsuojan rakentamisvelvol-
lisuutta, mikäli se muutoin on alueen suunnitteluperiaatteiden mukaista.

Asuntotonttien kautta on merkitty yleiselle jalankululle ja polkupyöräilyl-
le varatut vesialueen osat, joille saa rakentaa kelluvia asuntoja palvele-
van laiturin (pp/l). Varmistaakseen tavoitteena olevan laiturialueiden
yleisen käytön ehdotukseen tulisi merkitä niiden rakentaminen velvoite-
muotoon.

Muutosehdotukseen on myös merkitty yhteispihatontit (AH-1 ja AH-2).
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Käytännössä voi olla hyvinkin haasteellista saada kelluvat asunnot, joil-
le on jo osoitettu asumista palvelevia toimintoja varten erillisiä alueita,
tai varsinkin tilapäiset asuntolaivahankkeet toteuttamaan mainitut tontit.
Mikäli asuntolaivoille vuokrataan tilapäisesti vesialueen osia, mainittu-
jen tonttien luovuttamisen ei pitäisi kuulua muiden kuin kelluvien asun-
tojen mahdollisesti tarvitsemalta osalta kiinteistötoimelle.

Kaavamääräyksissä tulisi olla AL-korttelialueen merkinnöissä tonttien
43016/3 ja 43019/1 tonttien 43016/2 ja 43019/1 sijasta.

Autopaikkojen vähimmäismäärissä pitänee olla asuntolaivojen osalta li-
säksi mainittu lvw-1-alue. Asuntolaivathan sijoitetaan lvw-1-alueelle.

Kaava-alueen toteuttaminen aiheuttaa kaupungille merkittäviä kustan-
nuksia. Merkittävä osa kustannuksista muodostuu rantarakenteiden ra-
kentamisesta ja alueelle tehtävistä ruoppaus- ja täyttötöistä. Nämä työt
aiheuttavat kaava-alueelle hankkeen tämän suunnitteluvaiheen arvion
mukaan 4 milj. euron kustannukset. Lisäksi venesataman venelaiturin
kustannukseksi on arvioitu 500 000 euroa ja Itäväylän reunaan raken-
nettavan meluaidan kustannukseksi 100 000 euroa.

Kelluvien asuntojen ja rantarakenteiden rakentamiseksi ruopattavat se-
dimentit ovat osittain pilaantuneita muun muassa metalleilla, polyaro-
maattisilla hiilivedyillä (PAH-yhdisteet), öljyhiilivedyillä, tributyylitinalla
(TBT) ja klooratuilla bifenyyleillä (PCB). Haitta-aineiden vuoksi pin-
tasedimentit eivät ole meriläjityskelpoisia, joten ne on nostettava maalle
ja sijoitettava soveltuviin loppusijoituspaikkoihin. Meriläjityskriteerien yli-
tys ei sellaisenaan kuvaa sedimentin puhdistustarvetta vaan pelkäs-
tään pois ruopattavan sedimentin meriläjityskelpoisuutta. Merialueen
ruoppaus- ja täyttötyöt sekä kelluvien asuntojen rakentaminen vaatii
vesiluvan, jonka hakemisesta ja siihen liittyvästä suunnittelutarpeesta
on sovittava alueen toteuttajien kanssa hyvissä ajoin ennen hankkeen
käynnistymistä.

Kelluvat asunnot ja asuntolaivat monipuolistavat osaltaan asumismuo-
toja Helsingissä sekä elävöittävät julkista kaupunkiympäristöä ja ranto-
ja.

Vastine

Kipparlahdessa tärkeänä ja alkuperäisenä tavoitteena on ollut mahdol-
listaa Helsingissä jo monta vuotta toimineiden ja yksityisomistuksessa
olevien asuntolaivojen sijoittaminen virallisesti yhteiseen paikkaan yh-
teisillä laituri- ym. teknisillä järjestelyillä. Nämä asuntolaivat ovat meri-
kelpoisia, rekisteröityjä aluksia ja niiden omistajat ovat valmiit investoi-
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maan kaavassa AH-1 -alueeksi osoitetun laiturin tarvittaviin kunnallis-
teknisiin asennuksiin sekä sen päällystämiseen ja kunnostamiseen.
Tämän asumismuodon intressiin eikä luonteeseen kuulu kiinteistöviras-
ton ehdottamaan tonttimuodostukseen liittyvä ehto, jonka mukaan laiva
olisi kytketty pysyvästi laituriin ilman oikeuksia matkantekoon merellä.
Lisäksi tonttimuodostukseen liittyvä alusten rakennuslupaehto vaikeut-
taisi hankkeen onnistumista, koska alukset eivät täytä nykyisiä asunto-
rakennukselle asetettuja vaatimuksia esimerkiksi lämmöneristävyyden
ja esteettömyyden osalta.

Koska asuntolaivapaikkojen merkitseminen tonteiksi näin ollen olisi ris-
tiriidassa alkuperäisen tavoitteen kanssa, kaavaehdotusta ei ole muu-
tettu asuntolaivalaiturin osalta. Asuntolaiva-alueen vuokrauksesta on
liikuntaviraston, kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kes-
keisessä neuvottelussa 17.12.2011 sovittu, että kiinteistövirasto selvit-
tää sopimusehtoja ja luovutusmalleja sekä huolehtii alueen luovuttami-
sesta esimerkiksi perustettavalle asuntolaivayhtiölle, kun kiinteistöjuri-
disesti sopiva ratkaisu pilottihankkeelle on löydetty.

Kipparlahden kaavaluonnoksen hyväksymisen yhteydessä kaupunki-
suunnittelulautakunta pyysi selvittämään, voisiko kelluvia asuntoja suu-
rentaa. Tarkan kaupunkikuvallisen harkinnan pohjalta kelluvien asunto-
jen maksimikokoa nostettiin kaavaehdotuksessa 120 k-m2:stä 140 k-
m2:iin. Kaavaratkaisun lähtökohtana on ollut venesatamaa muistutta-
van ympäristön säilyminen Kipparlahden alueella. Tästä syystä kelluvi-
en asuntojen kokoa tai lukumääriä ei ole enää suurennettu rakennusoi-
keuden lisäämiseksi, vaikka uusi pelastuslaki mahdollistaisi suurem-
mankin asuntokerrosalamäärän toteuttamisen ilman väestönsuojan ra-
kentamisvelvollisuutta.

Kaavaehdotuksen rakennusoikeudet ja rakennuspaikat ovat entisel-
lään, mutta uusia tontteja on muodostettu kaava-alueella. Hallintokunti-
en välisessä neuvottelussa 2.2.2012 on sovittu aluejakomuutoksesta
Kipparlahden venesatama-alueella. Muutoksella on siirretty tontinluovu-
tus- ja rakennuttamisvastuita liikuntavirastolta kiinteistövirastolle ja ra-
kennusvirastolle. Vastuu muodostettavien venemyyntikeskuksen tontin
(K/v) ja kelluvien asuntojen yhteiskäyttötontin (AH-2) tontinluovutukses-
ta siirtyy liikuntavirastolta kiinteistövirastolle.

Kelluvia asuntoja palvelevan laiturin (pp/l) rakentaminen on lausunnon
perusteella muutettu velvoite-muotoon.

Yhteiskäyttötontin 43018/5 (AH-2) rajauksen tarkoituksenmukaisuutta
on lausunnon perusteella arvioitu uudestaan. Nyt tontti on jaettu kah-
deksi tontiksi, koska tontin eteläosa soveltuu parhaiten asuntolaivojen
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yhteisen varastorakennuksen sijoittamiseen, ja pohjoisosa on luontevin
yhdistää kelluvien asuntojen reviiriin. On hyvin todennäköistä, että tule-
vien asuntolaivojen asukkaat vuokraavat itselleen eteläisemmän AH-2 -
tontin, jolle on mahdollista rakentaa esimerkiksi yhteinen polkupyöräva-
rasto. Asuntolaivojen AH-1 -tontille ei saa sijoittaa rakennusta, koska
se estäisi merinäkymät rantatorin edessä.

Tonttinumero 43016/3 on korjattu 43016/2:ksi AL-tonttia koskevassa
määräyksessä.

Autopaikkojen vähimmäismääräyksissä on käyttötarkoitusalueisiin lisät-
ty asuntolaivojen lvw-1-alue.

Kaavan toteuttaminen edellyttää sedimenttien osittaista poistamista,
koska venesataman maa-aluetta laajennetaan mereen. Kelluvien asun-
tojen ja aallonmurtajien rakentaminen vaikuttaa pohjasedimentteihin
hetkellisesti ankkurointivaiheessa. W/A-1 -korttelialueen kohdalla ve-
den syvyys on riittävä kelluville rakenteille, eikä aluetta tarvitse tämän
vuoksi ruopata. Tarkentavia sedimenttien haitta-ainetutkimuksia teh-
dään kesällä 2012, jonka jälkeen voidaan tarkentaa suunnitelmia ruop-
pauksessa syntyvien massojen asianmukaisen käsittelyn ja sijoittami-
sen varmistamiseksi sekä ruoppausten ympäristövaikutusten hallitse-
miseksi. Alueen ruoppausten toteuttamistapa, laajuus ja massojen kä-
sittely tarkentuvat toteutussuunnittelun ja viime kädessä rakennus- ja
vesilupaprosessiin aikana.

Rakennusvirasto katsoo (13.5.2011), että mm. uintimahdollisuus suo-
raan ulko-ovelta sekä mahdollisuus siirtyä veneeseen suoraan asun-
nosta korostavat kelluvan asumismuodon vetovoimaisuutta. Kelluvien
asuntojen läheisyyteen sijoitettavien veneiden paloturvallisuusseikat on
selvitettävä.

Rakennusten korkeus saa olla enintään 5 metriä. Kun tähän lisätään
asunnon korkeus merenpinnasta sekä kattoterassille tarvittavat suoja-
seinät, nousee rakennelmien koko häiritsevän korkeaksi.

Asuntolaivana toimivien alusten sijoittaminen laituriin toistensa lähei-
syyteen pysyvästi johtaa uuden tilanteen mukaisiin turvallisuus- ja lupa-
tarkasteluihin.

Korkealla kumpareella sijaitseva hautaraunio joudutaan itäisen kierto-
liittymän takia suojaamaan tai jopa pelastamaan museoviraston suorit-
tamin kaivauksin. Ennen kaavan hyväksymistä tulee kiertoliittymän ra-
kennettavuus ja suojellun kohteen kohtalo selvittää huolella.
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Kevyen liikenteen väylälle on esitetty uusi linjaus Itäväylän viereen ny-
kyisen sillan eteläpuolelle. Sillan eteläreunassa on jo nykyään kevyen
liikenteen väylä. Raitti on järkevintä siirtää sillalle nykyiselle kevyen lii-
kenteen väylälle.

Vedenpinnan vaihtelut ja Suomen sääolot tulevat rasittamaan laituri- ja
siltarakenteita huomattavasti. Lisäksi talvikunnossapito tulee olemaan
erittäin haastavaa. Rakenteiden ylläpito ja talvihoito kuuluvat hankkee-
seen ryhtyvälle.

Kelluvien ponttoni- ja talorakenteiden suunnittelussa on otettava huo-
mioon jää- ja tuulikuorman vaikutukset sekä aaltoilu. Lisäksi rakentei-
den tulee olla meritulvan kestäviä. Raittien tulee täyttää esteettömyys-
vaatimukset. Käytettävän tekniikan toimivuus on varmistettava hank-
keeseen ryhtyvien toimesta Suomen sääoloihin sopivaksi esim. Verk-
kosaaren kelluvien asuntojen toteutuksesta saatujen kokemusten pe-
rusteella.

Kaupunki tuo tarvittavan kunnallistekniikan sekä liikenneväylät rantaan
saakka. Vesialueella sijaitsevien laiturialueiden (pp/l) kaikki infra ja ra-
kenteet tulee toteuttaa korttelin kiinteistöjen toimesta. Rakenteisiin lue-
taan laiturialueiden lisäksi liityntäsillat rantaan sekä asuntolaivalaiturit
(AH-1 ja AH-2). Myös laiturirakenteiden ylläpito infralaitteistoineen tulee
osoittaa selkeästi korttelin 43018 kiinteistöille kuuluvaksi.

Viheralueet säilyvät luonteeltaan luonnonmukaisina. Kipparlahdenpuis-
ton hoitotasoa nostetaan ja Kipparvuorta hoidetaan edelleen arvoniitty-
nä, erillisen hoito-ohjeen mukaan. Kaavamerkintä (VP) antaa tarvitta-
essa mahdollisuuden muuttaa puistojen luonnetta rakennetummiksi
kaupunkirakenteen muuttuessa.

Kaavaehdotuksen mukaiset katualueiden ja aukioiden rakentamiskus-
tannukset ovat yhteensä noin 836 000 euroa. Lisäksi mahdollinen uusi
kevyen liikenteen silta Naurissaaresta Kipparlahdenpuistoon maksaa
noin 200 000 - 300 000 euroa. Vuosittaiset katujen ylläpitokustannukset
eivät merkittävästi muutu. Viheralueiden rakentaminen maksaa noin 90
000 euroa.

Kipparlahden kelluvien asuntojen ja asuntolaivojen toteuttamisedelly-
tysten luominen aiheuttavat runsaasti selvitettäviä kiinteistöteknisiä, pa-
loteknisiä ja asumisturvallisuuteen sekä esteettömyyteen liittyviä kysy-
myksiä. Rakennuslupien myöntämisperusteet ja rakentamismääräysten
vaatimukset ja tulkinnat tulee tarkoin selvittää ennen kaavan hyväksy-
mistä. Myös hankkeen kustannukset ja niiden jako tulee analysoida
tarkasti.



HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 47 (53)
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI

17.3.2011, täydennetty 12.6.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Tilinumero Y-tunnus
PL 2100 Kansakoulukatu 3 +358 9 310 1673 +358 9 310 37409 800012-62637 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 10 Alv. nro
kaupunkisuunnittelu@hel.fi http://www.hel.fi/ksv FI02012566

Rakennusvirasto esittää, että Verkkosaaren alueelle tulevan saman-
tyyppisen hankkeen selvitysten tulokset ja saadut käytännön kokemuk-
set otetaan huomioon kehitettäessä edelleen Kipparlahden asemakaa-
vanmuutosta.

Vastine

Kelluvien asuntojen läheisyyteen sijoitettavien veneiden paloturvalli-
suusseikat on selvitetty pelastusviranomaisen kanssa. Kelluvan asun-
non kylkeen saa kiinnittää matalan ja palokuormaltaan vähäisen ve-
neen. Suuremmat veneet on korttelialueella sijoitettava yhteisille laituri-
alueilleen (vl) AH-tontin 43018/7 eteläreunaan tai tontille 43018/3 aal-
lonmurtajan sisäpuolelle. Kaavaselostuksen W/A-1 -aluetta kuvaavaan
kohtaan on lausunnon perusteella lisätty edellä oleva tarkennus.

Asuntolaivojen sijoitusperiaatteet on kaavan valmistelun yhteydessä
tutkittu tarkemmilla laiturisuunnitelmilla ja neuvoteltu yhteistyössä pe-
lastusviranomaisten kanssa. Nykyisen laivalaiturin kylkeen on tarkoitus
rakentaa alemmalla tasolla olevat pitkittäislaiturit, jotka samalla toimivat
asuntolaivojen poistumisteinä rantaan. Lausunnon perusteella on AH-1
-aluetta koskeva määräys tarkennettu siten, että asuntolaivojen pois-
tumistiejärjestelyt on hyväksytettävä pelastusviranomaisilla, ja selos-
tuksen AH-1 -aluetta kuvaava kohta on tarkennettu pelastautumisjär-
jestelyjen osalta.

Kelluvien asuntojen enimmäiskorkeus veden pinnasta ei ole 5, vaan 7
metriä. Rakennuksen korkeus koostuu kahdesta kolmen metrin asun-
tokerroksesta sekä ponttoni- ja kattorakenteiden yhden metrin varauk-
sesta. Kattoterassit on tarkoitus sijoittaa toisen kerroksen tasolle. Ra-
kennukset sijaitsevat maisemassa melko korkean Kipparvuoren vieres-
sä eivätkä nouse kaupunkikuvassa häiritsevän korkeiksi. Kipparvuoren
korkeimmat kohdat ovat 16 metriä merenpinnan yläpuolella.

Hitsaajankadun ja Suolakivenkadun kiertoliittymän sekä linja-auton
päätepysäkin toteutuminen Suolakivenkadun pohjoispäähän on pitkän
suunnitteluprosessin aikana muuttunut epävarmemmaksi HKL:n muut-
tuvien reittisuunnitelmien johdosta. Koska mm. Kruunuvuorenrannan
rakentaminen saattaa tulevaisuudessa lisätä alueen liikennettä huo-
mattavastikin, kiertoliittymävaraus on tästä huolimatta jätetty kaavaan.
Mikäli kiertoliittymä toteutetaan, jatkosuunnittelussa varmistetaan hau-
taröykkiön säilyminen yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa, kuten
kaavaehdotuksessa on määrätty.
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Itäväylän eteläpuolelle tehty kevyen liikenteen siltavaraus Naurissal-
men kohdalla mahdollistaa melulta suojatun yhteyden Kulosaaren ja
Herttoniemen välillä. Hankkeella kohennetaan tärkeän merellisen vir-
kistysreitin olosuhteita sekä jalankulkijoille että ennen kaikkea pitkän
matkan pyöräilijöille. Reitin nykyinen sijainti vilkkaasti liikennöidyn sillan
eteläreunassa on kaavan mukaan mahdollista, kunnes rahoitus uudelle
siltahankkeelle järjestyy.

Ponttoni-, talo- ja laiturirakenteiden kestävyyden ja toimintavarmuuden
osoittaminen erilaisia kuormia vastaan kuuluu rakennushankkeeseen
ryhtyvälle. Rakennusten ja rakenteiden kestävyyden varmistaa raken-
nuslupavaiheessa rakennusvalvontaviranomainen ja siten asemakaa-
vassa ei ole tarpeen määritellä vaatimuksia erilaisia kuormia vastaan.
Vastuu laiturirakenteiden ylläpidosta on mainittava selkeästi hankkeen
toteuttajan kanssa solmittavassa tonttisopimuksessa.

Käytännön kokemuksia kelluvien rakenteiden toimivuudesta Suomen
sääoloissa on mm. Espoon Keilaniemestä ja Porin Reposaaren asun-
tomessualueelta. Helsingissä on jo monen vuoden kokemusta kelluvas-
ta kevyen liikenteen reitistä Munkkiniemen Tarvonsalmen ylittävältä rai-
tilta.

Esteettömyyden toteutumista on lausunnon perusteella selvitetty tar-
kemmin soveltaen Verkkosaaren kaavahankkeen yhteydessä käytettyjä
vedenkorkeustilastoja. Vesialueella sijaitsevat käyntisillat ja laiturira-
kenteet suunnitellaan siten, että esteettömyysvaatimuksen mukainen
enimmäispituuskaltevuus (8 %) ei ylity normaaleilla vedenkorkeuksilla.

Pohjoisemman käyntisillan maatuki on kaavakartassa määritetty liki-
määräiselle tasolle +1,8 ja ponttonilaiturin kansi 0,7 metriä vedenpin-
nan yläpuolelle. Enimmäispituuskaltevuus (8 %) ei ylity, kun vedenkor-
keus on -0,50 tai ylempi ja kaltevan käyntisillan pituus on 20 metriä. Ti-
lastojen mukaan em. vedenkorkeustilanne esiintyy n. 353 päivänä vuo-
dessa.  Matalimmalla koskaan mitatulla arvolla käyntisillan pituuskalte-
vuus olisi 11 %. Eteläisempi käyntisilta, joka lähtee olemassa olevan
laiturin tasosta +2.3, vaatii pidemmän sillan alittaakseen enimmäispi-
tuuskaltevuuden äärimmäisillä vedenkorkeuksilla.

Kaavaehdotuksen mukaiset katualueiden ja aukioiden rakentamiskus-
tannukset ovat muuttuneet, koska Kipparlahden venesatama-alueelle
on lausuntovaiheen jälkeen suunniteltu uusi katuosuus, Kipparlahden-
kuja. Kustannuslaskelmat on muutettu selostukseen uuden tilanteen
mukaisesti. Kustannuslaskelmissa on käytetty Fore-järjestelmää ra-
kennusviraston esittämän toivomuksen mukaan. Rakennusviraston
edustajat ovat osallistuneet alueen suunnitteluun.
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Kaavaprosessin yhteydessä on perusteellisesti eri hallintokuntien kes-
ken selvitetty kaupungin asettamat reunaehdot yksityisen kelluvan
asuntokorttelin toteuttamiselle tässä paikassa. Rakennuslupien myön-
tämisperusteet ja rakennusmääräysten vaatimukset ja tulkinnat kuulu-
vat rakennuslupaviranomaisille. Kuten Verkkosaaressakin kelluvien
asuntojen toteuttaminen vaatii hankkeen toteuttajalta varsinaisten
asuntojen rakentamisen lisäksi muitakin tontinrakentamiseen verratta-
via rakennusvelvoitteita ja kustannuksia. Kaupunki hoitaa kulun tonteil-
le katualueen kautta sekä kustannukset mm. meluntorjunnasta Kulo-
saaren sillalla, mutta ei kustanna korttelin keskellä kulkevaa laiturireit-
tiä, avattavia siltoja eikä kelluvia asuntoja suojaavaa aallonmurtajaa.
On vaikea arvioida, onko hanke kustannusten osalta realistinen vai ei,
koska kysymyksessä on tavanomaisesta asuntorakentamisesta merkit-
tävästi poikkeava projekti. Toisaalta alue sijaitsee suhteellisen lähellä
Helsingin keskustaa, ja kiinnostusta alueen toteuttamiseen on ainakin
kaavahankkeen alkuvaiheessa esitetty useiden toimijoiden taholta.

Verkkosaaren vastaavanlaisen kaavahankkeen selvitysten tulokset on
otettu huomioon Kipparlahden asemakaavatyössä. Käytännön koke-
muksia Verkkosaaren kelluvista asunnoista ei tässä kaavahankkeessa
ole voitu hyödyntää, koska Verkkosaaren rantarakentamistyöt edelleen
odottavat kaupungin rahoitusta.

Helsingin Energia ja Helen Sähköverkko Oy (27.5.2011) toteavat yh-
teisessä lausunnossaan, että kelluvien asuntojen kaavoittaminen Hert-
toniemenrannan alueella on merkittävä askel kohti rakennetun ympäris-
tön laajenemista kohti uudenlaista, ei maanvaraista, yhdyskuntaa.

Kelluvien asuntojen ja asuntolaivojen lämmitys poikkeaa maanpäällis-
ten rakennusten lämmittämisestä. Lämmitysenergian kulutus on ympä-
röivistä olosuhteista, tuuli ja vesi, poikkeavan suurta verrattuna vastaa-
vanlaisiin maanvaraisiin rakennuksiin. Tämän vuoksi muodostettavilla
kiinteistöillä ja asuntolaivoilla on oltava mahdollisuus liittyä kaukoläm-
mityksen piiriin.

Ympärivuotiseen käyttöön suunniteltavien katualuemaisten kelluvien
rakenteiden suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito ovat haastavia tehtä-
viä. Kelluvien asuinrakennusten ja asuntolaivojen liittäminen yhdyskun-
tateknisiin verkostoihin muodostaa haasteellisen kokonaisuuden sekä
suunnittelun ja rakentamisen, että käytön ja ylläpidon kannoilta.

Maanpäällisten katualueiden ja rantarakenteiden suunnittelussa on
huomioitava kaukolämmityksen tarpeet. Kelluvien korttelialueiden
suunnittelun edetessä toivotaan, että myös Helsingin Energialle vara-
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taan mahdollisuus tuoda esille omat lämmitystaparatkaisut, ja niiden
vaikutukset kelluviin rakenteisiin sekä tilavarausten että rakenteiden
kannalta yhteistyössä katusuunnittelun, rakennusvalvonnan ja aluetta
toteuttavien yritystahojen kanssa.

Vastine

Asemakaava ei ota kantaa kelluvien asuntojen tai asuntolaivojen läm-
mitysmuotoon. Kunnallistekniset ratkaisut tarkentuvat ranta- ja laiturira-
kenteiden osalta yhteistyössä kelluvan korttelin toteuttajan kanssa jat-
kosuunnittelun yhteydessä. Kaukolämmityksen tarpeet huomioidaan
katualueiden suunnittelussa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)
(3.6.2011) toteaa, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit
on rakennettu valmiiksi. Venesatama-alueen (LV) laajentamisen ja täyt-
tämisen yhteydessä joudutaan olemassa olevaa hulevesiviemärin pur-
kuputkea jatkamaan noin 40 metriä. Hulevesiviemärin suunnittelu ja to-
teutus tulee tehdä venesataman laajennushankkeen yhteydessä ja
suunnitelmat tulee hyväksyttää HSY:ssä.

Venesatama-alueelle Hitsaajankadun varteen on kaavaan varattu ra-
kennusala uutta liikerakennusta varten. Lähin liitoskohta yleiseen jäte-
veden viettoviemäriin on noin 160 metrin päässä. Alueen korkeusase-
masta johtuen, ei Hitsaajankadulle voida toteuttaa LV-aluetta palvele-
vaa yleistä jäteveden viettoviemäriä. Uusi rakennus voi liittyä yleiseen
jätevesiviemäriin yksityisin liittymisjohdoin.

KT-korttelin 43017 laajennuksen alueella sijaitsee HSY:n virtaamamit-
tausasema, joka tulee siirtää lähelle nykyistä sijaintiaan. Mittausase-
man sijoittamiseen toimistorakennuksen laajennusosaan tulee varautua
rakennuksen suunnittelussa. Mittausaseman siirto tulee suunnitella ja
toteuttaa rakennushankkeen yhteydessä ja sen kustannuksella. Suun-
nitelmat tulee hyväksyttää HSY:ssä.

Sekä kelluville asunnoille varatulle korttelialueelle että asuntolaivoille
osoitetaan yleiseen vesihuoltoverkostoon liityntäpisteet, joihin kiinteistöt
ja asuntolaivat liittyvät keskitetysti yksityisin liittymisjohdoin. Laiturira-
kenteisiin sijoitettavat vesijohdot ja viemärit ovat yksityisiä liittymisjohto-
ja, jotka tulevat kelluvien asuntojen ja asuntolaivojen kustannettaviksi
kuten asemakaavaselostuksessa on todettu. Lähin liittymiskohta ylei-
sen vesihuoltoverkostoon on Amiraali Cronstedtin torilla. Torilla sijait-
seva vesijohto DN 40 tulee suurentaa ennen uusien liitosten antamista.



HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 51 (53)
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI

17.3.2011, täydennetty 12.6.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Tilinumero Y-tunnus
PL 2100 Kansakoulukatu 3 +358 9 310 1673 +358 9 310 37409 800012-62637 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 10 Alv. nro
kaupunkisuunnittelu@hel.fi http://www.hel.fi/ksv FI02012566

Vastine

Hulevesiviemäri on siirretty Kipparlahdenkujalle. Viemärin johtovaraus
on poistettu kelluvien asuntojen yhteiskäyttötontilta 43018/7. Johtova-
raus viemärille on lisätty LV-alueen rantaan, jotta hulevedet voidaan
laskea yleiselle vesi-alueelle, eikä yksityiselle W/A-1 -tontille.

Venemyynnin liikerakennuksen tarkemman suunnittelun yhteydessä
hankkeen toteuttaja harkitsee ja päättää, rakentaako kiinteistökohtai-
sen pumppaamon ja liittyy viettoviemäriin HSY:n osoittamassa paikas-
sa vai rakentaako kiinteistölle oman umpikaivon.

Mittausaseman saa asemakaavan mukaan sijoittaa KT-tontille, mutta
se voidaan myös sijoittaa viereisen katualueen viherkaistalle, mikäli täl-
lä saavutetaan kustannushyötyjä. Siirtokustannuksia ei ole tarkoitus pe-
riä HSY Vedeltä. Suunnitelmat hyväksytetään HSY:ssä, kun KT-tontin
laajennushankkeen tarkempaan suunnitteluun ryhdytään.

Amiraali Cronstedtin torilla sijaitseva vesijohto on muutettu uusittavaksi
kaavaselostuksen vesihuoltokarttaan.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Uudenmaan
ELY-keskus) (8.6.2011) pitää asemakaavaa hyvin laadittuna ja tuo
esiin seuraavat seikat:

Selostuksen aallokkotarkastelu on hyvä suunnittelun apuväline. Raken-
tamiskorkeudesta tulisi olla määräys merenpinnan korkeuden vaihtelui-
hin varautumisen vuoksi. Samasta syystä tulisi tarkastella toimivuuden
kannalta kelluvien asuntojen vesi-, energia- ja lämpöhuoltokysymyksiä
ja kulkuyhteyksiä.

Meluselvitykset ovat riittävät ja ne osoittavat toimenpiteet, joilla alue
saadaan terveelliseksi ja viihtyisäksi. Käytäntö on osoittautunut, että
meluesteiden ajoitusmääräys on parempi kytkeä rakennusluvan myön-
tämiseen eikä uusien asuntojen käyttöönottoon. Meluntorjuntamääräys-
tä tulee tarkistaa em. tavalla.

Vesistövaikutukset on esitetty kaavaselostuksessa yleispiirteisesti eikä
selostuksesta käy ilmi mihin vaikutusarviot perustuvat. Koska kaava
koskee suurelta osin vesialuetta, vesistövaikutukset on tärkeätä selvit-
tää ajoissa perusteellisesti. Vaikutukset virtauksiin ja vedenvaihtuvuu-
teen tulee selvittää kaikki tarpeelliset rakenteet huomioon ottaen (mm
aallonmurtajat). Likaantuneet sedimentit tulee ottaa huomioon vesira-
kennustöiden vaikutuksia arvioitaessa. Tämä tulee tehdä myös siltä
osin kuin ne on suunniteltu jätettäväksi paikoilleen. Likaantuneilla se-
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dimenteillä saattaa olla vaikutusta vesiympäristöön perustavalle asu-
mismuodolle. Koska kyseessä on vesialue, jolla on todettu laajasti se-
dimentin likaantumista ja jolta pyydetyssä kalassa on todettu poikkeuk-
sellisen korkeita OT-yhdisteiden pitoisuuksia, on tärkeätä, ettei alueelle
jäävistä sedimenteistä aiheudu haitallisten aineiden leviämistä ympä-
röivälle vesialueelle.

Perusteellisempi selvitys vaikutuksista kalan kulkuun ja muihin kalasto-
vaikutuksiin on esitettävä. Selostuksessa on esitettävä, miten haitalliset
vaikutukset kalastoon on vältetty.

Vastine

Kipparlahdessa rakentaminen suunnitellaan niin, että meriveden pinta
voi nousta tasolle +2.3 ilman, että siitä aiheutuu kohtuutonta haittaa
ihmisille ja rakenteille. Amiraali Cronstedtin torilta ja asuntolaivalaiturilta
lähtevän kulkuyhteyden lähtökorkeus rannassa on +2.3. Kipparlahden-
kujan korkeustaso on venemyyntikeskuksen kohdalla n. +2.6 ja laskee
rantaa kohti. Rantamuurin korkeus Kipparlahden rannassa on sillan
kohdalla + 1,8. Kelluvat asunnot ja nivelillä rantaan kytketyt laiturit nou-
dattelevat vedenpinnan vaihteluita. Asemakaavakarttaan on lisätty liki-
määräisiä korkeustasoja yleiselle laiturialueelle ja rantaan, jotta meren-
pinnan vaihtelut ja esteettömyys tulisi jatkosuunnittelussa paremmin
huomioiduksi. Lisäksi selostuksen kohtaan " Merenpinnan korkeusvaih-
telut ja aallokko" on lisätty selvitys merenpinnan korkeusvaihtelujen
huomioonottamisesta alueen suunnittelussa.

Kelluvien asuntojen vesi-, energia- ja lämpöhuoltoratkaisut vaihtelevat
eri asuntotoimittajilla, ja niiden toimivuudesta vastaa asuntokorttelin to-
teuttaja viranomaisten rakentamismääräyksien puitteissa. Alueen kun-
nallistekniikka tullaan suunnittelemaan kestäväksi ja siten, että se ottaa
huomioon vedenpinnan vaihtelut ja ilmastollisesti vaativan ympäristön.

Kaavaehdotuksen meluesteiden ajoitusmääräys on lausunnon perus-
teella muutettu siten, että kelluvien asuntojen melunsuojaus sidotaan
niiden rakennusluvan myöntämiseen.

Kaava-aineiston karttatarkastelun perusteella voidaan todeta, että kaa-
van toteuttamisella ei ole oleellisia vaikutuksia Naurissalmen virtauk-
siin. Kelluvat asunnot sijoittuvat lähelle Kipparvuoren rantaa, ja kortteli-
alueen raja sijaitsee lähimmillään noin 220 metriä Itäväylän sillan alla
olevasta virtausaukosta. Venesatama-alueen täytöt Kipparlahden poh-
jukassa sijoittuvat rannan tuntumaan eivätkä muodosta estettä vir-
tausaukon kautta kulkevalle syvälle päävirtaukselle, joka pääosin kul-
kee ohi alueen. Kelluvien asuntojen ponttonien syväys on n. 1 metri,
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eikä veden virtaukselle rakenteiden ali ole estettä. Myös rakennettava
aallonmurtaja on kelluva rakenne. Laiturirakenteisiin on kaavamäärä-
yksen mukaan tehtävä aukkoja, joiden kautta pintavirtaus on mahdollis-
ta. Erillistä selvitystä kaavan vaikutuksista veden virtauksiin ei ole tar-
peen tehdä.

Kaavan toteuttaminen edellyttää sedimenttien osittaista poistamista,
koska venesataman maa-aluetta laajennetaan mereen. Kelluvien asun-
tojen ja aallonmurtajien rakentaminen vaikuttaa pohjasedimentteihin
hetkellisesti ankkurointivaiheessa. W/A-1 -korttelialueen kohdalla ve-
den syvyys on riittävä kelluville rakenteille, eikä aluetta tarvitse tämän
vuoksi ruopata. Tarkentavia sedimenttien haitta-ainetutkimuksia teh-
dään kesällä 2012, jonka jälkeen voidaan tarkentaa suunnitelmia ruop-
pauksessa syntyvien massojen asianmukaisen käsittelyn ja sijoittami-
sen varmistamiseksi sekä ruoppausten ympäristövaikutusten hallitse-
miseksi. Alueen ruoppausten toteuttamistapa, laajuus ja massojen kä-
sittely tarkentuvat toteutussuunnittelun ja viime kädessä rakennus- ja
vesilupaprosessiin aikana.

Alueen halki kulkee Vantaanjoen kalaväylä, jonka tarkoitus on turvata
vaelluskalojen vapaa kulku Vantaanjokisuuhun. Kalojen kulku ei tule
häiriintymään, sillä Kipparlahden venesataman laajennus ei yllä kala-
väylälle asti. Hanke ei tule myöskään vaikuttamaan alueen kalastuk-
seen. Alueen pääkalalaji on kuha, jonka uistelu tapahtuu pääosin kes-
kemmällä Tullisaarenselkää. Verkkokalastus on alueella vähäistä joh-
tuen alueen läpi kulkevasta kalaväylästä.

Kaavaselostuksen vesistövaikutuksia käsittelevää kohtaa on lausunnon
johdosta tarkennettu virtausolosuhteiden, sedimenttien käsittelyn sekä
kalastovaikutuksien osalta tässä vastineessa esitettyjen näkökohtien
mukaisesti.
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Siv Nordström, arkkitehti, esittelijä
Anu Mansikka, arkkitehti
Kati Immonen, insinööri
Eeva Sutela, liikennesuunnittelija
Marja Leino, sihteeri
26 osallista/asukasta

Tilaisuuden avaus
Kari Piimies avasi tilaisuuden ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
Siv Nordström esitteli luonnoksen nykyvaiheen ja kertoi suunnitelman
taustoja.

Keskustelu
Osallistujien kysymykset kommentit koskivat seuraavia asioita.

- Mihin uivan asunnon koko 120 k-m2 perustuu?
- Miten uivan asunnon energiatalous järjestetään?
- Millä estetään sinilevän syntyminen Kipparlahden alueella?
- Esitellyllä hankkeella on puolensa. Ehdotetulla tavalla     saadaan ranta
siistittyä.
- Walticin tontti, mitä sinne ollaan suunnittelemassa,  mikä tulee olemaan
rakennuksen harjakorkeus ja kuinka massiivinen rakennus on?
-Rannimmainen laiva on ehdotettu toimisto- ja/tai ravintolakäyttöön.
Asukkaille ei ole sama juttu mikä laivan käyttötarkoitus on?
- Uivien asuntojen lämmitysjärjestelmä?
- Mikä on kaavan hyväksymisen jälkeinen aikataulu, eli milloin alue on
havainnekuvan näköinen?
- Näkymä Itäväylälta Kipparlahdelle on merkittävä merellinen näkymä.
Näkymää ei saa heikentää. Jos näkymää heikennetään, se on kohtalokas
virhe. Herttoniemen rannan merellisyys alkaa tästä näkymässä, 20 asunnon
takia on lyhytnäköistä uhrata merellinen näkymä.
- Havainnekuva antaa erheellisen kuvan alueen merellisen näkymän
heikkenemisestä. Uivat asunnot eivät heikennä merellistä näkymää.
- Minkä takia täytyy käyttää meren pintaa omakotitalon tonttina?
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- Mistä syystä kokeillaan kelluvia asuntoja juuri kaavassa ehdotettu määrä?
Voisiko osan asunnoista, rivin eteläpäästä, poistaa, jotta merinäköala
lähitaloista säilyisi.
- Ollaan menossa samaan klassiseen keskusteluun eipäs-juupas
keskusteluun. Ei saa kieltää oikeutta merelliseen asumiseen.
- Osa alueesta ei ole nytkään melualueella, voiko tutkia melukarttoja
löytyisikö joku muu alue merelliseen käyttöön? -- Voisiko osan asunnoista
sijoittaa esim. Kipparvuoren rantaan kiinni.
- Jos kuviteltaisiin asuntolaivasto 1 km etelämmäksi, Laajasalon
pohjoisosaan, Aino Ackten puiston lähistölle, olisiko se mahdotonta?
- Voiko rivistä poistaa eteläisimmät asunnot? Voiko laittaa pari mutkaa
Vatorin paikkeille, silloin rivin tyviosaan saataisiin enemmän kelluvia
asuntoja.
- Jos tämä on Helsingin ensimmäinen uivien asuntojen alue, tämä tulee
keräämään paljon liikennettä – turistit, katselijat, alueeseen tutustujat
tulevat aiheuttamaan häiriötä sekä Herttoniemen rannan että Kipparlahden
asukkaille.
- Jos asettuu tulevien asukkaiden sijaan, paikasta tulee ruuhkainen paikka.
Onko alueen sulkemista yöksi mietitty? Onko kevyen liikenteen reitti
siirretty kallion vierestä pois kustannussyistä?
- Keskelle kalliota on louhittu iso aukko. Onko sitä aiottu maisemoida?
- Olisiko mahdollista siirtää kallion vieressä menevä kevyen liikenteen
väylä puisto-osaston budjetista rakennusviraston budjettiin?
- Onko Walticin rakennuksen tontin pohjoisreuna muuttunut rajaukseltaan?
Mikä on tulevan rakennuksen korkeus? Onko välttämätöntä rakentaa kolme
kerrosta, voisiko sen sijaan rakennuksen pinta-alaa suurentaa?
- Minne tulee Walticin asiakkaiden autopaikat? Jääkö uusi rakennus myös
Walticin omaisuudeksi?
- Walticin uusi rakennus ei liittyne kelluviin asuntoihin. Eikö Walticin
uudisrakennus voisi edetä omana hankkeena?
- Miten pitkä vuokrasopimus on Helsingin vesityön proomuilla vanhalla
laiturilla?
-Meren äärellä asuminen on tärkeää, meren vilkkuminen kotiin mennessä
on erittäin tärkeä.


