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 Karhusaaren kaavarunkoalueen Vesihuolto- ja hulevesiselvitys 
(Ramboll Finland Oy. 2014)  

 Karhusaaren rakennettavuusselvitys, (Sipti Infra Oy. 2014) 

 Karhusaaren alue-energiamalli (Granlund Oy. 2014) 
 

Suunnittelualuetta koskevia Östersundomin yleiskaavaa varten laadittu-
ja selvityksiä: 

 Östersundomin vesiliikenneselvitys ja vesiliikenteen vaikutusten arvi-
ointi (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy. 2014) 

 Östersundomin yleiskaavan viherrakennesuunnitelma, luonnos 
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 Liitosalueen rakennettu kulttuuriympäristö. Helsingin kaupunkisuun-
nitteluvirasto (Puustinen, Tuulia. 2008) 

 Sipoon lepakkokartoitus.(Siivonen, Yrjö & Wermundsen, Terhi. 2006) 
 
Muita suunnittelualuetta koskevia selvityksiä: 

 Storörenin vesialueen vesikasvillisuuskartoitus ja pohjaeläinselvitys 
(Alleco Oy / Karoliina Ilmarinen, 30.9.2008) 

 Meriuposkuoriaisen esiintymisen kartoitus Sipoonlahdella (Alleco Oy, 
29.7.2010) 
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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksen sisältö  

 
Kaavamuutosalueeseen kuuluvalle venesatama-alueelle laaditaan 
asemakaavamuutos venesatamatoiminnan laajentamista ja kehittämistä 
varten. Sataman toiminta on viime vuosina laajentunut merkittävästi ei-
vätkä voimassa olevan asemakaavan tilavaraukset mahdollista enää 
sataman kehittämistä. 
 
Tavoitteena on sallia satama-alueella nykyisten toimintojen lisäksi uu-
sien veneiden talvisäilytysalueiden ja -rakennusten sekä laituripaikkojen 
rakentaminen. Tämän lisäksi kaavassa on osoitettu alueelle vähäisessä 
määrin uusia sataman toimintaan liittyviä rakennuksia mukaan lukien lii-
ke- ja asuintiloja. Kaavamuutoksella voidaan nostaa sataman palveluta-
soa sekä parantaa alueen siisteyttä ja yleisilmettä. 
 
Kaavamuutosalueen kokonaispinta-ala on n. 12,3 ha ja kokonaiskerros-
ala 3 350 k-m2. 
 

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet 
 
Kaavoitustyö on käynnistetty maanomistajan aloitteesta. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta on esitetty yksi viranomaisen kannanotto. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta ei ole esitetty mielipiteitä. 
 
Asemakaavan muutosluonnos on pidetty nähtävänä info- ja esittelytila 
Laiturilla, kaupungin ilmoitustaululla, Winbergin sataman kahvilassa 
sekä osoitteissa www.hel.fi/ksv ja www.yhteinenostersundom.fi. Muu-
tosluonnoksesta on esitetty yhdeksän viranomaisen kannanottoa. Muu-
tosluonnoksesta ei ole esitetty mielipiteitä. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi asemakaavan muutosehdotuk-
sen hyväksymistä. 
 
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä, jolloin siitä saatiin 
lausunnot. Muistutuksia ei esitetty. Asemakaavan muutosehdotukseen 
tehtiin muutoksia, jotka on selostettu kohdassa Suunnittelun vaiheet. 
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1 
SAMMANDRAG 

 
Innehållet i detaljplaneändringen  

 
För båthamnsområdet som hör till planändringsområdet uppgörs en de-
taljplaneändring för utvidgning och utveckling av båthamnsfunktionen. 
Under de senaste åren har hamnens verksamhet vuxit betydligt och ut-
rymmesreserveringarna i den giltiga detaljplanen möjliggör inte längre 
en utveckling av hamnen.   
 
Målet är att förutom de nuvarande funktionerna på hamnområdet även 
tillåta byggande av nya vinterförvaringsområden och -byggnader samt 
nya bryggplatser för båtar. Dessutom anvisar planen en smärre mängd 
nya byggnader för hamnverksamheten inkluderande affärs- och bo-
stadsutrymmen. Med planändringen kan hamnens servicenivå höjas 
samt områdets renhet och allmänna image förbättras. 
 
Planändringsområdets totalyta är ca 12,3 ha och totala våningsytan 
3 350 vånings-m2.  
 

Detaljplaneändringens förberedande skeden 
 
Planeringsarbetet har inletts på markägarens initiativ. 
 
Deltagandet och interaktionen har ordnats enligt den bifogade planen 
för deltagande och bedömning. Det har inkommit ett ställningstagande 
från myndigheterna om planen för deltagande och bedömning. Inga 
åsikter om planen för deltagande och bedömning har inlämnats. 
 
Utkastet till detaljplaneändring har funnits till påseende på Plattformen, 
stadens anslagstavla, på adressen www.hel.fi/ksv samt i Winbergs 
hamnkafé. Det har inkommit nio ställningstaganden från myndigheterna 
om utkastet till ändring av detaljplanen. Inga åsikter har inlämnats om 
utkastet till detaljplaneändring. 
 
Stadsplaneringsnämnden förordade godkännandet av förslaget till de-
taljplanändring. 
 
Förslaget till detaljplanändring var offentligt framlagt till påseende för 
utlåtanden. Inga anmärkningar inlämnades. Det har gjorts ändringar i 
planförslaget, vilka har redovisats under rubriken "Suunnittelun vai-
heet". 
 

http://www.hel.fi/ksv
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2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Asemakaavan muutosta koskee kolme erityistavoitetta:  

- Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä 
osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuk-
sia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. 

- Alueiden käytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräi-
lyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, tur-
vallisuutta ja laatua. 

- Alueiden käytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten 
mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät 
riskit. 

 
Asemakaavamuutos tukee olemassa olevan pienvenesataman elin-
keinotoimintaa ja mahdollistaa sen kehittämisen. 
 
Satama-alueen läpi on osoitettu yleisen jalankulun reitti, joka tukee 
Karhusaaren ranta-alueiden saavutettavuutta ja julkista luonnetta sekä 
reitistön jatkuvuutta. 
 
Sataman ranta-alueelle on annettu määräys alimmasta rakentamiskor-
keudesta sekä tulvavaaran huomioimisesta. 
 
Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyt-
tötavoitteiden kanssa. 
 

Maakuntakaava 
 
Karhusaaressa on voimassa ympäristöministeriön 5.4.2002 vahvistama 
Itä-Uudenmaan maakuntakaava, jossa alue on osoitettu vesiliikenteen 
alueeksi (LV) sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ul-
koilun ohjaustarvetta tai ympäristöarvoja (MU). 
 
Östersundomin alue ei ole mukana Ympäristöministeriön 30.10.2014 
vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa. Kaavasta pois 
jätettyjen Östersundomin alueen ja Sipoon eteläosien maakuntakaava-
kaavoitus on meneillään ja kaavaehdotus (Uudenmaan 2. vaihemaa-
kuntakaava - Östersundomin alue) on ollut nähtävillä 20.1.–20.2.2015. 
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Kuva 2. Ote Uudenmaan maakuntakaavayhdistelmästä. 

 
Yleiskaava  
 

Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Alue kuuluu valmisteilla 
olevaan Östersundomin yhteisen yleiskaavan kaava-alueeseen. 
 
Yleiskaavatyö on kesken. Yleiskaavaehdotus (9.12.2014) on valmistu-
nut ja asetettu nähtäville 26.1.–4.3.2015.  Asemakaavamuutosalue on 
osoitettu yleiskaavaehdotuksessa venesatama-alueeksi sekä vesialu-
eeksi. 
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Kuva 3: Ote 27.10.2014 päivätystä Östersundomin yhteisen yleiskaavan ehdotukses-
ta.  

 
Asemakaavat 

 
Alueella on voimassa asemakaava nro 753011, Karhusaari III (vahvis-
tettu 22.3.1999), jossa alue on merkitty venesatamaksi (LV), lähivirkis-
tysalueeksi (VL) sekä vesialueeksi (W). Venesatama-alueelle on kaa-
vassa osoitettu rakennusaloja talousrakennuksille, huoltorakennuksille 
(200 k-m2), myymälälle (600 k-m2) sekä asunnoille (250 k-m2). Satama-
alueen pohjoisosassa sijaitseva mäntyinen kallioalue on merkitty istu-
tettavaksi alueen osaksi. 
 

Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010 ja tullut 
voimaan 1.11.2010. 
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Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin. 
 

Rakennuskiellot 
 
Voimassa olevan asemakaavan satama-alueen (LV) vesialueella on 
voimassa kaupunginhallituksen 10.6.2013 asettama rakennus- ja toi-
menpidekielto yleiskaavan laatimiseksi 23.6.2018 saakka (§ 699 Ra-
kennuskiellon jatkaminen). Rakennuskielto koskee Karhusaarentien 
pohjoispuolta sekä Skutholminkaaren itäosan ja kortteleiden 113, 114 
ja 116 väliin jäävää aluetta.  
 

 
 
Kuva 4. Ote rakennuskieltokartasta. 

 
Muut suunnitelmat ja päätökset 

 
Kaupunkisuunnittelulautakunta on 11.12.2008 hyväksynyt Östersun-
domin alustavat suunnitteluperiaatteet.  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta on 18.2.2010 hyväksynyt Karhusaaren 
suunnitteluperiaatteet. 
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Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on 15.3.2012 antanut päätöksen asi-
asta: venesataman laajentaminen, vesialueen ruoppaus, ruoppaus-
massojen läjitys ja ranta-alueen täyttö ja töiden aloittaminen ennen 
päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. (ESA VI/119/04.09.2011). 
 
Karhusaareen on valmisteilla osayleiskaavatasoinen kaavarunko, jossa 
Winbergin sataman aluetta on esitetty kehitettäväksi ja laajennettavak-
si. Kaavarunko tulee toimimaan ohjeena Karhusaaren asemakaava-
muutoksille. Kaavarunkoa voidaan käyttää myös apuna poikkeamislu-
paharkinnassa. Kaavarunko on ollut asetettuna luonnoksena julkisesti 
nähtäville yhtä aikaa Winbergin sataman asemakaavan muutosluon-
noksen kanssa. 
 

Pohjakartta  
 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 17.9.2014. 
 

Maanomistus 
 
Kaava-alue on yksityisomistuksessa. 
 

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö 
 
Suunnittelualue sijaitsee Östersundomissa Karhusaaren itäpäässä. 
Suunnittelualueeseen kuuluu Winbergin yksityinen pienvenesatama, 
vesialuetta sekä lähivirkistysaluetta. Kaava-alue rajautuu idässä Sipoon 
kunnan rajaan, pohjoisessa Bölsfjärdenin lahteen ja lännessä sekä ete-
lässä Kasabergetin metsäiseen kallioalueeseen. 
 
1990-luvun alussa toimintansa aloittanut Winbergin satama on tärkeä 
palvelu-, huolto- ja toimintapiste Sipoon ja Helsingin itäsaaristoalueella. 
Sataman alueella on nykyisin 320 venepaikkaa. Satamalla on Etelä-
Suomen aluehallintoviraston myöntämä vesilain mukainen lupa toimin-
nalleen. 
 
Suunnittelualueella on tällä hetkellä henkilökunnan käytössä oleva 
asuinrakennus, kauppa- ja kahvilarakennus, työpaja- ja korjaamohalli, 
pieni toimistorakennus, venevaja/varasto sekä useita pieniä varastoja 
ja katoksia. Rakennukset ovat valmistuneet vuosien 1992 ja 1998 väli-
senä aikana. 
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Kuva 5. Winbergin sataman kauppa- ja kahvilarakennus. 

 
Satama-alueen rakennusten julkisivumateriaalina on käytetty puuta. 
Rakennusten väritys vaihtelee valkoisesta ja vaaleankeltaisesta tum-
manruskeaan ja -punaiseen. 
 
Sataman maa- ja vesialueilla on vuonna 2010 myönnetyn maisematyö-
luvan perusteella muokattu maastoa ja täytetty ranta-aluetta sataman 
tulevia järjestelyjä varten. 
 
Asemakaavan muutos ei koske koko voimassa olevan asemakaavan 
mukaista venesatama-aluetta. Pieni osa nykyisestä venesatama-
alueesta rajautuu kaavamuutoksen ulkopuolelle sataman pohjoisosas-
sa. Alueella sijaitsee sataman omistajien käytössä oleva asuinraken-
nus. 
 

Palvelut 
 

Winbergin satamassa on venepaikkojen lisäksi kesäisin toimiva kauppa 
ja kahvila terasseineen sekä polttoaineen jakeluasema. Winbergin sa-
tama on myös Sipoon ja Helsingin itäsaaristoa palvelevan kauppave-
neen kotisatama. 
 
Satama toimii lisäksi Winbergien saaristorakentamisen palveluyrityksen 
työveneiden ja työlautan kotisatamana. Suuri osa Sipoon ja Helsingin 
itäsaariston rakennus- ja muista raskaista tarvikkeista kuljetetaan sa-
taman kautta. 
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Kuva 6. Sataman kautta kuljetetaan rakennus- ja muita raskaita tarvikkeita. 

 
Winbergin sataman palveluiden ohella Karhusaaren palveluvarustus on 
rajoittunutta. Karhusaarentien varrella on kaupunginkirjaston kirjastoau-
topysäkki sekä kaksi HSY:n jätekierrätyspistettä. Osaa kiinteistöistä 
palvelevat yksityiset virkistyskäyttöalueet (pallokenttä, Skadaholmenin 
venesatama ja uimaranta). Vantaan seurakuntayhtymän omistamassa 
Kuntokallion kurssikeskuksessa järjestetään mm. rippikoululeirejä. 
 
Karhusaaressa ei ole yleistä uimarantaa, lähimmät yleiset uimarannat 
ovat Helsingin puolella noin 10 km päässä sijaitseva Vuosaaren Aurin-
korannan uimaranta ja noin 12 km etäisyydellä sijaitseva Vantaan Kuu-
sijärven uimaranta. Muutoin Karhusaaressa on hyvät ulkoilumahdolli-
suudet.  
 
Lähimpään päivittäistavarakauppaan Uuden Porvoontien varressa on 
saaren keskeltä hieman alle kolmen kilometrin maantiematka. Lähin 
koulu, kunnallinen päiväkoti ja nuorisotilat sijaitsevat Knutersintien var-
rella hieman yli kolmen kilometrin maantiematkan päässä saaren kes-
keltä. 
 
Karhusaari on kohtuuetäisyydellä itäisen pääkaupunkiseudun nykyisis-
tä palvelukeskittymistä. Asukkaat käyttävät esimerkiksi Itäkeskuksen, 
Vuosaaren ja Pakkalan palveluita. 
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Saaren keskellä Karhusaarentien ja Karhutorpantien risteyksessä si-
jaitsee vuonna 2000 valmistunut, nykyisin tyhjillään oleva päiväkotira-
kennus. Päiväkodin toiminta siirtyi vuonna 2011 uusiin tiloihin Karhu-
saaren ulkopuolelle. 
 

Työpaikat 
 
Venesataman alueella asuu nykyisin kolme perhettä, jotka kaikki ovat 
sataman omistajia ja työskentelevät satamassa, kaupassa sekä saaris-
ton kuljetusten ja rakentamisen parissa. Ulkopuolisia työntekijöitä on 2–
5, joista osa työskentelee vain kesäkaudella. 
 
Koko Karhusaaressa työpaikkoja oli tilastokeskuksen mukaan vuoden 
2011 lopussa 77. 
 

Maisema ja luonnonympäristö 
 
Karhusaari sijoittuu mantereen välittömään läheisyyteen, mutta kuuluu 
maisemalliselta luonteeltaan sisäsaaristoon. Meren tuntu on aistittavis-
sa ja etelä- ja itärannoilta avautuu näkymiä ulommas saaristoon. Mai-
semamaakuntajaossa Karhusaari sijoittuu Suomenlahden rannikko-
seudulle. 
 
Karhusaaren topografia on kallioperästä johtuen kumpuilevaa ja pai-
koin jyrkkäpiirteistä. Suurin osa alueen rannoista on loivapiirteisiä. 
Maanpinnan korkeusasema Karhusaaressa vaihtelee välillä +0 – +39 
mpy. Karhusaaren kallioalueista laajin ja monimuotoisin on suunnittelu-
alueen vieressä sijaitseva Kasaberget (+39 mpy), joka erottuu myös 
suurmaisemassa. Kasaberget toimii näköalapaikkana.  
 
Karhusaaren rannat ovat pääosin ruovikoituneita, etenkin saaren länsi- 
ja pohjoisosissa sekä Kuggvikenin ympärillä. Myös Bjölsfjärdenin lah-
den sisäosien rannat ovat matalat ja tiheän järviruokokasvuston peit-
tämät. 
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Kuva 7. Näkymä Winbergin satamasta kohti Sipoonrantaa. 

 
Suunnittelualue erottuu Bolsfjärdenin maisemakuvassa venelaitureiden 
sekä rinteessä tehtyjen maanmuokkausten ja puuston hakkuun vuoksi. 
Bolsfjärdeniä reunustavat muuten metsäiset rinteet. Satamaa vasta-
päätä sijaitsevan Lilla Bergholmenin ja Majvikin kallioseinämät rajaavat 
maisematilaa. Sipoonrannan asuinalue erottuu maisemakuvassa myös 
selkeästi.  
 
Suunnittelualueen kasvillisuus on keskittynyt kahteen alueeseen: kes-
kellä sijaitsevaan havupuuvaltaiseen, kuivahkoon kangasmetsäaluee-
seen ja sataman eteläosan pihapiiriin.  
 
Winbergin sataman edustan merialueen vesisyvyys on ranta-alueita lu-
kuun ottamatta 2–8 m ja venesataman alueella 2–5 m. Vallitseva tuu-
lensuunta on lounaasta. 
 
Karhusaaren eläimistö on rannikkoseudulle tyypillistä. Alueen nisäkkäi-
tä ja matelijoita ei ole inventoitu samalla tarkkuudella kuin linnustoa ja 
hyönteisiä. Linnusto on Karhusaaren lähialueilla runsas ja monilajinen. 
Erityisesti Kapellvikenin ja Karlvikenin merenlahdet ovat tärkeitä elin-
ympäristöjä monille harvinaistuneille lintulajeille. Suunnittelualueella ei 
ole todettu maassa eikä kaislikossa pesivää linnustoa. Lähimmät lintu-
luodot sijaitsevat Granön koillis-, itä- ja länsipuolella. 
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Sipoon lepakkokartoituksessa vuodelta 2006 löydettiin havaintoja yksit-
täisistä pohjanlepakoista ja vesisiipoista Karhusaaren itärannoilla, 
Bolsfjärdenillä sekä Björnsövikenillä. Uudempia inventointitietoja ei ole 
saatavilla. (Ks.liitekartta) 
 
Sipoonrannan rakentamisen, vesialueen ruoppauksen ja täyttämisen 
johdosta on vuonna 2008 tehty vesikasvillisuuskartoituksia ja pohja-
eläinselvityksiä (Alleco Oy, 30.9.2008) noin kilometri Winbergin sata-
masta pohjoiseen. Selvitysten mukaan Bölsfjärdenin alueen kasvilli-
suus edustaa tyypillistä rehevän murtovesilahden lajistoa. 
 
Sipoonlahdella vuonna 2010 noin 15 hehtaarin alueella tehdyn kartoi-
tuksen perusteella laaditun raportin (Alleco Oy, 29.7.2010) johtopää-
töksenä on todettu, että alueella ei suurella todennäköisyydellä esiinny 
meriuposkuoriaisia. Winbergin sataman alue on karumpi ja sen järvi-
ruokokasvillisuus vähäisempää kuin Sipoonrannan alueella, minkä 
vuoksi alue on epäedullisempi meriuposkuoriaisen mahdolliselle esiin-
tymiselle kuin Sipoonrannan alue. 
 
Pohjaeläintutkimuksia on tehty myös noin 2 km:n päässä Winbergin sa-
tamasta sijaitsevan Granön saaren luoteispuolelta, josta on kerätty 
pohjaeläinnäytteitä liittyen Vuosaaren sataman velvoitetarkkailuun (Va-
tanen ym. 2006). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on satamaa koske-
vassa päätöksessään (57/72012/2) todennut, että Granön tutkimustu-
losten perusteella sataman alueen lajisto on todennäköisesti samanlai-
nen kuin Granön tutkimusalueella ja koostuu rehevälle sisälahdelle tyy-
pillisesti pääasiassa harvasukasmadoista, surviaissääsken toukista se-
kä liejusimpukoista. 
 
Granön ympäristöstä on tiedossa muutamia silakan kutupaikkoja. Sila-
kan kutupaikka on sijainnut myös Kuggviksuddenin lähellä vuosina 
1999–2008. Silakka laskee mätinsä levien ja muiden vesikasvien pääl-
le, joihin mäti takertuu. Silakka kutee yleensä touko-kesäkuussa.  
 
Helsingin edustan pintavesien ekologisen tilan luokittelun mukaan 
suunnittelualueen meriveden laatu kuuluu luokkaan tyydyttävä. Paikal-
lisesti vedenlaatuun vaikuttavat Sipoonjoki, Östersundomin Krapuoja, 
maatalouden hajakuormitus ja veneily. 
 
Suunnittelualueen eteläosassa sijaitsee kaksi siirtolohkaretta (arvo-
luokka II, Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmä).  
 



    13   
 
 
 
 
 
 

  

 

Maaliikenne 
 
Noin 2,5 km:n pituinen Karhusaarentie on Karhusaaren ainoa katuyh-
teys mantereelle. Karhusaarentien keskimääräinen vuorokausiliiken-
nemäärä on noin 1 200 ajoneuvoa/vrk.  
 
Karhusaarentie liittyy länsipäässään Uuteen Porvoontiehen (mt 170) ja 
päättyy julkisena katuna itäpäässään Merikapteenintien ja Winbergin 
sataman liittymään. Täältä Karhusaarentie jatkuu edelleen yksityisenä 
tienä Winbergin satamaan. Satama-alue pidetään öisin ajoneuvoliiken-
teeltä suljettuna valvonnan ja turvallisuuden takia. 
 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) on aloittanut 2009 (tuol-
loin HKL) bussilinjaliikennöinnin Karhusaareen. Linja 93K liikennöi Kar-
husaaren, Landbon ja Itäkeskuksen väliä. Saaressa on viisi pysäkkiä. 
 
Karhusaarentien varteen on rakennettu jalankulku- ja pyöräilytie. Kar-
husaarentien yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie liittyy Mellunmäki - Sö-
derkulla väliseen yhdistettyyn jalkakäytävään ja pyörätiehen. Yhteys 
kulkee ajoradasta erillisenä Itäväylän ja Uuden Porvoontien (mt 170) 
varrella.  
 

 
 
Kuva 8. Karhusaarentie jatkuu Kutulökin pohjukasta yksityisenä tienä satamaan. 
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Vesiliikenne 
 
Winbergin sataman alueella on nykyisin 320 venepaikkaa, joista 35:lle 
jo olemassa olevalle venepaikalle ei ole voimassa olevaa lupaa. Sata-
man venepaikoista on tyhjiä vieras- ja käyntivenepaikkoja 20 kappalet-
ta. 
 
Karhusaaressa eteläosassa sijaitsee pieni yksityinen venesatama, joka 
on Karhusaaren Kiinteistöt Oy:n osakkaiden käytössä. Karhusaaren 
merenrantaan rajautuvilla tonteilla on lisäksi venepaikkoja. Storörsbott-
netissa, Sipoonrannassa on myös merkittävä venesatama, jossa on 
mm. vesibussien käyttöön soveltuva laituri.  
 
Kaava-alueen lähiympäristössä tapahtuva veneliikenne on nykyisellään 
pääasiassa paikallista pienveneliikennettä. Alueen nykyiset vesiväylät 
mahdollistavat saariston veneliikenteen. 
 
Winbergin sataman ohitse kulkee Sipoonselkä–Östersundom -vene-
väylä. Veneväylän kulkusyvyys on 2,0 m ja haraussyvyys MW2000 -2,6 
m. Sataman edustalla väylän nopeusrajoitus on 10 km/h. 
 
Veneiden talvisäilytys on nykyisin järjestetty sataman tausta-alueella 
avokentällä. 
 

Suojelukohteet 
 
Suunnittelualueen länsipuolella, Kasabergetilla sijaitsee luonnonmuis-
tomerkkinä rauhoitettu hiidenkirnumuodostelma. Hiidenkirnut sijaitsevat 
noin 40 metriä kaava-alueen rajasta. 
 
Karhusaaren länsipuolella, Skutholmeniin rajautuen sijaitsee Mustavuo-
ren lehto ja Östersundomin lintuvedet Natura 2000 -alue. Natura-alue 
jakautuu neljään eri osa-alueeseen, joista Kapellviken ja Karlviken 
muodostavat itäisimmän osan (jäljempänä yhteisnimitys Kapellviken). 
Kapellviken rantaluhtineen ja -niittyineen sisältyy vuonna 1982 vahvis-
tettuun lintuvesien suojeluohjelmaan Porvarinlahden, Bruksvikenin ja 
Torpvikenin ohella. Alueen pääasiallinen arvo on linnustossa, mutta 
Kapellvikenin lounaisosassa on suojeltuja luontotyyppejä. Winbergin 
satama sijaitsee lähimmillään noin 1,5 kilometrin päässä Natura-
alueesta. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Satama-alue on yhdyskuntateknisen huollon piirissä. 
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Karhusaari kuuluu Sipoon vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueeseen. 
Satama-alue on liittynyt Sipoon vesi- ja viemäriverkostoon vuosina 
1995 ja 1998. Liitoskohta kunnalliseen verkkoon on satama-alueen ra-
jalla. Liitoskohta näkyy liitekartassa 8.  
 
Karhusaaren eteläosassa toimii matalapaineviemärijärjestelmä (Low 
Pressure Sewer, LPS), johon satama-alue on liittynyt. LPS-viemäröin-
tiin liitetyt kiinteistöt pumppaavat jäteveden kiinteistökohtaisilla pump-
paamoilla Karhusaarentiellä sijaitsevaan jätevesiviemäriin ja sieltä 
edelleen Kuntokallion paikalliseen jätevedenpumppaamoon. 
 
Satama-alueen jakelujohdot on toteutettu Winbergin sataman toimesta 
(VJ63 ja PVJ63), ja johtojen kunnossapito kuuluu kiinteistön omistajal-
le. Jakelujohdon tarkka sijainti satama-alueella ei ole tiedossa. Veden 
paine on liitoskohdassa noin 6 baaria.  
 
Vesihuollon johtotiedot puuttuvat osin Helsingin kaupungin ylläpitämäs-
tä johtotietopalvelusta. 
 
Karhusaari kuuluu Keravan Energia Oy:n tytäryhtiön, Etelä-Suomen 
Energia Oy:n jakelualueeseen. Satama-alueen sähkönsyöttö tapahtuu 
Kasabergetillä sijaitsevasta puistomuuntamosta (EM4130, Björnsö Bu-
tik). 
 
Winbergin venesatama kuuluu Helsingin pelastustoimen alueeseen. 
Pelastuslain (379/2011) 30 §:n mukaan pelastuslaitoksen tulee tehdä 
suunnitelma sammutusveden hankinnasta ja toimittamisesta (sammu-
tusvesisuunnitelma) yhteistyössä pelastustoimen alueeseen kuuluvien 
kuntien ja pelastustoimen alueella toimintaa harjoittavien vesihuolto-
laissa (119/2001) tarkoitettujen vesihuoltolaitosten, sekä näille vettä 
toimittavien vesilaitosten kanssa. 
 
Asemakaavamuutosalue kuuluu Sipoon vesi- ja viemärilaitoksen toi-
minta-alueeseen ja alueen talousvesi johdetaan Sipoon verkoston kaut-
ta. Sipoon vedenhankinta perustuu Tuusulan seudun vesilaitos kun-
tayhtymältä (TSV) hankittavaan veteen. Östersundomin alueen veden-
jakeluverkosto on yhdistetty HSY:n verkostoon Mellunmäessä. 
 
Kaavoituksen edetessä ja Karhusaareen toteutettavan laajempimitta-
kaavaisen rakentamisen myötä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY) toiminta-alue laajenee Karhusaareen. Helsingin 
kaupungin sammutusvesisuunnitelmassa ei ole tarkasteltu Östersun-
domin sammutusvesijärjestelyitä tarkemmin. 
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Maaperä, kallioperä, pohjavesi sekä niiden pilaantuneisuus  
 
Maanpinnan korkeusasema alueella vaihtelee välillä noin +0 - +20. 
Maanpinnan topografia on paikoin jyrkkäpiirteistä. Alueen tasaisimmat 
kohdat sijoittuvat rakennetulle pysäköinti- ja veneiden talvisäilytysalu-
eelle, jonka korkeusasema vaihtelee välillä noin +10,6 - 11,2. 
 
Maaperä alueella on pääosin ohuen moreenikerroksen peittämää kal-
liota. Ranta-alueen pintahumuskerroksen alla on pehmeää savea, jon-
ka kerrospaksuus on 1–9 m rannasta ulospäin mennessä. Savikerrok-
sen alla on tiiviimpi savi-/silttikerros, jonka alla on tiivis moreenikerros 
ja/tai kallio. 
 
Winbergin satama-alueella on maaperän pilaantumista mahdollisesti 
aiheuttavia toimintoja (polttonesteen jakelupiste, venesatama-alue). 
 
Alue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella tai sen läheisyydessä. Poh-
javeden pinnan korkeusasema vaihtelee meriveden korkeuden mu-
kaan. 
 
Satama-alueen louhinta ja täyttö 
 
Sataman maa- ja vesialueilla on rakennuslautakunnan 28.9.2010 
myöntämän maisematyöluvan turvin muokattu maastoa ja täytetty ran-
ta-aluetta sataman tulevia järjestelyjä varten. Töiden aloittamiselle on 
aikanaan haettu lupa ennen maisematyöluvan lainvoimaiseksi tulemis-
ta. 
 

 
 
Kuva 9. Ilmakuvasta näkyy satamanlaiturialueiden sekä talvisäilytys- ja pysäköintikentän laajuus ennen suoritet-
tuja louhinta- ja täyttötöitä. 
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Maaston muokkauksesta saatua louhetta on käytetty sataman ranta-
alueiden täyttämisessä. Laaditussa louhinta- ja täyttösuunnitelmassa 
louhe- ja mursketäyttöä on ollut yhteensä 7 000 m3, josta 5 800 m3 si-
joittuu vesialueelle ja 1 000 m3 kuivalle ranta-alueelle. Täyttöalueen 
pinta-ala on 2 500 m2, josta 950 m2 sijoittuu entiselle vesialueelle ja 
1 600 m2 maa-alueelle. Louhetäytön päällä on mursketäyttöä 300 + 
100 mm ja sen päällä asfalttipinnoitus. 
 
Rantapengerrys on rakennettu osittain louhetäytön päälle, ja se ulottuu 
matalimmalla kohdalla noin 10 m vesialueelle. Louhetäytön alta on 
ruopattu noin 3 000 m3 savea ja silttiä pois, jotta reuna saadaan tuettua 
kantaviin kerroksiin ja osittain kalliopohjaan riittävän luiskavarmuuden 
saavuttamiseksi. Savimaat on poistettu noin 600 m2 alueelta keskimää-
rin 5 metrin syvyyteen moreenipintaan asti. Pintamaat on poistettu ja 
niitä on käytetty satama-alueen pientareiden ja ajoluiskien maisemoin-
tiin. 
 
Maisematyöluvan liitteenä olleen Karhusaaren pienvenesataman sedi-
menttien haitta-ainetutkimuksen (12.12.2011) tutkimusraportin mukaan 
mineraaliöljypitoisuuksien osalta ei ole estettä sedimenttien meriläjityk-
selle. Sataman omistajat ovat sopineet Helsingin Sataman kanssa 
ruoppausmassojen sijoituksesta Mustakuvun meriläjitysalueelle, jonne 
viedään ainoastaan puhtaat savimassat. 
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Polttoaineen jakeluasema 
 
Satama-alueella sijaitsee polttonesteiden jakeluasema, jolla on jakelu-
mittarit sekä veneitä että ajoneuvoja varten. Valtaosa polttonesteistä 
(bensiini 95E, dieselöljy, kevyt polttoöljy) myydään venetankkausmitta-
reista. Polttoaineet varastoidaan kolmessa maanalaisessa kaksois-
vaippasäiliössä. Asema on auki veneilykaudella päivittäin, talvella 
asema on suljettu. Asema on toiminut kyseisellä paikalla vuodesta 
1994. 
 
Ympäristökuormitusta voi aiheutua mahdollisista vuodoista sekä poltto-
ainehöyryjen päästöistä ilmaan. Mahdollisista vuodoista aiheutuvien 
haittojen ehkäisemiseksi maajakelu- ja täyttöpaikat on erotettu muusta 
piha-alueesta pintakallistuksin ja em. alueiden valumavedet on johdettu 
hiekan- ja öljynerotuskaivojen sekä sulkuventtiilikaivon kautta mereen. 
Jakelu- ja täyttöpaikkojen tiivistysrakenteena on käytetty tiivisasfalttia.  
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Jakeluasemalla on bensiinihöyryjen talteenottojärjestelmän I vaihe, jolla 
kerätään polttoainesäiliöiden täytön yhteydessä vapautuvat bensiini-
höyryt säiliöiden ilmaputkista takaisin säiliöautoon. 
 

 
 
Kuva 10. Jakelumittareita on sekä veneitä että ajoneuvoja varten. 

 
Melu ja ilmansaasteet 
 
Karhusaarentiellä on liikennettä nykyisin 1 200 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Kadun liikennemäärä pienenee kadun itäpäähän päin. Asema-
kaava-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole vilkasliikenteisiä katu-
ja. Liikennemelu ei ylitä Karhusaaressa liikennemelulle asetettuja suo-
situsarvoja. Karhusaarentiellä liikennemelun ohjearvo (55 db(A)) ylittyy 
lievästi kadun reunassa sen vilkkaimmassa osassa. Kadun reunassa ei 
ole kuitenkaan erityisen häiriintyviä kohteita. 
 
Liikenteen aiheuttamat ilman epäpuhtaudet eivät ole kaava-alueella 
ongelma, sillä alue on riittävän etäällä suurista liikenneväylistä, kuten 
Porvoonväylästä. 
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Kuva 11. Maanteiden ja katujen melun leviämisen päiväarvot (LAeq, 2012). Mallissa 
ei ole huomioitu liikennemäärien pienenemistä kadun itäpäähän mentäessä. Oletuk-
sena on ollut KAVL 1200 ajon./vrk. 

 
3 
TAVOITTEET 

 
Kaavamuutoksen päätarkoituksena on mahdollistaa alueen venesata-
matoiminnan laajentaminen ja kehittäminen. Sataman toiminta on viime 
vuosina laajentunut merkittävästi, eivätkä voimassa olevan asemakaa-
van tilavaraukset mahdollista enää sataman kehittämistä. 
 
Tavoitteena on ollut sallia satama-alueella nykyisten toimintojen lisäksi 
uusien veneiden talvisäilytysrakennusten ja laituripaikkojen rakentami-
nen. Tämän lisäksi tavoitteena on ollut sallia satama-alueelle vähäises-
sä määrin uusia sataman toimintaan liittyviä tiloja sekä liike- ja asuintilo-
ja. Kaavamuutoksella voidaan myös nostaa sataman palvelutasoa sekä 
parantaa alueen siisteyttä ja yleisilmettä. 
 

4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Asemakaavamuutos mahdollistaa veneilytoiminnan kehittämisen ja 
palvelutason parantamisen alueella. 
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Asemakaava-alue jakautuu venesatama-alueeseen (LV) ja vesialuee-
seen (W). Venesatama-alueelle on osoitettu uusia rakennusaloja venei-
lytoimintaa palveleville rakennuksille (r), sataman toimintaan liittyville 
asuintiloille (ar) sekä myymälä- ja liiketiloille (m). Lisäksi on osoitettu 
rakennusaloja polttoaineen jakeluasemalle (pj) sekä rantasaunalle, ve-
nevajalle tai laiturille siihen liittyvine rakenteineen (sa). Venesatama-
alueelle on osoitettu myös ohjeellisia alueen osia autojen pysäköinnille 
ja veneiden säilytykselle (p). Vesialueelle on osoitettu alueen osa, jolla 
saa sijoittaa kelluvia laitureita (vl). 
 
Kaava-alueen keskiosaan on osoitettu alueen osa, joka on pidettävä 
maastonmuodoltaan ja kasvillisuudeltaan luonnonmukaisena. Kaava-
alueen läpi on merkitty yleiselle jalankululle merkitty alueen osa, jolla ja-
lankulkua ei saa estää aitaamisella tai muilla rakenteilla. Osalla jalanku-
lun aluetta on sallittu huoltoajo sekä ajo autojen pysäköintiin varatulle 
alueen osalle. 

 
Mitoitus 

 
Muutosalueen pinta-ala on 12,3 hehtaaria (123 065 m2). 
 
Hankkeen kokonaisrakennusoikeus on 3 350 k-m2, josta uutta kerros-
alaa on 2 300 k-m2. Hankkeen kerrosala sijoittuu kokonaisuudessaan 
venesatama-alueelle (LV), jonka koko on 42 458 m2. Asemakaavamuu-
toksen vesialueen (W) koko on 80 607 m2. 
 
LV-alueen rakennusoikeuden jakautuminen: 
- r (veneilytoimintaa palvelevat rakennukset): 2 040 k-m2 
- m (myymälä- ja liiketilat): 520 k-m2 
- ar (sataman toimintaan liittyvät asuintilat): 700 k-m2 
- sa (sauna, venevaja tai laituri): 90 k-m2 
 yht. 3 350 k-m2 
 
Asemakaavamuutosalueella on voimassa olevassa asemakaavassa 
rakennusaloja talousrakennuksille (rak.oikeutta ei määritetty), huoltora-
kennuksille (200 k-m2), myymälälle (600 k-m2) sekä asunnoille (250 
k-m2). 
 
Asemakaavamuutoksen myötä huoltorakennuksille osoitettu rakennus-
oikeus (200 k-m2) muuttuu veneilytoimintaa tukevien rakennusten ker-
rosalaksi (r). Talousrakennusten rakennusala on muutettu veneilytoi-
mintaa tukevien rakennusten rakennusalaksi (r), jolle on osoitettu ra-
kennusoikeutta 160 k-m2. Myymälän rakennusoikeutta on pienennetty 
80 k-m2 (uusi rakennusoikeus 520 k-m2), ja samalla rakennusalalla on 
mahdollistettu liiketilojen rakentaminen. Nykyisellä myymälän raken-
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nusalalla sijaitseva 25 k-m2 suuruinen pieni toimistorakennus on esitet-
ty purettavaksi. 
 

Venesatama (LV) 
 
Veneilytoimintaa palvelevat rakennukset (r) 
 
Venesatama-alueen keskiosaan on osoitettu veneilytoimintaa palvele-
vien rakennusten yksikerroksinen rakennusala (1 570 k-m2), jolle on 
suunniteltu veneiden talvisäilytystiloja. Rakennuksia on suunnitteilla 
kaksi, eteläisempi suuremmille ja pohjoinen pienemmille veneille. Tal-
visin käytettävät venepukit on tarkoitus sijoittaa kesäksi sisätiloihin tal-
visäilytyshalleihin, mikä tuo parannuksen alueen yleisilmeeseen ja siis-
teyteen. 
 
Talvisäilytyshalleille varattu alue ja sen länsipuolinen pysäköinti- ja tal-
visäilytyskenttä on Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan 
28.9.2010 myöntämän maisematyöluvan mukaisesti louhittu ja tasoitet-
tu tulevaa käyttöä varten. 
 
Tulevien veneiden talvisäilytyshallien eteläpuolella sijaitsee 278 k-m2 
suuruinen työpaja- ja korjaamohalli, jolle on voimassa olevassa ase-
makaavassa osoitettu 200 k-m2 rakennusoikeutta. Asemakaavamuu-
toksessa rakennusoikeutta on osoitettu toteutuneen mukaisesti 280 
k-m2. Hallin itäpuolelle on kaavassa osoitettu rakennusala pienelle 30 
k-m2 suuruiselle huolto- ja valvontarakennukselle. 
 

 
 
Kuva 12. Työpaja- ja korjaamohallille on esitetty laajennusmahdollisuus. 
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Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee pieni venevaja- ja varastora-
kennus, jolle on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu raken-
nusala, muttei eriteltyä rakennusoikeutta. Asemakaavamuutoksessa 
rakennusalalle on esitetty 160 k-m2 rakennusoikeutta. 
 
Kaavassa on määrätty, että rakennusten julkisivumateriaalien ja -väri-
tyksen tulee sopeutua ympäristöönsä. 
 
Sataman toimintaan liittyvät asuintilat (ar) 
 
Satama-alueelle on merkitty kolme rakennusalaa sataman toimintaan 
liittyville asuintiloille. Näistä eteläisin on osoitettu nykyiselle, sataman 
omistajien käytössä olevalle yksikerroksiselle asuinrakennukselle, jon-
ka rakennusoikeutena säilyy voimassa olevassa asemakaavassa mää-
ritelty 250 k-m2. 
 
Nykyisen asuinrakennuksen länsipuolelle on muodostettu uusi, yksiker-
roksiseksi määritelty 150 k-m2:n rakennusala sataman henkilökunnan 
tarpeisiin. Rakennukselle on mahdollista tuoda ajoyhteys nykyisen työ-
paja- ja korjaamorakennuksen sivuitse satama-alueen eteläreunaa 
myöten. Tämän lisäksi henkilökunnan asumiselle on osoitettu 300 k-m2 
suuruinen kaksikerroksinen rakennusala pysäköinti- ja talvisäilytysken-
tän koillispuolelle. Rakennus on sijoitettu niin, että siitä käsin voidaan 
valvoa kulkua satama-alueen keskeisellä osa-alueella. 
 
Uusien asuinrakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee 
kaavan määräysten mukaan käyttää puuta ja julkisivuvärityksen tulee 
sopeutua ympäristöönsä. 
 
Myymälä- ja liiketilat (m) 
 
Olemassa olevalle 299 k-m2 suuruiselle kahvila- ja myymälärakennuk-
selle on osoitettu rakennusala, jolle on mahdollista toteuttaa myymälä- 
ja liiketiloja. Voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna myymälän 
rakennusalaa ja rakennusoikeutta on pienennetty 600 k-m2:stä 520 k-
m2:iin. Asemakaavamuutos mahdollistaa nykyisen myymälän laajenta-
misen joko uutena rakennuksena tai nykyisen rakennuksen laajennuk-
sena. 
 
Myymälärakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee kaavan 
mukaan käyttää puuta ja julkisivuvärityksen tulee sopeutua ympäris-
töönsä. 
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Polttoaineen jakeluasema (pj) 
 
Polttoaineen jakeluasemalle on osoitettu rakennusala nykyisten järjes-
telyjen mukaisesti. 
 
Sauna, venevaja tai laituri niihin liittyvine rakenteineen (sa) 
 
Satama-alueen eteläosaan on osoitettu uusi 90 k-m2 suuruinen raken-
nusala, jolle saa sijoittaa rantasaunan, venevajan tai laiturin niihin liitty-
vine rakenteineen. Rakennusala ulottuu osittain kaavan vesialueen 
puolelle. 
 
Saunarakennuksen enimmäiskerrosalaksi on määrätty 30 k-m2. Sau-
naa ei saa sijoittaa vesialueelle. Rakennusten pääasiallisena julkisivu-
materiaalina tulee määräyksen mukaan käyttää puuta ja julkisivuväri-
tyksen tulee sopeutua ympäristöönsä. 
 

Vesialue (W) 
 
Vesialueelle on asemakaavassa osoitettu alueen osa, jolle saa sijoittaa 
kelluvia laitureita (vl). Venesatamaa on tarkoitus laajentaa järjestele-
mällä olemassa olevia ponttonilaitureita uudelleen ja rakentamalla uu-
sia. Tehtävillä muutoksilla laiturialueelle syntyy noin 170 uutta vene-
paikkaa. 
 
Satama-alueen (LV) raja on määritelty asemakaavassa niin, että ny-
kyistä rantaviiva voi tarvittaessa laajentaa vähäisessä määrin olemassa 
olevan vesialueen puolelle. Sataman laiturialueen (vl) rajaus on tehty 
niin, että se ei vaaranna liikennettä Sipoonselkä–Östersundom -vene-
väylällä. 
 

Liikenne 
 
Ajoneuvoliikenne ja pysäköinti 
 
Asemakaavamuutoksessa ei ole esitetty muutoksia satama-alueen ny-
kyisiin ajoneuvoliikenteen yhteyksiin. 
 
Venesataman alueelle on osoitettu ohjeellisin merkinnöin alueen osat, 
jotka on varattu autojen pysäköintiin ja veneiden säilytykseen. Auto-
paikkojen vähimmäismäärät ovat (LV-korttelialueella): 
 
- venelaiturit 1 ap/2 venepaikkaa 
- myymälä- ja liiketilat 1 ap/60 k-m2 
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- asuintilat 1 ap/asunto ja lisäksi 1 ap/asunto auton tilapäistä säilyt-
tämistä varten. 

 
Kevyt liikenne 
 
Satama-alueen poikki on merkitty yleisen jalankulun reitti, joka on osa 
laajempaa Karhusaaren kevyen liikenteen reittiverkostoa. Reitti kulkee 
suurimman osan matkaa rannan suuntaisesti sataman laiturialueella. 
Alueen pohjoispäässä reitti päättyy kaava-alueen reunaan, josta se jat-
kuu Karhusaarentien vieressä kohti alueen pohjoispuolista Kutulökin 
lahdelmaa. 
 
Kaava-alueen eteläosassa reitti kulkee laiturialueelta nykyisen myymä-
lärakennuksen sekä työpaja- ja korjaamohallin eteläpuolitse ja liittyy 
Kasabergetin reittiverkostoon. Reitin toteuttaminen edellyttää pienen 
olemassa olevan toimistona käytetyn hirsimökin siirtämistä. 
 

Palvelut 
 
Satamassa sijaitsevan myymälän rakennusoikeutta on pienennetty ny-
kyisen asemakaavan mukaisesta 600 k-m2:stä 520 k-m2:iin. Samalla 
myymälän rakennusalalla on mahdollistettu liiketilojen rakentaminen. 
Toteutunut myymälärakennus on suuruudeltaan 299 k-m2. Uusi raken-
nusala mahdollistaa myymälärakennuksen laajentamisen tai uuden, 
kooltaan pienemmän rakennuksen toteuttamisen nykyisen myymälän 
pohjoispuolelle. 
 

Esteettömyys  
 
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta vaativaa maaston ta-
soerojen takia. Sataman ranta-alue on 5–10 metriä matalammalla ta-
solla kuin satamaan yksityisenä tienä johtava Karhusaarentien jatke ja 
siihen liittyvä pysäköinti- ja talvisäilytysalue. Näiden kahden osa-alueen 
välille ei ole mahdollista järjestää esteetöntä jalankulun yhteyttä ilman 
suuria maastonmuokkauksia tai muita rakenteita. 
 
Esteettömyyttä alueella lieventää se, että rannan laituri-alueelle ja 
myymälälle on mahdollista järjestää esteetön saattoliikenne. Myymälän 
edustalla on myös pysäköintipaikkoja, joilta on esteetön kulku laituri-
alueelle ja myymälään. 
 
Laiturialueen kautta kulkeva yleisen jalankulun reitti on esteetön vain 
laiturialueen osalta. Laiturialueelta reitti jatkuu pohjoisessa kohti Kar-
husaarentietä ja etelässä kohti Kasabergetin mäkistä virkistysaluetta. 
Näillä osin reitti ei ole esteetön. 
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Maisema ja luonnonympäristö 

 
Asemakaavassa on esitetty maisemallisesti herkkä kallioalue maas-
tonmuodoiltaan ja kasvillisuudeltaan luonnonmukaisena säilytettäväksi 
alueeksi. Alueen läpi osoitettu uusi polku on sijoitettava maasto huomi-
oiden. Määräyksellä on täsmennetty voimassa olevan asemakaavan 
merkintää, jossa osa alueesta on merkitty istutettavaksi alueen osaksi.  
 

 
 
Kuva 13. Satama-alueen keskellä on melko luonnontilainen mäntyvaltainen kallioalue. 
Osa männyistä on jykeviä ja näyttäviä. Alue tulee säilyttää luonnonmukaisena ja hoi-
dettava sen mukaan. 

 
Yhdyskuntatekninen huolto 

 
Satama-alueen uudet kiinteistöt on liitettävissä yhdyskuntateknisiin 
verkostoihin. 
 
Satama-aluetta palvelevan vesihuoltoverkon johtotietoja ei ole Helsin-
gin kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston ylläpitämässä johtotieto-
järjestelmässä. Vesihuoltoverkon sijainti ja kapasiteetti tulee tarkistaa 
Sipoon vesi- ja viemärilaitokselta. Karhusaaren kaavoituksen edetessä 
suunnittelualue tullaan liittämään Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY) toiminta-alueeseen. 
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Sähkön toimitusvarmuuden lisäämiseksi on satama-alueelle suunniteltu 
rakennettavaksi uusi 20 kV keskijänniteyhteys. 
 

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden  
kunnostaminen 

 
Kaava-alueen maaperä on lähes poikkeuksetta normaalisti rakennetta-
vaa, eli rakennukset voidaan perustaa joko maan tai kallion varaan. 
Rannan läheisyyteen rakennettaessa tulee huomioida rantapenkerei-
den stabiliteetti sekä alin sallittu rakentamiskorkeus. 
 
Karhusaaren lähialueilla meriveden aaltoilua on mitattu Talosaaren 
edustalla, missä etäisyys Karhusaaresta Granön vastarantaan on pi-
simmillään 1,7 km. Täällä on voitu todeta Granön selän aaltoilun osalta, 
että avomereltä tulevan aaltoilun osuus jää muutamaan senttimetriin 
eikä sillä ole merkitystä. Aaltoiluvara Karhusaaressa määräytyy siten 
saaren ympärillä kehittyvän paikallisen aallokon perusteella, joka vaih-
telee paikan mukaan riippuen siitä kuinka pitkä matka on tuulen yläpuo-
liseen vastarantaan.  
 
Suurin merkitsevä aallonkorkeus on Karhusaaren rannalla aalloille eni-
ten alttiissa paikassa 25 m/s tuulessa noin 0,5 m. Lähtötason aaltoilu-
varaan vaikuttaa nostavasti tuulennopeuden lisäksi myös rannan jyrk-
kyys. Ilmatieteen laitokselta marraskuussa 2014 saadun arvion mukaan 
Karhusaaren suojaisemmilla paikoilla riittää pienempi aaltoiluvara. 
 
Winbergin satamassa vastarantaan on matkaa noin 400 m ja osalla 
aluetta vain noin 200 m (Lilla Bergholmen), lisäksi olemassa olevan 
myymälän edustalla ranta on melko loiva. Tämän perusteella sataman 
rannassa sijaitsevilla rakentamisalueilla voidaan aaltoiluvaraksi arvioida 
0,2 m. Näin ollen alimmaksi rakentamiskorkeudeksi Winbergin satama-
alueella tulee +3,0 N2000 (+2,8 m + 0,2 m). Kaavassa on lisäksi määri-
telty, että alimmasta rakentamiskorkeudesta voidaan poiketa perustel-
luista syistä m-rakennusalan olemassa olevien rakennusten laajennus-
ten osalta. Nykyisen myymälän lattiakorko on noin tasossa +2.35 m ja 
myymälän edustan kulkuväylä tasossa +1.7 m. 
 
Alueen radonpitoisuudesta ei ole tarkkaa tietoa, joten maanvaraisten 
lattioiden alustäytöt ja kantavien alapohjien ryömintätilat tulee tehdä 
tuuletettuina, mikäli alin kerros on asuinkäytössä. 
 

Melu ja ilmansaasteet 
 
Winbergin satama-alueen tuottaman liikennemäärän lisäys ei aiheuta 
kaava-alueeseen rajoittuvalla katuverkolla merkittävää liikennemelun li-
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säystä ja liikennemelulle asetettujen ohjearvojen ylitystä. Sataman toi-
minnot tulee suunnitella suhteessa asumiseen siten, että toiminnoista 
ei aiheudu ohjearvoja ylittävää melua. 
 

5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 

 
Asemakaava ei olennaisesti muuta alueen yhdyskuntarakennetta ny-
kyisestä. Kaavan toteuttaminen vahvistaa Winbergin satamaa Karhu-
saaren keskeisenä palvelukeskittymänä. Tämä tukee muuten vahvasti 
asuinpainotteisen kaupunginosan toiminnallista monipuolisuutta ja ve-
tovoimaisuutta.  
 
Sataman asemakaavamuutos on linjassa valmisteilla olevan Karhusaa-
ren kaavarungon kanssa, jossa satamaa on esitetty kehitettäväksi ja 
laajennettavaksi. 
 

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
 
Sataman uudet venepaikat lisäävät vähäisessä määrin satamaan suun-
tautuvaa yksityisautoilua. Katuverkossa muutos kohdistuu pääasiassa 
Karhusaarentiehen sekä osittain Uuteen Porvoontiehen. Veneiden tal-
visäilytysmahdollisuuksien lisääntyminen vähentää osittain veneiden 
kuljetustarvetta julkisessa katuverkossa. 
 
Satama-alueen uudet laiturit eivät ulotu olemassa olevia laitureita lä-
hemmäksi veneväyläaluetta, joten sataman laajennus ei vaikuta haital-
lisesti veneliikenteeseen väyläalueella. 
 
Kokonaisuutena vaikutukset liikenteeseen ovat vähäisiä. 
 
Asemakaavan toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia teknisen 
huollon järjestämiseen. 
 
Kaavoituksen edetessä ja Karhusaareen toteutettavan laajempimitta-
kaavaisen rakentamisen myötä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY) toiminta-alue laajenee Karhusaareen. Helsingin 
kaupungin sammutusvesisuunnitelmassa ei ole tarkasteltu Östersun-
domin sammutusvesijärjestelyitä tarkemmin. Helsingin kaupungin 
sammutusvesisuunnitelmaa tulee jatkossa päivittää tarkoituksenmukai-
sen sammutusveden saannin turvaamiseksi alueella. 
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Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin 
 
Ottaen huomioon, että venesatama on jo nykyisellään käytössä ja ve-
nemäärä lisääntyy noin 150 venepaikalla, vaikutukset luontoon ovat 
vähäiset. Kaavalla ei ole suoria vaikutuksia läheiseen Natura 2000 
-alueeseen.  
 
Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset luontoon ilmenevät etenkin 
vaikutuksista linnustoon sekä vesikasvillisuuteen ja -eläimistöön. Vaiku-
tukset ovat sekä suoria (mm. lisääntyvä melu, aallokon muodostaminen 
ja häiriö) että epäsuoria (vaikutukset mm. ravintoketjussa, vedenlaadun 
mahdollinen heikkeneminen). 
 
Veneiden aiheuttamat ravinnepäästöt ja potkurivirrat saattavat aiheut-
taa jonkin verran yleisen tilan heikkenemistä Bolsfjärdenin vesikasvilli-
suudessa ja pohjaeläimistössä. Veneiden lisääntyvän määrän myötä 
myös pohjamaalien haitta-aineiden määrät tulevat jossain määrin li-
sääntymään alueella. 
 
Monet lintulajit ovat tavalla tai toisella riippuvaisia vesiekosysteemin 
tuottamista ravintolähteistä, joko kasvillisuudesta, selkärangattomista 
tai kaloista ja muista selkärankaisista. Vaikutukset linnustoon heijasta-
vat siten vaikutuksia koko ravintoverkossa ja vaikutukset näkyvät usein 
selvimmin juuri ravintoketjut loppupäässä.  
 
Venesatamien alueella syntyvä pistekuormitus voi aiheuttaa lähinnä vä-
lillisiä vaikutuksia linnustoon. Rehevöitymisen mahdollinen lisääntymi-
nen saattaa heikentää paikallisesti pienten rantavesissä elävien selkä-
rangattomien ja kalojen lisääntymistä ja selviytymistä ja sitä kautta vä-
hentää linnuille tarjolla olevan ravinnon määrää.  
 
Eri lintulajit ja yksilöt reagoivat meluun eri tavoin. Melun vaikutukset 
ovat usein karkottavia, eli linnut eivät asetu pesimään vanhoille pesi-
mäalueilleen meluhäiriön ja ihmistoiminnan lisääntymisen myötä. Osa 
lajeista voi tottua ajan myötä lisääntyneeseen meluun ja ihmisvaikutuk-
seen. Häiriön on karkottavan vaikutuksen lisäksi todettu lisäävään pe-
sätuhoja merkittävästi. Emojen lähtiessä pakoon pesältä, pesä jää alt-
tiiksi sekä oman lajin että saalistajien hyökkäyksille. Häiriön lisääntymi-
nen myös aiheuttaa linnuille energeettisiä kustannuksia varuillaoloajan 
pidentyessä ja ruokailuun ja lepäämiseen käytettävän ajan lyhentyes-
sä.  
 
Aallokko voi mekaanisesti estää kalojen lisääntymisen, kun kutu huuh-
toutuu veden liikkeiden myötä irti kiinnittymisalustastaan. Hetkelliset 
korkeat aallot voivat myös hävittää vesirajassa pesivien lintujen pesiä. 
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Veneväylät ovat jo nykyisellään käytössä ja niiden osalta liikenteen li-
sääntyminen ei todennäköisesti muuta häiriötilannetta merkittävästi ny-
kyisestä. Vaikutukset vesikasvillisuuteen jäävät vähäiseksi. 
 
Lepakkoselvityksessä vuodelta 2006 alueelta oli kartoitettu yksittäisiä 
lepakkohavaintoja. Asemakaava ei oleellisesti huononna lepakoiden 
elinympäristöä. Satama-alueen valaistus saattaa vaikuttaa jonkin ver-
ran. Valaistus tulisikin pitää alueella maltillisena, eikä esimerkiksi asen-
taa korkeita valaisinpylväitä eikä käyttää voimakasta valolähdettä. Uu-
siin rakennuksiin voidaan tehdä lepakoille sopivia päiväpiilopaikkoja.  

 
Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, rakennettuun ympäristöön  
ja kulttuuriperintöön 

 
Merkittävimmät vaikutukset maisemakuvaan aiheutuvat laajenevasta 
venesatamasta laiturirakenteineen, kun rantaviiva muuttuu nykyistä ra-
kennetummaksi. Talvisäilytysrakennukset jäävät puurajan alapuolelle ja 
pääosin metsikön siimekseen, joten ne vaikuttavat vain vähäisesti tai ei 
lainkaan Bolsfjärdenin maisemakuvaan. Luonnonmukaisena pidettävä 
alueen osan säilyminen puustoisena vähentää huomattavasti maise-
makuvallisia vaikutuksia. Rannan rauhoittaminen tarpeettomalta auto-
liikenteeltä vaikuttaa alueen ilmeeseen myönteisesti.  
 

 
 

Kuva 14. Näkymä Bolsfjärdeniltä kohti Winbergin satamaa. Puuton aukko rinteessä pistää katsojan silmään. 

 
Haitallisten maisemavaikutusten lieventäminen: 
- Nykyisten kasvittomien alueiden istuttaminen alueelle sopivalla ja 

luontaisella kasvillisuudella 
- Uusien rakennusten sovittaminen maastoon ja rakennusten toteut-

taminen ympäristöön sopivalla arkkitehtuurilla ja värimaailmalla 
- Puuston ja muun kasvillisuuden säilyttäminen rinteessä 
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- Valaistuksessa ei tulisi käyttää voimakkaita valonlähteitä eikä kor-
keita valaisinpylväitä. 

 
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

 
Asemakaavamuutos mahdollistaa veneilytoiminnan kehittämisen ja 
palvelutason parantamisen alueella. 
 
Kaavassa osoitettu yleiselle jalankululle varattu alueen osa edesauttaa 
Karhusaareen suunnitellun rantareitin toteuttamista. Selkeä, ohjattu ja-
lankulun reitti rannan kautta Kasabergetille tuo positiivisen lisän Karhu-
saaren ulkoilureittitarjontaan. 
 
Veneliikenne ei aiheuta olennaisia muutoksia vesialueella nykyisin har-
joitettavalle virkistys- ja kotitarvekalastukselle. Vesialueella ei harjoiteta 
ammattimaista kalastusta.  
 

Vaikutukset yhdyskuntatalouteen ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin 
 
Kaavan toteuttamisesta ei aiheudu kustannuksia kaupungille. 
 
Asemakaavan muutos tukee Winbergin pienvenesataman toiminnan 
jatkamista ja kehittämistä. Asemakaavassa luodaan mahdollisuus uu-
sien liiketilojen sijoittumiselle sekä nykyisten laajentamiselle. 
 
Sataman toiminnan kehittämisellä on positiivisia vaikutuksia koko Kar-
husaaren elinkeinoelämään ottaen huomioon, että saaren nykyinen 
palveluvarustus on hyvin rajoittunut. 
 

Muut merkittävät vaikutukset 
 
Yhteisvaikutukset muiden suunnitelmien kanssa 
 
Östersundomin yleiskaavaehdotuksessa on suunniteltu useita pienve-
nesatamia Bölsfjärden-lahden rannoille. Winbergin satama on yksi osa 
suunnitelluista toiminnallisista ja maisemallisista muutoksista. Myös 
Karhusaaren kaavarunkoluonnoksessa on esitetty Bölsfjärdenin rantoja 
nykyistä rakennetummiksi. 
 
Bölsfjärdenin pohjoisosassa sijaitsevan Storörsbottnet -lahden luonne 
muuttuu luonnontilaisesta rakennetuksi ranta-alueeksi. Rantaviivan 
olosuhteiden muuttuminen vaikuttaa rantaveden vesiekosysteemin toi-
mintaan, jos rantavyöhykkeessä ei ole puskuroivaa kasvillisuutta maa 
ja vesialueiden välissä. 
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Korsnäsiin ja Karhusaaren pohjoisrantaan esitetyt venesatamat sijoittu-
vat muokattuun rantaan historiallisesti veneilykäytössä olleeseen sal-
meen. Satamien toteuttaminen vaatii ruoppauksia ja niiden käyttö edel-
lyttänee ruoppauksilta toistuvuutta.  
 

6 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaavoitustyö on tullut vireille maanomistajien hakemuksen johdosta 
(saapunut 9.7.2009).  
 
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos (päivätty 
20.5.2014).  
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa on päivitetty 2.12.2014, jolloin siihen on lisätty osallisten 
listaan rakennusvirasto ja Museovirasto. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavan muutosluonnos ja 
selostusluonnos ovat olleet nähtävänä info- ja esittelytila Laiturilla, kau-
pungin ilmoitustaululla, Winbergin sataman kahvilassa sekä osoitteissa 
www.hel.fi/ksv ja www.yhteinenostersundom.fi 20.5.–15.6.2014. Niitä 
koskeva yleisötilaisuus pidettiin 27.5.2014. 
 

Viranomaisyhteistyö 
 
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyö-
tä rakennusviraston, ympäristökeskuksen, liikuntaviraston, kiinteistövi-
raston tonttiosaston sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen kanssa. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yksi viranomaisen kan-
nanotto ja kaavaluonnoksesta yhdeksän. Kannanotot kohdistuivat lii-
kenteen toimivuuteen, pysäköintipaikkojen riittävyyteen, maaperän pi-
laantuneisuuteen ja kunnostustarpeeseen, sedimenttien kunnostustar-
peeseen, hiidenkirnujen huomioimiseen, kierrätyspisteen säilymiseen, 
vedenalaiseen kulttuuriperintöön, veneväylän leveyden huomioimiseen 
sekä alimpaan rakentamiskorkeuteen. Museoviraston osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa koskevan kannanoton perusteella Museovirasto 
on lisätty osallisten listaan. 
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Kannanotot on huomioitu kaavaehdotusta valmisteltaessa. 
 

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot 
 

Asemakaavamuutoksen suunnittelun yhteydessä on tutkittu myös vaih-
toehtoa, jossa satama-alueelle on osoitettu perustoimintojen lisäksi 
enemmän mahdollisuuksia palveluvalikoiman laajentamiselle. Vaihto-
ehdossa olemassa olevan myymälärakennuksen pohjoispuolelle on 
osoitettu uusi 1 100 k-m2 suuruinen rakennusala loma-asunnoille, sa-
taman toimintaan liittyville asuintiloille sekä liiketiloille. Loma-asuntoja 
ja sataman toimintaan liittyviä asuintiloja on tutkittu sijoittavaksi vain 
toisen kerroksen tasoon, ja niiden osuus rakennusalan kerrosalasta 
saisi olla enintään 40 %. 
 
Kaupunkikuvallisista syistä vaihtoehdon mukaisen rakennusalan ra-
kennusoikeus tulisi jäsentää rannan suuntaisesti pienempiin osiin ra-
kennusten massoittelun, kattomuotojen tai julkisivuvärityksen avulla. 
 
Vaihtoehdon mukainen uusi rakennusala on mahdollista osoittaa ranta-
vyöhykkeelle nykyiset toiminnot ja maisemalliset tekijät huomioiden. 
Tutkittu vaihtoehto on mahdollista toteuttaa tulevaisuudessa erillisenä 
hankkeena, jos satama kehittyy enemmän vierasvenesataman suun-
taan. 
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Kuva 15. Sataman ranta-alueelle tutkittu vaihtoehtoinen suunnitteluratkaisu. 

 
Esitetyt mielipiteet 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta ei ole 
esitetty mielipiteitä. 
 

Lausunnot ja nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset  
 

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 19.12.2014–
26.1.2015. 
 
Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin kiinteistölautakunnan, yleis-
ten töiden lautakunnan, pelastuslautakunnan, ympäristökeskuksen, lii-
kuntaviraston, Museoviraston, Helsingin seudun liikenne -kuntayhty-
män, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän sekä Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot. Ehdotuk-
sesta ei tehty muistutuksia.  
 
Lausunnoissa esitettiin autopaikkavaatimuksen poistamista tarpeetto-
mana ja vl-alueen nimen selkeyttämistä. Lisäksi esitettiin vedenalaista 
kulttuuriperintöä turvaavan suunnittelumääräyksen liittämistä kaava-
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merkintöihin W ja vl. Tämän lisäksi todettiin, että satama-alueen raken-
nusmäärän kasvaessa tulee varmistua riittävästä sammutusveden 
saannista alueella ja että mahdollisesti toteutettavat kaksi halliraken-
nusta eivät ratkaise sataman talvisäilytysongelmaa. 
 
Lausunnoissa ei ollut muuta huomautettavaa. 
 
Asemakaavan muutosehdotukseen on lausuntojen johdosta 4.5.2015 
tehty seuraavat tarkistukset: 
 

 Kiinteistöviraston lausunnon johdosta vesialueen osan (vl) 
määräykseksi on muutettu "vesialueen osa, jolle saa sijoit-
taa kelluvia laitureita". 

 Museoviraston lausunnon johdosta kaavaan on lisätty mää-
räys "W- ja vl-alueet: Ruoppaus- ja muiden vesirakennus-
hankkeiden valmistelun yhteydessä on selvitettävä veden-
alaiseen kulttuuriperintöön liittyvän selvityksen laatimistar-
ve yhteistyössä museoviranomaisten kanssa." 

 Pelastuslautakunnan lausunnon johdosta asemakaavan 
selostusta on täydennetty sammutusvesijärjestelyjen osal-
ta. 

 
7 
KÄSITTELYVAIHEET 

 
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 2.12.2014 ja se päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaa-
van muutosehdotuksen hyväksymistä. 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto on 4.5.2015 muuttanut asemakaavan muu-
tosehdotusta. 
 
Helsingissä 4.5.2015 
 
 
 
 
Olavi Veltheim 
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KARHUSAARI, WINBERGIN SATAMA
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Suunnittelualueeseen kuuluu
Winbergin yksityinen pien-
venesatama, vesialuetta sekä
lähivirkistysaluetta. Alue sijait-
see osoitteessa Karhusaaren-
tie 34.

Nykytilanne

Winbergin pienvenesatamassa
on nykyisin 320 venepaikkaa
huviveneitä varten. Satamassa
on kesäisin toiminnassa oleva
pieni kauppa ja kahvila teras-
seineen, korjaamohalli, pieni
toimistorakennus, henkilökun-
nan käytössä oleva asuinra-
kennus, venevaja, polttoaineen
jakelupiste veneille ja ajoneu-
voille sekä kierrätyspiste.

Sataman käytössä on työlautta, kaivinko-
ne- ja kuljetuslautta sekä useita pienem-
piä työ- ja kuljetusveneitä saaristokulje-
tuksia ja saaristorakentamista varten.

Suuri osa Sipoon ja Helsingin itäisen saa-
riston rakennus- ja muista raskaista tar-
vikkeista kuljetetaan sataman kautta.

Mitä alueelle suunnitellaan

Sataman toiminta on viime vuosina laa-
jentunut, eikä voimassa oleva asemakaa-
va mahdollista enää sataman kehittämis-
tä.

Tavoitteena on uusien veneiden talvisäily-
tysrakennusten ja laituripaikkojen raken-
taminen. Lisäksi suunnitellaan satama-
toimintaan liittyviä uusia liike- ja asuintilo-
ja.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille alueen
omistajan hakemuksesta.

Maanomistus

Alue on yksityisomistuksessa.
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Kaavatilanne

Karhusaaressa on voimassa vuonna
2002 vahvistettu Itä-Uudenmaan maa-
kuntakaava, jossa alue on osoitettu vesi-
liikenteen alueeksi sekä maa- ja metsäta-
lousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoilun
ohjaustarvetta tai ympäristöarvoja. Öster-
sundomin alue ei ole mukana vuonna
2013 hyväksytyssä Uudenmaan 2. vai-
hemaakuntakaavassa, ja alueen maakun-
takaava on valmistelussa.

Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleis-
kaavaa. Alue kuuluu valmisteilla olevaan
Östersundomin yleiskaavan kaava-
alueeseen.

Östersundomin yleiskaavaluonnoksessa
kaavamuutosalue on osoitettu hallimaisia
tiloja vaativien toimintojen rakentamisalu-
eeksi, vesialueeksi sekä venesatamaksi.

Voimassa olevassa asemakaavassa vuo-
delta 1999 alue on merkitty venesata-
maksi, lähivirkistysalueeksi sekä vesialu-
eeksi. Venesatama-alueelle on kaavassa
osoitettu rakennusoikeutta talousraken-
nuksille, huoltorakennuksille, myymälälle
sekä asunnoille.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta on
11.12.2008 hyväksynyt Östersundomin
alustavat suunnitteluperiaatteet.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on
18.2.2010 hyväksynyt Karhusaaren
suunnitteluperiaatteet.

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on
15.3.2012 antanut päätöksen asiasta: ve-
nesataman laajentaminen, vesialueen
ruoppaus, ruoppausmassojen läjitys ja

ranta-alueen täyttö ja töiden aloittaminen
ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemis-
ta. (ESA VI/119/04.09.2011).

Tehdyt selvitykset

Suunnittelualuetta koskevia Karhusaaren
kaavarunkoa varten laadittuja selvityksiä:
 Karhusaaren kaavarunkoalueen vesi-

huolto- ja hulevesiselvitys. (Ramboll
Finland Oy.  2014)

 Karhusaaren rakennettavuusselvitys.
(Sipti Infra Oy. 2014)

 Karhusaaren alue-energiamalli. (Gran-
lund Oy. 2014)

Suunnittelualuetta koskevia Östersundo-
min yleiskaavaa varten laadittuja selvityk-
siä:
 Östersundomin vesiliikenneselvitys ja

vesiliikenteen vaikutusten arviointi.
(FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy.
2014)

 Östersundomin yleiskaavan viherra-
kennesuunnitelma, luonnos
26.2.2014. (Ksv)

 Luontovaikutusten arviointi, (Sito Oy,
10.10.2014)

 Arvio Östersundomin yleiskaavan
suunnitellun maankäytön vaikutuksis-
ta Mustavuoren lehto ja Östersundo-
min lintuvedet Natura-alueeseen sekä
Sipoonkorven Natura-alueeseen, (Si-
to Oy, 10.10.2014.)

 Osayleiskaavatasoinen maisemaselvi-
tys Östersundomin alueelta. (Helsin-
gin kaupunkisuunnitteluvirasto.FCG
Planeko Oy. 2009)

 Liitosalueen eteläosan kasvillisuussel-
vitys. (Helsingin kaupunkisuunnittelu-
virasto.Enviro / Heinonen, Markku &
Lammi, Esa. 2008)
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 Liitosalueen rakennettu kulttuuriympä-
ristö. (Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-
rasto. Puustinen, Tuulia. 2008)

 Sipoon lepakkokartoitus.(Siivonen,
Yrjö & Wermundsen, Terhi. 2006)

Maankäyttösopimus

Kiinteistövirasto valmistelee asemakaa-
van muutoksen perusteella mahdollisesti
kyseeseen tulevan maankäyttösopimuk-
sen hakijan kanssa käytävissä neuvotte-
luissa.

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa
muut asiantuntijat arvioivat kaavan val-
mistelun yhteydessä sen toteuttamisen
vaikutuksia
 yhdyskuntarakenteeseen
 liikenteeseen
 teknisen huollon järjestämiseen
 luontoon ja luonnonvaroihin
 maisemaan, kaupunkikuvaan, raken-

nettuun ympäristöön ja kulttuuriperin-
töön

 ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
 elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin

Arvioinnin tulokset esitetään kaavaselos-
tuksessa.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
lähetetty osallisille. Kaavaluonnos ja muu
valmisteluaineisto on esillä 20.5.–
15.6.2014:
 Winbergin sataman kahvilassa, Kar-

husaarentie 34, auki kesäkautena joka
päivä klo 10–16.

 info- ja esittelytila Laiturilla, Narinkka 2

 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupun-
gintalo, Pohjoisesplanadi 11–13

 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä
nyt").

 www.yhteinenostersundom.fi

Karhusaaren suunnitelmista keskustel-
laan 27.5. klo 18–20 Kuntokallion kurssi-
keskuksen liikuntasalissa osoitteessa
Kuntokalliontie 6.

Kaavoittajat ovat tavattavissa myös Kun-
tokallion kurssikeskuksessa 4.6. klo 15–
19 kaavapäivystyksessä tai kaupunki-
suunnitteluvirastossa sopimuksen mu-
kaan.

Ilmoittautuminen keskusteluiltaan 23.5.
mennessä ja ajanvaraus kaavapäivystyk-
seen projektisihteeri Kristiina Hyvärille,
kristiina.hyvari(a)hel.fi tai p. (09) 310
37454.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä kaavaluonnoksesta voi esittää mie-
lipiteen viimeistään 16.6.2014 kirjallisesti
osoitteeseen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoises-
planadi 11–13)

tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö
järjestetään erillisin neuvotteluin.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
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voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle loppuvuo-
desta 2014.

Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville, ja siitä pyyde-
tään viranomaisten lausunnot. Kaavaeh-
dotuksesta voi tehdä muistutuksen näh-
tävilläoloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston käsiteltävänä vuonna 2015.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset: Karhusaari-

seura, Östersundom-seura, Korsnäs
Intressenter rf, Helsingin kaupungin-
osayhdistykset ry

 Helsingin Yrittäjät
 Itä-Helsingin Yrittäjät ry
 kaupungin asiantuntijaviranomaiset:

kiinteistöviraston tonttiosasto, liikunta-
virasto, pelastuslaitos, rakennusval-
vontavirasto, ympäristökeskus, raken-
nusvirasto

 muut asiantuntijaviranomaiset: Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus, Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä, Helsingin seu-
dun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä,
Etelä-Suomen Energia Oy, museovi-
rasto

 Sipoon kunnan asiantuntijaviranomai-
set: kehitys- ja kaavoituskeskus, vesi-
ja viemärilaitos; Sipoon saaristoval-
tuuskunta

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston verkkopalvelus-
ta: www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat
kartalla.

Suunnittelusta tiedotetaan
 kirjeillä osallisille (asunto-

osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään
isännöitsijöille, joiden toivotaan toimit-
tavan tiedon osakkaille ja asukkaille)

 Helsingin sanomissa ja Hufvudstads-
bladetissa

 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä
nyt")

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa, Metrossa sekä viraston
Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Kaavaa valmistelee

projektipäällikkö, arkkitehti Ilkka Laine

arkkitehti Antti Mentula
puhelin 310 37274
sähköposti antti.mentula(a)hel.fi

maisema-arkkitehti Anni Järvitalo
puhelin 310 37056
sähköposti anni.jarvitalo(a)hel.fi

liikenneinsinööri Markus Ahtiainen,
liikennesuunnittelu,
puhelin 310 37088
markus.ahtiainen(a)hel.fi

DI Pekka Leivo
teknistaloudellinen suunnittelu
puhelin 310 37388
pekka.leivo(a)hel.fi



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
091 

Helsinki
Täyttämispvm 31.10.2014

Kaavan nimi Winbergin satama

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm  

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 20.05.2014

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus 09112322

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 12,3065 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
 

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
12,3065

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset   

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 12,3065 100,0 3350 0,03 0,0000 2300

A yhteensä            

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä         -0,9278  

R yhteensä            

L yhteensä 4,2458 34,5 3350 0,08 -2,0892 2300

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä 8,0607 65,5     3,0170  

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä          

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä        



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 12,3065 100,0 3350 0,03 0,0000 2300

A yhteensä            

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä         -0,9278  

VL         -0,9278  

R yhteensä            

L yhteensä 4,2458 34,5 3350 0,08 -2,0892 2300

LV 4,2458 100,0 3350 0,08 -2,0892 2300

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä 8,0607 65,5     3,0170  

W 8,0607 100,0     3,0170  
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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA DETALJPLANEBETECKNINGAR 

Venesatama.

Vesialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella 

oleva viiva.

Kunnan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Kaupunginosan nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennuk-

sen tai sen osan suurimman sallitun ker-

rosluvun.

Rakennusala, jolle saa rakentaa sataman 

toimintaan liittyviä asuintiloja. Maaperän 

Rakennusala, jolle saa sijoittaa poltto-

aineen jakeluaseman.

Rakennusala, jolle saa rakentaa ve-

Rakennusten julkisivumateriaalien ja 

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. 

Jalankulkua ei saa estää aitaamisella tai 

muilla rakenteilla.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa,

 jolla huoltoajo sekä ajo autojen pysäköin-

tiin varatulle alueen osalle on sallittu.

Muun rakennuksen kuin venevajan, ran-

pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaan-

tuneet alueet kunnostettava ennen ra-

kentamiseen ryhtymistä. Rakennusten 

pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee 

Rakennusala, jolle saa rakentaa myymä-

lä- ja liiketiloja. Rakennusten pääasial-

lisena julkisivumateriaalina tulee käyttää 

rustelluista syistä m-rakennusalan ole-

tai muun yleisen alueen nimi. 

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston  

Risti merkinnän päällä osoittaa mer-

kinnän poistamista.

een osa.

taan luonnonmukaisena pidettävä alu-

Maastonmuodoiltaan ja kasvillisuudel-

Vesialueen osa, jolle saa sijoittaa kel-

 

Småbåtshamn.

Vattenområde.

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

Kommungräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Riktgivande områdes- eller delområdesgräns.

Stadsdelens namn. 

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

 

 

 

 

Den lägsta bygghöjden för andra byggnader 

 

eller annat allmänt område. 

Namn på gata, öppen plats, väg, park 

Stadsdelens nummer.

Kryss på beteckning anger att beteck-

ningen slopas.

Romersk siffra anger största tillåtna an-

talet våningar i byggnaden eller i en

material skall vara trä och fasadfärg-

givningen.

Bastubyggnaden får inte placeras på vat-

Del av område vars terrängformer och 

växtlighet ska kvarhållas i naturligt 

tillstånd.

konstruktioner.

förhindras med stängsel eller andra 

män gångtrafik. Gångtrafiken får inte 

Del av område som reserverats för allmän 

gångtrafik och där servicetrafik samt anfart till 

området som reserverats för parkering är

tillåtna.

Del av vattenområde, där flytande bryggor

-MÄÄRÄYKSET -BESTÄMMELSER

placeras. Markens förorening måste

omgivningen.

Rakennusala, jolle saa rakentaa ranta-

saunan, venevajan tai laiturin niihin liit-

tyvine rakenteineen. Saunarakennuksen

enimmäiskerrosala on 30 k-m2. Sauna-

rakennusta ei saa sijoittaa vesialueelle. 

Rakennusten pääasiallisena julkisivu-

tasaunan tai muun vähäisen tulvariskin

omaavan rakennuksen alimman raken-

tamiskorkeuden on oltava vähintään 

N2000 + 3.0 metriä. Alimmasta raken-

tamiskorkeudesta voidaan poiketa pe-

massa olevien rakennusten laajennus- 

ten osalta.

tykseen varattu ohjeellinen alueen osa. 

Autojen pysäköintiin ja veneiden säily-

än båtskjulet, stranbastun eller annan byggnad

med liten risk för översvämningar skall vara

 minst N2000 +3.0 meter. Man kan avvika

r

sa

Byggnadernas huvudsakliga fasad-

material skall vara trä och fasadfärg-

Byggnadernas huvudsakliga fasad-

tenområdet. Byggnadernas fasadma-

terialet skall vara trä och fasadfärg-

omgivningen.

Kaupunginosan numero.

Riktgivande del av område som reser-

verats för parkering av bilar och förvaring

av båtar. 

sopeutua ympäristöönsä.

Byggnadsyta, där bostadslokaler med 

anknytning till hamnverksamheten får 

undersökas och förorenade områden

saneras innan byggandet inleds. 

läggningen skall vara anpassad till 

lokaler får placeras.

läggningen skall vara anpassad till om-

drivmedel får placeras.

Byggnadsyta,  där försäljningsplats för 

neilytoimintaa palvelevia rakennuksia.

-värityksen tulee sopeutua ympäris-

töönsä.

Byggnadsyta, där byggnader som be-

tjänar båtverksamheten får placeras.

Byggnadernas fasadmaterial  och fasad-

färgläggning skall vara anpassad

till omgivningen.

Byggnadsyta, där en strandbastu, ett 

båtskjul eller en brygga med tillhörande

konstruktioner får placeras. Bastubygg-

nadens maximala våningsyta är 30 k-m2. 

läggningen skall vara anpassad till

Del av område som reserverats för all-

luvia laitureita. får placeras. 

sivuvärityksen tulee sopeutua ympä-

ristöönsä.

puuta, ja julkisivuvärityksen tulee sopeu-

tua ympäristöönsä.

käyttää puuta, ja julkisivuvärityksen tulee

materiaalina tulee käyttää puuta, ja julki-

del därav.

Byggnadsyta, där butiks- och affärs-

skäl på m-byggnadsytan vid utvidgning

av befinliga byggnader.

W- ja vl-alueella: Ruoppaus- ja muiden 

vesirakennushankkeiden valmistelun yh-

teydessä on selvitettävä vedenalaiseen

kulttuuriperintöön liittyvän selvityksen

laatimistarve yhdessä museoviran-

omaisten kanssa.

På W- och vl-området: Vid beredning av

muddrings- och andra vattenbyggnads-

projekt, skall behovet av en utredning

om det marina kulturarvet bedömas i

samarbete med museimyndigheten.

ifrån den lägsta bygghöjden av skärskilda

-venelaiturit 1 ap/2 venepaikkaa

 

 

-båtbryggor 1 bp/2 båtplatser

-myymälä- ja liiketilat 1 ap/60 k-m2 -butiks- och affärslokaler 1 bp/60m2 vy

LV-alueella: På LV-området:

-1 ap/asunto ja lisäksi 1ap/asunto auton 

  tilapäistä säilyttämistä varten.
 
-1 bp/bostad och samt 1bp/bostad

 för tillfällig parkering av en bil.

Minimiantalet bilplatser:Autopaikkojen vähimmäismäärät:

LV

m

KAR
5858

300300
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LIITE: Winbergin sataman asemakaavamuutos / Havainnekuva



LIITE: Winbergin sataman asemakaavamuutos / Ote voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmästä





LIITE: Winbergin sataman asemakaavamuutos / Merkittävät luontokohteet



LIITE: Winbergin sataman asemakaavamuutos / Vesihuollon likimääräiset olemassa olevat linjaukset
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