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VALLISAAREN JA KUNINKAANSAAREN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMA

1. Asia

Helsingin kaupunki on pyytänyt viiteasiakirjalla puolustusvoimien mieli-
pidettä Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavan suunnittelun läh-
tökohdista sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

2. Puolustusvoimien lausunto
Puolustusvoimat ilmoittaa olevansa osallinen kaavoitusprosessiin.

Kaavoituksen suunnittelun lähtökohtina puolustusvoimat pyytää huomi-
oimaan seuraavaa:

Vallisaaressa tapahtuneen räjähdysonnettomuuden seurauksena kaa-
voitettavalla alueella voi olla vanhoja toimintakuntoisia räjähteitä tai nii-
den osia. Alueella mahdollisesti toteutettavien rakennustöiden osalta
esitämme kulloinkin tarvittavan ja rajatun alueen räjähdetiedustelua en-
nen varsinaisen työn käynnistymistä.
Kaavoitettava alue sijaitsee suoja-alueella ja ohjeet toiminnasta suoja-
alueilla perustuvat lakiin Suomen alueen valvonnasta (Aluevalvontalaki
755/18.8.2000) sekä sen perusteella annettuihin Aluevalvonta-
asetukseen (971/16.11.2000) ja Suoja-alueasetukseen
(1125/14.12.2000). Aluevalvontalain 20. pykälää on muutettu säädök-
sellä 514/2013, joka astui voimaan 1.1.2015.
Suoja-alueet ovat valtakunnan turvallisuuden ja aluevalvonnan järjes-
tämisen kannalta tärkeitä ja rajoiltaan tarkkaan määriteltyjä Suomen
aluevesien osia. Suoja-aluesäännösten tarkoituksena on osaltaan var-
mistaa Suomen alueellinen koskemattomuus.
Suoja-alueilla ei aluevalvontalain perusteella saa harjoittaa ilman lupaa
merenkulkuun tavanomaisesti kuulumatonta vedenalaista toimintaa, ku-
ten laitesukellusta, poijun ankkuroimista pohjaan, pohja-ainesten ottoa

http://www.puolustusvoimat.fi
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ja läjitystä, kaapelinlaskua tai kaikumittausta. Myös merenpohjan tutki-
minen ja kartoittaminen ilman lupaa on kielletty.

Edellä mainitun perusteella suoja-alueella tapahtuva rakenteiden ank-
kuroiminen pohjaan, mahdollinen pohjantutkimus tai pohjan muokkaa-
minen, sukellustoiminta sekä pohjarakentaminen ovat luvanvaraista
toimintaa. Suunniteltaessa rakentamista suoja-alueelle hankkeelle on
haettava Merivoimien esikunnan (MERIVE) hyväksyntä.

Kaavoitettavalla alueella olevat puolustusvoimien ja turvallisuusverkko-
toiminnasta vastaavien tahojen vedenalaiset kaapelirakenteet ja niihin
liittyvät maa-alueella olevat rantarakenteet tulee huomioida mahdollis-
ten rakennushankkeiden suunnittelussa. Työn suorittaja tai suunnittelija
on velvollinen olemaan yhteydessä merivoimiin hyvissä ajoin (4 vkoa)
ennen varsinaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. (Merivoimien operatii-
nen järjestelmäkeskus (MOJK) puh 0299 303 654).
Kaapelirakenteet tullaan toimenpiteestä ja tarpeesta riippuen suojaa-
maan, merkitsemään, siirtämään tai muulla tavoin käsittelemään siten,
että niistä aiheutuva haitta alueen kehittämiselle on mahdollisimman
pieni. Mahdollisten vaadittavien merikaapeleiden ja rakenteiden muu-
tostöiden osalta on työn teettäjän on varauduttava maksamaan muu-
tostöiden kustannukset.

Kaikki kaapelinäytöt tilataan Suomen Turvallisuusverkko Oy:ltä
(STUVE); asiakaspalvelu.stuve@erillisverkot.fi. vähintään kymme-
nen (10) työpäivää ennen aiottua rakentamista. Jatkotyöskentelystä
mahdollisesti aiheutuvien, olemassa olevien kaapelireitin siirtojen, kaa-
peleiden rakentamisenaikaisten suojaamisen tai muiden muutosten
osalta kustannukset on kohdennettava muutoksen aiheuttajalle.

Koska kuntakaavoilla sekä rakennus- ja toimenpideluvilla voidaan rat-
kaista yksittäisiä tuulivoimalakohteita, pyydetään tähän asemakaavaan,
alueelle laadittaviin kunnallisiin rakennusjärjestyksiin ja tarvittavilta osin
muihin kuntakaavoihin lisäämään seuraavat lauseet:

Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoima-
loista koko kunnan alueella tulee aina pyytää erillinen lausunto Pää-
esikunnalta.

Yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita
pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu puolustusvoi-
mien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin.

3. Puolustusvoimien huomioiminen jatkotyöskentelyssä
Kaavoitusprosessin edetessä lausuntopyynnöt pyydetään lähettämään
myös Suomen Turvallisuusverkko Oy:lle (STUVE).

mailto:asiakaspalvelu.stuve@erillisverkot.fi
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Tämän kaavoitusprosessin jatkotyöskentelyssä kutsut viranomaisneu-
votteluihin pyydetään lähettämään 1. Logistiikkarykmentin esikunnan li-
säksi myös seuraaville:
Kaartin Jääkärirykmentti
PL 6
00861 HELSINKI
sähköposti: kirjaamo.kaartjr@mil.fi

Merivoimien esikunta
PL 58
20811 TURKU
sähköposti: kirjaamo.merive@mil.fi

4. Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöinä kaavoitus- ja edunvalvonta-asioissa ovat 1LOGR:n
kiinteistöpäällikkö seppo.kesanen@mil.fi,  puh. 0299 571 262 ja kiin-
teistöinsinööri jukka.kohopaa@mil.fi,  puh. 0299 571 263.

Rykmentin komentaja
Eversti Jyrki Nurminen

Osastopäällikkö
Everstiluutnantti Jukka Honkanen

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100, 00066 HSY, Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki
Puh. 09 156 11, Fax 09 1561 2011, Y-2274241-9, www.hsy.fi

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
PB 100, 00066 HSY, Semaforbron 6 A, 00520 Helsingfors
Tfn. 09 156 11, Fax 09 1561 2011, FO-2274241-9, www.hsy.fi

Helsingin kaupunki
Kirjaamo
Kaupunkisuunnitteluvirasto
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11–13)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Asianne HEL 2014-000892 T 10 03 03, Ksv 0835_2

Vallisaari ja Kuninkaansaari, HSY:n kannanotto asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan

Vallisaareen menee nykyisin DN 100 vesijohto Suomenlinnan Isosta Mus-
tasaaresta, viemäröintiä alueella ei ole. Kaavoituksen yhteydessä tulee selvit-
tää alueen vesihuollon tarve.

HSY:n hallituksen päätöksen mukaisesti HSY muodostaa kantansa ve-
siosuuskuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä v. 2016 kesään mennessä.
Samassa yhteydessä käsitellään myös ns. saarikohteiden vesihuollon järjes-
tämisen periaatteita yleisesti. Vallisaaren ja Kuninkaansaaren vesihuollon jär-
jestämisestä tulee tämän jälkeen neuvotella ja sopia HSY:n vesihuollon kans-
sa.

Yhteyshenkilönä toimii aluepäällikkö Saara Neiramo, p. 09 1561 3047.

Jukka Saarijärvi
yksikön päällikkö
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

http://www.hsy.fi
http://www.hsy.fi
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Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Geotekninen osasto

Aallokko Vallisaaressa, Kuninkaansaaressa,
Isosaaressa ja Kuivasaaressa

Alustava arvio

Kimmo Kahma,

ILMATIETEEN LAITOS
GEO 6756 / PM128031913
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1. YHTEENVETO

Kiinteistöviraston geoteknisen osaston tilauksesta Ilmatieteen laitos tekee tutkimusta

aallokosta Helsingin rannikkovesillä. Tässä katsauksessa esittellään tutkimusten

perusteella alustava arvio aallokkosta Vallisaaressa, Kuninkaansaaressa, Isosaaressa ja

Kuivasaaressa. Arviot perustuvat aaltomallilaskelmiin ja aaltomittauksiin, mutta ovat

luonteeltaa alustavia, ja hankkeen kuluessa valmistuvat laskelmat voivat vielä poiketa

niistä.

Kaikissa saarissa eteläranta on alttiina kantakaupunkia oleellisesti suremmalle aallokolle.

Suurin merkitsevä aaallonkorkeus Isosaaren etelärannalla on 2 – 3 m, Kuivasaaren etelä-

ja länsirannalla hieman pienempi, mutta yli 2 m. Vallisaaren ja Kuninkaansaaren

etelärannalla suurin merkitsevä aallonkorkeus voi paikoin olla 1.4 m, mutta vaihtelut ovat

rannalla suuret ja eteläranalla on muutamisa suojaisa paikkoja joissa suurin merkitesevä

aallonkorkeus voi jäädä 0.2 m 0.3 m tasolle.

Pohjoisranta Vallisaaressa ja Kuninkaansaaressa varsin suojainen ja laiturien paikoissa

suurin merkitsevä aallonkorkeus jäänee alle 0.7 metrin todennäköisesti alle. Myös

pohjoisrannalla aallonkorkeus vaihtelee paljon ja suojaisimmissa paikoissa suurin

merkitsevä aallonkorkeus jää 0.2 m 0.3 m tasolle. Isosaaren pohjoisrannalla laituri on

suojaisesa paikassa ja suurin merkitsevä aallonkorkeus jäänees siellä 0.7 tasolle.

Isosaaren länsipäässä aallonkorkeus on pohjoisrannalakin metrin tai sen yli.

Kuivasaaressa laitureidenkin alueella suurin merkitsevä aallonkorkeus saattaa nousta

metriin.

.
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2. TERMINOLOGIAA

Seuraavassa raportissa esiintyviä aallokkosuureita ja aallokon ominaisuuksia.

Merkitsevä aallonkorkeus

Aallonkorkeudella tarkoitetaan aallon pohjan ja huipun välistä korkeuseroa. Meren

aallokko on epäsäännöllistä, joten siinä perättäisten aaltojen korkeus ei ole vakio.

Korkeuden ilmaisemiseen käytetään merkitsevää aallonkorkeutta Hs, joka likipitäen vastaa

silmin arvioitua keskikorkeutta. Aaltospektrin avulla määriteltynä merkitsevä aallonkorkeus

on neljä kertaa aaltospektrin alle jäävän pinta-alan neliöjuuri.

Maksimiaallonkorkeus

Suurimman yksittäisen aallon korkeutta esimerkiksi kolmen tunnin kuluessa kutsutaan

maksimiaallonkorkeudeksi kyseisessä aallokossa. Jos merkitsevä aallonkorkeus pysyy

tarkasteluajan muuttumattomana, maksimiaallonkorkeus kolmen tunnin aikana on noin

kaksi kertaa merkitsevä aallonkorkeus.

Heijastuminen

Kun aalto osuu rantaan, joka ei ole hyvin loiva, se heijastuu kuten valoaallot peilistä.

Heijastumisessa aallon tulokulma rantaan nähden on yhtä suuri kuin heijastuskulma. Jos

aalto tulee kohtisuoraan rantaan, se heijastuu suoraan takaisin. Heijastuminen on lähes

täydellistä, jos ranta on jyrkempi kuin 1:3. Tällaista rantaa kutsutaan tässä raportissa

jyrkäksi rannaksi.
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3. .VALLISAARI

Kuva 1.  Arvio suurimmasta merkitsevästä aallonkorkeudestaVallisaaren rannalla..

.

Vallisaari Merkitsevä
aallonkorkeus

Periodi ja aallonpituus
(pisimmät, hyvin loivat suluissa)

Suurin etelärannalla ilman

heijastumista

Suurin  laiturissa ilman

heijastumista

1.3. m

0.6 m
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4. KUNINKAANSAARI

Kuva 2. Arvio suurimmasta merkitsevästä aallonkorkeudesta Kuninkaansaaren rannalla...

Kuninkaansaari Merkitsevä aallonkorkeus Periodi ja aallonpituus

Suurin  etelärannalla ilman

heijastumista

Suurin  pohjoisrabnnalla ilman

heijastumista

1.4 m

0.5m
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5. ISOSAARI

Kuva 3. Arvio suurimmasta merkitsevästä aallonkorkeudesta Isosaaren rannalla.

Isosaari Merkitsevä aallonkorkeus Periodi ja aallonpituus

Suurin etelärannalla ilman

heijastumista

Suurin  laiturissa ilman

heijastumista

2 - 3 m

0.7 m
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6. KUIVASAARI

Kuva 4 Arvio suurimmasta merkitsevästä aallonkorkeudesta Kuivasaaren rannalla.

Kuivasaari Merkitsevä aallonkorkeus Periodi ja aallonpituus

Suurin launaisrannalla  ilman

heijastumista

Suurin  laiturissa ilman

heijastumista

2 – 2.5m

1 m
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