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VUOROVAIKUTUSRAPORTTISSA esitetään vastineet kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin.
Vuorovaikutusraporttia täydennetään kaavaprosessin edetessä.

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI II

Hernesaaren osayleiskaava (nro 12385)

Vuorovaikutusraportin sisältö ja siinä käytetyt koodit

7.2.2012 päivätyssä vuorovaikutusraportissa (täydennetty 18.9.2012,
2.10.2012 ja 29.1.2013) esitetään yhteenvedot osayleiskaavan valmis-
teluaikana saaduista osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, valmistelu-
aineistoa, luonnosaineistoa ja tarkistettua luonnosaineistoa sekä Her-
nesaaren osayleiskaavaehdotusta nro 12099 koskevista kannanotoista,
mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista sekä vastineet niihin.

19.1.2016 päivätyssä vuorovaikutusraportti II:ssa esitetään yhteenve-
dot Hernesaaren osayleiskaavaehdotusta nro 12385 koskevista mielipi-
teistä sekä vastineet niihin.

Mielipiteen tai muistutuksen esittäjät on tarvittaessa ilmaistu koodein,
kun kyseessä on yksityishenkilö. Koska henkilötietojen ja henkilörekis-
terin esittämistä avoimessa verkossa rajoittavat henkilötietolaki ja laki
viranomaistoiminnan julkisuudesta, ei koodien selitystä yksityishenkilöi-
den osalta ole julkaistu vuorovaikutusraportin internet-versiossa.
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Jäljennökset kaikista kaavan valmisteluaikana saaduista kannan-
otoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista sekä koodien seli-
tys ovat nähtävissä Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite:
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13.
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Kaavoituksen eteneminen

Vireille-
tulo

kaavoitus on tullut vireille vuonna 2006 kaupungin aloitteesta
suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2006 kaavoituskatsauksessa

OAS

vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolosta ilmoitetaan osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella
Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Uutislehti 100 lehdessä.
OAS nähtävillä 22.11. 8.12.2006 , asukastilaisuus 22.11.2006 Mikael Agricolan kirkon seurakuntasalissa.
Suunnitteluohjelmasta järjestettiin nettikeskustelu 18.9 21.10.2007 ja yleisötilaisuus 26.02.2008 Eiran
aikuislukiossa.

Luonnos

luonnosaineiston nähtävilläolosta ilmoitetaan osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä
lehti-ilmoituksella Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metro lehdessä.
luonnosaineisto nähtävillä 1.6. 18.6.2009 , asukastilaisuus 10.6.2009 info- ja näyttelytila Laiturilla
tarkistettu luonnosaineisto nähtävillä 28.11. 16.12.2011 , asukastilaisuus 14.12.2011 info- ja näyttelytila
Laiturilla.

Ehdotus

kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle 7.2.2012
kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa,
Metro-lehdessä, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset sekä Helsingin kaupungin kirjaamon
ilmoitustaululla
viranomaisilta pyydetään lausunnot ja kaavaehdotuksesta on mahdollisuus tehdä muistutus
lausunnot ja muistutukset käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 5.2.2013

Hyväksy-
minen

kaupunginhallitus päättää 19.6.2013 palauttaa kaavaehdotuksen valmisteltavaksi

Ehdotus

kaavaehdotus esitellään uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnalle 19.1.2016
kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa,
Metro-lehdessä, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset sekä Helsingin kaupungin kirjaamon
ilmoitustaululla
viranomaisilta pyydetään lausunnot ja kaavaehdotuksesta on mahdollisuus tehdä muistutus
tarvittaessa lausunnot ja muistutukset käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Hyväksy-
minen

kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
kaava tulee voimaan.
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YHTEENVEDOT ESITETYISTÄ HUOMAUTUKSISTA JA VASTINEET NIIHIN

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavan valmisteluaineistosta, luonnoksesta, tarkis-
tetun luonnoksesta ja Hernesaaren osayleiskaavaehdotusta nro 12099 saadut viranomaisten
kannanotot ja lausunnot sekä osallisten mielipiteet ja muistutukset on esitetty vastineineen lista-
tekstin liitteessä 29 vuorovaikutusraportti 7.2.2012 (täydennetty 18.9.2012, 2.10.2012 ja
29.1.2013). Lisäksi yhteenveto vuorovaikutuksesta on esitetty selostuksen kohdassa 5 Suunnit-
teluvaiheet.

Kaavan valmisteluaineisto ei ole ollut nähtävillä kaupunginhallituksen osayleiskaavaehdotuksen
nro 12099 palauttamispäätöksen 19.6.2013 jälkeen. Palauttamispäätöksen jälkeen kaupunki-
suunnitteluvirastolle on saapunut kaksi osayleiskaavan valmistelua koskevaa mielipidekirjettä
liittyen kilpapurjehduskeskuksen toteuttamiseen.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry esitti 22.11.2015, että Hernesaaren
kehittämisessä tulisi huomioida mahdollisuus toteuttaa Hernesaaren
kaakkoiskärkeen ja sen itäpuoliselle vesialueelle kansallinen kilpapur-
jehduskeskus ja purjehduksen tarvitsemat rata-alueet. Vastaavaa olym-
piatason medal race suorituspaikkaa kaupungin keskustassa ei liene
missään muualla Euroopassa. Kansainvälisten kilpailuiden tapahtuma-
paikan lisäksi alue palvelisi hyvin suomalaista huippupurjehdusta, arvo-
kilpailuja ja valmennustoimintaa.

Suomen Olympiakomitea esitti 30.11.2015, että Hernesaaren alueen
tulevissa kaavoitusratkaisuissa huomioidaan kansallisen purjehduskes-
kuksen toteuttamismahdollisuus Hernesaaren kaakkoiskärjessä. Her-
nesaaren purjehduskeskus on tärkeä osa suomalaisen huippu-urheilun
tulevaisuuden menestymisstrategiaa. Suomalaisen huippu-urheilun ke-
hittämisen yksi kivijalka on pyrkiä luomaan strategisesti keskeisille la-
jeilla toimintaolosuhteita, jotka mahdollistavat huippuharjoittelun sekä
myös kansainvälisen tason kilpailuolosuhteet. Purjehdus on suomalai-
sessa huippu-urheilussa asemoitu 1 -kategorian kesälajiksi mikä tar-
koittaa sekä suurimpia menestysodotuksia että myös erityisiä painotuk-
sia Olympiakomitean kehittämistoimenpiteiden suuntaamisen osalta.
Lisäksi purjehdus on Olympiakomitean kärkilajeista niiden joukossa,
joissa erityisesti olosuhteiden kehittämiselle on eniten tarvetta ja erityi-
sesti kansainvälisten kilpailutapahtumien edellytysten luomisen näkö-
kulmasta. Näistä lähtökohdista Suomen Olympiakomitea pitää erittäin
tärkeänä, että Hernesaareen kaavaratkaisut mahdollistavat laadukkaan
ja kansainvälisten kilpailutapahtumien vaatimukset täyttävän purjeh-
duskeskuksen luomisen alueelle. Alueellisesti Hernesaari tarjoaa tähän
erinomaisen, jopa maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen kohteen, aivan
pääkaupunkimme keskusta-alueen palveluiden äärellä ja osana Helsin-
gin monella tavalla vetovoimasta ranta-aluetta. Suomen Olympiakomi-
tea on nostanut Hernesaaren purjehduskeskuksen myös niiden hank-
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keiden joukkoon, joita se puoltaa liikuntapaikkarakentamisen valtion-
avustuskohteena.

Vastineet

Esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että kaavakarttaan
merkitty Vesialue/venesatama-alue (W/LV) mahdollistaa kilpapurjehdus-
keskuksen toteuttamisen. Liikuntavirasto on louhinut Hernesaaren ja Sir-
palesaaren välistä merialuetta karikoiden osalta vuonna 2013, jotta Her-
nesaaren itäpuoleiset kilpapurjehdusradat vastaisivat paremmin vesiur-
heilun tarpeisiin.


