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§ 602
Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavaehdotus (nro 12560) ja 
sen asettaminen nähtäville

HEL 2014-000892 T 10 03 03

Hankenumero 0835_2

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat yksikön päällikkö Janne Prokkola, diplo-
mi-insinööri Jouni Kilpinen ja arkkitehti Meri Louekari. Asiantuntijat 
poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi
Jouni Heinänen, tiimipäällikkö, maisemasuunnittelu, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää 

 asettaa 27.11.2018 päivätyn asemakaavaehdotuksen nro 12560 jul-
kisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
27 §:n mukaisesti. Asemakaava koskee 52. kaupunginosan (Suo-
menlinna) Vallisaarta, Kuninkaansaarta, Reimarisaarta, Pukkisaar-
ta, Kukipaatta ja Haminasalmenpaatta sekä suojelu- ja vesialueita
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 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausun-
not

 valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäi-
siä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdo-
tuksen sisältöä.

Samalla lautakunta esittää kaupunginhallitukselle

 asemakaavaehdotuksen nro 12560 hyväksymistä, mikäli ehdotuk-
sesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistu-
tuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian 
käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava (kaavaratkaisu) koskee Vallisaarta ja Kuninkaansaarta 
sekä niiden ympärillä olevia pienempiä luotoja ja saaria. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa saarten kehittämisen luonto- ja kulttuurimatkailuun sekä 
virkistyskäyttöön. Tavoitteena on kehittää aluetta Helsingin saariston 
merkittävänä luontomatkailun kohteena siten, että alueen arvot luon-
nonsuojelukohteena ja arvokkaana kulttuurihistoriallisena ympäristönä 
eivät vaarannu.

Alueelle on suunniteltu uutta rakentamista Vallisaaren koillisosaan sekä 
Kuninkaansaaren pohjoisosaan. Uutta kerrosalaa on 23 010 k-m². Uu-
den rakentamisen on tarkoitus palvella luontomatkailua. Alueelle voi si-
joittua ravintola-, tapahtuma- ja majoituspalveluita tuottavia yrityksiä, 
sekä niihin liittyviä työtiloja. 

Alueen pinta-ala on noin 280 ha. Keskimääräinen aluetehokkuusluku 
rakentamiseen osoitetuilla alueenosilla on noin e = 0,1. Suurin osa alu-
eesta on luonnonsuojelualuetta. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että saarien ar-
vokkaat luonto- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet suojellaan ja 
merellisten virkistysalueiden määrä kasvaa Helsingissä.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaupunkistrategian yhtenä kärkihankkeena on merellisen Hel-
singin kehittäminen. 

Kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan mukainen (kaupungin-
valtuusto 26.10.2016). Siinä alue on merellisen virkistyksen ja matkai-
lun aluetta. Aluetta kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, 
luonto- ja kulttuurialueena, joka kytkeytyy mantereen virkistys- ja vihe-
ralueisiin.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on entistä sotilasaluetta. Saarten linnoittaminen käynnistyi jo 
1850-luvulla, jonka vuoksi alue on merkittävää kulttuurihistoriallisesti 
arvokasta aluetta. Alueen nykykäyttöön vaikuttaa vuonna 1937 tapah-
tunut räjähdeonnettomuus, jonka seurauksena ympäristössä on edel-
leen räjähdystarvikkeita maaperässä. Nykyisin alue on Metsähallituk-
sen hallinnassa. Suuri osa alueesta on esitetty suojeltavaksi luonnon-
suojelulain nojalla. Saarilla on muinaismuistolain suojaamia arkeologi-
sia kohteita. Myös saarta ympäröivillä vesialueilla on vedenalaisia ar-
keologisia kohteita. Saarten rakennuskanta on osin huonokuntoista, 
mutta kulttuurihistoriallisesti arvokasta.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Suomen valtio / Metsähallitus omistaa pääosan alueesta. Helsingin 
kaupunki omistaa vähäisen osan alueen länsireunasta. Kaavaratkaisu 
on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu 
hakijan kanssa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun merkittävimmät kustannukset aiheutuvat saarten liittä-
misestä yhdyskuntateknisen huollon piiriin. Kustannukset ja kustannus-
tenjakoperiaatteet määrittyvät jatkosuunnittelussa ja -neuvotteluissa. 
Lähtökohtaisesti muista saarten kehittämiseen liittyvistä kustannuksista 
vastaavat maanomistaja tai alueen toimijat.

Mahdollisista maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa 
käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö
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Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: 

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin Satama Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Liikennevirasto
 Museovirasto
 Uudenmaan ELY-keskus
 Suomenlinnan hoitokunta
 Metsähallitus
 Puolustusvoimat
 Helsingin poliisilaitos
 kaupunginkanslia
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

Viranomaisneuvottelu Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen kanssa järjestettiin 29.4.2014.

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat turvallisuuden osalta ympäröiviin me-
renkulun väyliin, alueella tapahtuneen räjähdeonnettomuuden aiheutta-
miin riskeihin sekä yleisen turvallisuuden parantamiseen. Kaavoitettava 
alue on Aluevalvontalain mukaista suoja-aluetta ja sitä koskee lukuisia 
lupaa edellyttäviä rajoituksia. 

Kulttuurihistorian ja luonnonympäristön osalta kannanotot kohdistuivat 
alueen suojeluarvoihin ja maailmanperintöstatukseen Suomenlinnan 
suojavyöhykkeenä sekä tarpeena laatia riittävällä tarkkuudella selvityk-
siä rakennetusta kulttuuriympäristöstä sekä arkeologiasta, myös vede-
nalaisesta kulttuuriperinnöstä. Kaavan vaikutuksiin on syytä tarkentaa, 
että kulttuuriperintö käsittää sekä rakennetun kulttuuriympäristön että 
maassa ja vedessä olevan arkeologisen kulttuuriperinnön. Erityisesti 
tulee kiinnittää huomiota Suomenlinnaan kohdistuviin vaikutuksiin. Suo-
men ICOMOS ry esitettiin lisättäväksi asiantuntijaviranomaisiin maail-
manperintöasiantuntijana.

Vesihuollon ja muun infrarakentamisen tarve ja kustannukset tulee sel-
vittää.

Mantereella veneyhteydet esitettiin sijoitettavaksi hyvien kävelyn ja 
pyöräilyn sekä joukkoliikenneyhteyksien päähän.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevissa viranomaisten kanna-
notoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että uusi 
rakentaminen ja maankäyttö sijoittuu niille alueille, joissa mahdolliset 
haitat merenkululle, kulttuuriperinnön arvoille, turvallisuudelle on mah-
dollisimman vähäinen. Lisäksi selostusta on täydennetty tarvittavilta 
osin. Infran osalta on laadittu yleissuunnitelma.

Luonnosaineiston nähtävilläolo järjestettiin erikseen, jolloin viranomais-
ten kannanotot kohdistuivat turvallisuuden osalta merenkulun turvalli-
suuteen kauppamerenkulun väylillä ja merenkulun kiinteiden turvalait-
teiden häiriöttömän näkyvyyden turvaamiseen tulevassa maankäytössä 
sekä vesiväylien huomioimiseen rantarakenteiden suunnittelussa ja ui-
mapaikkojen ja laituripaikkojen sijainteihin suhteessa oleviin väyliin. 

Luonnonympäristön osalta kannanotot kohdistuivat luonnonsuojelu-
määräyksien sisältöön ja kulttuurihistoriallisen alueen maisemahoitoon 
ja näiden yhteisvaikutukseen linnoitusrakenteiden säilyttämisessä, Ha-
minasalmenpaasin kaavamerkintään, jonka merkinnän voisi muuttaa 
muotoon VR/s, jolloin lintuluodon rooli uhanalaisten lajien pesimäpaik-
kana korostuisi sekä luonnonsuojelualuemerkinnän laajentamiseen, 
luontomatkailuun liittyvien merkintöjen sisältöihin ja rajauksiin, venesa-
tama-alueen laajuuteen, Pukkisaaren merkintöihin, Kuninkaansaaren 
luontomatkailun merkintöihin, huollon alueeseen sekä alueiden käyttö-
tarkoituksiin. 

Kulttuurihistoriallisten arvojen osalta kannanotot kohdistuivat yleisesti 
merkintöjen sisältöihin, erityisesti kulttuuriperinnön säilymisen täsmen-
tämiseksi, muinaismuistolain soveltamiseen, uudisrakentamisen mää-
rään ja laatuun, sekä sen ohjaamiseen; esitettiin kiinteiden muinais-
jäännösten ja muiden arkeologisten kohteiden kokoamista luetteloon ja 
lisättäväksi kaavan liitemateriaaliksi kartalle sekä vedenalaisen kulttuu-
riperinnön selvityksen loppuun saattamiseen. 

Lisäksi kannanotot kohdistuivat saarille kohdistuvaan tulvariskiin sekä 
alimpiin suositeltuihin rakentamiskorkoihin, vuoden 2016 aikana järjes-
tettyyn ideakilpailuun, vesihuollon kehittämistarpeisiin ja HSY:n rooliin 
vesihuollon järjestämisessä, Santahaminan suoja-alueeseen, ampuma-
toiminnan melualueeseen, maastossa sijaitseviin räjähteisiin, alueella 
sijaitseviin mahdollisiin kaapeleihin sekä tuulivoimaloiden sijoittamiseen 
sekä ylemmän tason kaavojen ohjausvaikutukseen ja niistä poikkeami-
sen perusteluihin, kulttuuriympäristön puutteelliseen kuvaukseen, uu-
disrakentamisen määrän esittämiseen ja vaikutuksiin, määräyksien si-
sältöihin ja kehittämiseen sekä pesimäluotojen määräyksiin.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, 
että kaavatyön edetessä merkintöjä ja määräyksiä kehitetään annettu-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/2018 6 (7)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/10
27.11.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

jen kannanottojen pohjalta ja rinnakkain valmistelussa olevan luonnon-
suojelualuepäätöksen kanssa. Alueelle on laadittu teknisen huollon ra-
kentamisselvitys, jossa on tarkasteltu myös vesihuollon rakentamista. 

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kohdistuivat alueella 
aiemmin olleisiin yksityisiin omaisuuksiin, luontoarvoihin, historiallisiin 
arvoihin sekä kulkemisen ohjaamiseen turvallisille ja em. arvot huomioi-
ville alueille. Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että 
suurin osa alueesta on merkitty suojelumerkinnöin luonto- sekä kulttuu-
riarvot huomioiden. Kirjallisia mielipiteitä saapui 4 kpl. Lisäksi suullisia 
mielipiteitä on esitetty puhelimitse. 

Luonnosaineiston erillisen nähtävilläolon yhteydessä saatu mielipide 
kohdistui luonnonsuojelualueen rajauksiin ja annettuihin merkintöihin. 
Mielipide on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että alueiden ra-
jauksia ja merkintöjä on tarkennettu kaavatyön edetessä. Kirjallisia mie-
lipiteitä saapui 1 kpl. 

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Asemakaavoituspalvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraa-
vilta tahoilta: 

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin Satama Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Liikennevirasto
 Museovirasto
 Metsähallitus
 Puolustusvoimat
 Suomenlinnan hoitokunta
 Uudenmaanliitto
 Uudenmaan ELY-keskus
 ICOMOS ry
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 sekä muut mahdolliset tahot.
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Kaupunki käynnistänee kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) teke-
män päätöksen mukaisen maankäyttösopimusmenettelyn maanomista-
jan kanssa.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi
Jouni Heinänen, tiimipäällikkö, maisemasuunnittelu, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavaehdotuksen nro 12560 kartta, päivätty 27.11.32018
4 Asemakaavaehdotuksen nro 12560 selostus, päivätty 27.11.2018
5 Havainnekuvat, 27.11.2018
6 Tilastotiedot
7 Vuorovaikutusraportti 27.11.2018
8 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Mielipidekirjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola (kuulutus), Lindén


