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Asia HELSINKI, Laajasalon itärannan alueen asemakaavan muutos

Helsingin kaupunki on antanut Museovirastolle mahdollisuuden lausua Laajasalon 
itärannan suunnitteluperiaatteiden luonnoksesta. Suunnitteluperiaatteiden pohjalta 
valmistellaan alueen asemakaavan muutosta. Museovirasto on tutustunut aineistoon 
vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelun näkökulmasta. Maassa sijaitsevan arkeologisen 
perinnön ja rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntijana Helsingissä toimii Helsingin
kaupunginmuseo.

Laajasalon itärannan suunnitteluperiaatteiden tarkoituksena on määritellä alueen 
tulevaisuuden kehittämistavoitteet ja pääsuuntaviivat. Suunnitteluperiaatteiden 
käsikirjoituksessa mainitaan alueen kehittämistavoitteina olevan virkistysalueita yhdistävän 
merenrantareitin toteuttamisen, liikunta-aluekokonaisuuden kehittämisen sekä alueelle
sopivien virkistystoimintojen sijoittamisen. Nämä kerrotaan toteutettavan alueen luonto-, 
maisema- ja kulttuuriarvot huomioiden. Lisäksi tutkitaan Sarvaston valkaman 
venesatamatoimintojen kehittämistä sekä suunnittelualueen täydennysrakentamista.

Laajasalon alueella asutus on alkanut jo keskiajalla, ja suunnittelualueella sijaitsee Degerön 
kartano, joka on syntynyt 1600-luvun puolivälissä. Suunnittelualueella ei ole tehty 
vedenalaisen kulttuuriperinnön inventointia. Edellä mainitun perusteella Museovirasto 
toteaa, että mikäli alueelle suunnittelun edetessä mahdollistetaan muuttuvaa ja kasvavaa 
vesialueen käyttöä, kuten uusien laitureiden ja siltojen rakentamista sekä rannan 
muokkausta ja täyttöjä, tulee alueella tehdä vedenalaisen kulttuuriperinnön inventointi.
Inventointi tuottaa tiedon siitä, tuleeko kaavahanke koskemaan vedenalaisia 
muinaisjäännöksiä. Mikäli inventoinnissa havaitaan vedenalaisia muinaisjäännöksiä, niiden 
huomioimisesta muinaismuistolain mukaisesti neuvotellaan ja sovitaan Museoviraston 
kanssa.

Yli-intendentti Helena Taskinen

Intendentti Piritta Häkälä
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LAAJASALON ITÄRANTA, HSY:N KANNANOTTO SUUNNITTELUPERIAATTEISIIN

Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelussa valmistellaan asemakaavoituksen
pohjaksi Laajasalon itärannan suunnitteluperiaatteita. Suunnittelualue ulottuu Repo-
salmentien eteläpuoliselta alueelta Jollaksen Puuskaniemeen asti pitkin merenrannan
virkistysalueita sekä niiden tuntumassa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää kannanottonaan asi-
asta seuraavaa:

Alueella sijaitsee käytössä olevia vesihuoltolinjoja ja jätevedenpumppaamoita, jotka
tulee huomioida kaavoituksessa. Kaavoituksen yhteydessä tulee selvittää mahdolli-
sen uuden vesihuollon tarve ja sen kustannukset sekä huomioida riittävät tilavarauk-
set vesihuollon putkille ja laitteille. Vesihuoltolinjat tulee pyrkiä sijoittamaan yleisille
alueille ja mahdollisten johtokuja-aluevarausten tarve tulee selvittää. Mikäli alueen
maankäytön muutokset aiheuttavat merkittävää muutostarvetta olemassa oleville ve-
sihuoltojärjestelmille, tulee ratkaisuja miettiä ja niistä sopia yhdessä HSY:n kanssa.
Alustava vesihuollon yleissuunnitelma kustannusarvioineen tulee laatia kaavoituksen
yhteydessä ja esittää kaavaselostuksen osana.

Yhteyshenkilönä toimii alueinsinööri Sini Lehtonen, p. 09 1561 3054.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Jukka Saarijärvi
yksikön päällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tiedoksi HSY:n kirjaamo
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Aihe: Laajasalon itärannan suunnitteluperiaatteiden luonnos

Hei,

HSL:llä ei ole Laajasalon itärannan alueen suunnitteluperiaatteiden luonnoksesta uutta lausuttavaa.

Ystävällisin terveisin,
Eeva Vesaoja
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