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Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

04.12.2018 Pöydälle

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Meri Louekari, tiimipäällikkö 
Kati Kiyancicek, tiimipäällikkö Jouni Heinänen ja projektipäällikkö Mint-
tu Perttula. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Tuomas Rantanen: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

27.11.2018 Pöydälle

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

Rakennusvirasto 16.8.2016
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa ase-
makaavaluonnoksesta (asemakaavan muutoshakemus Suomenlinnan 
RNro 91-432-6-4 ja RNro 91-424-4-1 M, Vallisaari ja Kuninkaansaari), 
26.8.2016 mennessä.

Asemakaavanmuutosalue on Metsähallituksen hallinnassa. Asemakaa-
valuonnoksessa suuri osa saarista on suojeltu SL-merkinnällä. Luon-
nonsuojelumääräystä tulee tarkentaa niin, ettei se estä kulttuurihisto-
riallisen alueen maisemanhoitoa. Linnoitusalue ja sen kasvillisuus liitty-
vät oleellisesti toisiinsa. Kasvillisuuskerrokset ovat osa linnoitteiden ra-
kenteita, ja oikeanlaisen biotoopin ylläpitäminen hoitamalla on välttä-
mätöntä linnoitteiden ylläpidon kannalta. Linnoitusalueet ovat tyypilli-
sesti avoimia ja kaavamääräyksissä tulee esittää avoimena pidettävät 
alueet.

Rakennusvirasto 27.8.2015

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 5.8.2016
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Kiinteistöviraston geotekninen osasto on ohjannut nelivuotisen tutki-
mushankeen, jonka tarkoituksena on auttaa arvioimaan ranta-alueiden 
tulvariskejä entistä tarkemmin. Ilmatieteen laitoksen toteuttamassa tut-
kimushankkeessa tehtiin aalto-, tuuli- ja vedenkorkeusmittauksia, joita 
yhdistettiin matemaattisiin aaltomalleihin. Tulosten avulla on luotu kar-
tasto "Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 
2020, 2050 ja 2100". Kartastossa on otettu huomioon Ilmatieteen lai-
toksen arviot siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa tulevaisuudessa 
meriveden korkeuteen. Vedenkorkeus- ja aaltoilutietoja tarvitaan, jotta 
rantarakentamiselle voidaan määritellä turvalliset korkeudet, joiden ylä-
puolelle merivesi ei nouse. Avomereltä rantautuvaan aaltoiluun vaikut-
tavat merenpohjan ja saariston muoto sekä paikalliset tuuliolosuhteet. 
Jokaiselle mittauspaikalle määriteltiin mahdollisten aallon- ja vedenkor-
keuksien skaala ja eri korkeuksien esiintymistodennäköisyydet. Tiedot 
yleistettiin Helsingin muihin ranta-alueisiin käyttämällä aaltomalleja. 
Näin saatiin luotua entistä tarkempi turvallisten rakentamiskorkeuksien 
kartta, joka on Suomessa ensimmäinen laatuaan. Kartta on luotu muun 
muassa kaavoittamisen avuksi.
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Aaltolaskelmat tehtiin kahdella erityyppisellä aaltomallilla - refraktiomal-
lilla ja pienihilaisella WAM-aaltomallilla - joita on mahdollista kehittää 
mittaustietojen avulla yhä paremmin Suomen oloihin soveltuviksi. Tutki-
joiden mukaan luotettavin tapa turvallisten rakentamiskorkeuksien 
määrittelyyn vaihtelee alueittain ja monissa paikoissa tuuli- ja aaltoilu-
mittauksia on kannattavaa tehdä jatkossakin.

Saarten etelänpuoleisella rannalla yhtenäinen ns. vihreä vesi nousee 
ennusteen mukaan enimmillään noin tasolle +5 (N2000) ja saarten 
pohjoispuolella noin tasolle +3.7 (N2000).

Kiinteistöviraston geotekninen osasto jatkaa aaltoilututkimusta yhteis-
työssä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Suomenlinnan edustalle perustet-
tiin huhtikuussa 2016 pysyvä aallonkorkeuden mittausasema, johon ol-
laan kytkeä korkeasta aallokosta varoittava hälytysjärjestelmä vesibus-
si- ja pienveneliikennettä varten.

Alla on linkkejä, jotka on syytä liittää asemakaavaluonnoksen valmiste-
luun:

Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 2020, 2050 
ja 2100 (pdf):

http://www.hel.fi/static/kv/turvalliset-rakentamiskorkeudet.pdf

Helsingin rantojen turvalliset rakentamiskorkeudet kartalla:

http://www.hel.fi/static/kv/Geo/Vesi/Poijut.html

Merkitsevä aallonkorkeus:

http://www.hel.fi/static/kv/Geo/Vesi/Kartta.html

Helsingin lähivesien viimeisimmät säähavainnot:

http://www.hel.fi/static/kv/Geo/Vesi/Yhteenveto.htm

Lisätiedot
Ilkka Vähäaho, osastopäällikkö, puhelin: 310 37811

ilkka.vahaaho(a)hel.fi
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