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Ksv 0836_1, karttaruutu 667788-99 (Kslk dnro 2005-4017)

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 19.1.2016 päivätyn 20. kaupunginosaa (Länsisatama) ja 53. kau-
punginosaa (Ulkosaaret) koskevan Hernesaaren osayleiskaavaeh-
dotuksen nro 12385 hyväksymistä.

Samalla lautakunta päätti

 asettaa ehdotuksen nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen 19 §:n mukaisesti

 antaa Vuorovaikutusraportti II:n, päivätty 19.1.2016, mukaiset vasti-
neet esitettyihin mielipiteisiin

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

 edellyttää, että valmistelua jatketaan venesataman osalta siten, että 
alueelle suunnitellaan huomattavasti pohjaesitystä pienempi vene-
satama, joka vastaa helsinkiläisten veneilijöiden tarpeita, ei sisällä 
jättimäisiä merentäyttöjä eikä tuki veneilyväyliä tai kilpapurjehdusra-
toja. Suunnittelu toteutetaan normaalissa kaavoitusprosessissa yh-
teistyössä purjehduskilpailujen järjestäjien, vesibussiyrittäjien, Hel-
singin Sataman ja liikenneviraston kanssa.

Käsittely

26.01.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Nuutti Hyttinen: Lautakunta edellyttää, että valmistelua jatketaan vene-
sataman osalta siten, että alueelle suunnitellaan huomattavasti pohjae-
sitystä pienempi venesatama, joka vastaa helsinkiläisten veneilijöiden 
tarpeita, ei sisällä jättimäisiä merentäyttöjä eikä tuki veneilyväyliä tai kil-
papurjehdusratoja. Suunnittelu toteutetaan normaalissa kaavoituspro-
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sessissa yhteistyössä purjehduskilpailujen järjestäjien, vesibussiyrittä-
jien, Helsingin Sataman ja liikenneviraston kanssa.

Kannattaja: Pekka Buttler

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Lautakunta edellyttää, että valmistelua jatketaan venesata-
man osalta siten, että alueelle suunnitellaan huomattavasti pohjaesitys-
tä pienempi venesatama, joka vastaa helsinkiläisten veneilijöiden tar-
peita, ei sisällä jättimäisiä merentäyttöjä eikä tuki veneilyväyliä tai kilpa-
purjehdusratoja. Suunnittelu toteutetaan normaalissa kaavoitusproses-
sissa yhteistyössä purjehduskilpailujen järjestäjien, vesibussiyrittäjien, 
Helsingin Sataman ja liikenneviraston kanssa.

Jaa-äänet: 4
Hennariikka Andersson, Matti Niiranen, Risto Rautava, Osmo Soinin-
vaara

Ei-äänet: 5
Pekka Buttler, Nuutti Hyttinen, Jape Lovén, Elina Moisio, Heta Välimäki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä varajäsen Nuutti Hyttisen vastaehdotus 
voitti esittelijän ehdotuksen äänin 5-4.

19.01.2016 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37146

sanna.ranki(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi
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Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403
juha-pekka.turunen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 24.04.2012 § 80
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Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan 
lausunnon:

Lautakunta pitää hyvinä ehdotuksen liittyviä hahmotelmia vesiurheilu-
keskuksesta ja uudesta venesatamasta (W/LV) sekä veneilyyn liittyvis-
tä kaupallisista tiloista (P/TY). Asuntorakentamisen itäpuolelle, meren-
rantaan, osoitettu 6 hehtaarin puisto on virkistykseen hyvä, mutta tuuli-
nen paikka. Puistoalueelle on ehdotuksen ilmakuvasovituksessa esitet-
ty uimala. Lautakunta pitää uimapaikkaa hyvänä, mutta haluaa huo-
mauttaa että uimalaan tulee esittää erillisrahoitus. Uimalaa ei voida to-
teuttaa liikuntatoimen raamin puitteissa.

Lentotoiminnan turvallisuuden edellyttämää mereen tehtävää laajaa 
madallustäyttöä ei liikuntalautakunta pidä mahdollisena. Täyttö estää 
isojen alusten ja purjeveneiden pääsyn tärkeälle vesialueelle. Aluetta 
tulisi voida käyttää aktiivisesti mm. purjehduskilpailuiden rata-alueena.

Koko aluetta koskevana huomautuksena todettakoon, että venesata-
mien välittömään läheisyyteen on saatava riittävästi veneiden talvisäily-
tyspaikkoja sekä riittävästi veneilijöille osoitettuja autojen pysäköinti-
paikkoja. Myöhemmissä vaiheissa tulisi tutkia onko mahdollista sijoittaa 
joitain veneitä talvisäilytykseen alueelle, joka palvelee kesäisin sata-
man bussiliikenteen pysäköintialueena. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723


