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Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
aloitteesta, joka koskee Rysäkarin siirtämistä Espooseen (b-asia)

HEL 2016-010713 T 00 00 00

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kaupunkisuunnittelulautakun-
nalta liittyen kuntarajan siirtämiseen Helsingin lounaispuolella. Rysäka-
rin Linnake Oy ja saaren asukas ********** toivovat valtion siirtävän kun-
tarajaa Rysäkarin osalta Espoon puolelle.

Rysäkari sijaitsee Helsingin ulkosaaristossa Espoon rajan tuntumassa. 
Rysäkari on noin 10 ha kokoinen entinen sotilassaari ja yksi Helsingin 
edustalle perustetun merilinnoitusketjun saarista ensimmäisen maail-
mansodan ajalta. Meripuolustusjärjestelmään liittyvät linnoitteet ja ra-
kennelmat ovat muinaismuistolain rauhoittamia muinaisjäännöksiä. Ry-
säkari on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö RKY osana 
Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteita. Muita linnoitusketjun 
saaria Helsingin edustalla ovat mm. Itäinen Pihlajasaari, Suomenlinna, 
Vallisaari, Kuninkaansaari, Santahamina, Itä-Villinki, Isosaari, Kuiva-
saari, Harmaja ja Katajaluoto sekä Espoossa Miessaari. 

Rysäkari on ollut Suomen puolustusvoimien hallussa vuodesta 1922 
vuoteen 2010. Saarella oli sotilaallinen rooli myös toisen maailmanso-
dan aikana osana rannikon puolustusta. Saaren nykyinen omistaja on 
Rysäkarin Linnake Oy, jonka tavoitteena on kehittää saarta matkailu-
saarena.

Voimassa olevassa yleiskaavassa 2002 Rysäkari on sotilasalue, jonka 
reunassa on pieni luonnonsuojelualue. Kaupunginvaltuuston hyväksy-
mässä Helsingin uudessa yleiskaavassa 2050 saari on merkitty merelli-
sen virkistyksen ja matkailun alueeksi. Kaavamääräyksen mukaan 
aluetta kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja 
kulttuurialueena, joka kytkeytyy mantereen virkistys- ja viheralueisiin. 
Merkintä sisältää loma-asumisen ja matkailun alueita. Yleiskaavaan liit-
tyvän Merellinen Helsinki teemakartan mukaan Rysäkariin on merkitty 
lisäksi vesiliikenteen yhteystarve sekä vesiliikenteen yhteyspiste.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on valmisteilla Merellisen Helsingin 
yleissuunnitelma, joka on osa yleiskaavan toteuttamisohjelmaa. Yleis-
suunnitelman tavoitteena on merellisten alueiden kehittyminen ja 
maankäytön suunnittelu hallittuna kokonaisuutena. Suunnittelua teh-
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dään yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien ja merellisten toimijoi-
den kanssa. Erityisesti on tarkoitus parantaa saariston saavutettavuutta 
ja kehittää vesiliikennettä. Myös saariston huoltoa ja infraa suunnitel-
laan työssä kokonaisvaltaisesti. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt Rysäkarin alustavaa asemakaa-
vasuunnittelua vuoropuhelussa Rysäkarin Linnake Oy:n kanssa vuo-
desta 2011 lähtien. Alustavassa asemakaavaluonnoksessa Rysäkari 
on merkitty pääosin matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi. 
Olemassa olevista rakennuksista osa suojellaan, osa säilytetään ja osa 
on mahdollista korvata uudisrakennuksilla. Kaavaluonnokseen on mer-
kitty muinaismuistoalueet ja luonnonsuojelualue. 

Kaavatyö on toistaiseksi keskeytynyt maanomistajan ilmoitettua, että 
kaavaa ei kohteessa pidä tai kannata suunnitella ennen kuin hän saa 
vastauksen, miten elämisen ja elinkeinonharjoittamisen perusedellytyk-
set tullaan toteuttamaan kohteessa saaristolain hengessä, eli miten 
sähkön saanti, vesihuolto ja satama-asia hoidetaan kaupungin toimes-
ta. Rysäkarin alueella uudisrakentamisen sovittaminen valtakunnalli-
sesti merkittävään kulttuuriympäristöön edellyttää huolellista suunnitte-
lua. Tästä syystä alueen omistajalta on toivottu asemakaavan laatimi-
sen pohjaksi hakemusta, josta ilmenisivät hänen tavoitteensa alueen 
kehittämiseksi. Kaupunkisuunnitteluvirastolla on valmius jatkaa Rysä-
karin kaavoitustyötä, mutta maankäytön ohjaus Rysäkarin osalta ei il-
man maanomistajan myötävaikuttamista ole tarkoituksenmukaista.

Helsingin strategiaohjelman tavoitteena on yritystoiminnan, matkailun 
ja vapaa-ajan mahdollisuuksien kehittymisen edistäminen ranta-alueilla 
ja saaristossa sekä vesiliikenteen kehittymisen edistäminen. Myös Ry-
säkarin kehittäminen matkailu- ja virkistyssaarena on kaupungin intres-
seissä. Saari on osa Helsingin edustan merilinnoitusketjua, jonka saa-
rista mm. Vallisaari, Kuninkaansaari, Isosaari, Kuivasaari ja Itä-Villinki 
ovat vapautumassa tai jo vapautuneet puolustuskäytöstä ja joiden 
avaamista virkistys- ja matkailutoimintaan kaupunkisuunnitteluvirastos-
sa parastaikaa suunnitellaan. 

Kaupungin kehittämisessä toimitaan yhdenvertaisuusperiaatteen mu-
kaisesti. 

Edellä mainituin perustein kaupunkisuunnittelulautakunta ei pidä kunta-
rajan siirtoa alueen kehittämisen kannalta tarpeellisena.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö



Helsingin kaupunki Esityslista 39/2016 3 (3)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Ykp/2
13.12.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2100 Kansakoulukatu 3 +358 9 310 1673 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkisuunnittelu@hel.fi www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu FI02012566

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 21.12.2016 mennessä.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


