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TIIVISTELMÄ
Asemakaava (kaavaratkaisu) koskee Vallisaarta ja Kuninkaansaarta sekä näiden vieressä olevia pienempiä saaria ja luotoja
Suomenlinnan ja Santahaminan välissä.
Tavoitteena on saarten kulttuurihistoriallisesti ja luonnon kannalta
arvokkaiden kohteiden suojeleminen sekä muuttaminen luontomatkailuun siten, että alueen arvot eivät vaarannu. Alueelle on
suunniteltu luontomatkailua tukevaa rakentamista kuten palveluita, majoitustiloja, työtiloja sekä venesatama.
Alueen pinta-ala on 280 ha. Uutta kerrosalaa on 23 010 k-m2.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että saarien arvokkaat luonto- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet
suojellaan ja merellisten virkistysalueiden määrä kasvaa Helsingissä.
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.
ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet
Tavoitteena on kehittää aluetta Helsingin saariston merkittävänä
luontomatkailun kohteena siten, että alueen arvot luonnonsuojelukohteena ja arvokkaana kulttuurihistoriallisena ympäristönä eivät
vaarannu. Kaavaratkaisu mahdollistaa alueelle luontomatkailua
tukevaa liike-, työtila- sekä majoitusrakentamista uudisrakennuksiin sekä olemassa oleviin rakennuksiin. Uudisrakentaminen painottuu Vallisaaren koillisosaan kyläalueelle sekä Kuninkaansaaren pohjoisrannalle.
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että alueen tunnistettavaa identiteettiä vahvistetaan, merellistä Helsinkiä vahvistetaan sekä Helsinkiläisille varataan alueita virkistykseen ja liikuntaan.
Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on 280 ha.
Kaavaratkaisun myötä alueen kerrosala kasvaa 23 010 k-m2.
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Vallisaari ja Kuninkaansaari ovat entistä sotilasaluetta. Saarten
itäpuolella on Santahamina ja länsipuolella Suomenlinna. Vallisaaren ja Kuninkaansaaren linnoittaminen käynnistyi Krimin sodan aikoihin vuonna 1853 ensimmäisillä maarakenteisilla valleilla.
Linnoitusta vahvistettiin sodan jälkeen kasematein varustetuilla
linnoituslaitteilla. Nopeasti kehittyvän asetekniikan vuoksi linnoituksia uudistettiin jatkuvasti tulevina vuosina. Saarten pattereiden
nykyinen ulkoasu on valmistunut 1900-luvun alkuun mennessä.
Itsenäisyyden aikana saarten toiminta puolustuslinnakkeena jatkui. Ammusvarastojen ohella saarilla on ollut mm. ammuslataamo, kemiallinen laboratorio sekä kaasunaamarikorjaamo. Kuninkaansaaressa on toiminut merivartioasema. Heinäkuussa 1937
tapahtunut räjähdysonnettomuus tuhosi rakennuksia ja tappoi
12 ihmistä. Onnettomuudessa ympäristöön levisi ammustarvikkeita, joista osa on edelleen maaperässä aiheuttaen haasteita tulevalle käytölle. Puolustusvoimat on poistunut saarilta vuoden
2015 aikana.
Saarten hallinta on luovutettu Metsähallitukselle vuoden 2015 aikana. Metsähallituksen tavoitteena on kehittää aluetta merkittävänä luontomatkailun kohteena siten, että alueen arvot luonnonsuojelukohteena ja arvokkaana kulttuurihistoriallisena ympäristönä eivät vaarannu.
Saarilla on runsaasti kulttuurihistoriallisesti arvokkaita suojeltavia
linnoituslaitteita, kulttuurihistoriallisesti arvokasta maisemaa sekä
arvokasta luontoympäristöä. Alueen luonnonympäristön kannalta
arvokkaat alueet on esitetty suojeltavaksi luonnonsuojelulain perusteella. Saarilla on muinaismuistolain suojaamia arkeologisia
kohteita. Myös saarta ympäröivillä vesialueilla on vedenalaisia arkeologisia kohteita. Saarten rakennuskanta on osin huonokuntoista, mutta kulttuurihistoriallisesti arvokasta. Alueella on muutamia käyttökuntoisia rakennuksia.
Saarten topografia on hyvin vaihtelevaa ja voimakaspiirteistä. Vallisaaren Aleksanterinpatterilla on Helsingin saariston korkein
kohta.
Luonnonsuojelualue (SL)
Saarten luonnonsuojelun kannalta merkittävimpiä arvoja sisältävät alueet on merkitty SL-alueeksi. Alueella on merkittäviä luontoarvoja. Alue on osa linnoitushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti
ja maisemakuvallisesti arvokasta kokonaisuutta.
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Alueiden rajaus vastaa Metsähallituksen tekemää esitystä alueen
rauhoittamiseksi luonnonsuojelulain nojalla. Alueiden sisällä on
myös kulttuurihistorian kannalta arvokkaita linnoituslaitteita, rakennuksia ja rakenteita. Alueella on muinaismuistolain rauhoittamia rakennuksia, rakennelmia, linnoitteita sekä kulttuurikerroksia.
Aluetta koskevista toimenpiteistä on neuvoteltava luonnonsuojelulain perusteella luonnonsuojelusta vastaavan viranomaisen
kanssa ja kulttuuriperinnön ja muinaismuistojen osalta lisäksi museoviranomaisen kanssa. Uutta kerrosalaa on osoitettu oleviin rakennuksiin 260 k-m2.
Rakennussuojelualue (SR)
Saarten kulttuurihistoriallisesti arvokkaat linnoituslaitteet sekä rakennuksia sisältävät alueet on merkitty SR-alueeksi. Linnoitushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti, maisemakuvallisesti ja luonnonympäristön kannalta arvokasta kokonaisuutta tulee hoitaa niin,
että sen arvot ja ominaispiirteet säilyvät.
Alueella on muinaismuistolain rauhoittamia rakennuksia, rakennelmia, linnoitteita sekä kulttuurikerroksia. Aluetta koskevista toimenpiteistä on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa.
Alueiden sisälle on käyttötarkoituksia osoitettu osa-aluemerkinnöin. Saareen tuleva toiminta ja uusi rakentaminen on osoitettu
pääasiassa rm-alueille. Uutta kerrosalaa on osoitettu 19 605 k-m2.
Suurin osa kerrosalasta on osoitettu uudisrakennuksiin. Linnoituksissa olevia tiloja voi osoittaa luontomatkailun käyttöön, vaikka
niille ei ole osoitettu kerrosalaa.
Osa-aluemerkinnöillä on osoitettu alueen osia, joita käsitellään
puistoalueena (vp) ja puistoalueena, jossa ympäristöä tulee hoitaa alueen historiallisen linnoitusluonteen mukaisena (vp/s). Vallisaaren kylän kallio- ja vallialuetta tulee käsitellä virkistysalueena
ja hoitaa niin, että maisema säilyy pääosin avoimena (vl/a).
SR-alueelta on osoitettu myös kaksi luonnontilaisen kaltaisena
säilytettävää virkistysalueena käsiteltävää alueen osaa (vl/s).
Vallisaaren kylään, Kasarmipolun päätteeseen, rakennetaan alueen toiminnalliseksi sydämeksi aukiomaisesti käsiteltävä alueen
osa, jolla sijaitsevia kasarmirakennusten kivijalkojen jäänteitä tulee hyödyntää osana uutta suunnitelmaa (au). Aukion ympärille
sijoittuu säilytettäviä rakennuksia ja merkittävin keskittymä uutta
kerrosalaa.
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Suojelualue (S)
Alue sisältää monipuolisesti arvokkaita kulttuuri- ja luonnonympäristöjä. Aluetta tulee hoitaa niin, että sen arvot ja ominaispiirteet
säilyvät.
Suojelualueelle sijoittuu Vallisaaren pääsatama Torpedolahden
rannalla sekä Kuninkaansaaren pohjoisrannan majoitusalue. Kerrosalaa on rm-alueilla Kuninkaansaaressa 3 100 k-m2. Pukkisaaressa sijaitsee rm-alueella yhdistyskäytössä oleva mökki 45 k-m2.
Kuninkaansaaren rm-alueet tulee rakentaa pienipiirteisesti maastonmuotoja ja luontoa säästäen. rm-1 alue on tarkoitettu majoitusalueen toimintaa tukevaa rakentamista varten. rm-2 alueella yksittäisen rakennusten koko on rajoitettu enintään 50 k-m2:iin. rm-3
rakennusalalla yksittäisen rakennuksen koko on rajoitettu enintään 100 k-m2:iin.
Niitä osia Kuninkaansaaren majoitusalueesta, joita ei ole osoitettu
rm-alueiksi, tulee käsitellä virkistysalueena ja ympäristö pyrkiä
säilyttämään luonnontilaisen kaltaisena.
Vesialue (W/s)
Saaria ympäröivä vesialue on kulttuurihistorian kannalta merkittävää vesialuetta, jossa sijaitsee muinaismuistolain rauhoittamia vedenalaisia muinaisjäänteitä. Ennen alueella tehtäviä vesirakennustöitä on selvitettävä, vaikuttaako työ vedenalaisiin muinaisjäännöksiin. Aluetta koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä on
neuvoteltava museoviranomaisen kanssa. Laitureiden ja aallonmurtajien tulee olla kelluvia.
Liikenne
Lähtökohdat
Vallisaaren länsipuolella on kauppamerenkulun väylä ja saarilla
sijaitsee merenkulun turvalaitteita.
Saarille ei ole pääsyä yleisellä ajoneuvoliikenteellä. Maanomistaja
hoitaa tarvittavan huoltoliikenteensä itse.
Kaavaratkaisu
Kaavaratkaisu ei vaikuta kauppamerenkulun väyliin. Väylien läheisyyteen tai vaikutusalueelle ei osoiteta laituripaikkoja, eikä uimapaikkoja. Merenkulun turvalaitteiden näkyvyyteen ei vaikuteta
maankäytön suunnittelulla. Näkyvyyden turvaamiseksi on turvalaitteiden ympärille osoitettu alueita, jotka on pidettävä avoimina.
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Kaavaan ei ole merkitty katuja. Kulkuyhteydet on merkitty alueen
osina. Vallisaaren pohjoisrannalla sekä itärannalla on laiturit, joihin järjestetään vesibussiyhteys vierailijoita varten. Kukisalmen
puolella on vierasvenesatama.
Saaren sisäistä huoltoliikennettä varten on osoitettu reitit Vallisaaren päälaitureilta kyläalueelle, Vallisaaren päänähtävyysalueille
sekä Kuninkaansaaren majoitusalueelle.
Saarten ja mantereen välinen huoltoliikenne voi käyttää kolmea
satamaa: Vallisaaren pohjoisrannan Kivilaituria, Luotsilaituria tai
itärannan Torpedolaituria. Satama-alueilla olevia kiinteitä laitureita
voi kehittää saaren vesiliikenteen tarpeisiin.
Saaren rakennusoikeus ei oikeuta ilman erillistä sopimusta autotai venepaikkoihin mantereella.
Palvelut
Lähtökohdat
Alueella ei ole Puolustusvoimien käytön jäljiltä palveluita. Saarten
käytön avaamiseksi alueelle on järjestetty väliaikaisia kahvilapalveluita ja muuta matkailua palvelevaa toimintaa.
Kaavaratkaisu
Suunnittelualueella suurin osa kerrosalasta on osoitettu luontomatkailua tukevaa rakentamista varten. Saarille voi rakentaa kahviloita, ravintoloita ja muita matkailua palvelevia rakennuksia. Vallisaaren ja Kuninkaansaaren väliin on merkitty vierasvenesataman alue.
Esteettömyys
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta vaativaa maaston
sekä suojeltavien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden linnoituslaitteiden takia. Linnoituslaitteiden esteettömyyttä pyritään parantamaan kulttuurihistoriallisten arvoja menettämättä. Osa linnoituslaitteista ovat kaavan laatimisen aikana olleet vaarallisia, ja liikkumisen turvallisuuden lisäämiseksi alueelle rakennetaan kaiteita
putoamisen estämiseksi.
Luonnonympäristö
Lähtökohdat
Alue on luontoarvoiltaan poikkeuksellinen. Luonnon monimuotoisuuden runsauden taustalla on vaihtelevien maastonmuotojen,
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pitkään jatkuneen kulttuurivaikutuksen ja vähäisen kulutuksen lisäksi kasvillisuuden kannalta edullinen kallioperä.
Luontoarvoiltaan saaret ovat Helsingin arvokkaimpia saaria. Alueella on runsaasti luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita ja alueita. Merkittävimmät luontotyypit ovat lammet
ja niitä ympäröivät kosteikot, linnoitusniityt ja -kedot, kalliokedot ja
merenrantaniityt. Kaupungin ympäristökeskuksen ylläpitämässä
luontotietojärjestelmässä Vallisaaren lounaisosat, Vallisaaren
kaakkoinen patteri ja etelä-Vallisaaren keskinen patteri, Vallisaarenlampi ympäristöineen sekä Kuninkaansaaren keskipatteri ovat
kasvillisuuden kannalta hyvin arvokkaita (luokka I). Vallisaaren
koillisosan kallio- ja vallialue sekä luoteisosan kallioniitty ja kaakkoislahden perukka sekä Kuninkaansaaren kalliosuo ovat huomattavan arvokkaita kasvillisuusalueita (luokka II). Vallisaari on
lintujen kannalta tärkeä alue. Erityisen arvokkaita kohteita siellä
ovat koillisosan ketoalue ja saaren rehevät metsät. Kuninkaansaaren kallioinen pohjoiskärki on kohtalaisen arvokas. Myös Kukisaari ja Pukkisaari ovat kasvillisuuden kannalta arvokkaita ja Haminasalmenpaasi linnuston kannalta tärkeä alue.
Saarten hyönteislajisto on runsas ja niiltä tavataan useita uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja. Vallisaari ja Kuninkaansaari
ovat tärkeitä lepakkoalueita.
Kustaanmiekansalmen ranta-alueella on ainakin kaksi hiidenkirnua, jotka ovat geologisesti arvokkaita kohteita.
Kaupungin luontotietojärjestelmän tiedoissa on alueella yksi luonnonsuojelulain mukainen suojeltu luontotyyppi, Vallisaaren tervaleppäkorpi. Metsähallitus on selvittänyt alueen jäkälien, kääpien,
nilviäisten, kovakuoriaisten ja lepakoiden arvoja ja pitää yllä tietoa
alueen lajistosta ja luontotyypeistä. Tiedot ovat olleet käytettävissä suunnittelussa ja ne on huomioitu asemakaavoituksen
kanssa rinnan edenneessä luonnonsuojelulain nojalla tehtävien
rauhoituspäätösten valmistelussa ja luonnonsuojelualueiden rajauksissa.
Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa kaupunkiluonto-teemakartalla Vallisaari ja Kuninkaansaari ovat osa koko kaupungin
alueen niittyverkostoa ja metsäverkostoa.
Metsähallitus on tehnyt esityksen merkittävän osan alueesta rauhoittamiseksi luonnonsuojelulain nojalla.
Kaavaratkaisu
Luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden kannalta suojeltavaksi esitetyt alueet on merkitty asemakaavassa Luonnonsuojelualueiksi (SL). Myös SR- ja S-merkityillä alueilla on kohteita, jotka
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ovat luonnonympäristön kannalta arvokkaita. Alueita tulee hoitaa
niin, että niiden arvot ja ominaispiirteet säilyvät. Luonnonsuojelualueiden hoitoa ohjataan alueen rauhoituspäätöksellä.
Ekologinen kestävyys
Lähtökohdat
Alue on luonnon monimuotoisuuden kannalta koko kaupungin mittakaavassa arvokasta aluetta ja tärkeä osa Helsingin merellisen
virkistyksen ja kaupunkiluonnon verkostoja.
Kaavaratkaisu
Uudisrakentaminen on määrätty tehtäväksi pääasiassa puurakenteisena sekä puulla verhottuna. Olemassa olevat arvokkaat rakennukset suojellaan ja ne voidaan ottaa luontomatkailua tukevaan käyttöön. Merkittävä määrä luonnontilaista kasvillisuusaluetta (metsää, osin reheviä kasvupaikkoja) säilytetään ja uusi rakentaminen sijoittuu pääosin jo ennestään rakennetulle, kallioiselle alueelle.
Rakennussuojelukohteet
Lähtökohdat
Alueella on muinaismuistolain suojelemia kohteita, kulttuurikerroksia ja veden alaisia arkeologisia kohteita sekä kulttuurihistorian
kannalta arvokkaita linnoitteita, rakennuksia ja rakennelmia. Osa
rakennuksista on havaittavissa enää jäänteinä ja kivijalkoina. Alueen arkeologiasta, kulttuuriperinnöstä ja rakennuskannasta on
laadittu inventointeja, jotka on ollut käytettävissä suunnittelussa ja
jotka on otettu huomioon asemakaavan laadinnassa.
Kaavaratkaisu
Alueella olevat kulttuurihistorian kannalta arvokkaat alueet on
merkitty suojeltaviksi alueiksi Rakennussuojelualue (SR) tai Luonnonsuojelualue (SL). Myös Suojelualueet (S) liittyvät olennaisesti
kulttuurihistorian kannalta arvokkaisiin alueisiin. Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai sotahistoriallisesti arvokkaat rakennukset tai rakennelmat on merkitty suojeltavaksi sr-2 ja sr-3 -merkinnöillä.
Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa, eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät
rakennuksen arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.
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Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten
tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennusosien, julkisivujen, vesikaton, ikkunoiden, ulko-ovien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutusta vastaavasti. sr-3 suojeltujen rakennusten osalta korjauskelvottomat rakennukset voi korvata uudisrakennuksella, joka ottaa huomioon sijoittumisen maisemaan ja arvokkaaseen linnoitusympäristöön.
Kaavaan on merkitty sr-2 -rakennuksia 28 kappaletta ja sr-3 -rakennuksia kolme kappaletta.
Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai sotahistoriallisesti
huomattavan arvokkaat linnoituskokonaisuudet, linnoitteet tai niiden osat on suojeltu sr-l -merkinnöillä. Linnoitusta tai sen osaa ei
saa purkaa, eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät linnoituksen arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Alkuperäisiin linnoitusrakenteisiin kajoaminen edellyttää neuvotteluja museoviranomaisen
kanssa. Kaikki alkuperäiset ja linnoituksen käytön aikaiset rakenteet, rakennusosat, rakennusmateriaalit ja pintakäsittelyt on säilytettävä. Mikäli alkuperäisiä rakenteita joudutaan niiden huonon
kunnon johdosta uusimaan, on korjaukset tehtävä alkuperäistoteutusta vastaavalla tavalla.
Linnakkeisiin kuuluvat rakenteet, osat ja maavallit on suojeltu
merkinnällä sr/l, jolloin niiden hahmo tulee säilyttää.
Joitakin rakennusten säilyneitä kivijalkoja on osoitettu rakennuspaikoiksi uudisrakentamista varten siten, että kivijalka on säilytettävä ja sen voi ottaa käyttöön osana uudisrakennusta (sr-kj). Linnakkeiden olevia sisätiloja saa ottaa käyttöön luontomatkailua palvelevina tiloina.
Alueella on muinaismuistolain perusteella rauhoitettuja kohteita.
Maahan kajoaminen edellyttää neuvotteluja museoviranomaisen
kanssa. Vesialuetta koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä on
neuvoteltava museoviranomaisen kanssa.
Yhdyskuntatekninen huolto, korkealta merenpinnalta suojautuminen
Lähtökohdat
Kaava-alueella oleva yhdyskuntateknisen huollon verkosto on peräisin Puolustusvoimilta. Verkosto ei ole käytettävissä koko laajuudessa toteutuneeseen tulevaan käyttötarkoitukseen.
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Kaavaratkaisu
Alue on liitetty Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) toiminta-alueeseen ja on tarkoitus liittää mantereen vesi-, jätevesija sähköverkostoihin. Kaavassa on osoitettu varauksia johtokujia
varten olemassa oleville huoltoliikenteen reiteille varatuille alueille. Teknisiä laitteita ja rakennelmia saa sijoittaa lisäksi kaikille
alueille ottaen huomioon vaikutukset kulttuuriympäristöön ja luonnonympäristöön. Sijoittaminen edellyttää vaikutusten arviointia.
Alle +4 m (N2000) korkeustasolla sijaitsevien kohteiden rakentamisen ja käyttötarkoituksen muuttamisen suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä tulee ottaa huomioon ennusteet meriveden pinnankorkeuden nousemisesta ilmastonmuutoksen seurauksena.
Vallisaaren Lataamonmäelle on osoitettu yhdyskuntateknistä
huoltoa palvelevan toiminnan, rakennusten ja laitosten alueen
osa. Alueen on tarkoitus palvella saarten kunnostamista ja ylläpitoa.
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen
Lähtökohdat
Vallisaari ja Kuninkaansaari ovat kallioisia. Maaperä on suurilta
osin kitkamaata, kalliopaljastumia on paljon. Topografia on vaihtelevaa ja voimakaspiirteistä. Rinteillä on moreenikerrostumia, alavimmissa painanteissa on savea ja turvetta. Ihmisen toiminta näkyy muun muassa maa-aineksesta rakennetuissa linnoitusvalleissa. Puolustusvoimien toiminta saarilla sekä alueella tapahtuneet onnettomuudet ovat pilanneet alueen maaperää.
Kaavaratkaisu
Uutta rakentamista on osoitettu lähinnä Vallisaaren koillisosaan,
kallioiselle alueelle, jyrkimpiä rinteitä välttäen. Kaivaminen alueella on rajoitettua alueen muinaisjäännösten ja maaperässä
mahdollisesti olevien räjähtämättömien ammusten takia. Maaperän pilaantuneisuus ja kunnostustarve on selvitettävä ennen rakentamiseen ryhtymistä. Pohjasedimentin pilaantuneisuus on selvitettävä alueilla, joilla on ruoppaustarpeita tai joilla tehdään sedimentteihin muuten merkittävästi vaikuttavia toimia. Asemakaavassa on annettu pilaantunutta maaperää ja sedimenttejä koskevat kaavamääräykset.
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Ympäristöhäiriöt
Lähtökohdat
Puolustusvoimien toiminta Santahaminan alueella aiheuttaa ajoittain meluhäiriöitä. Maakuntakaavassa esitetty Santahaminan ampumatoiminnan melualue LAeq 7 22 yli 55 dB ulottuu osin Kuninkaansaaren itäosiin ja kattaa kokonaan sen itäpuoliset kaava-alueen osat. Melualueen rajaus perustuu vuoden 2010 meluselvitykseen (Santahaminan ampumatoiminta, Ympäristömeluselvitys, Insinööritoimisto Akukon Oy). Rajauksessa on huomioitu sekä pienikaliiperisten aseiden ampumamelu että raskaiden aseiden ja räjäytysten melu.
Pienikaliiperisten aseiden osalta ohjearvoina (VNp 53/1997) on
asumiseen käytettävien alueiden osalta LAImax 65 dB. Virkistysalueiden, loma-asumiseen käytettävien alueiden ja luonnonsuojelualueiden osalta ohjearvotaso on LAImax 60 dB. Meluselvityksen perusteella yksittäislaukausten osalta Kuninkaansaaren itäreunalla
ampumamelun ohjearvoihin verrannollisen melutason (LAImax ) arvioidaan olevan noin 60 dB. Ryhmälaukausten enimmäistason on
arvioitu olevan noin 5 8 dB tätä suurempi.
Vuoden 2018 alussa voimaan tulleesta valtioneuvoston asetuksesta (VNa 903/2017) raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoista on asetettu ulkomelun ohjearvoksi LRden 55 dB koskien mm.
pysyvää asutusta, loma-asutusta ja virkistysalueita. Luonnonsuojelualueille ei ole erikseen säädetty ohjearvotasoa. Toistaiseksi
Santahaminan raskaiden aseiden ja räjäytysten osalta ei ole käytettävissä ohjearvosuureeseen LRden suoraan verrattavissa olevaa
melumallilaskentaa, vaan on oletettu, ettei melualueen rajaus
merkittävästi poikkea aiemmasta määritelmän mukaisesta rajauksesta.
Kaavaratkaisu
Kaavassa saarten luonnonsuojelun kannalta arvokkaat alueet on
merkitty SL-alueeksi. Osa näistä alueista sijoittuu maakuntakaavassa esitetylle Santahaminan melualueelle LAeq 7 22 yli 55 dB.
Pienikaliiperisten aseitten yksittäislaukaukset aiheuttavat kaavaalueen itäisimmille SL-alueille likimain luonnonsuojelualueiden ohjearvotasoa LAImax 60 dB vastaavan melutason. Luonnonsuojelualueita esitettäessä on lähtökohtana pidetty ympäristömelun kannalta alueen nykyistä ääniympäristöä Santahaminan ampumatoiminta huomioon ottaen. Luonnonsuojelualueen turvaamien luontoarvojen ei nähdä olevan ristiriidassa ampumatoiminnan kanssa.
Kaavan mahdollistaman luontomatkailun ja siihen liittyvien majoitustilojen mukaisten aluerajausten on tulkittu sijoittuvan Santaha-
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minan ampumatoiminnan melualueiden ulkopuolelle. Kaava-alueen niille osille, joissa melualueen LAeq 55 dB raja selvästi ylittyy,
ei ole myöskään osoitettu varsinaisia virkistysalueita (vp).
Rakennetekniikka
Lähtökohdat
Alueen rakennukset ovat eri aikakausilta. Vanhimmat linnakkeen
osat on rakennettu 1850-luvulla. Rakenteet ovat aikakausille tyypillisiä tilli, betoni ja puurakenteita käyttötarkoituksen mukaan.
Osa linnoituslaitteista on romahtamisvaaran vuoksi henkilöturvallisuuden kannalta vaarallisia.
Kaavaratkaisu
Kunnostettavissa olevat suojeltavat rakennukset on kunnostettava
alkuperäistä vastaavilla materiaaleilla ja rakenteilla. Vallisaaren
eteläosaan on asetettu Poliisilain mukainen liikkumisrajoitus vaarallisten rakenteiden vuoksi. Liikkumisrajoitus on tarkoitus purkaa
sitä mukaa kun alue saatetaan turvalliseksi. Uudisrakentaminen
on tehtävä puurakenteisena.
Nimistö
Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 6.6.2018 esittää Vallisaareen ja Kuninkaansaareen seuraavia nimiä:
Aleksanterinkierros Alexandersrundan
(polku)
Perustelu: Muistonimi, liitynnäinen; Aleksanterinpatterin eli keisari
Aleksanteri II:n (1818 1881) vuonna 1876 tarkastaman 6. patterin
mukaan.
Everstinlahti Översteviken
(lahti)
Perustelu: Muistonimi, vallisaarelaisten käyttämä nimi lahdelle,
jossa säilytettiin veneitä ja jossa oli muutamia venekatoksia Vallisaaren rannalla.
Kasarminpolku Kasernstigen
(polku)
Perustelu: Vallisaaren koillisosassa sijaitsevan kasarmialueen
mukaan, jota alettiin rakentaa Krimin sodan jälkeen vuonna 1858.
Kivilaituri Stenbryggan
(laituri)
Perustelu: Vanhastaan käytössä ollut kivirakenteisen laiturin nimi.
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Kuninkaansaaren uimaranta Kungsholmens badstrand
(uimaranta)
Perustelu: Liitynnäinen, Kuninkaansaaren mukaan.
Kuninkaansaarenpolku Kungsholmsstigen
(polku)
Perustelu: Liitynnäinen, Kuninkaansaaren mukaan.
Kuolemanlaakso Dödsdalen
(viheralueen osa, maastonimi)
Perustelu: Muistonimi, Vallisaaressa 9.7.1937 tapahtuneen räjähdysonnettomuuden mukaan, jonka jälkeen aluetta on kutsuttu
tällä nimellä. Puolustusvoimien ammusvarastolla tapahtuneessa
onnettomuudessa menehtyi 12 ihmistä ja kymmeniä loukkaantui.
Lataamonmäki Laddningsverksbacken
(viheralueen osa, maastonimi)
Perustelu: Vuonna 1922 Vallisaareen perustetun ammuslataamon
mukaan.
Lummelampi Näckrosträsket
(lampi)
Perustelu: Vanhastaan käytössä ollut nimi.
Luotsilaituri Lotsbryggan
(laituri)
Perustelu: Vanhastaan käytössä ollut nimi. Nimi liittyy Helsingin
kaupungin luotsien asuttamiseen Vallisaareen 1750-luvulta lähtien sekä vuonna 1878 valmistuneeseen luotsitaloon eli luotsien
asuinkasarmiin.
Sääasemanpolku Väderstationsstigen
(polku)
Perustelu: Paikalla vuosina 1949 1965 toimineen Puolustusvoimien keskussääaseman mukaan.
Torpedolaituri Torpedbryggan
(laituri)
Perustelu: Merivoimien torpedopajan ja -varaston mukaan, jotka
siirrettiin jatkosodan alkaessa Katajanokalta Vallisaareen. Nimi on
uudehko muodostelma; vanhastaan laituria on kutsuttu Itälaituriksi, Lastauslaituriksi ja Päälaituriksi.
Vallisaarenlampi Skanslandsträsket
(lampi)
Perustelu: Vanhastaan käytössä ollut ja kaupunginhallituksen
22.12.1969 päättämä, vakiintunut nimi. Asukkaat ovat käyttäneet
siitä epävirallista nimitystä Lampi.
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Vallisaarenpolku Skanslandsstigen
(polku)
Perustelu: Liitynnäinen, Vallisaaren mukaan.
Valonheittimenpolku Strålkastarstigen
(polku)
Perustelu: Saaren lounaisimmassa kärjessä 8. patterissa sijainneen venäläisaikaisen valonheitinaseman mukaan.
Vaikutukset
Yhteenveto laadituista selvityksistä
Vallisaaren ja Kuninkaansaaren luontoarvoista on laadittu useita
selvityksiä ja kartoituksia. Metsähallitus on selvittänyt alueen jäkälien, kääpien, nilviäisten, kovakuoriaisten ja lepakoiden arvoja ja
pitää yllä tietoa alueen lajistosta ja luontotyypeistä.
Alueen arkeologiaa on selvitetty vuonna 2015 valmistuneessa inventoinnissa (Arkeologinen inventointi, Kari Uotila, 2015) ja rakennusperintöä vuonna 2016 valmistuneessa inventoinnissa (Vallisaari ja Kuninkaansaari. Rakennusten inventointi ja kuntoarviointi,
WSP, 2016). Vedenalaista kulttuuriperintöä on selvitetty keilauksin ja kohdekohtaisin tarkistuksin. Lisäksi kulttuuriperintöä on käsitelty lukuisissa muissa tarkentavissa selvityksissä ja hoitosuunnitelmissa.
Alueen teknisen huollon ratkaisuja on selvitetty Vallisaaren ja Kuninkaansaaren teknisen huollon rakentamisselvityksessä (Ramboll, 2018).
Alueen uutta rakentamista ja sen vaikutuksia on selvitetty Vallisaaren yleissuunnitelmassa (WSP Group, 2015 ja 2017).
muusta kaavaa koskevasta materiaalista".
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kaavaratkaisun merkittävimmät kustannukset aiheutuvat saarten
liittämisestä yhdyskuntateknisen huollon piiriin. Kustannukset ja
kustannustenjakoperiaatteet määrittyvät jatkosuunnittelussa
ja -neuvotteluissa. Lähtökohtaisesti muista saarten kehittämiseen
liittyvistä kustannuksista vastaavat maanomistaja tai alueen toimijat.
Mahdollisista maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan
kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.
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Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Kaavaratkaisu on osa Helsingin uuden yleiskaavan mukaista kehitystä, jossa Helsingin edustan saarten virkistyskäyttö laajentuu
ja merellisen virkistyksen vyöhyke voimistuu kasvavan kaupungin
asukasluvun kasvun tarpeisiin. Uusien saarten ottaminen virkistyskäyttöön edesauttaa myös pyrkimystä parantaa vesiliikennepalveluja koko alueella.
Vaikutukset kaupunkikuvaan, rakennettuun ympäristöön ja maisemaan
Kaavaratkaisulla ei ole merkittäviä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön. Uudisrakentamisen määrä on vähäinen painottuen Vallisaaren koillisosaan sekä Kuninkaansaaren pohjoisrannalle. Vallisaaren koillisalueen uusi rakennuskanta muuttaa jonkin verran
Vallisaaren pohjoisreunan maisemakuvaa Kruunuvuorenselän
suuntaan. Uusi rakentaminen on pyritty sopeuttamaan Vallisaaren
ja Kuninkaansaaren vanhan rakennuskannan mittakaavaan. Vallisaaren ja Kuninkaansaaren metsäinen profiili, linnoitusvyöhykkeet
ja kallioiset rannat säilyvät suurmaiseman merkittävimpinä osina.
Rakennettavalla alueella Vallisaaren koillisosassa on rakentamisen määrää ja korkeutta säätelemällä tarkoitus säilyttää Luotsitalon asema hallitsevana Kruunuvuorenselän maisemassa. Uuden rakentamisen myötä maisema muuttuu luonnontilaisen kaltaisesta metsästä rakennetuksi Kuninkaansaaren pohjoisrannalla ja
rakennetummaksi Vallisaaren kylän alueella, mutta vaikutukset
ovat pääosin paikallisia. Asemakaava mahdollistaa ja ohjaa kulttuurimaiseman hoitamiseen sen arvojen säilyttämiseksi.
Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen
Alueen lisääntyvä virkistyskäyttö lisää luonnonympäristön kulumista. Saarten käytössä kulkua pyritään ohjaamaan pääreiteille ja
herkkiä kohteita suojataan osittain rakenteellisesti. Merkittävä osa
saarten pinta-alasta on asemakaavassa osoitettu luonnonsuojelualueeksi ja luonnonsuojelulain mukaista rauhoituspäätöstä on valmisteltu rinnan asemakaavan laatimisen kanssa. Kuninkaansaaren pohjoisosassa nykyinen metsäalue säilyy pääosin puustoisena, mutta koska alueelle rakennetaan uusia rakennuksia ja reittejä, se muuttuu luonteeltaan. Jäljelle jäävän metsän pohja tulee
paikallisesti kulumaan käytön muuttumisen myötä. Pieni osa Vallisaaren kyläalueen nykyisestä kasvillisuuden kannalta arvokkaasta kallio- ja vallialueesta jää uuden rakennusalan alle.
Kaava mahdollistaa ja ohjaa luonnonympäristön hoitamiseen sen
arvojen säilyttämiseksi.
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Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Saaressa sijaitsevana kohteena vaikutukset ajoneuvoliikenteeseen ovat olemattomat painottuen huoltoliikenteeseen. Kaava luo
edellytykset toteuttaa Vallisaareen ja Kuninkaansaareen korkeatasoiset teknisen huollon palvelut.
Vaikutukset kulttuuriperintöön
Asemakaava suojelee kulttuuriperinnön kannalta arvokkaat alueet
ja kohteet ja mahdollistaa alueen kehittymisen kulttuuriperintöön
tukeutuvana matkailukohteena.
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen
Alle +4 m (N2000) korkeustasolla sijaitsevien kohteiden rakentamisen ja käyttötarkoituksen muuttamisen suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä tulee ottaa huomioon ennusteet meriveden pinnankorkeuden nousemisesta ilmastonmuutoksen seurauksena.
Asemakaavan maankäyttöratkaisu on hiilitaseen kannalta edullinen. Merkittävä määrä luonnontilaista kasvillisuusaluetta (metsää,
osin reheviä kasvupaikkoja) säilytetään ja uusi rakentaminen sijoittuu pääosin jo ennestään rakennetulle, kallioiselle alueelle.
Uusi rakentaminen edellytetään tehtäväksi puurakenteisena.
Vaikutukset virkistykseen, ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen
ja kulttuuriin
Asemakaava parantaa huomattavasti helsinkiläisten ja muualta
saapuvien matkailijoiden luontomatkailun, virkistyksen ja veneilyn
mahdollisuuksia alueella, joka on uusien, tiiviisti rakennettavien
asuinalueiden ja kaupungin keskusta-alueen kannalta hyvin saavutettavissa. Asemakaava-alueen vaiheittaisella käyttöön ottamisella varmistetaan terveelliset ja turvalliset olosuhteet. Kaavaratkaisu liittyy laajempaan merellisen virkistyksen mahdollisuuksien
laajentamiseen, samalla kun kaupungin väkiluku, virkistyspaineet
ja matkailu kasvavat. Uusina laajoina yleisökäyttöä palvelevina
alueina Vallisaaren ja Kuninkaansaaren merkitys on tässä kokonaisuudessa suuri. Kaavaratkaisu tukee Helsinkipuiston kehittämistä. Vallisaari ja Kuninkaansaari täydentävät Helsinkipuiston ja
merellisen Helsingin virkistys- ja palvelutarjontaa. Kaavaratkaisu
säilyttää Helsinkipuiston yhtenäisyyden ja arvot alueella. Kaavaratkaisu tukee omalta osaltaan myös pyrkimyksiä parantaa vesiliikennepalveluja koko alueella ja tukee Helsingin merellisen
biennalen valmistelua.
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Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset
Asemakaavan arvioidaan lisäävän Helsingin kiinnostavuutta matkailun kannalta.
Vaikutukset Suomenlinnan maailmanperintökohteeseen
Alue kuuluu Suomenlinnan maailmanperintökohteen suojavyöhykkeeseen (Buffer Zone). Kaavaratkaisu tukee Suomenlinnan asemaa maailmanperintökohteena, koska saarten pääasiallinen käyttötarkoitus on Luonnonsuojelualue (SL), Rakennussuojelualue
(SR) tai Suojelualue (S). Saarten avautumisen katsotaan keventävän Suomenlinnaan kohdistuvaa matkailu- ja virkistyskäyttöpainetta. Uudisrakentamiskohteet eivät sijoitu maailmanperintökohteen rajan välittömään läheisyyteen eivätkä ne ole merkittävien
Suomenlinnasta ulospäin aukeavien näkymien kohteena.
Vaikutukset vedenalaiseen kulttuuriympäristöön
Kaavaratkaisu tukee vedenalaisen kulttuuriympäristön säilymistä.
Kaava edellyttää, että vesialueetta koskevista toimenpiteistä ja
suunnitelmista on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa.
TOTEUTUS
Vaiheittain toteuttaminen
Vallisaari ja Kuninkaansaari tulevat avautumaan vähitellen sitä
mukaa, kun alue saadaan turvalliseksi liikkua. Ensimmäisenä on
avattu Aleksanterinpatterin kierros sekä osia Kuninkaansaaresta.
Vallisaaren eteläisten alueiden avaaminen yleisölle edellyttää
henkilöturvallisuuden kannalta vaarallisten rakenteiden korjaamista tai suojaamista. Maaperää puhdistetaan tarpeellisilta osin.
Rakentamisaikataulu
Saaret on avattu yleisölle toukokuussa 2016. Vallisaaren reitistöjä
on kestävöitetty ja vaarallisimpia kohteita on rajattu kulkureittien
ulkopuolelle. Turvallisen liikkumisen varmistamiseksi on eräisiin
kohtiin tehty kulkusiltoja, kaiteita ja portaita. Tavoitteena on avata
Vallisaari kokonaisuudessaan yleisölle lähivuosina.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavaratkaisua koskee kolme erityistavoitetta:
- valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueiden käytön suunnittelun lähtökohtina
- on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta
merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota
- alueiden käytön suunnittelussa on turvattava väestön tarpeiden edellyttämät ylikunnalliseen virkistyskäyttöön soveltuvat
riittävän laajat ja vetovoimaiset alueet ja niitä yhdistävän viheralueverkoston jatkuvuus.
Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu kulttuuriympäristön ja luonnonperinnön arvojen säilymisessä.
Lisäksi kaavaratkaisua koskevat seuraavat alueiden käyttöä, alueidenkäytön suunnittelua tai asemakaavoitusta koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
-

on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit.
Uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille
on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin
on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus
suunniteltuun käyttöön
pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin
on ehkäistävä melusta aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja
uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule
sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa
on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti
on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
UNESCO maailmanperintökohde
Vallisaari ja Kuninkaansaari kuuluvat Suomenlinnan UNESCO:n
maailmanperintökohteen suojavyöhykkeeseen (Buffer Zone).
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Maakuntakaava
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on Puolustusvoimien aluetta (EP).
Alue on myös kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde.
Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan
2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on Puolustusvoimien
aluetta, jonka toissijainen käyttötarkoitus on virkistys-, matkailuja/tai koulutustoiminta (EP/u). Alue on myös kulttuuriympäristön
tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde, valtakunnallisesti merkittävä (RKY 2009). Kuninkaansaaren Santahaminan puoleiset rannat on merkitty Puolustusvoimien melualueeksi (L Aeq 7 22 yli 55 db).
Uudenmaan maakuntavaltuuston 24.5.2017 hyväksymässä 4. vaihemaakuntakaavassa Vallisaaren ja Kuninkaansaaren merkintä
EP/u -alueena on kumottu ja alue on merkitty luonnonsuojelualueeksi. Kulttuuriympäristöä koskevat merkinnät on muutettu muotoon Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö
(RKY 2009), Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, (Valtioneuvoston päätös 1995) sekä Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö.
Puolustusvoimat ovat luopuneet Vallisaaren ja Kuninkaansaaren
käytöstä. Alue on luovutettu Metsähallituksen luontopalveluiden
käyttöön perustettavaa virkistys- ja luontomatkailun aluetta varten.
Metsähallitus valmistelee aluetta luonnonsuojelualueeksi. Asemakaavassa alueen pääasiallisia käyttötarkoituksia tulevat olemaan
luonnonsuojelualue sekä rakennussuojelualue. Rakennussuojelualueille osoitetaan lisäksi uudisrakentamista luontomatkailua tukevaa käyttöä varten. Asemakaava on Uudenmaan 2. ja 4. vaihemaakuntakaavan mukainen.
Yleiskaava
Helsingin Yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003,
tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on sotilasaluetta
sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta. Alueelle on merkitty pieniä
luonnonsuojelualueita. Pukkisaari ja Reimaripaasi on merkitty virkistyskäyttöön. Nyt laadittu kaavaratkaisu poikkeaa Yleiskaava
2002:sta siten, että sotilasalue muuttuu virkistyskäyttöön. Yleiskaavan vastainen käyttö on katsottu kaavan laadintavaiheessa
mahdolliseksi, koska uudempi Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan toissijainen käyttötarkoitus on virkistys-, matkailu- ja/tai koulutustoiminta.
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Kaavan valmistelun aikana on Helsingin uusi yleiskaava tullut voimaan.
Helsingin uudessa yleiskaavassa alue on merellisen virkistyksen
ja matkailun aluetta. Aluetta kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja kulttuurialueena, joka kytkeytyy mantereen virkistys- ja viheralueisiin. Merkintä sisältää loma-asumisen
ja matkailun alueita. Suunnittelussa tulee turvata kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen sekä ottaa huomioon
ja turvata luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalvelujen kehittämisen, luonnonsuojelun ja ekologisen verkoston sekä metsäverkoston kannalta tärkeät alueet. Yleiskaavan Kulttuuriympäristöt-teemakartalla alue on merkitty Valtakunnallisesti merkittäväksi
rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009-alue), valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi (valtioneuvoston periaatepäätös 1995), maakuntainventoinnin kohteeksi (Uudenmaan kulttuuriympäristöt -selvitys 2012) sekä Helsingin kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi (vuoden 2002 selvitys). Lisäksi alue on merkitty
Unescon maailmanperintökohteen suojavyöhykkeeksi.
Yleiskaavan virkistys- ja viherverkosto 2050 -teemakartalla alue
on osa Helsinkipuiston kokonaisuutta, jonka yhtenäisyys ja arvot
turvataan. Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavan mukainen.
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan kokonaisuudessaan 8.11.2011) ei ota kantaa alueeseen.
Asemakaavat
Alueella ei ole asemakaavaa.
Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Rakennuskiellot
Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi.
Pohjakartta
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohjakartan.
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Maanomistus
Suomen valtio / Metsähallitus omistaa alueen. Helsingin kaupunki
omistaa vähäisen osan kaava-alueen länsireunasta, joka on pääosin vesialuetta sekä pieni kaistale Reimarisaaren länsirannasta.
Muut lähtökohdat
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristöominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asemakaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET
Vireilletulo
Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2015 Metsähallituksen luontopalvelujen hakemuksesta.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön 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
kaupunginkanslia
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Metsähallitus
Puolustusvoimat
Helsingin poliisilaitos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.
Vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja viraston verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Sanomissa, Metro-lehdessä ja Hufvudstadsbladetissa.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 10. 28.8.2015
seuraavissa paikoissa:
info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
kaupungintalon ilmoitustaululla, Pohjoisesplanadi 11 13
verkkosivuilla www.hel.fi/ksv.
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat turvallisuuden osalta ympäröiviin merenkulun väyliin, alueella tapahtuneen räjähdeonnettomuuden aiheuttamiin 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 selvityksiä rakennetusta kulttuuriympäristöstä sekä arkeologiasta, myös vedenalaisesta 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. Suomen ICOMOS ry
esitettiin lisättäväksi asiantuntijaviranomaisiin maailmanperintöasiantuntijana.
Vesihuollon ja muun infrarakentamisen tarve ja kustannukset tulee selvittää.
Mantereella veneyhteydet esitettiin sijoitettavaksi hyvien kävelyn
ja pyöräilyn sekä joukkoliikenneyhteyksien päähän.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevissa viranomaisten
kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että uusi rakentaminen ja maankäyttö sijoittuu niille alueille,
joissa mahdolliset haitat merenkululle, kulttuuriperinnön arvoille,
turvallisuudelle on mahdollisimman vähäinen. Lisäksi selostusta
on täydennetty tarvittavilta osin.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteistä
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kohdistuivat alueella aiemmin olleisiin yksityisiin omaisuuksiin, luontoarvoihin, historiallisiin arvoihin sekä kulkemisen ohjaamiseen turvallisille ja
em. arvot huomioiville alueille.
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Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että suurin osa
alueesta on merkitty suojelumerkinnöin luonto- sekä kulttuuriarvot
huomioiden.
Kirjallisia mielipiteitä saapui 4 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on
esitetty puhelimitse.
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Luonnosaineiston erillinen nähtävilläolo
Luonnosaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä
ja viraston verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella
Helsingin Sanomissa, Metro-lehdessä sekä Hufvudstadsbladetissa.
Luonnosaineisto oli nähtävillä 4.7. 26.8.2016 seuraavissa paikoissa:
info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
Verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat
Lisäksi luonnosaineistoa oli esillä Vallisaaressa kesällä 2016.
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Luonnosaineiston nähtävilläolo järjestettiin erikseen, jolloin viranomaisten kannanotot kohdistuivat turvallisuuden osalta merenkulun turvallisuuteen kauppamerenkulun väylillä ja merenkulun kiinteiden turvalaitteiden häiriöttömän näkyvyyden turvaamiseen tulevassa maankäytössä sekä vesiväylien huomioimiseen rantarakenteiden suunnittelussa ja uimapaikkojen ja laituripaikkojen sijainteihin suhteessa oleviin väyliin.
Luonnonympäristön osalta kannanotot kohdistuivat luonnonsuojelumääräyksien sisältöön ja kulttuurihistoriallisen alueen maisemahoitoon ja näiden yhteisvaikutukseen linnoitusrakenteiden säilyttämisessä, Haminasalmenpaasin kaavamerkintään, jonka merkinnän voisi muuttaa muotoon VR/s, jolloin lintuluodon rooli uhanalaisten lajien pesimäpaikkana korostuisi sekä luonnonsuojelualuemerkinnän laajentamiseen, luontomatkailuun liittyvien merkintöjen sisältöihin ja rajauksiin, venesatama-alueen laajuuteen, Pukkisaaren merkintöihin, Kuninkaansaaren luontomatkailun merkintöihin, huollon alueeseen sekä alueiden käyttötarkoituksiin.
Kulttuurihistoriallisten arvojen osalta kannanotot kohdistuivat yleisesti merkintöjen sisältöihin, erityisesti kulttuuriperinnön säilymisen täsmentämiseksi, muinaismuistolain soveltamiseen, uudisrakentamisen määrään ja laatuun, sekä sen ohjaamiseen; esitettiin
kiinteiden muinaisjäännösten ja muiden arkeologisten kohteiden
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kokoamista luetteloon ja lisättäväksi kaavan liitemateriaaliksi kartalle sekä vedenalaisen kulttuuriperinnön selvityksen loppuun
saattamiseen.
Lisäksi kannanotot kohdistuivat saarille kohdistuvaan tulvariskiin
sekä alimpiin suositeltuihin rakentamiskorkoihin, vuoden 2016 aikana järjestettyyn ideakilpailuun, vesihuollon kehittämistarpeisiin
ja HSY:n rooliin vesihuollon järjestämisessä, Santahaminan
suoja-alueeseen, ampumatoiminnan melualueeseen, maastossa
sijaitseviin räjähteisiin, alueella sijaitseviin mahdollisiin kaapeleihin sekä tuulivoimaloiden sijoittamiseen sekä ylemmän tason kaavojen ohjausvaikutukseen ja niistä poikkeamisen perusteluihin,
kulttuuriympäristön puutteelliseen kuvaukseen, uudisrakentamisen määrän esittämiseen ja vaikutuksiin, määräyksien sisältöihin
ja kehittämiseen sekä pesimäluotojen määräyksiin.
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä
siten, että kaavatyön edetessä merkintöjä ja määräyksiä kehitetään annettujen kannanottojen pohjalta ja rinnakkain valmistelussa olevan luonnonsuojelualuepäätöksen kanssa. Alueelle on
laadittu teknisen huollon rakentamisselvitys, jossa on tarkasteltu
myös vesihuollon rakentamista.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteestä
Luonnosaineiston erillisen nähtävilläolon yhteydessä saatu mielipide kohdistui luonnonsuojelualueen rajauksiin ja annettuihin merkintöihin. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten,
että alueiden rajauksia ja merkintöjä on tarkennettu kaavatyön
edetessä. Kirjallisia mielipiteitä saapui 1 kpl.
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet
Viranomaisneuvottelu Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa järjestettiin 29.4.2014.
Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.
Esitelty lautakunnalle
Helsingissä, 27.11.2018
Marja Piimies
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SUOMENLINNA, VALLISAAREN JA KUNINKAANSAAREN
ASEMAKAAVA
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Suunnittelualue
Asemakaava koskee Suomenlinnan kaupunginosaan kuuluvia Vallisaarta,
Kuninkaansaarta sekä lähialueen pienempiä saaria
ja luotoja.

Nykytilanne
Saaret ovat olleet Puolustusvoimien käytössä ja ovat nyt vapautumassa muuhun käyttöön.
Saaret ovat Suomen valtion omistuksessa ja niiden hallinta on siirtynyt Metsähallitukselle.
Rannikkopuolustuslinnakkeena toimineilla saarilla on runsaasti linnoituslaitteita ja muita puolustusrakennelmia ja -rakennuksia. Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin
kulttuuriympäristöihin, valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ja maakunnallisesti
arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin. Alue on myös Suomenlinnan Unescon maailmanperintöalueen suojavyöhykkeellä.
Tavoitteena on muuttaa saaret virkistys- ja luontomatkailukäyttöön. Alueelle on suunnitteilla
vähäistä rakentamista, joka palvelee majoitus-, palvelu- sekä muuta virkistystoimintaa. Uusi
toiminta sovitetaan alueelle siten, että saarten merkittävät kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja luontoarvot voidaan säilyttää.
Aloite

Maanomistus

Asemakaavan laatimista on hakenut Metsähallitus.

Alue on Suomen valtion omistuksessa ja
Metsähallituksen hallinnassa.
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Kaavatilanne

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Alueella ei ole asemakaavaa.

Aloitusvaihe
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee esittää viimeistään 28.8.2015.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty
pääosin sotilasalueeksi. Helsingin uuden
yleiskaavan luonnoksessa alue on osoitettu merellisen virkistyksen ja matkailun
alueeksi.

Kaavan valmistelija on tavattavissa kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen
mukaan.

Muut suunnitelmat ja päätökset
Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti uuden yleiskaavan vision käsittelyssä lisäponnen saarten avaamisesta virkistyskäyttöön.
Tehdyt selvitykset
Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
Vallisaaren ja Kuninkaansaaren alueen hoitosuunnitelma, (Metsähallitus,
C 46, 2008)
Maankäyttösopimus
Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan perusteella mahdollisesti kyseeseen
tulevan maankäyttösopimuksen hakijan
kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Vaikutusten arviointi
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteuttamisen vaikutuksia maisemaan ja kaupunkikuvaan, liikenteeseen, kulttuuriympäristöön, vedenalaiseen kulttuuriympäristöön, luonnon monimuotoisuuteen, virkistykseen, terveyteen ja turvallisuuteen
kaavan valmistelun yhteydessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
esillä 10.–28.8.2015:
info- ja näyttelytila Laiturilla,
Narinkka 2
kaupungintalon ilmoitustaululla, Pohjoisesplanadi 11–13
www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä
nyt.
Valmisteluvaihe
Asemakaavaluonnos laaditaan vuoden
2015 aikana. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, lehti-ilmoituksella sekä viraston Internet-sivuilla ja siitä
on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö
järjestetään erillisin neuvotteluin.
Ehdotusvaihe
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoitteena on, että ehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuonna
2016.
Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.
Tavoitteena on, että kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltävänä vuonna 2016.
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Ketkä ovat osallisia
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
alueen ja lähialueiden maanomistajat,
asukkaat ja yritykset
Ehrensvärd Seura ry, Suomenlinnaseura ry, Santahamina-seura, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Helsingin
kaupunginosayhdistykset ry HELKA
Helsingin Yrittäjät
Senaatti-kiinteistöt
kaupungin asiantuntijaviranomaiset:
kiinteistöviraston tonttiosasto, geotekninen osasto ja tilakeskus, rakennusvirasto, rakennusvalvontavirasto, liikuntavirasto, ympäristökeskus, kaupunginmuseo, Liikennelaitos-liikelaitos
(HKL), Pelastuslaitos
muut asiantuntijaviranomaiset: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Museovirasto, Helsingin
seudun ympäristöpalvelut
HSY/Vesihuolto, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö, Helsingin poliisilaitos, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi/Merenkulku, Rajavartiolaitoksen esikunta,
Suomenlahden merivartioston esikunta, Puolustusvoimat, Liikennevirasto, Suomenlinnan hoitokunta, Uudenmaan liitto, Helsingin Satama Oy,
Helen Oy
Mistä saa tietoa
Suunnittelun etenemistä voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston internet-palvelusta: www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat kartalla.
Suunnittelun etenemisestä sekä osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan:
kirjeillä osallisille
Helsingin sanomat, Hufvudstadsbladet, Metro-lehti
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www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä
nyt
Helsingin kaavoituskatsauksessa.
Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).
Mielipiteet
Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen:
Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13)
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.
Kaavaa valmistelee
toimistopäällikkö, arkkitehti
Janne Prokkola
puhelin 310 37233
sähköposti janne.prokkola (a)hel.fi
maisema-arkkitehti Jouni Heinänen
puhelin 310 37257
sähköposti jouni.heinanen(a)hel.fi
liikennesuunnittelija Taneli Nissinen
puhelin 310 37447
sähköposti taneli.nissinen(a)hel.fi

Ote Yleiskaava 2002:sta
Vallisaari ja Kuninkaansaari

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Eteläinen alueyksikkö / Keskusta

Liike- ja palvelukeskusta C1

Satama

Kantakaupunki C2

Puolustusvoimien alue

Lähikeskusta C3

Virkistys- ja viheralue

Asuntovaltainen alue A1

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Pikaraitiotie
Raideliikenteen yhteystarve
Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen
Kaupunkibulevardi

Asuntovaltainen alue A2
Asuntovaltainen alue A3

Viheryhteys
Rantaraitti

Asuntovaltainen alue A4

Vesialue

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Rautatie asemineen

Toimitila-alue
Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
(kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
Vallisaari ja Kuninkaansaari

Metro asemineen
Raideliikenteen
runkoyhteys

Pääkatu
Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibulevardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus
Baanaverkko
Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen
Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Eteläinen alueyksikkö / Keskusta

Ote maakuntakaavasta
Vallisaari ja Kuninkaansaari

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Eteläinen alueyksikkö / Keskusta

Ote 2. vaihemaakuntakaavasta
Vallisaari ja Kuninkaansaari

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Eteläinen alueyksikkö / Keskusta

Taajamatoimintojen alue

Kansallinen kaupunkipuisto

Laivaväylä
Veneväylä

Tiivistettävä alue

Valtakunnallinen maisemanhoitoalue

Ulkoilureitti

Raideliikenteeseen tukeutuva
taajamatoimintojen alue

Liikenneväylän katkoviivamerkintä osoittaa vaihtoehtoisen ratkaisun tai ohjeellisen linjauksen.

Arvokas harjualue tai muu
geologinen muodostuma

Logistiikka-alue

Liikennetunnelin ohjeellinen
linjaus

Natura 2000 verkostoon
kuuluva tai ehdotettu alue

Teollisuusalue

Maakaasun runkoputken
ohjeellinen linjaus

Saaristovyöhykkeiden
välinen raja

Virkistysalue

Tuulivoiman tuotantoon
soveltuva alue

Viheryhteystarve
Luonnonsuojelualue
Metsätalousvaltainen alue,
joka on laaja, yhtenäinen ja
ekologisen verkoston kannalta merkittävä.
Lentoasema tai lentokenttä
Satama-alue
Seututie tai pääkatu

Ote Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta
Vallisaari ja Kuninkaansaari

Pohjavesialue
Valtakunnallisesti merkittävä
rakennettu kulttuuriympäristö
(RKY 2009)

Vz1

Mantereen rantavyöhyke ja
sisäsaaristo

Vz2
Vz3

Ulkosaaristo
Merivyöhyke
Kunnan raja
Maakuntakaava-alueen raja

Valtakunnallisesti arvokas
maisema-alue. (Valtioneuvoston päätös 1995)
Maakunnallisesti merkittävä
kulttuuriympäristö

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Eteläinen alueyksikkö / Keskusta

Esiupseerirakennus, 1906, sr-2

Varastokellarin raunio, 1914 – 1917, sr-kj

Luotsitalo, 1878, sr-2

Vanha paloasema (1930) ja palokalustovarasto (1888), sr-2

Vallisaari ja Kuninkaansaari
Asemakaava 12560, 27.11.2018
Esimerkkejä suojelukohteista

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Eteläinen yksikkö / keskusta

Kuninkaansaaren patteri, sr/l

Aleksanterin patteri, 1854, sr/l

Vallisaari ja Kuninkaansaari
Asemakaava 12560, 27.11.2018
Esimerkkejä suojelukohteista

Kuninkaansaaren patteri, sr/l

Vallisaaren patteri, sr/l

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Eteläinen yksikkö / keskusta

Vallisaari ja Kuninkaansaari
Asemakaava 12560, 27.11.2018
Kuninkaansaari, majoitusalue / Studio Puisto

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Eteläinen yksikkö / keskusta

Vallisaari ja Kuninkaansaari
Asemakaava 12560, 27.11.2018
Vallisaari, näkymä kyläalueen keskusaukiolta

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Eteläinen yksikkö / keskusta

Vallisaari ja Kuninkaansaari
Asemakaava 12560, 27.11.2018
Vallisaari, näkymä Kruunuvuorenselälle

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Eteläinen yksikkö / keskusta

400V jakokaappi
Katu-ja aluevalaistusverkko

400V jakokaappi

20kV uusi merikaapeliyhteys (n. 1.5 km)
20kV muuntamo ja kojeisto

400V jakokaappi

400V uusi
merikaapeliyhteys
Kuninkaansaareen
(n. 400m)
400V jakokaappi
400V jakokaappi

20kV muuntamo, HelEn

400V jakokaappi

Teleoperaattorien
laitetila ja masto

20kV uusi maakaapeliyhteys (n. 0.7 km)

VALLISAAREN JA KUNINKAANSAAREN KUNNALLISTEKNINEN SELVITYS
SÄHKÖNJAKELU, TIETOLIIKENNE JA VALAISTUS
MITTAKAAVA 1:3000
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