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Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntaraken-
nelain mukaisesta esityksestä Rysäkarin saaren ja läheisten vesia-
lueiden siirtämisestä Helsingistä Espooseen

HEL 2016-010713 T 00 00 00

Lausuntoehdotus

Kiinteistölautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Rysäkarin linnake Oy  (2433106-6) ja ********** esittää Rysskär nimisen 
lunastusyksikön (91-414-2-3) sekä lunastusyksikön ympäröimän laajan 
vesialueen siirtämistä Helsingistä Espooseen. Rysäkari linnake Oy:n 
omistama Rysskär muodostuu 9,65 hehtaarin suuruisesta Rysäkari-ni-
misestä saaresta ja ympäröivästä 23,34 hehtaarin suuruisesta vesialu-
eesta. Hakijan esitys liitteenä numero 1.

Hakija ehdottaa kahta eri vaihtoehtoa rajasiirrolle. Rajamuutos 1 lähtee 
pohjoisessa Korkeakupu nimiseltä saarelta etelään Rysäkarin itäpuolel-
ta ja yhtyy nykyiseen kuntarajaan ulkomerellä. Siirrettäväksi esitetyn 
alueen yhteispinta-ala on noin 1 800 hehtaaria, josta kaupungin omis-
tuksessa on noin 1 767 hehtaaria (vesialuetta ja Nuottakari niminen 
suojeltu saari). Rajamuutos 2 lähtee pohjoisessa nykyisestä kuntara-
jasta Nuottakarin eteläpuolelta Rysäkarin itäpuolelle, josta raja kääntyy 
lounaaseen liittyen nykyiseen kuntarajaan. Alueen kokonaispinta-ala on 
noin 930 hehtaaria, josta kaupungin omistuksessa on noin 897 hehtaa-
ria. Rajamuutosehdotukset käyvät ilmi hakijan laatimasta liitekartasta 
numero 2 ja kiinteistöviraston laatimasta liitekartasta numero 3. 

Karttaliitteestä numero 4 käy ilmi siirrettäväksi esitetyn alueen laajuu-
den heijastettuna mantereelle.

Voimassa olevassa yleiskaavassa 2002 Rysäkari on sotilasaluetta, jon-
ka reunassa on pieni luonnonsuojelualue. Kaupunginvaltuuston hyväk-
symässä uudessa yleiskaavassa 2050 saari on merkitty merellisen vir-
kistyksen ja matkailun alueeksi. Kaupunkisuunnitteluvirasto on vuodes-
ta 2011 lähtien vuoropuhelussa Rysäkarin linnake Oy:n kanssa tehnyt 
alustavaa asemakaavasuunnittelua. Työ on keskeytetty maanomistajan 
pyynnöstä.   

Hakija perustelee rajasiirtoa sillä, että kulku mantereelle harrastuksiin 
ja palveluiden ääreen tapahtuu yksityisen sataman kautta Espoon puo-
lelta, julkisen vesiliikenteen puuttumisella, postinjakelun puuttumisella, 
Helsingin haluttomuudella järjestää Rysäkarille vesi- ja sähköjakelua 
sekä kaavoituksen hitaudella. Rajansiirto parantaisi hakijan mukaan 
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elinkeinotoiminnan edellytyksiä Rysäkarissa, tarkemmin tätä perustele-
matta. 

Kuntarakennelain mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos 
edistää elinvoimaista, alueellisesti eheää  ja yhdyskuntarakenteeltaan 
toimivaa kuntarakennetta, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallin-
non edellytyksiä sekä parantaa:

1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen 
järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintaky-
kyä;

2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita;

3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai

4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.

Valtiovarainministeriön ohjeistus koskien kunnan jäsenen tekemää osa-
liitosesitystä on kokonaisuudessaan liitteenä numero 5.

Rajamuutos heikentäisi Helsingin strategiaohjelman tavoitteena olevaa 
yritystoiminnan, matkailun ja vapaa-ajan kehittämisen edellytyksiä saa-
ristossa etenkin kaupungin läntisellä merialueella.

Rajamuutosta ei voida pitää vähäisenä koska alueen pinta-ala on noin 
1 800 hehtaaria, joka vastaa noin 3 % Helsingin vesipinta-alasta. 

Kiinteistölautakunta toteaa lisäksi, että sähkö- ja vesijakelun tai esimer-
kiksi postinjakelun koskevat ratkaisut ja toiminta-alueet eivät ole kunta-
rajoihin sidottuja. 

Edellä mainituin perustein kiinteistölautakunta ei pidä kuntarajan siirtoa 
alueen kehittämisen kannalta välttämättömänä. Kiinteistölautakunnan 
mielestä hakemuksessa ei ole esitetty sellaisia painavia syitä joiden 
vuoksi esitetyn kaltainen merkittävä muutos olisi perusteltu.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kuntajaon muuttamisesitys
2 Rysäkari, kartta
3 Kartta Rysäkari rajaehdotukset
4 Rysäkari kantakaupunki vertaus
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5 VM 26.2.2016, Kunnan jäsenen tekemä osaliitosesitys kuntarakenne-
lain mukaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginhallitus
Hakija Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
.


