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ASIA	   Kunnallisvalitus	  koskien	  Helsingin	  kaupunginvaltuuston	  26.10.2016	  tekemää	  päätöstä	  Helsin-‐

gin	  uuden	  yleiskaavan	  hyväksymisestä	  (Dnro	  HEL	  2015-‐012598)	  	  
	  
	  
VALITTAJA	   	  
Lauttasaari-‐Seura	  –	  Drumsö	  Sällskapet	  ry,	  	  
Pohjoiskaari	  9	  B,	  00200	  Helsinki,	  seura@lauttasaari.fi	  
Yhteyshenkilö	  on	  Seuran	  puheenjohtaja	  Katri	  Penttinen,	  Puistokaari	  2	  B	  10,	  00200	  Helsinki,	  puh.	  050	  
5916010	  
	  
	  
VALITUSAIKA	  
Helsingin	  kaupunginvaltuusto	  on	  tehnyt	  päätöksen	  valituksenalaisen	  yleiskaavan	  hyväksymisestä	  
26.10.2016	  pidetyssä	  kokouksessa.	  Kokouksen	  pöytäkirja	  on	  asetettu	  kunnassa	  yleisesti	  nähtäväksi	  
4.11.2016.	  	  
	  
Kuntalain	  138	  §:n	  mukaan	  kunnallisvalitus	  on	  tehtävä	  30	  päivän	  kuluessa	  päätöksen	  tiedoksisaannista.	  Kun-‐
talain	  140	  §:n	  mukaan	  kunnan	  jäsenen	  katsotaan	  saaneen	  päätöksestä	  tiedon	  seitsemän	  päivän	  kuluttua	  
siitä,	  kun	  pöytäkirja	  on	  nähtävänä	  yleisessä	  tietoverkossa.	  	  Lauttasaari-‐Seura	  on	  Lauttasaaren	  aluetta	  edus-‐
tava	  rekisteröity	  kaupunginosayhdistys,	  jonka	  kotipaikka	  on	  Helsinki.	  Seuralla	  on	  kuntalain	  mukainen	  oikeus	  
tehdä	  kunnallisvalitus	  kunnan	  jäsenenä	  sekä	  kunnan	  alueella	  toimivana	  paikallisena	  rekisteröitynä	  yhteisö-‐
nä	  toimialaansa	  koskevissa	  asioissa	  (MRL	  §	  191,	  2	  mom).	  

	  
VAATIMUS	  
	  
Helsingin	  kaupunginvaltuusto	  on	  26.10.2016	  (§	  272)	  hyväksynyt	  6.10.2015	  päivätyn	  ja	  14.6.2016	  muutetun	  
”Helsingin	  uusi	  yleiskaava	  –	  Kaupunkikaavan”	  oikeusvaikutteisena	  yleiskaavana	  ja	  14.6.2016	  päivätyt	  Kau-‐
punkiluonto-‐	  ja	  Kulttuuriympäristö-‐teemakartat	  oikeusvaikutteisilta	  osiltaan	  yleiskaavan	  selostuksesta	  il-‐
menevin	  perustein.	  
	  

Aiheellisen	  muutoksen	  saamiseksi	  tehtyyn	  päätökseen	  Lauttasaari-‐Seura	  –	  Drumsö	  	  
Sällskapet	  ry	  (jäljempänä	  Seura)	  esittää,	  että	  Helsingin	  hallinto-‐oikeus	  ensisijaisesti	  kumo-‐
aa	  Helsingin	  kaupunginvaltuuston	  26.10.2016	  tekemän	  yleiskaavapäätöksen	   lainvastaise-‐
na	  
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Lauttasaaren	   ja	  Melkin	  saaren	  osalta	  siten	  kuin	   jäljempänä	  esitämme	   ja	   toissijaisesti	  pa-‐
lauttaa	  asian	  uuteen	  käsittelyyn.	  

	  
PERUSTELUT	  
	  
Valituksensa	  perusteluiksi	  Lauttasaari-‐Seura	  esittää	  seuraavaa:	  
	  
	  
1)	  Helsingin	  yleiskaavan	  sisältö	  
	  
Kaupunginvaltuusto	  on	  26.10.2016	  hyväksynyt	  uuden	  yleiskaavan.	  Se	  on	  rakennettu	  valtavien	  kasvuodotus-‐
ten	  varaan	  ja	  keinojen	  etsimiseksi	  niiden	  toteuttamiseksi.	  Lähtökohtana	  on,	  että	  vuoteen	  2050	  mennessä	  
kaupungin	  nykyisten	  hallinnollisten	  rajojen	  sisällä	  asuisi	  860	  000	  asukasta	  ja	  alueella	  olisi	  560	  000	  työpaik-‐
kaa.	  Tällainen	  kasvu	  edellyttää	  260	  000	  uuden	  asukkaan	  sijoittumista	  Helsinkiin.	  Se	  on	  jättiläismäinen	  muu-‐
tos,	  sama	  kuin	  koko	  Tampereen	  infrastruktuuri	  sijoitettaisiin	  Helsingin	  nykyisen	  kaupunkirakenteen	  sekaan.	  
Tällaisen	  utopistisen	  tavoitteen	  toteuttamiseksi	  yleiskaava	  onkin	  laadittu	  poikkeuksellisesti	  ja	  maankäyttö-‐	  
ja	  rakennuslain	  säännöksistä	  ja	  suunnittelukäytännöistä	  piittaamatta.	  
	  
Yleiskaavan	  selostuksen	  mukaan	  yksi	  kolmannes	  uudesta	  rakennusoikeudesta	  syntyy	  täydennysrakentami-‐
sen,	  toinen	  kaupunkibulevardien	  ja	  kolmas	  uusien	  aluekokonaisuuksien	  seurauksena.	  
Suunnittelijat	  eivät	  ole	  itsekään	  uskoneet	  tällaisten	  tavoitteiden	  toteutumiseen,	  vaan	  yleiskaava	  on	  run-‐
saasti	  ylimitoitettu.	  Kasvutavoitteen	  mukainen	  lisärakennusoikeus	  on	  9	  milj.	  k-‐m2,	  mutta	  yleiskaavassa	  
uutta	  rakennusoikeutta	  on	  osoitettu	  18	  milj.	  k-‐m2.	  	  
	  
Useimpiin	  muihin	  kaupunkeihin	  verrattuna	  Helsinki	  on	  erittäin	  hyvin	  ja	  yksityiskohtaisesti	  suunniteltu.	  Se	  on	  
käytännöllisesti	  katsoen	  kokonaan	  asemakaavoitettu.	  Siitä	  huolimatta	  yleiskaavan	  laadinnassa	  on	  päädytty	  
oikeusvaikutteisessa	  yleiskaavakartassa	  osoittamaan	  maankäyttö	  100	  x	  100	  metrin	  ruuduilla,	  mikä	  on	  maa-‐
kuntakaavaakin	  yleispiirteisempi	  esitystapa.	  
	  
2)	  Yleiskaavan	  sisältövaatimukset	  

Maankäyttö-‐	  ja	  rakennuslain	  9	  §:n	  mukaan	  kaavan	  tulee	  perustua	  riittäviin	  tutkimuksiin	  ja	  selvityksiin.	  Kaa-‐
vaa	  laadittaessa	  on	  tarpeellisessa	  määrin	  selvitettävä	  suunnitelman	  ja	  tarkasteltavien	  vaihtoehtojen	  toteut-‐
tamisen	  ympäristövaikutukset,	  mukaan	  lukien	  yhdyskuntataloudelliset,	  sosiaaliset,	  kulttuuriset	  ja	  muut	  
vaikutukset.	  Selvitykset	  on	  tehtävä	  koko	  siltä	  alueelta,	  jolla	  kaavalla	  voidaan	  arvioida	  olevan	  olennaisia	  vai-‐
kutuksia.	  

Maankäyttö-‐	  ja	  rakennusasetuksen	  1	  §:n	  1	  momentin	  mukaan	  maankäyttö-‐	  ja	  rakennuslain	  9	  §:ssä	  tarkoi-‐
tettuja	  kaavan	  vaikutuksia	  selvitettäessä	  otetaan	  huomioon	  kaavan	  tehtävä	  ja	  tarkoitus,	  aikaisemmin	  teh-‐
dyt	  selvitykset	  sekä	  muut	  selvitysten	  tarpeellisuuteen	  vaikuttavat	  seikat.	  Selvitysten	  on	  annettava	  riittävät	  
tiedot,	  jotta	  voidaan	  arvioida	  suunnitelman	  toteuttamisen	  merkittävät	  välittömät	  ja	  välilliset	  vaikutukset:	  1)	  
ihmisten	  elinoloihin	  ja	  elinympäristöön;	  2)	  maa-‐	  ja	  kallioperään,	  veteen,	  ilmaan	  ja	  ilmastoon;	  3)	  kasvi-‐	  ja	  
eläinlajeihin,	  luonnon	  monimuotoisuuteen	  ja	  luonnonvaroihin;	  4)	  alue-‐	  ja	  yhdyskuntarakenteeseen,	  yhdys-‐
kunta-‐	  ja	  energiatalouteen	  sekä	  liikenteeseen;	  sekä	  5)	  kaupunkikuvaan,	  maisemaan,	  kulttuuriperintöön	  ja	  
rakennettuun	  ympäristöön.	  
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MRL	  32.1	  §:n	  mukaan	  voimassa	  oleva	  maakuntakaava	  on	  ohjeena	  laadittaessa	  ja	  muutettaessa	  yleiskaavaa	  
ja	  asemakaavaa.	  Maakuntakaavan	  ratkaisujen	  tulee	  olla	  kuntakaavoituksen	  lähtökohtana.	  Tätä	  ei	  tässä	  
yleiskaavassa	  ole	  noudatettu.	  	  

Maankäyttö-‐	  ja	  rakennuslain	  39	  §:n	  2	  momentin	  mukaan	  yleiskaavaa	  laadittaessa	  on	  otettava	  huomioon:	  1)	  
yhdyskuntarakenteen	  toimivuus,	  taloudellisuus	  ja	  ekologinen	  kestävyys;	  2)	  olemassa	  olevan	  yhdyskuntara-‐
kenteen	  hyväksikäyttö;	  3)	  asumisen	  tarpeet	  ja	  palveluiden	  saatavuus;	  4)	  mahdollisuudet	  liikenteen,	  erityi-‐
sesti	  joukkoliikenteen	  ja	  kevyen	  liikenteen,	  sekä	  energia-‐,	  vesi-‐	  ja	  jätehuollon	  tarkoituksenmukaiseen	  järjes-‐
tämiseen	  ympäristön,	  luonnonvarojen	  ja	  talouden	  kannalta	  kestävällä	  tavalla;	  5)	  mahdollisuudet	  turvalli-‐
seen,	  terveelliseen	  ja	  eri	  väestöryhmien	  kannalta	  tasapainoiseen	  elinympäristöön;	  6)	  kunnan	  elinkeinoelä-‐
män	  toimintaedellytykset;	  7)	  ympäristöhaittojen	  vähentäminen;	  8)	  rakennetun	  ympäristön,	  maiseman	  ja	  
luonnonarvojen	  vaaliminen	  sekä	  9)	  virkistykseen	  soveltuvien	  alueiden	  riittävyys.	  Pykälän	  3	  momentin	  mu-‐
kaan	  2	  momentissa	  tarkoitetut	  seikat	  on	  selvitettävä	  ja	  otettava	  huomioon	  siinä	  määrin	  kuin	  laadittavan	  
yleiskaavan ohjaustavoite	  ja	  tarkkuus	  sitä	  edellyttävät.	  

Aiemmassa	  vuoden	  1958	  rakennuslaissa	  puistoja	  ja	  virkistysalueita	  koskeva	  34	  §:n	  sisältövaatimus	  oli	  il-‐
maistu	  toisin	  kuin	  nykyisessä	  MRL	  54	  §:ssä.	  Nyt	  vaaditaan	  kategorisesti,	  että	  rakennettua	  ympäristöä	  ja	  
luonnonympäristöä	  tulee	  vaalia	  eikä	  niihin	  liittyviä	  erityisiä	  arvoja	  saa	  hävittää.	  Muunlaiset	  kaavaratkaisut	  
ovat	  lainvastaisia.	  Kaavoitettavalla	  alueella	  tai	  sen	  lähiympäristössä	  on	  oltava	  riittävästi	  puistoja	  tai	  muita	  
lähivirkistykseen	  soveltuvia	  alueita.	  	  
	  
Uutena	  vaatimuksena	  on,	  että	  asemakaavalla	  ei	  saa	  aiheuttaa	  kenenkään	  elinympäristön	  laadun	  sellaista	  
merkityksellistä	  heikkenemistä,	  joka	  ei	  ole	  perusteltua	  asemakaavan	  tarkoitus	  huomioon	  ottaen.	  Pykälän	  
perustelujen	  mukaan	  lähtökohtana	  on,	  että	  ihmisten	  elinympäristöä	  ei	  asemakaavalla	  heikennetä.	  Se	  ko-‐
rostaa	  ympäristön	  käyttäjän	  näkökulmaa.	  Säännös	  toteuttaa	  perustuslain	  20	  §:n	  mukaista	  perusoikeus-‐
säännöstä.	  Perustelujen	  mukaan	  säännös	  mahdollistaa	  sellaisen	  asemakaavan	  laatimisen,	  jolla	  vähäisen	  
henkilöryhmän	  elinympäristö	  jossakin	  määrin	  heikkenee,	  jos	  se	  asemakaavan	  tarkoitus	  huomioon	  ottaen	  
on	  perusteltua.	  Lauttasaaren	  nyt	  voimassa	  olevat	  asemakaavat	  on	  laadittu	  MRL	  54	  §:n	  sisältövaatimusten	  
mukaisesti.	  

 
Yleiskaavaa	  laadittaessa	  ei	  Lauttasaari-‐Seuran	  ja	  lauttasaarelaisten	  perusteltuja	  mielipiteitä	  ole	  yleiskaavas-‐
sa	  otettu	  huomioon.	  Lauttasaaressa	  on	  voimakas	  kansalaismielipide	  saaren	  viheralueiden	  säilyttämiseksi	  ja	  
merentäyttöjä	  vastaan.	  Tämä	  ilmeni	  mm.	  Seuran	  syksyllä	  2015	  tekemästä	  asukaskyselystä.	  Lisäksi	  yli	  5	  000	  
henkilöä	  allekirjoitti	  adressin	  Lauttasaaren	  vehreyden	  ja	  omaleimaisuuden	  puolesta.	  Adressi	  luovutettiin	  
Helsingin	  kaupunginhallituksen	  edustajille	  1.2.2016.	  (liite	  10) 
	  

	  
3)	  Lauttasaaren	  pohjoisosa	  ja	  pohjois-‐	  ja	  koillisosan	  ranta-‐	  ja	  vesialueet	  
	  
Helsingin	  uudessa	  yleiskaavassa	  Lauttasaaren	  pohjoisosa	  on	  merkitty	  kantakaupunki	  C2	  merkinnällä,	  jonka	  
korttelitehokkuus	  olisi	  alueella	  pääsääntöisesti	  yli	  1.8.	  Kaavamääräyksessä	  sanotaan	  tehokkuudesta,	  että	  
“kaupunkibulevardeihin	  rajautuvilla	  alueilla	  korttelitehokkuus	  tulee	  olla	  pääsääntöisesti	  yli	  1.8	  ja	  keskeisten	  
katujen	  varsilla	  avautuvat	  tilat	  on	  osoitettava	  ensisijaisesti	  liike-‐	  tai	  muuksi	  toimitilaksi”.	  (liite	  1)	  

Yleiskaavan	  mahdollistama	  korttelitehokkuus	  poikkeaa	  täysin	  Lauttasaaren	  nykyisestä	  rakennuskannasta	  ja	  
kaupunkikuvasta.	  Lauttasaari	  on	  nykyisin	  omaleimainen,	  elinvoimainen	  asuinalue.	  Lauttasaareen	  yleiskaa-‐
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vassa	  suunniteltu	  rakentaminen	  on	  suhteettoman	  massiivista	  verrattuna	  muihin	  vanhoihin	  kaupunginosiin.	  
Lauttasaaren	  asukasluku	  on	  jo	  2000-‐luvulla	  kasvanut	  4	  000	  asukkaalla	  Vattuniemen	  alueen	  tiivistysraken-‐
tamisen	  vuoksi	  ollen	  nyt	  23	  000.	  Nopeasta	  kasvusta	  on	  seurannut	  katastrofaalinen	  koulu-‐	  ja	  päiväkotipalve-‐
lujen	  vaje.	  

Lauttasaaren	  asukasmäärän	  lisäys	  olisi	  yleiskaavan	  ja	  alueen	  muiden	  kaavoitusratkaisujen	  vuoksi	  vuoteen	  
2050	  mennessä	  vähintään	  60–70	  prosenttia,	  kun	  se	  Helsingissä	  keskimäärin	  olisi	  40	  prosenttia.	  Yleiskaavan	  
selostusosasta	  voidaan	  nähdä	  (s.	  71),	  että	  Lauttasaaressa	  metrolinjauksen	  pohjoispuolelle	  suunnitellaan	  
asuntoja	  noin	  13	  000	  uudelle	  asukkaalle.	  (Liite	  9)	  	  Kuitenkaan	  oikeusvaikutteisessa	  yleiskaavakartassa	  ei	  
kyseiselle	  alueelle	  ole	  merkitty	  yhtään	  viheraluetta.	  	  	  

Koillisen	  Lauttasaaren	  vanhan	  asuntoalueen	  rakennuskanta	  on	  2–3	  -‐kerroksista	  pienkerrostalo-‐	  ja	  rivitalo-‐
aluetta,	  jonka	  tehokkuus	  on	  nyt	  välillä	  0,3-‐0,7.	  Yleiskaavan	  tehokkuustavoitteiden	  mukainen	  lisärakentami-‐
nen	  edellyttäisi	  nykyisen	  hyväkuntoisen	  rakennuskannan	  purkamista	  ja	  korkeaa	  lisärakentamista	  sekä	  puis-‐
tojen	  häviämistä.	  	  

Melkein	  koko	  Lauttasaaren	  pohjois-‐	  ja	  koillisosa	  on	  maakunnallisesti	  merkittävää	  kulttuuriympäristöä	  (Uu-‐
denmaan	  kulttuuriympäristöt	  -‐selvitys	  2012),	  ja	  sellaiseksi	  alue	  on	  myös	  4.	  vaihemaakuntakaavaehdotuk-‐
sessa	  merkitty.	  Yleiskaavassa	  C2-‐merkintä	  kattaa	  kuitenkin	  suurimman	  osan	  pohjoista	  ja	  koillista	  Lautta-‐
saarta,	  mukaan	  lukien	  rantoja	  ja	  huomattavan	  laajoja	  vesialueita.	  	  (Liite	  5)	  

Voimassa	  olevassa	  maakuntakaavassa	  on	  tiivistettävän	  alueen	  ruudukkomerkinnällä	  merkitty	  huomattavan	  
paljon	  pienempi	  alue	  Lauttasaaren	  luoteisosassa.	  (Liite	  4)	  	  Tämä	  kestävään	  liikennejärjestelmään	  tukeutuvi-‐
en	  tiivistettävien	  taajamien	  ja	  keskustoimintojen	  alueiden	  kehittämisperiaate	  -‐merkintä	  kattaa	  maakunta-‐
kaavassa	  vain	  Katajaharjun	  eteläosan	  ja	  Koivusaaren	  alueen.	  Kyseistä	  merkintää	  on	  maakuntakaavassa	  
puoltanut	  Koivusaareen	  rakennettu	  metroasema	  sekä	  ajatus	  rakentaa	  metroaseman	  lähellä	  sijaitsevan	  
Katajaharjun	  kohdalle	  ns.	  kansi	  Länsiväylän	  päälle.	  Yleiskaavasta	  kansi	  on	  kuitenkin	  käsittelyvaiheissa	  pois-‐
tettu.	  Näin	  ollen	  Katajaharjunkin	  kohdalle	  rakentaminen	  on	  erittäin	  vaikeaa,	  sillä	  Länsiväylä	  kulkee	  ko.	  koh-‐
dassa	  syvässä	  kuilussa.	  	  

Maakuntakaavassa	  luoteisessa	  Lauttasaaressa	  tiivistettävän	  alueen	  merkinnän	  ei	  voi	  tulkita	  sallivan	  Lautta-‐
saaren	  pohjois-‐	  ja	  koillisrannoille	  ja	  laajoille	  vesialueille	  rakentamista.	  	  Maakuntakaavan	  tiivistettävä	  alue	  -‐
merkinnän	  suunnittelumääräysten	  mukaan	  “aluetta	  on	  suunniteltava	  joukkoliikenteeseen,	  kävelyyn	  ja	  pyö-‐
räilyyn	  tukeutuvana	  kyseisen	  taajaman	  muuta	  aluetta	  tehokkaammin	  rakennettavana	  alueena.	  Yhdyskunta-‐
rakennetta	  tiivistäessä	  on	  kiinnitettävä	  huomiota	  erityisesti	  alueen	  ominaispiirteisiin	  ja	  kulttuuriympäris-‐
töön,	  elinympäristön	  laatuun,	  ekologiseen	  verkoston	  toimivuuteen	  sekä	  lähivirkistysalueiden	  riittävyyteen.”	  	  

Lauttasaaren	  pohjoisosan	  muut	  Helsingin	  uudessa	  yleiskaavassa	  merkityt	  kantakaupunki	  C2-‐merkityt	  alueet	  
ovat	  maakuntakaavassa	  taajamatoimintojen	  aluetta,	  moottoritietä	  ja	  vesialuetta.	  	  

Maakuntakaavan	  taajamatoimintojen	  alueen	  kaavamääräyksissä	  sanotaan	  mm.	  “uusi	  rakentaminen	  ja	  muu	  
maankäyttö	  on	  sopeutettava	  suunnittelulla	  ympäristöönsä	  tavalla,	  joka	  vahvistaa	  taajaman	  omaleimaisuut-‐
ta	  ja	  turvaa	  ympäristön	  ja	  luontoarvot	  sekä	  ottaa	  huomioon	  kulttuurihistorialliset	  ja	  maisemalliset	  ominai-‐
suudet.	  Yksityiskohtaisessa	  suunnittelussa	  on	  kiinnitettävä	  huomiota	  hulevesien	  hallintaan	  ja	  varauduttava	  
ääri-‐ilmiöihin.	  Rakentamattomat	  rannat	  on	  yksityiskohtaisessa	  suunnittelussa	  varattava	  yleiseen	  virkistys-‐
käyttöön,	  jollei	  erityinen	  tarve	  edellytä	  alueen	  osoittamista	  muuhun	  käyttöön”.	  Rantavyöhykkeelle	  raken-‐
tamiselle	  pakottavaa	  tarvetta	  ei	  Lauttasaaressa	  ole,	  vaikka	  Länsiväylä	  muutettaisiin	  “bulevardiksi”.	  	  
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Maakuntakaavassa	  ei	  ole	  Lauttasaaren	  pohjois-‐	  ja	  koillisrannoilla	  mitään	  veteen	  tai	  veden	  päälle	  rakentami-‐
seen	  viittaavaa	  merkintää.	  Maakuntakaavassa	  ei	  ole	  osoitettu	  rakentamista	  Länsiväylän	  pohjoispuolelle	  
Lemislahden,	  Lemissaaren	  ja	  Maamonlahden	  ranta-‐	  ja	  vesialueille.	  Maakuntakaavassa	  hyvin	  leveänä	  mer-‐
kittyä	  Länsiväylän	  moottoritie/moottoriväylä	  -‐merkintää	  ei	  voi	  tulkita	  niin,	  että	  se	  sallisi	  moottoritien	  vie-‐
ressä	  olevien	  ranta-‐	  ja	  merialueiden	  rakentamisen.	  (Liite	  4)	  

Moottoritien	  suunnittelumääräyksissä	  mm.	  sallitaan	  yksityiskohtaisemmassa	  suunnittelussa	  tien	  osoittami-‐
nen	   alemmanluokkaisena.	   Lisäksi	   määrätään	   että	   “tien	   suunnittelussa	   on	   otettava	   huomioon	   seudulliset	  
ulkoilu-‐,	  virkistys-‐	   ja	  viheryhteystarpeet,	   luonnonsuojelu,	  kulttuuriympäristö,	  maisema,	  pohja-‐	   ja	  pintavesi	  
sekä	  lajiston	  liikkuminen”.	  

	  

3.1	  Kaupunkibulevardi	  

Keskeinen	  suunnitteluratkaisu	  yleiskaavassa	  on	  kaupungin	  moottoritiemäisten	  sisääntuloväylien	  muuttami-‐
nen	  kaupunkibulevardeiksi.	  Niihin	  on	  useissa	  lausunnoissa	  suhtauduttu	  kielteisesti	  tai	  ainakin	  varaukselli-‐
sesti.	  Länsiväylän	  bulevardisointi	  merkitsisi	  kaupungin	  teettämän	  selvityksen	  mukaan	  liikenteen	  ruuhkau-‐
tumista	  ja	  autoliikenteen	  ohjautumista	  Lauttasaaren	  asuinkaduille.	  Tämä	  heikentäisi	  Lauttasaaren	  liikenne-‐
turvallisuutta.	  Länsiväylän	  ruuhkat,	  melu	  ja	  pienhiukkaset	  leviäisivät	  alueella	  entistä	  laajemmalle.	  Länsi-‐
väylän	  bulevardisointi	  ei	  ole	  mahdollista	  lähivuosikymmeninä	  rikkomatta	  MRL	  39.1	  mom.	  5	  kohdan	  vaati-‐
musta	  turvallisesta	  ja	  terveellisestä	  elinympäristöstä.	  

Uudenmaan	  ELY-‐keskus	  lausuu,	  etteivät	  tällä	  hetkellä	  käytettävissä	  olevat	  selvitykset	  tue	  valta-‐	  ja	  kantatei-‐
den	  eikä	  siis	  myöskään	  Länsiväylän	  muuttamista	  kaupunkibulevardeiksi.	  ELY-‐keskus	  tienpitäjänä	  on	  ottanut	  
saman	  kannan.	  Uudenmaan	  liitto	  lausuu,	  että	  siirtyminen	  autoliikennettä	  painottavasta	  liikennesuunnitte-‐
lusta	  kestävämpiä	  kulkutapoja	  edistävään	  suunnitteluun	  on	  edistyksellistä	  ja	  kannatettavaa.	  Uudessakin	  
ajattelussa	  tulee	  kuitenkin	  olla	  realistinen.	  Maanteiden	  muuttaminen	  kaupunkibulevardeiksi	  Kehä	  I:n	  sisä-‐
puolella	  siirtää	  autoliikenteen	  ruuhkia	  naapurikuntiin,	  ellei	  autoliikenteen	  määrää	  saada	  vähennettyä	  huo-‐
mattavasti	  nykyisestä.	  Kaupunkibulevardien	  toteutus	  tulee	  sitoa	  vähintään	  tiemaksujen	  käyttöönottoon	  ja	  
raideliikenteen	  parantamiseen.	  
	  
Liikennevirasto	  ehdottaa	  alustavasti	  kaikkien	  väylien	  säilyttämistä	  valtion	  väylinä	  Vihdintietä	  lukuun	  otta-‐
matta.	  Naapurikunnat	  Espoo,	  Vantaa,	  Järvenpää	  ja	  Hyvinkää	  edellyttävät	  bulevardisoinnin	  käsittelemistä	  
osana	  valtion	  ja	  seudun	  yhteistä	  suunnittelua,	  sopimuksia	  ja	  päätöksiä	  sekä	  vaikutusten	  testaamista.	  Tuusu-‐
lan	  kunta	  vastustaa	  kaupunkibulevardeihin	  perustuvaa	  kehitysmallia,	  ellei	  pendelöintimahdollisuuksia	  voida	  
esitetystä	  edelleen	  merkittävästi	  parantaa	  myös	  kehyskuntien	  kannalta.	  

Yleiskaavan	  keskeinen	  liikenneratkaisu	  –	  sisääntuloväylien	  muuttaminen	  kaupunkibulevardeiksi	  –	  ei	  edelly-‐
tä,	  että	  kaikki	  sisääntuloväylät	  muutetaan	  sellaisiksi.	  Todettakoon	  vielä,	  että	  valtio	  on	  sisääntuloväylien	  
tienpitäjä	  eikä	  niiden	  luonnetta	  siten	  voida	  muuttaa	  ilman	  liikenneministeriön	  suostumusta.	  Kaupunkibule-‐
vardit	  eivät	  voi	  myöskään	  toteutua	  samanlaisina.	  Niiden	  varteen	  ei	  voida	  kaikkialle	  rakentaa	  samalla	  tavalla,	  
vaan	  maasto-‐,	  suojelu-‐	  ,	  virkistys-‐	  ja	  oleva	  rakennuskanta	  huomioon	  ottaen	  syntyy	  suuria	  vaihteluita.	  

Lauttasaaren	  pohjoisrannan	  rakentaminen	  uuden	  yleiskaavan	  määräämien	  korttelitehokkuuksien	  mukaises-‐
ti	  tekee	  virkistyksen,	  viheryhteyksien,	  kulttuuriympäristön,	  maiseman,	  vesien	  sekä	  lajiston	  liikkuvuuden	  
riittävän	  huomioimisen	  täysin	  mahdottomaksi.	  Yleiskaavan	  kantakaupunki	  C2	  määräyksissä	  ei	  mainita	  sa-‐
nallakaan	  luontoa,	  viheryhteystarvetta	  tai	  lajiston	  liikkuvuutta.	  	  
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Pohjoisen	  Lauttasaaren	  alueella	  on	  seudullisesti	  arvokasta	  rantaa	  ja	  metsää.	  Uuden	  yleiskaavan	  mahdollis-‐
tama	  rakentaminen	  ns.	  bulevardialueella	  olisi	  suureksi	  haitaksi	  ranta-‐	  ja	  vesikasvillisuudelle,	  linnuille	  ja	  alu-‐
een	  kolmelle	  lepakkolajille.	  Se	  estäisi	  erityisesti	  alueen	  toimimisen	  ekologisena	  käytävänä	  pitkin	  Lauttasaa-‐
ren	  pohjoisrantoja	  ja	  porttina	  Lauttasaaren	  halki	  kulkeville	  reiteille.	  (Liitteet	  6	  ja	  7)	  

3.2	  Lepakkoesiintymät	  

Helsingin	  kaupunki	  on	  teettänyt	  selvityksen	  tärkeistä	  lepakkoalueista	  (Helsingin	  lepakkolajisto	  ja	  tärkeät	  
lepakkoalueet	  vuonna	  2014).	  Sen	  mukaan	  Länsiväylän	  pohjoispuolisella	  ranta-‐alueella	  Lemislahdessa	  on	  
laaja	  pohjanlepakoiden,	  vesisiippojen	  ja	  korvayökköjen	  lepakkoalue,	  joka	  alkaa	  Katajaharjunniemen	  kärjes-‐
tä	  ja	  jatkuu	  Laukkaniemen	  puiston	  halki	  Nackapuiston	  kautta	  Lemissaareen	  ja	  Maamonlahteen	  (liite	  6).	  
Laaditun	  selvityksen	  mukaan	  lepakot	  viihtyvät	  tällä	  alueella,	  koska	  siellä	  on	  tervaleppä-‐	  ja	  ruovikkorantaa,	  
pienvenesatama,	  pieniä	  poukamia	  ja	  suojainen	  lahti	  sekä	  puistoalue,	  jossa	  vanhoja	  puita.	  	  Kaikki	  lepakkola-‐
jit	  on	  LSL	  49	  §:n	  nojalla	  suojeltu	  ja	  niiden	  levähdys-‐	  ja	  lisääntymispaikkojen	  hävittäminen	  ja	  heikentäminen	  
on	  kielletty.	  Kieltoa	  on	  oikeuskäytännössä	  sovellettu	  tiukasti	  (KHO	  2013:15).	  

Se,	  mitä	  maakuntakaavassa	  ja	  voimassa	  olevissa	  asemakaavoissa	  on	  selvitetty	  ja	  päätetty,	  olisi	  pitänyt	  
yleiskaavaa	  laadittaessa	  ottaa	  huomioon	  niin	  kuin	  MRA	  1.1	  §:ssä	  edellytetään.	  Lauttasaaren	  nykyisissä	  
asemakaavoissa	  on	  päätetty	  ja	  otettu	  huomioon	  MRL	  54	  §:n	  mukaiset	  sisältövaatimukset.	  Asemakaavojen	  
muuttamisen	  mahdollistavan	  yleiskaavan	  pitää	  esittää	  kaavan	  sisällön	  muuttamiselle	  asianmukaiset	  ja	  lain	  
sisältövaatimukset	  täyttävät	  perusteet.	  	  
	  
3.3	  Ruututekniikka	  kaavamääräysten	  käytössä	  
	  
Oikeudellisesta	  näkökulmasta	  katsottuna	  Helsingin	  yleiskaavan	  laatimistapa	  on	  sekava.	  Yleiskaavan	  selos-‐
tuksessa	  korostetaan	  yleiskaavan	  strategisuutta,	  josta	  lainsäädännässä	  ei	  ole	  määräyksiä.	  	  Strategisuuden	  
nimissä	  kaupunki	  on	  yleiskaavassa	  käyttänyt	  100	  x	  100	  metrin	  karttapikseleitä,	  jotka	  ovat	  jopa	  maakunta-‐
kaavaakin	  yleispiirteisempiä.	  Osittain	  pikselit	  ovat	  kuitenkin	  hyvinkin	  tarkkoja,	  kuten	  Lauttasaaren	  merialu-‐
een	  täyttöä	  osoittavat	  pikselit.	  	  	  

Kaavakartta	  on	  kokonaisuudessaan	  oikeusvaikutteinen	  samoin	  kuin	  osa	  ns.	  teemakarttojen	  määräyksistä.	  
Kuitenkin	  kaavakarttaa	  koskevia	  määräyksiä	  ja	  niiden	  tulkintoja	  on	  otettu	  kaavaselostukseen.	  Maankäyttö-‐	  
ja	  rakennuslain	  mukaan	  tulkintoja	  ei	  voi	  sisällyttää	  selostukseen,	  vaan	  niiden	  pitäisi	  olla	  kaavassa	  itsessään.	  

Valittu	  määräysten	  ilmaisutapa	  ja	  ilmaisu	  ruututekniikalla	  pikseleinä	  hankaloittavat	  kaavan	  laillisuuden	  ja	  
oikeusvaikutusten	  hahmottamista	  	  ja	  johtavat	  siihen,	  että	  kaava	  ja	  sen	  laillisuuden	  arviointi	  on	  epäselvää.	  
Pikselien	  käyttö	  kyseessä	  olevassa	  yleiskaavassa	  johtaa	  suuriin	  tulkintavaikeuksiin.	  Yleiskaava	  on	  sisällöltään	  
suorastaan	  epäselvä	  silloin,	  kun	  sitä	  käytetään	  yksityiskohtaisesti	  suunnitellulla	  ja	  rakennetulla	  asemakaa-‐
va-‐alueella	  ja	  erityisesti	  määriteltäessä	  rajaa	  rakennettavan	  ja	  ei-‐rakennettavan	  alueen	  rajaksi.	  	  
	  
Museovirasto	  on	  lausunnossaan	  pitänyt	  menettelyä	  kyseenalaisena.	  Myös	  Uudenmaan	  liitto	  on	  yleiskaavas-‐
ta	  antamissaan	  lausunnoissa	  ottanut	  kantaa	  yleiskaavan	  ”ruutujen”	  joustavaan	  tulkintaan.	  Näin	  yleispiirtei-‐
sellä	  esitystavalla	  kaava	  on	  vaikealukuinen	  ja	  sen	  tulkintaan	  sekä	  vaikutusten	  arviointiin	  liittyy	  paljon	  epä-‐
varmuutta.	  Se	  voi	  Uudenmaan	  liiton	  mukaan	  todellisuudessa	  mahdollistaa	  virkistysalueiden	  merkittävän	  
supistamisen.	  Uudenmaan	  liitto	  esitti	  huolensa	  seudun	  virkistys-‐	  ja	  viherverkon	  toteutumisesta	  ja	  merkittä-‐
vien	  luontoarvojen	  säilymisestä.	  Uudenmaan	  liitto	  esitti	  lausunnossaan,	  että	  yleiskaavakartan	  joustavaa	  
tulkintaa	  tulisi	  tarkentaa	  esimerkiksi	  siten,	  että	  yksittäinen	  virkistys-‐	  ja	  viheralueeksi	  osoitettu	  ruutu	  ei	  voi	  
ottaa	  ominaisuuksia	  naapuriruudusta.	  Yleiskaavaa	  kuitenkaan	  muutettu.	  Lauttasaaren	  osalta	  merkintä	  on	  
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vielä	  epäselvempi	  ja	  summittaisempi.	  On	  käytetty	  merkintää	  C2	  ilman,	  että	  saaren	  pohjoisosissa	  olisi	  kartal-‐
la	  osoitettu	  ainuttakaan	  puistoa.	  (Liite	  1)	  
	  
Kaavoituksessa	  ja	  kartan	  laatimisessa	  on	  perinteisesti	  pidetty	  0,1	  millimetrin	  viivanpaksuutta	  piirtämistark-‐
kuutena,	  josta	  karttaesityksen	  kokonaistarkkuus	  voidaan	  todeta.	  Siten	  1:100	  000	  mittakaava	  vastaa	  +	  -‐	  10	  
metrin	  piirtämistarkkuutta	  ja	  1:30	  000	  vastaa	  +	  -‐	  3	  metrin	  piirtämistarkkuutta.	  Maakuntakaavaa	  tulkittaessa	  
rakennuslupa-‐	  ja	  poikkeuslupalausunnoissa	  on	  yleisesti	  pidetty	  alueiden	  sijaintitarkkuutena	  20–50	  metriä.	  
Kuitenkin	  nyt	  valituksen	  alaisessa	  yleiskaavassa	  käytetyn	  rasteritekniikan	  vuoksi	  (100	  metriä	  kertaa	  100	  
metriä	  olevat	  pikselit	  muodostavat	  rasterin	  ja	  rastereiden	  reunoista	  muodostuu	  alueiden	  rajaviivat)	  sen	  
nimellistarkkuus	  on	  +	  -‐	  100	  metriä.	  Kun	  lisäksi	  kaavamääräyksellä	  on	  todettu	  viereisen	  pikselin	  voivan	  periä	  
naapurinsa	  maankäytön,	  nousee	  yleiskaavan	  tarkkuusluokka	  +	  -‐	  200	  metriin.	  Yleiskaavassa	  olisi	  oikeastaan	  
pitänyt	  käyttää	  3	  x	  3	  metrin	  pikseliä,	  jolloin	  se	  olisi	  vastannut	  tarkkuudeltaan	  julkaisumittakaavaa	  1:30	  000.	  
Nyt	  yleiskaavan	  tarkkuusluokka	  on	  maakuntakaavaan	  nähden	  likimain	  kymmenkertainen,	  mikä	  ei	  vastaa	  
maankäyttö-‐	  ja	  rakennuslain	  kaavahierarkian	  mukaista	  tarkentuvan	  suunnittelun	  periaatetta.	  	  
	  
KHO	  on	  Jyväskylän	  yleiskaavaratkaisussa	  (KHO	  11.11.2016/4778)	  hyväksynyt	  ruututekniikan	  käytön	  osoitet-‐
taessa	  virkistys-‐	  ja	  viheralueita.	  	  Jyväskylän	  tapauksessa	  on	  kuitenkin	  kysymys	  aivan	  erilaisesta	  suunnittelu-‐
tilanteesta.	  Virkistysalueita	  on	  Jyväskylässä	  osoitettu	  ennestään	  kaavoittamattomille	  pääasiassa	  periferia-‐
alueille.	  Helsingissä	  tilanne	  on	  täysin	  erilainen.	  Kaupunki	  on	  käytännöllisesti	  katsoen	  kokonaisuudessaan	  
asemakaavoitettu	  niin	  kuin	  Lauttasaarikin.	  Silloin	  on	  edellytettävä	  muutosten	  osoittamisessa	  suurempaa	  
tarkkuutta.	  Lukuun	  ottamatta	  metroaseman	  ympäristöä	  Lauttasaaren	  pohjois-‐	  ja	  koillisosissa	  olisi	  tullut	  
käyttää	  kulttuuriympäristöltään	  samantyyppisen	  alueen	  (esimerkiksi	  Kulosaaren)	  merkintätapaa	  A3.	  
	  

Seura	  esittää,	  että	  hallinto-‐oikeus	  kumoaa	  yleiskaavapäätöksen	  Lauttasaaren	  pohjois-‐	  ja	  
koillisosan	  merialueen	  täytön	  osalta,	  koska	  yleiskaava	  on	  Uudenmaan	  maakuntakaavan	  
vastainen	  ja	  koska	  alueella	  ei	  ole	  otettu	  huomioon	  lepakkoesiintymän	  vaatimaa	  suojelua,	  
kumoaa	  Länsiväylän	  kaupunkibulevardia	  koskevan	  kaavamerkinnän	  ja	  metrolinjan	  poh-‐
joispuolella	  olevan	  C2	  kaavamerkinnän,	  koska	  yleiskaavassa	  ei	  ole	  noudatettu	  MRL	  39	  §:n	  
mukaisia	  yleiskaavan	  sisältövaatimuksia,	  MRL	  9	  §:n	  ja	  MRA	  1	  §:n	  mukaisia	  selvittämisvaa-‐
timuksia	  ja	  on	  jätetty	  huomioimatta	  ja	  vaarannettu	  	  asemakaavoissa	  osoitetut	  mahdolli-‐
suudet	  turvalliseen,	  terveelliseen	  ja	  eri	  väestöryhmien	  kannalta	  tasapainoiseen	  elinympä-‐
ristöön,	  maiseman	  ja	  luonnonarvojen	  vaaliminen	  sekä	  virkistykseen	  soveltuvien	  alueiden	  
riittävyys.	  	  
	  
	  

3.4	  Tarkentuvan	  suunnittelun	  periaatteen	  ja	  luottamuksensuojaperiaatteen	  rikkominen	  
	  
Maankäyttö-‐	  ja	  rakennuslaissa	  noudatetun	  tarkentuvan	  suunnittelun	  periaatteen	  mukaan	  yleispiirteisempi	  
suunnitelma	  ohjaa	  yksityiskohtaisemman	  kaavan	  laatimista	  ja	  suunnitelmat	  täsmentyvät	  yksityiskohtai-‐
semmassa	  kaavoituksessa.	  	  
	  
Kasvavaa	  merkitystä	  maankäytön	  suunnittelussakin	  on	  saanut	  luottamuksensuojaperiaate,	  joka	  edellyttää,	  
että	  asianosaisen	  on	  voitava	  luottaa	  hänelle	  myönteisen	  viranomaispäätöksen	  pysyvyyteen.	  Luottamuksen-‐
suojaperiaate	  on	  otettu	  Suomen	  oikeudessa	  hallintolain	  6	  §:ään.	  Viranomaisen	  toimien	  on	  suojattava	  oike-‐
usjärjestyksen	  perusteella	  oikeutettuja	  odotuksia.	  Periaate	  suojaa	  yksilöä	  julkista	  valtaa	  vastaan.	  Tällä	  pyri-‐
tään	  takaamaan,	  että	  viranomaisen	  soveltama	  käytäntö	  on	  pysyvää	  ja	  viranomaistoiminta	  ennakoitavissa.	  
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Tämän	  periaatteen	  merkitystä	  on	  Eduskunnan	  perustuslakivaliokunta	  korostanut	  myös	  lainsäädännössä	  
(PeVL	  58/2010	  vp	  —	  HE	  199/2010	  vp,	  kohta	  siirtymäsäännökset).	  
	  
Summittaisen	  ruututekniikan	  mukaisten	  100	  x	  100	  metrin	  pikselien	  käyttö	  yleiskaavassa	  	  johtaa	  siihen,	  että	  
kaikki	  Lauttasaaren	  asemakaavat	  niiden	  hyväksymisajankohdasta	  ja	  ajanmukaisuudesta	  riippumatta	  menet-‐
tävät	  oikeudellisen	  suojansa	  toisin	  kuin	  MRL	  62	  §:ssä	  säädetään	  asemakaavan	  ajanmukaisuuden	  arvioinnis-‐
ta.	  Yleiskaavan	  ohjausvaikutuksen	  perusteella	  niitä	  voidaan	  ryhtyä	  muuttamaan.	  Silloin	  myös	  C2	  pikselin	  
sisällä	  nyt	  olevat	  puistot	  muuttuvat	  suojattomaksi	  rakennusmaareserviksi.	  
	  
	  

Yleiskaavapäätös	  rikkoo	  Lauttasaaren	  pohjois-‐	  ja	  koillisosan	  osalta	  kuntalaisten	  oikeutet-‐
tua	  luottamusta	  siihen,	  että	  ajantasaiset	  asemakaavat	  suojaavat	  rakennettua	  ympäristöä,	  
virkistyskäyttöä	  ja	  luontoarvoja.	  	  

	  
	  
	  
4)	  Melkki	  
	  
MRL:n	  kaavajärjestelmässä	  ylempi	  ja	  yleispiirteisempi	  kaavataso	  ohjaa	  aina	  tarkempien	  ja	  yksityiskohtaisten	  
kaavojen	  laatimista.	  Maakuntakaavan	  asema	  suhteessa	  muuhun	  kaavoitukseen	  on	  todettu	  MRL	  32	  §:ssä.	  
Maakuntakaava	  on	  ohjeena	  laadittaessa	  ja	  muutettaessa	  yleiskaavaa	  ja	  asemakaavaa.	  Melkin	  saari	  on	  voi-‐
massa	  olevassa	  Uudenmaan	  maakuntakaavassa	  osoitettu	  Puolustusvoimien	  alueeksi	  (EP/u),	  jonka	  toissijai-‐
nen	  käyttötarkoitus	  on	  alueen	  vapautuessa	  puolustusvoimien	  käytöstä	  virkistys-‐,	  matkailu-‐	  ja/tai	  koulutus-‐
toiminta.	  	  
	  
Helsingin	  yleiskaavassa	  saari	  on	  osoitettu	  eteläosaltaan	  virkistysalueeksi	  ja	  pohjoisosaltaan	  asuntovaltaisek-‐
si	  alueeksi	  ja	  virkistys-‐	  ja	  viheralueeksi.	  Kaavamerkinnän	  mukaan	  se	  merkitsisi	  varsin	  tehokasta	  rakentamis-‐
ta,	  jossa	  korttelitehokkuus	  on	  alle	  0,40	  ja	  alueen	  pinta-‐alasta	  keskimäärin	  70	  %	  tai	  enemmän	  on	  kortteli-‐
maata.	  	  	  
	  
Melkin	  merialue	  on	  maakuntakaavassa	  merta	  (vesialuetta).	  EP/u	  -‐merkin	  suunnittelumääräysten	  mukaan	  
on	  mm.	  yksityiskohtaisissa	  suunnitteluissa	  otettava	  huomioon	  kulttuuriympäristön	  ja	  luontoarvojen	  säily-‐
minen.	  Melkin	  koillis-‐,	  pohjois-‐	  ja	  luoteisrannat	  ovat	  luonnonsuojelulain	  29	  §:n	  mukaisesti	  suojeltua	  meren-‐
rantaniittyä	  ja	  hiekkarantaa	  (0,82	  ha	  +	  1,62	  ha).	  	  Kun	  sekä	  rannoille	  että	  suojeltujen	  rantojen	  ulkopuolelle	  
sijoittuvia	  merialueita	  ei	  voi	  täyttää	  eikä	  rakentaa	  vahingoittamatta	  suojeltuja	  luontotyyppejä,	  yleiskaavan	  
mukaista	  rakentamista	  on	  käytännössä	  mahdotonta	  toteuttaa	  luonnonsuojelulakia	  rikkomatta.	  	  

Helsingin	  lepakkolajistoa	  ja	  tärkeimpiä	  lepakkoalueita	  koskevan	  selvityksen	  (2014)	  	  mukaan	  Melkin	  saaren	  
keskiosassa	  on	  pohjanlepakon,	  vesisiipan	  ja	  viiksisiipan	  esiintymiä.	  LSL	  49	  §:n	  mukaan	  kaikki	  lepakkolajit	  on	  
suojeltu.	  Niiden	  levähdys-‐	  ja	  lisääntymispaikkojen	  hävittäminen	  ja	  heikentäminen	  on	  kielletty.	  (liite	  8)	  
	  
Voimassa	  olevassa	  maakuntakaavassa	  Melkki	  sijaitsee	  pääkaupunkiseudun	  rannikko-‐	  ja	  saaristovyöhyke	  
rajausta	  osoittavan	  merkinnän	  sisällä.	  Maakuntakaavassa	  ei	  ole	  pääkaupunkiseudulle	  osoitettu	  rannikko-‐	  ja	  
saaristovyöhykkeiden	  rajauksia	  toisin	  kuin	  samassa	  kaavassa	  on	  tehty	  muualla	  Uudenmaan	  rannikkoseu-‐
duille.	  Rannikko-‐	  ja	  saaristorajauksen	  kaavamerkintä	  pääkaupunkiseudulla	  on	  muutenkin	  umpimähkäisesti	  
rajattu	  ja	  rajausperiaatteet	  jäävät	  epäselviksi.	  	  



9	  
	  

Uudenmaan	  maakuntakaavan	  logiikkaa	  seuraten	  ja	  myös	  biologisin	  perustein	  Melkki	  kuuluu	  selvästi	  ul-‐
kosaaristovyöhykkeeseen.	  Muualla	  Uudellamaalla	  ulkosaaristoa	  tulee	  maakuntakaavan	  määräysten	  mu-‐
kaan	  suunnitella	  ottaen	  yksityiskohtaisemmassa	  suunnittelussa	  huomioon	  kulttuuri-‐	  ja	  luonnonmaiseman	  
arvot	  sekä	  arvokkaiden	  luonto-‐olosuhteiden	  säilyminen,	  ympäristön	  tilan	  parantaminen	  ja	  vesien	  suojelun	  
edistäminen.	  	  	  

Melkki	  on	  kokonaisuudessaan	  myös	  maakunnallisesti	  merkittävä	  kulttuuriympäristö	  (Uudenmaan	  kulttuu-‐
riympäristöt	  -‐selvitys	  2012),	  ja	  on	  sellaiseksi	  merkitty	  myös	  parhaillaan	  nähtävillä	  olevaan	  4.	  vaihemaakun-‐
takaavaehdotukseen.	  

Ympärivuotiseen	  lauttaliikenteeseen	  perustuvalle	  Melkin	  alueelle	  kaavaillaan	  asuntoja	  arviolta	  3	  000–5	  000	  
asukkaalle.	  Yleiskaavassa	  ei	  kuitenkaan	  ole	  minkäänlaista	  selvitystä	  siitä,	  mistä	  ja	  miten	  lauttaliikenne	  saa-‐
reen	  järjestettäisiin	  ja	  mihin	  lauttaliikenteen	  liityntäpysäköinti	  järjestettäisiin.	  	  
	  
Uudenmaan	  liiton	  antamasta	  lausunnosta	  käy	  ilmi,	  että	  yleiskaava	  on	  Melkin	  osalta	  selvästi	  voimassa	  ole-‐
van	  Uudenmaan	  maakuntakaavan	  vastainen.	  Voimassa	  olevassa	  maakuntakaavassa	  ei	  ole	  osoitettu	  lain-‐
kaan	  asuntorakentamista	  saarelle.	  Maakuntakaavan	  vaatimus	  kulttuuriympäristön	  ja	  luontoarvojen	  säilymi-‐
sestä	  ei	  voi	  toteutua,	  jos	  suuri	  osa	  saaresta	  muuttuu	  yleiskaavamääräyksen	  mukaan	  tonttimaaksi.	  	  
	  
Myös	  Uudenmaan	  ELY-‐keskus	  katsoo	  lausunnossaan,	  ettei	  yleiskaava	  osoittaessaan	  Melkin	  saaren	  asunto-‐
valtaiseksi	  alueeksi	  A2	  (korttelitehokkuus	  1.0–2.0)	  meritäyttöineen	  ole	  ottanut	  riittävästi	  maakuntakaavaa	  
huomioon,	  vaikka	  osa	  saaresta	  onkin	  merkitty	  virkistysalueeksi.	  
	  
	  

Yleiskaava	  tulee	  kumota	  Melkin	  saaren	  osalta	  siksi,	  että	  yleiskaava	  on	  maakuntakaavan	  ja	  
luonnonsuojelulain	  29	  §:n	  ja	  49	  §:n	  vastainen.	  Yleiskaavapäätös	  rikkoo	  myös	  Melkin	  osalta	  
luottamuksensuojaperiaatetta.	  
	  
	  
	  
	  

	  
5)	  Yhteenveto	  
	  
Kaiken	  edellä	  olevan	  johdosta	  Seura	  vaatii,	  että:	  
	  
	  

1. Helsingin	  hallinto-‐oikeus	  
a. kumoaa	  Helsingin	  kaupunginvaltuuston	  26.10.2016	  tekemän	  yleiskaavapää-‐

töksen	  lainvastaisena	  siltä	  osin,	  kuin	  se	  koskee	  Lauttasaaren	  pohjois-‐	  ja	  koillis-‐
osan	  merialueen	  täyttöä,	  koska	  yleiskaava	  on	  Uudenmaan	  maakuntakaavan	  
vastainen	  ja	  koska	  alueella	  ei	  ole	  otettu	  huomioon	  lepakkoesiintymän	  vaati-‐
maa	  suojelua.	  

b. kumoaa	  Länsiväylän	  bulevardisointia	  koskevan	  kaavamerkinnän	  ja	  metrolinja-‐
uksen	  	  pohjoispuolella	  olevan	  C2	  kaavamerkinnän,	  koska	  yleiskaavassa	  ei	  ole	  
noudatettu	  MRL	  39	  §:n	  mukaisia	  yleiskaavan	  sisältövaatimuksia,	  MRL	  9	  §:n	  ja	  
MRA	  1	  §:n	  mukaisia	  selvittämisvaatimuksia	  ja	  on	  jätetty	  huomioimatta	  ja	  vaa-‐
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rannettu	  asemakaavoissa	  osoitetut	  mahdollisuudet	  turvalliseen,	  terveelliseen	  
ja	  eri	  väestöryhmien	  kannalta	  tasapainoiseen	  elinympäristöön,	  maiseman	  ja	  
luonnonarvojen	  vaalimiseen	  sekä	  virkistykseen	  soveltuvien	  alueiden	  riittävyy-‐
teen.	  Yleiskaavaratkaisu	  ei	  turvaa	  Lauttasaaren	  luonnonarvoja	  eikä	  sillä	  vaali-‐
ta	  luonnonympäristöä	  eikä	  siihen	  liittyviä	  erityisiä	  arvoja.	  Yleiskaavaratkaisu	  
ohjaa	  muuttamaan	  voimassa	  olevia	  asemakaavoja	  siten,	  että	  laajojen	  kansa-‐
laispiirien	  elinympäristö	  heikkenee	  virkistysalueiden	  supistuessa.	  Yleiskaava-‐
ratkaisu	  ei	  hallintolain	  6	  §:n	  mukaisesti	  suojaa	  kuntalaisten	  oikeusjärjestyksen	  
perusteella	  oikeutettuja	  odotuksia.	  

c. kumoaa	  yleiskaavan	  Melkin	  saaren	  osalta	  siksi,	  että	  yleiskaava	  on	  maakunta-‐
kaavan	  ja	  luonnonsuojelulain	  29	  §:n	  ja	  49	  §:n	  vastainen.	  
	  

2. palauttaa	  asian	  uudelleen	  käsiteltäväksi	  Helsingin	  kaupunginvaltuustoon.	  

	  
	  
Seura	  pyytää	  mahdollisuutta	  esittää	  lisätodistelua,	  mikäli	  asiassa	  ilmenee	  uutta	  selvitystä	  ja	  sen	  jälkeen,	  
kun	  selviää,	  miltä	  osin	  edellä	  esitetyt	  vaatimukset	  ja	  niiden	  perusteet	  kiistetään.	  
	  
	  
	  
Helsingissä	  2.12.2016	  
	  
	  
Lauttasaari-‐Seura	  –	  Drumsö	  Sällskapet	  ry	  
	  
	  
	  
Katri	  Penttinen	   	   Nina	  Lukkari	  
puheenjohtaja	  	   	   varapuheenjohtaja	  
	  
	  
	  
	  
	  
Liitteet	   1.	  PDF	  tiedosto	  sisältäen	  liitteet	  1–10	  Lauttasaari-‐Seuran	  kunnallisvalitukseen	  
	  

2.	  Helsingin	  kaupunginvaltuuston	  päätös	  26.10.2016	  netissä	  osoitteessa	  
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatostiedote/2016/	  
Kanslia_2016-‐10-‐26_Kvsto_18_Pt/index.html	  

	  
	  
	  
	  


