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Diaarinumero  

 21002/2021 ym. 

  

  

 

 

JULKINEN KUULUTUS 

Valitukset vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä  

Vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava 

lupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisen vesilain nojalla antaman päätöksen sekä 

ojitustoimituksessa annetun päätöksen johdosta jätetty valitus tiedoksi 

julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. 

Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa 

noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

10.1.2022 

Valitusten tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valitusten tiedoksisaantipäivä on 17.1.2022. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty 16 valitusta Etelä-Suomen 

aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätöksistä 16.7.2021, nro:t  

1) 225/2021 ja 2) 226/2021. Asiat: 1) Koivusaaren edustalla sijaitsevan 

merialueen ruoppaaminen ja täyttäminen, ruoppausmassojen läjittäminen 

mereen ja rantarakenteiden toteuttaminen, Helsinki, 2) jätemateriaalien 

hyödyntäminen merialueen täytössä, Helsinki. Hakija: Helsingin kaupunki. 

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito  

Tämä kuulutus ja valitukset pidetään nähtävillä 10.1. – 7.2.2022 Vaasan 

hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

verkkosivuilla valitukset ovat ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Helsingin kaupungissa ja Espoon kaupungissa.  

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan 

tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta 

välttämättömät henkilötiedot. 

Mahdollisuus vastineen antamiseen 

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, 

tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-

oikeuteen viimeistään 7.2.2022. Luvan hakijalle ja viranomaisille varataan 

erikseen tilaisuus vastineen antamiseen.  

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian ensimmäinen 

diaarinumero 21002/2021. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42612 

 

 

 

Tuomioistuimen yhteystiedot 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

Puh.: 029 56 42780  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla: 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 

 



 

 Datum 1 (2) 

10.1.2022  

  

Diarienummer  

 21002/2021 m.fl. 

  

  

 

 

OFFENTLIG KUNGÖRELSE  

Besvär över beslut enligt vattenlagen och miljöskyddslagen  

Enligt 15 kapitlet 3 § i vattenlagen ska Vasa förvaltningsdomstol genom 

offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen delge 

besvär över beslut som tillståndsmyndigheten, den statliga 

tillsynsmyndigheten eller den kommunala miljövårdsmyndigheten har 

meddelat med stöd av vattenlag samt över beslut som har meddelats vid en 

dikningsförrättning. Information om kungörelsen ska med iakttagande av 108 

§ i kommunallagen publiceras i kommunerna inom det område som påverkas 

av projektet. 

Publiceringsdag för kungörelsen på webbplatsen av Vasa förvaltningsdomstol 

10.1.2022 

Delfåendedag för besvären 

Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den 

sjunde dagen efter publiceringstidpunkten för kungörelsen.  

Delfåendedagen för besvären är 17.1.2022. 

Ärende 

Till Vasa förvaltningsdomstol har inlämnats 16 besvär över beslut av 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för miljötillstånd 

16.7.2021, nr 1) 225/2021 och 2) 226/2021. Ärede: 1) muddring och utfyllnad 

av havsområdet utanför Björkholmen, deponering av muddermassor till havs 

och byggande av strandkonstruktioner, Helsingfors, 2) utnyttjande av 

avfallsmaterial som utfyllnad i havsområdet, Helsingfors. Sökande: 

Helsingfors stad. 

Tillgänglighållande av en besvärshandlingarna 

Denna kungörelse och besvären hålls tillgängliga på webbplatsen av Vasa 

förvaltningsdomstol (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-

oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesv

ar.html) under tiden 10.1. – 7.2.2022. På webbplatsen av 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesvar.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesvar.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesvar.html
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förvaltningsdomstolen finns besvären utan bilagor. Information om 

kungörelsen ska publiceras i Helsingfors stad och Esbo stad.  

Enligt 62 b § i förvaltningslagen publiceras uppgifterna i en offentlig 

kungörelse och den kungjorda handlingen om inte något annat följer av 

sekretessbestämmelserna. I fråga om personuppgifter publiceras dock endast 

sådana personuppgifter som är nödvändiga för tillgången till information. 

Tillfälle att avge bemötande 

Vasa förvaltningsdomstol ger de parter som ärendet särskilt berör tillfälle att 

avge bemötande. Bemötandet ska inlämnas till Vasa förvaltningsdomstol 

senast 7.2.2022. Tillståndssökanden samt myndigheter ges skilt tillfälle att 

avge bemötande.   

Av bemötandet ska framgå namnet på den som avger bemötandet, postadress, 

telefonnummer och eventuell e-postadress. Av bemötandet ska även framgå 

ärendets första diarienummer 21002/2021. 

Delägare av en fastighet ombeds informera även eventuella övriga ägare och 

innehavare av fastigheten om denna kungörelse. 

 

Vasa förvaltningsdomstol 

Kansliet för hörande, 029 56 42612 

 

 

 

Domstolens kontaktuppgifter 

 

Vasa förvaltningsdomstol 

Korsholmsesplanaden 43, 4 vån. (PB 204), 65101 Vasa 

E-post: vaasa.hao@oikeus.fi 

Telefonnummer: 029 56 42780  

 

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv 

 

Uppgifter gällande behandlingen av personuppgifter och dataskydd finns: 

tillgängliga på https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/ 
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VALITUS VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE 

 

ASIA 

Kuulutus, jonka on antanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöluvat-yksikkö.  Kuu-
lutus koskee vesilain ja  ympäristönsuojelulain mukaisia päätöksiä. Kuulutus julkaistiin 
16.7.2021. Valitusaika päätöksestä päättyy 23.8.2021. 

 
Aluehallintoviraston diaarinumerot:  
1)ESAVI/12693/2018  

Koivusaaren edustalla sijaitsevan merialueen ruoppaaminen ja täyttäminen, 
 ruoppausmassojen läjittäminen mereen ja rantarakenteiden toteuttaminen, 
2) ESAVI/12699/2018       

Jätemateriaalien hyödyntäminen merialueen täytössä 
 

Luvan hakija:  Helsingin kaupunki 
 
Päätös numerot 1) 225/2021 ja 2) 226/2021 

 
Päätöspäivämäärä 16.7.2021 

 

VALITTAJA 

As Oy Koivusaarentie 12 
Osoite:  Koivusaarentie 12  00200 Helsinki  
Yhteystiedot ovat tämän asiakirjan lopussa.  

 

VALITUS 
 Yhtiömme valittaa lupapäätöksestä.   
 

YHTIÖMME INTRESSI 

Asunto-osakeyhtiömme sijaitsee Koivusaaren välittömässä läheisyydessä. Asemakaava-alue 
ulottuu tonttimme rajaan. Kaupungin suunnitelmatekstissä mainitaan lähimmän asutuksen 
sijaitsevan Lauttasaaressa Vaskilahden ja Vaskilahdensalmen itärannalla. Tieto ei pidä paik-
kaansa, yhtä lähellä sijaitsevat Koivusaarentie 12, 14 ja 16.  

Salmessa Koivusaaren ja Lauttasaaren välissä on yhtiömme ja naapurimme Koivusaarentie 
14:n yhdessä omistama laituri. Aiotut ruoppaukset ja täytöt ulottuvat laiturimme läheisyy-
teen ja n. 100 m:n päähän asuinrakennuksestamme.  

Ruoppaukset, merialueen täytöt ja muut työmaajärjestelyt vaikuttavat yhtiömme asukkaiden 
terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen monen vuoden ajan. Talonrakennustyömaat tulevat 
lisäksi pitkittämään asemakaava-alueen tuntumassa asuvien elinoloihin vaikuttavia haittoja 
arviolta lisäksi n. 10 vuotta.  

Yhtiömme suhtautuu kielteisesti aluehallintoviraston lupapäätöksessä mainittuihin toimenpi-
teisiin niistä aiheutuvien haittojen johdosta. Asemakaavan sisältöön emme tässä yhteydessä 
ota kantaa.  

 



PERUSTELUT, MIKSI HAETTUA LUPAA EI TULE MYÖNTÄÄ  

Asemakaava ei ole lainvoimainen.  

Mitään ruoppaus- tai täyttötoimenpiteitä millään osalla Koivusaaren asemakaava-aluetta ei 
saa suorittaa ennen asemakaavan lainvoimaisuutta, koska suoritettavat toimenpiteet ovat 
peruuttamattomia. Asemakaavaehdotuksesta tehtävät valitukset voivat pitkittää kaavapro-
sessia arvaamattomalla tavalla.  

Lisäksi kaupungin edustaja lupasi Lauttasaari-Seuran järjestämässä yleisötilaisuudessa Laut-
tasaaren yhteiskoululla v. 2019, että töitä ei aloiteta ennen kaavojen lainvoimaisuutta. Pi-
dämme lupausta sitovana.  

 

Vuorovaikutteista suunnittelua asukkaiden kanssa ei ole ollut.  

Maankäyttö- ja rakennuslain 6 §:n mukaan kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuk-
sessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huo-
mattavasti vaikuttaa. Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta 
sillä tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa sii-
hen.  

Koivusaaren kaavoituksen yhteydessä tämä MRL:n lainkohta on toteutunut tiedottamisen 
osalta, mutta ei vaikuttamisen osalta.  Kaupunki on  pitkän kaavoitusprosessin kuluessa si-
vuuttanut asukkaiden esittämät argumentit eikä niillä ole ollut vaikutusta suunnitelmiin. 
Asukkaiden esittämiin näkemyksiin ei ole vastattu tai niihin on suhtauduttu vähätellen. Päät-
täjille annetussa vuorovaikutusraportissa ei ollut kaikkien asemakaavaehdotuksesta muistut-
taneiden muistutuksia vuodelta 2020. Mm. oma muistutuksemme kaavaehdotuksesta puut-
tui.  Näin ollen päättäjät eivät ole tienneet kaikkien osallisten mielipiteitä. 

 

Kaavan ympäristövaikutukset on arvioitu puutteellisesti.   

Aluehallintoviraston lupapäätöksen mukaan YVA-menettelyä ei tässä tapauksessa ole tar-
peen suorittaa. Kuitenkin YVA-laki on nimenomaan tässä asiassa selkeä. Lain mukaan hank-
keen tai toiminnan aiheuttamilla  ympäristövaikutuksilla  tarkoitetaan välittömiä ja välillisiä 
vaikutuksia:  

a) väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 

b) maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin 
ja luonnon monimuotoisuuteen 

c) yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunki-
kuvaan ja kulttuuriperintöön  

Näistä kohdista luvan hakija on paneutunut lähinnä b)-kohtaan. Kohdat a) ja c) ovat jääneet 
arvioimatta tai on arvioitu erittäin puutteellisesti. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (9 §)  kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin 
selvitettävä suunnitelman ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, so-
siaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaa-
valla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Yhtiömme Koivusaarentie 12 on tällai-
sella alueella. Täyttö-, ruoppaus- ja työmaasuunnitelmat on tulkittavissa suunnitelmiksi.  

Ympäristövaikutukset suunnitelmiin on lain mukaan (MRL 5)  arvioitava joko kaavoituksen 
yhteydessä tai YVA-lain mukaisella menettelyllä. Koska Koivusaaren kaavoituksen yhteydessä 



vaikutuksia ympäröivän asutuksen kannalta ei ole laadittu, on se tehtävä YVA-lain mukaisesti 
taikka velvoitettava hakija laatimaan lain vaatima vaikutusten selvitys.    

Koivusaaren täyttöalueiden kaltaista meren täyttöä toisen asutuksen eteen ja meren selän 
keskelle ei Helsingissä ole aiemmin tehty. Siksi myös maisemavaikutusten arviointi on tässä 
tapauksessa poikkeuksellisen tärkeää. Ennen vastaavanlaisia meritäyttöjä on tarpeen velvoit-
taa hakija laatimaan laaja-alainen Helsingin merialueen ominaispiirteisiin paneutuva mai-
sema-analyysi, jotta vastaavat toimenpiteet eivät tulevaisuudessa turmelisi kaupungin omin-
takeista merellistä luonnetta. Vastavanlaiset täytöt, tämä ennakkotapauksena, saattaisivat 
kohdentua esimerkiksi Laajalahteen, Seurasaaren selkään, Vanhankaupungin lahteen, Kruu-
nuvuorenselkään, Kaivopuiston edustan selkään jne. Vasta perusteellisen maisemallisen ar-
vion jälkeen tulisi näiden vesialueiden luonteen muuttaminen olla mahdollista.   

 

MIKÄLI LUPA KUITENKIN MYÖNNETÄÄN, ON ALUEHALLINTOVIRASTON EHTOJA TARKENNETTAVA  

- ”Töiden suorittaminen”-osiossa on veden samentumisen johdosta asennettavan suojaver-
hon lisäksi estettävä kelluvan muoviroskan ajelehtiminen ympäröiville rannoille.  

- ”Töiden suorittaminen”-osiossa määriteltyjä työaikoja on tarkennettava. Louhetäyttöjä tai 
ruoppauksia ei saisi koskaan suorittaa klo 17:n jälkeen.  

 Aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti (lupamääräykset, kohta 5) nykyiset aallonmurta-
jat, laiturit ja rantarakenteet saadaan purkaa. Edellytämme määräyksen muutosta siten, ettei 
se voi koskea kaava-alueella sijaitsevia, mutta Lauttasaaren puoleisia laitureita. Yhtiömme 
omistama laituri on ko. alueella ja se on kunnostettu v. 2021. Samoin viereinen venekerhon 
laituri Länsiväylän pohjoispuolella sijaitsee kaava-alueella, vaikka suunnitelmateksteissä to-
detaan virheellisesti, että Koivusaaren alueella on 2 venesatamaa. Todellisuudessa satamia 
on 4.  Länsiväylän pohjoispuoleinen venesatama on jätetty mainitsematta.  

 

Melu  

Kaupungin suunnitelmassa kerrotaan vesirakentamisesta aiheutuvan melun syntyvän vesilii-
kenteestä, ruoppauksesta, täyttötöistä, kuormauksesta, kuormien purkamisesta sekä ranta-
rakenteiden rakennustöistä. Sen ei arvioida aiheuttavan merkittävää häiriötä lähiasutukselle 
eikä lupapäätöksessä ehdoteta asiaa valvottavan. Yhtiömme on asiasta vahvasti eri mieltä. 
Insinööritoimisto Vahasen meluselvityskartan mukaan kiinteistömme pihamaalla keskimelu 
tulee nousemaan 70 dB.iin, mikä on vastoin valtioneuvoston päätöstä melutason ohjear-
voista.   

Lupapäätöksessä mainitaan, että ”läheisyydessä asuvat lienevät tottuneet Länsiväylän me-
luun”. Ruoppausten ja louhetäyttöjen aiheuttaman melunlisäyksen katsotaan olevan vä-
häistä, koska siis AVI:n mukaan olemme jo tottuneet meluun ja työmaasta aiheutuvat melut 
hukkuvat Länsiväylän liikenteen taustameluun. Tällainen käsitys ei perustu tieteellisiin selvi-
tyksiin. Toinen melu ei kumoa toista. Metallinen kaivurin kirskunta, louheen kolina ja autojen 
jatkuva meluhumu  ovat melun kokemusvaikutukseltaan toisistaan poikkeavia eikä niitä voi 
suoraan laskea yhteen desibeleinä. Esim. ruoppausta tullaan harjoittamaan ruoppaus-
aluekartan mukaan Länsiväylää lähempänä kiinteistöämme ja sen melutaso on äänilähteen 
lähellä verrattavissa Länsiväylän äänilähteen lähellä mitattavaan meluun.    

Vertailukohtana voi mainita asumista todella häiritsevien lehtipuhaltimien tuottaman melun 
äänilähteen tuntumassa olevan vähäisempää kuin ruoppauksen tai porauspaalutuksen.  



On hyvä, kun AVI katsoo, että ”rakentamisesta syntyvän erilaisen melun takia  töitä saa 
tehdä vain arkisin normaaliin työaikaan”. Yhtiömme esittää lupaehtoja muutettavaksi siten,  
ettei työmaa aiheuta melua klo 17:n jälkeen, ei siis vasta klo 18.   

Lupapäätöksessä ei oteta kantaa melujen tarkkailuun ja valvontaan tai ruoppauskaluston laa-
tuun.  Yhtiömme esittää lupapäätöksiin lisättävän melutasojen tarkkailun ja valvonnan työn 
kuluessa ja sekä mahdollisuuden puuttua ruoppauskaluston laatuun tarvittaessa. Urakoitsi-
joille ei tule asiassa jättää vapaata valintaa, koska heillä saattaa tulla houkutus valita mahdol-
lisimman suuri ja tehokas (ja samalla äänekkäin) kalusto.  

Kaupunki on lupapäätöksessä velvoitettava täyttötoimenpiteiden osalta ympärivuorokauti-
seen valvontaan tai koko täyttöalueen lukolliseen sulkemiseen, koska kokemus kaupungin 
muilta täyttöalueilta on osoittanut urakoitsijoiden olevan säädettyjen ajankohtien suhteen 
suuripiirteisiä ja tulevan paikalle myös muina kuin sallittuina aikoina.  

On huomattava, että Lauttasaaren rakennuskanta Koivusaaren työmaan itäpuolella on pää-
osin rakennettu aikana, jolloin rakennuksia ei ole koneellisesti ilmastoitu, vaan korvausilma 
huoneistoihin tulee pääsääntöisesti raollaan olevan ikkunan kautta. Myös siksi Koivusaaren 
melut ja pienhiukkaset vaikuttavat oleellisesti asukkaiden elinoloihin ja terveyteen. Valtio-
neuvoston päätöstä melun ohjearvoista on Suomessa noudatettava myös Koivusaaren raken-
tamisessa eivätkä uudet toiminnat saa ainakaan huonontaa nykytilannetta. Haittoja ei voi 
tulkita lyhytaikaisiksi.  

 

Pienhiukkaset eli pöly 

Ympäristöluparatkaisun mukaan työt tulee tehdä siten, että pölyhaitta ympäristöön on mah-
dollisimman vähäinen ja että pölyn leviämistä ei tapahdu toiminta-alueen ulkopuolelle. Tar-
vittaessa pölyäminen on estettävä esimerkiksi kastelulla tai vesisumulla. 

Tämä kohta on yhtiömme ja naapurustomme asukkaille erittäin tärkeä, koska sijaitsemme 
välittömästi vallitsevan tuulensuunnan alapuolella pienhiukkasten leviämiseen nähden. Tek-
niseen ratkaisuun pölykysymyksessä emme ota kantaa.  

 

Kulkureitit 

Luvassa todetaan, että töidenaikaiset yhteydet hoidetaan Länsiväylän väliaikaisten liittymien 
kautta ja Koivusaaren  tulevan asemakaavan mukaisten katuyhteyksien kautta. Maakuljetuk-
sia ei siis saa ohjata Lauttasaaren kautta.  

Lause on ristiriitainen, koska Koivusaarentie Lauttasaaressa, Telkkäkuja ja Sotkatie ovat osit-
tain Koivusaaren tulevan asemakaavan mukaista katualuetta. Tämä luvan kohta on korjat-
tava siten, ettei kuljetuksia ole lainkaan ko. katualueiden kautta, vaikka ne kuuluvatkin Koivu-
saaren asemakaava-alueeseen.   

 

INTRESSIVERTAILU 

AVI:n päätöksissä on erityinen kappale intressivertailuista. Siinä todetaan, että lupamääräys-
ten mukaisesti toteutettuna hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huo-
mattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.  

Tämä ei pidä paikkaansa eikä asiaa ole yhtiöltämme kysytty. Me emme näe ruoppaus-, läji-
tys-, ym. toimissa mitään meille koituvaa hyötyä, ainoastaan menetyksiä.   

 



YLEISTÄ 

Suunnitelmaraportin mukaisesti alueella on selvitetty hyvin tarkasti vaikutuksia lintuihin, eri 
kalalajeihin, kutualueisiin, eritoten lepakoihin, virtausolosuhteisiin, tulevien asukkaiden 
luonto-olosuhteisiin jne. Työn toteutusajankohdasta kerrotaan pyrittävän siihen, että töistä 
aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa toimenpidealueen läheisyydessä pesiville linnuille ja 
kalojen  kudulle. Yhtiömme toive olisi myös paikallisen ihmisväestön lisääminen ko. listaan.  

Pitkän kaavaprosessin aikana kaupunki on vastannut asukkaiden esittämiin korjausehdotuk-
siin erittäin tarkoitushakuisesti. Muistutuksissa ja kuulemisissa Lauttasaaren asukkaiden ta-
holta esitettyjä lukuisia korjausehdotuksia ei pääsääntöisesti ole otettu huomioon. Tärkeintä 
on tuntunut olevan Koivusaareen rakennusmäärän maksimointi, jonka johdosta nykyiselle 
väestölle koituvia seuraamuksia on vähätelty.  

Ei ole haluttu ottaa huomioon mm. Lauttasaaresta länteen suuntautuvien liikenneyhteyksien 
huononemista. Taikka Länsiväylän alitse kulkevaa erästä Helsingin tärkeintä melonta- ja ve-
neilyreittiä, jonka roolin tärkeys tunnistetaan vain veden vaihtumisen kannalta.  Sauna-Seu-
ran laiturin sijainti toimenpidealueen kupeessa on jäänyt maininnatta. Tässä lupahakemuk-
sessa asukkaisiin suuntautuvaa melu- ja pölyhaittaa pidetään vähäisenä.  Tärkeänä luonto-
kohteena Koivusaarta koskevissa asiakirjoissa pidetään vain eteläosassa olevaa luonnonniit-
tyä sekä pohjoisosan  Porstan saarta, vaikka nyt täytön alle jätettävä Koivusaaren itärannan 
ruovikko olisi lintujen näkökulmasta varmasti yhtä tärkeä luontokohde jne.   

Ylipäätään kaavaprosessin aikana koettu ylimielinen suhtautuminen nykyisiin asukkaisiin kau-
pungin väestö- ym. poliittisten tavoitteiden johdosta on ollut meille tulevan työmaan naapu-
reille häkellyttävä kokemus.  

 

Asunto Oy Koivusaarentie 12:n hallitus 

Helsingissä 20.8.2021 

Yhteystiedot: 

Asunto Oy Koivusaarentie 12 

Valituksen laatija  

Muutosta haetaan Aluehallintovirasto Ympäristölupaosaston päätökseen  

Diaarinumerot  1)ESAVI/12693/2018 ja 2) ESAVI/12699/2018. Muutoksia ja lisäyksiä vaadi-

taan useampaan päätöksen kohtaan. 

Perusteet muutosvaatimuksille  

liittyvät ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä Helsingin kaupunkirakenteen 

kehittämiseen..  

Valitusoikeus perustuu  

asunto-osakeyhtiön sijaintiin lupapäätöksen kohteena olevan Koivusaaren alueen rajanaapu-

ruuteen. 

Valituksen liite  

Aluehallintoviraston päätös.  



 

Valitus 2 – Besvär 2 



 
 

 

                                                                                                             

 

VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE 

 

 

 

 

Asia Valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston tekemästä päätöksestä 

koskien Koivusaaren edustan merialueiden ruoppaamista ja täyttöä. 

 

Dnro   ESAVI/12693/2018  

  ESAVI/12699/2018 

 

Muutoksenhakijat 1) 

2) 

3) Bostads Ab Enåsvägen 16 A Helsingfors, kiinteistön 91-31-62-15 

omistajana 

 

Yhdessä jäljempänä ”Muutoksenhakijat”. 

 

Asiamies ja prosessiosoite 

 

 Properta Asianajotoimisto Oy 

 Unioninkatu 7 B 17, 00130 Helsinki 
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1 VAATIMUKSET 

Muutoksenhakijat kunnioittaen vaativat Vaasan hallinto-oikeutta  

- kumoamaan luvan merialueen ruoppaamiseen ja meren täyttöön 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston luvan mukaisin ehdoin; 

- kumoamaan luvan purkubetonin ja mineraalisen purkujätteen 

käyttämiseen meren täyttöön; 

- määräämään huomattavasti suuremman kalatalousmaksun. 

 

Lisäksi Muutoksenhakijat vaativat, että hakija velvoitetaan korvaamaan 

Muutoksenhakijoiden oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut myöhemmin 

esitettävän laskun mukaisesti korkolain mukaisine viivästyskorkoineen 

kuukauden kuluttua päätöksen tiedoksisaannista lukien. 

 

2 TAUSTA 

Helsingin kaupunki on hakenut vesilupaa Koivusaaren edustan 

merialueen ruoppaamiseen, ruoppausmassojen läjittämiseen mereen ja 

rantarakenteiden toteuttamiseen. Lisäksi kaupunki on hakenut 

ympäristölupaa purkubetonin ja mineraalisten jätteiden käyttämiseen 

merialueen täytössä.  

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt vesi- ja ympäristöluvan 

16.7.2021 (Liite 1). Viimeinen päivä valituksen jättämiselle on 23.8.2021. 

 

3 PERUSTELUT 

 Vesiluvan myöntämisen yleiset edellytykset 

Vesilupa voidaan vesilain 3 luvun 4 §:n mukaan myöntää,  

1) jos hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua; tai  

2) hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava 

verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. 

 

Lupaa ei kuitenkaan saa myöntää, jos vesitaloushanke vaarantaa yleistä 

terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia 
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muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen 

toiminnassa taikka suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- tai 

elinkeino-oloja. 

 

Luvan myöntämisen edellytyksiä harkittaessa vesitaloushankkeesta 

yleiselle edulle aiheutuvia hyötyjä ja menetyksiä arvioidaan yleiseltä 

kannalta. Arvioinnissa on otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja 

merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisessa 

vesienhoitosuunnitelmassa ja merenhoitosuunnitelmassa on esitetty 

hankkeen vaikutusalueen vesien tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista.  

 

Hankkeesta aiheutuvana yksityisenä menetyksenä otetaan huomioon 

hankkeeseen osallistumattomalle taholle aiheutuvat menetykset. 

 

 Vahingolliset muutokset ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa 

Lupapäätöksessä todetaan, että ruoppaus- ja täyttötöiden seurauksena 

vesikasvillisuus ja pohjaeliöstö alueella väistyvät. Myös Koivusaaren 

pohjoispuolen ruovikko häviää töiden seurauksena. Ruovikko vetää 

puoleensa useita kala- ja lintulajeja ja parantaa veden laatua ja ruovikon 

on päätöksessä todettu edistävän luonnon monimuotoisuutta. 

 

Päätöksessä on lisäksi todettu töiden aiheuttava haittaa kalojen 

kutemiselle sekä lintujen pesinnälle. 

 

Hanke vaikuttaa haitallisesti jo ennestään hyvin matalan vesialueen 

virtauksiin, mikä on todettu myös päätöksessä. Kun ruoppaaminen 

samalla nostaa sedimenteissä olevat haitallisia aineita vapaiksi veteen, 

ne eivät sekoitu laajemmalle vesialueelle, vaan jäävät vaikuttamaan 

matalaan vesialueeseen ja sen vesieliöihin, kasveihin ja kaloihin ja 

näiden kautta myös ravintoketjussa ylempänä oleviin eläimiin ja ihmisiin. 

 

Hakemukseen liittyvissä tutkimuksissa on todettu Länsiväylän 

pohjoispuolella olevassa sedimentissä kynnysarvon ylittäviä määriä 

arseenia, kobolttia, nikkeliä ja kadmiumia. Nämä haitta-aineet nousevat 

esiin aluetta ruopattaessa ja sekoittuvat veteen.  
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Veden virkistyskäyttö on haitallisten aineiden liukenemisen ja veden 

samentumisen vuoksi kalastukseen, vesiurheiluun ja uimiseen 

käyttökelvotonta pitkän aikaa. 

 

 Hankkeesta aiheutuvat haitat 

Lupahakemuksesta selviää, että hankealueella esiintyy merkittävä 

kalakanta ahventa, silakkaa, kuhaa, kuoretta ja tokkoa, joita kalastavat 

sekä ammattikalastajat että virkistyskalastajat. Näiden kalojen suotuisia 

kutualueita sijaitsee koko hankealueella. Lisäksi Koivusaaren rantojen 

tuntumassa on myös hauen ja särjen kutualueita.  

 

Hanke tulee merkittävästi muuttamaan vesi- ja maa-aluetta koko 

hankealueella. Erityisesti aivan rantavesissä olevat kutualueet poistuvat 

kokonaan; esimerkiksi Koivusaaren pohjoisosassa oleva kosteikko 

tullaan kokonaan hävittämään. Keinotekoisesti rakennettavan kosteikon 

toimivuudesta ei ole tietoa ja uuden alueen käyttöönotto vie joka 

tapauksessa vuosia. Laajemmat kutualueet taas kärsivät veden 

virtaaman muutoksista ja sedimenteistä vapautuvista ja purkujätteistä 

liukenevista haitta-aineista.  

 

Vesirakentamisesta aiheutuvat häiriöt tulevat vaikuttamaan läheisten 

tärkeiksi luokiteltujen lintualueiden, Porstan ja Nurmiluodon, linnustoon 

pysyvästi. Vaskilahden alueella tavatut siipat ovat hyvin herkkiä 

maarakentamisen muutoksille, äänille ja valoille, joten niiden tällä 

hetkellä runsas esiintymä tulee kärsimään huomattavasti – pahimmassa 

tapauksessa jopa katoamaan. Lupapäätöksen lepakkoja koskeva 

lupaehto on niin väljä, että käytännössä se ei velvoita mihinkään. 

 

Vesilain mukaan lupaa ei saa myöntää, jos vesitaloushanke aiheuttaa 

huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai 

vesiluonnossa ja sen toiminnassa. 

 

Vesirakentaminen aiheuttaa huomattavaa haittaa lähiympäristön, kuten 

Katajaharjun, asukkaille. Työt aiheuttavat melua ja pölyä. Jätkäsaaren 
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täyttöjen aikaan Lauttasaaren rannan asukkaiden huoneilmaan tuli 

hienoa hiekkapölyä ja parvekkeet, autot, veneet ja muu omaisuus olivat 

jatkuvasti hiekkapölyn peitossa. Koivusaaren täyttöalue on huomattavasti 

lähempänä asutusta. Työmaameteli kantautuu veden yli todella hyvin. 

 

Tuleva meteli ja pöly tulevat haittaamaan vastarannan asukkaita heidän 

asunnoissaan, leikkipihoilla ja laitureilla, vedessä ja jäällä. Merialue, 

jossa moni lauttasaarelainen ja kaskisaarelainen ui, kalastaa, veneilee, 

luistelee, hiihtää, ulkoilee ja pilkkii, muuttuu käyttökelvottomaksi pitkäksi 

ajaksi. Tämä tulee myös vaikuttamaan pitkäksi ajaksi asuntojen ja 

kiinteistöjen arvoihin.  

 

 Ympäristöluvan myöntämisen yleiset edellytykset 

Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää muun muassa, ettei toiminnasta 

aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 

1) terveyshaittaa; 

2) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille; 

3) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista; 

4) ympäristön yleisen viihtyisyyden vähentymistä; 

5) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä; 

tai näiden vaaraa; 

4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai yleiseltä kannalta 

tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan 

vaikutusalueella; 

5) kohtuutonta rasitusta esimerkiksi ympäristölle haitallisista aineista, 

pölystä, hajusta tai melusta. 

 

 Rakennusten purkujätteen hyödyntäminen 

Luvan perusteella sallitaan vesialueen täyttämiseen käytettävän 

purkubetonia ja mineraalista purkujätettä, joiden haitta-ainepitoisuudet 

ylittävät maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arvioinnista 

annetun valtioneuvoston asetuksen (214/2007) kynnysarvot. 

Kynnysarvot ylittävän purkujätteen upottamiselle mereen, jossa 

materiaali vaikuttaisi kymmeniä vuosia, ei tule myöntää lupaa.  
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Haitta-aineet liukenevat mereen ja kulkeutuvat sitä kautta pois 

täyttöalueelta. Merenpinnan alapuolelle tehtävä täyttö tulee olemaan 

vedellä kyllästyneessä tilassa, jossa veden virtaukseen vaikuttavat 

meriveden korkeuden vaihtelut. Vesi kulkeutuu hyvin pienistäkin raoista, 

joten mereen rajautuvat reunapenkereet eivät estä haitta-aineiden 

kulkeutumista mereen eikä pilaantuneiden maiden käyttämistä täytöissä 

näin ollen voida perustella sillä, että täytöt pilaantuneilla mailla tehdään 

reunapenkereiden sisään. Haitta-aineiden kulkeutuminen maatäytöissä 

ja vesialuetäytöissä on aivan erilaista.  

 

Myös Uudenmaan ELY-keskus on muistutuksessaan todennut, että 

”Valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä 

maarakentamisessa (843/2017) raja-arvot eivät ole tarkoitettu 

käytettäväksi nyt kyseessä olevassa mereen tehtävässä täytössä…”  

 

Lupapäätöksessä ei ole esitetty mitään selvitystä tai tutkimusta siitä, että 

reunapenkereet estäisivät haitta-aineiden kulkeutumisen mereen. 

 

Purkubetonin ja mineraalisen purkujätteen sijoittamisesta mereen tulee 

olemaan pitkäaikaiset vaikutukset alueen eliöstöön ja kasvillisuuteen. 

Hankealueen välittömässä läheisyydessä on Koivusaaren 

merenrantaniitty (LTAO1O231) – lähimmillään 50 metriä - sekä Porstan 

ja Nurmiluodon tärkeäksi luokitellut lintualueet. Alueella on runsas 

kalakanta, joka saa ravintonsa alueen eliöstöstä ja jota linnut vuorostaan 

hyödyntävät ravintona. Kaikki mereen liukenevat haitalliset aineet 

siirtyvät näin ravintoketjussa eteenpäin. 

 

Lupapäätöksestä ilmenee, että erityisesti Länsiväylän pohjoispuolella 

veden virtaamat alueella ovat erittäin huonot. Täytöt tulevat 

huonontamaan virtaamia entisestään – pysyvästi. Lupapäätöksen 

perusteluissa kerrotaan, että viimeisimmän luokittelun perusteella 

Seurasaaren vesimuodostuman ekologinen tila on välttävä ja 

Suvisaaristo-Lauttasaaren vesimuodostuman tila tyydyttävä. Molempien 

vesimuodostumien kemiallinen tila on luokiteltu hyvää huonommaksi. 
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Muun muassa tributyylitinan laatunormi vedessä ylittyy ja kalojen 

elohopeapitoisuus on lähellä laatunormin ylittymistä. Alueen vesistö ja 

eliöstö eivät kestä lisäkuormitusta ilman vakavia häiriöitä. 

 

Jätteen upottaminen mereen tulee aiheuttamaan terveyshaitan vaaran 

lisäksi haittaa luonnon ja luonnonvarojen hyödyntämiselle, kun alueen 

kaloja ei enää voi käyttää ravintona. Jätteen upottaminen vähentää myös 

alueen soveltuvuutta virkistyskäyttöön, kuten uimiseen ja muuhun 

vesiurheiluun. 

 

Purkujätteen sijoittamisesta mereen Muutoksenhakijoiden vesialueen ja 

kiinteistön välittömässä läheisyydessä aiheutuu myös haitallista melu- ja 

pölyhaittaa, joka on omiaan alentamaan kiinteistöjen viihtyisyyttä. Näiden 

haittojen minimoimisen osalta esitetyt lupaehdot eivät ole riittävät. 

 

 Kalatalousvelvoite ja kalatalousmaksu 

Lupapäätöksessä hakijalle määrätty kalatalousmaksu on huomattavan 

alhainen verrattuna toimenpiteistä alueen ammatti- ja 

virkistyskalastukselle aiheutuvaan vahinkoon. Ottaen lisäksi huomioon, 

että kyseistä maksua on edellytetty käytettäväksi myös suunnittelun ja 

seurannan kustannuksiin, ei kalojen istutukselle jää riittävästi rahaa.    

 

 Lopuksi 

Tosiasia on se, että luvat on myönnetty hankkeelle, joka ei ole esitetyssä 

laajuudessaan välttämätön, vaan voitaisiin hyvin toteuttaa huomattavasti 

pienimuotoisempana ja vähemmän luonnonoloja heikentävänä. 

Taloudelliset voitot jäisivät toki siinä tapauksessa vähäisemmiksi. 

Taloudellisten voittojen maksimointi luonnolle aiheutuvien haittojen 

kustannuksella ei Muutoksenhakijoiden näkemyksen mukaan ole vesi- ja 

ympäristölainsäädännössä tarkoitetun hyöty-haitta-ajattelun 

alkuperäinen tarkoitus, mikä Vaasan hallinto-oikeutta pyydetään 

ratkaisussaan huomioimaan. 
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Päiväys ja allekirjoitus 

Helsingissä 20. päivänä elokuuta 2021 

 

Laati 

 

 ja  

Bostads Ab Enåsvägen 16 A Helsingforsin valtuuttamana 

 

 

 

LIITTEET  1. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 16.7.2021 



 

Valitus 3 – Besvär 3 



 



 



 



 



 



 



 



 

Valitus 4 – Besvär 4 



HKL-Kesämajat ry  VALITUS 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

vaasa.hao@oikeus.fi 

 

 

Asia 

Valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston 16.7.2021 tekemiin päätöksiin nrot: 1) 225/2021 ja 

226/ 2021 diaarinumerot 1) ESAVI/12693/2018 asiassa Koivusaaren edustalla sijaitsevan 

merialueen ruoppaaminen ja täyttäminen, ruoppausmassojen läjittäminen mereen ja 

rantarakenteiden toteuttaminen sekä diaarinumero 2) ESA VI/12699/2018 asiassa 

jätemateriaalien hyödyntäminen merialueen täytössä 

 

Valittaja 

HKL-kesämajat ry 

 Länsiulapanniemi  

 00200 HELSINKI 

 

 Rekisteritunnus 173.233 Y-tunnus Y- 3050542-1 

 

Valittajan yhteyshenkilö ja prosessiosoite 

 

 

 

 

 

 

 

Vaatimukset 

 

 Esitämme samat vaatimukset, kuin mitä Lauttasaari-Seura on  

 perusteluineen asiasta esittänyt. 

 Haluamme lisäksi erityisesti painottaa sitä seikkaa, että Länsiulapanniemi 

 on kaavoitettu virkistyskäyttöön ja tämä käyttötarkoitus tuhoutuu yli 

 vuosikymmeneksi, mikäli kyseinen hanke toteutettaisiin. 

 

 Helsingissä 22.08.2021  

 

          HKL-Kesämajat ry 



 

Valitus 5 – Besvär 5 
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Vaasan hallinto-oikeus    VALITUS 

vaasa.hao@oikeus.fi 

 

 

Asia 

 

Valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston 16.7.2021 tekemiin päätöksiin nrot: 1) 225/2021 

ja 226/ 2021 diaarinumerot 1) ESAVI/12693/2018 asiassa Koivusaaren edustalla sijaitsevan 

merialueen ruoppaaminen ja täyttäminen, ruoppausmassojen läjittäminen mereen ja 

rantarakenteiden toteuttaminen sekä diaarinumero 2) ESA VI/12699/2018 asiassa 

jätemateriaalien hyödyntäminen merialueen täytössä 

 

Valittajat 

 

Vaatimukset 

Katsomme, että vesilain (27.5.2011/587) 3. luvun 4 § 2 momentin mukaiset luvan 

myöntämisen edellytykset eivät täyty ja vaadimme hakemuksen hylkäämistä. 

 

Toissijaisesti, ellei hakemusta hylätä, vaadimme, että Vaasan hallinto-oikeus palauttaa 

luvan uuteen käsittelyyn ja että  

a. lupahakemuksen mukaisten toimintojen vaikutukset tulee arvioida 

ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (YVA) mukaisesti (Laki 

ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 2017/525) 

b. ellei YVA:n mukaista ympäristövaikutusten arviointia tehdä, hakemuksen 

mukaisen toiminnan vaikutukset erityisesti asutukselle ja hanke- ja haitta-

alueen eliölajistolle tulee arvioida uudestaan ottaen huomioon 

Ympäristöministeriön 8.3.2019 julkistama Suomen lajien uhanalaisuus 2019 -

tutkimus 

c. ennen uutta lupaharkintaa hankealueella on suoritettava tarkastus 

olosuhteiden toteamiseksi ja että tarkastukseen kutsutaan kaikki asianosaiset 

d. melun ja pölyn leviäminen selvitetään tehtyä paremmin ja myös hajuhaitat 

selvitetään 

e. lupamääräyksissä hakija velvoitetaan rakentamaan meluesteitä meluhaitan 

vähentämiseksi. 

 

Ellei asiaa palauteta uuteen valmisteluun, vaadimme myös, että Vaasan hallinto-oikeus 

muuttaa lupapäätöksen samansisältöisesti kuin Lauttasaari-Seura vaatii valituksensa 

vaatimuskohdassa 3. 
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Vaatimuksen perustelut  

 

Hanke aiheuttaa suurta ja pitkäkestoista rakennusaikaista haittaa ja vahingoittaa laajalla 

alueella meriluontoa pysyvästi 

 

Lauttasaari-Seuran valituksessaan esittämien perustelujen lisäksi esitämme seuraavat 

perustelut: 

 

Nykyisen Koivusaaren kolminkertaistaminen 18 hehtaarin meritäytöillä hävittää kauniin 

saaristomaiseman sekä lännestä Helsinkiin tultaessa että ympäristön rannoilta ja mereltä 

katsottuna. 

 

Ruoppaukset ja meritäytöt aiheuttavat pysyviä haittoja virkistyskäytössä olevien vapaa-

ajan kiinteistöjemme edustalla. Hankkeen johdosta häviää kalojen kutu- ja syönnösalueita, 

mikä vähentää kotitarvekalastuksemme tuottoa. 

 

Hankkeen aikainen melu ja pölypäästöt sekä meren tilan heikkeneminen, roskaantuminen 

ja merikuljetukset aiheuttavat perheellemme vuosikausia kestävää jatkuvaa häiriötä.  

 

Pölypäästöjen leviämisalueita ei ole lainkaan selvitetty. Lauttasaarelaisten kokemukset 

Jätkäsaaren meritäytöistä osoittavat, että pöly leviää laajalle. Sen perusteella mielestämme 

on selvää, että hankkeesta voi levitä pölyä kiinteistöillemme asti. 

 

Erityisesti hankkeen valtavan suurten täyttöjen aiheuttama melu vähentää kiinteistöjemme 

virkistyskäyttöarvoa ajoittain merkittävästi. Tutkimukset osoittavat pitkäkestoisen melun 

haitallisuuden ja stressaavuuden. Hankkeen aiheuttama melu on meille erityisen 

haitallinen siksi, että se kohdistuu virkistyskäytössä oleviin vapaa-ajan asuntoihin. 

 

Suunnitellusta laajojen täyttöalueiden kivimassojen läjityksen, siirtelyn ja kivisten 

rantarakenteiden teosta ja paalutuksesta on odotettavissa vuosikausiksi kovaa melua, mikä 

kuuluu lähialueelle ja kauas merialueelle asti häiritsevänä iskevänä kolinana.  Hankkeesta 

syntyvää melua ei voi rinnastaa tavanomaiseen, yleensä lyhytkestoisen maanrakennustyön 

meluun eikä keskimelutaso ole oikea mittari tällaisen meluhaitan arvioimiseksi. 

 

Esimerkkinä louhetäyttötyön meluhaitasta toteamme, että kun aikaisempana kesänä 

Koivusaaren metroaseman itäisen ulostulon edustalla muutettiin rantapengerryksen 

kohtaa ja rantaa kivettiin, työstä aiheutuva melu ja kolina kuului monen viikon ajan 

voimakkaana kiinteistöillämme, vaikka välimatka on noin kilometri,  sillä avoin merialue ei 

juurikaan vaimenna ääntä. 

 

Vuorovaikutus oli puutteellinen 

 

Mielestämme luvan käsittely oli puutteellinen ja osin lainvastainen. Hankkeen 

vaikutusalueen kiinteistöjen omistajina olemme asianosaisia. Meille ei ole annettu erikseen 

tietoa kuulutuksesta vesilain 11 luvun 11 §:n vaatimuksen mukaisesti. Myöskään 

tarkastukseen meitä ei ole kutsuttu. 
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Valitusoikeuden perusta 

 

Olemme vesilain 15 luvun 2 § mukaan 1 kohdan mukainen asianosainen, sillä omistamme 

hankkeen vaikutusalueella kiinteistöt nro . 

 

 

Helsingissä 21.8.2021 

 

  

 

 

 

LIITE Lupapäätös 225/2021, 226/2021 
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Vaasan hallinto-oikeus 

vaasa.hao@oikeus.fi 

 

 

Asia 

Valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston 16.7.2021 tekemiin päätöksiin nrot: 1) 225/2021 ja 

226/ 2021 diaarinumerot 1) ESAVI/12693/2018 asiassa Koivusaaren edustalla sijaitsevan me-

rialueen ruoppaaminen ja täyttäminen, ruoppausmassojen läjittäminen mereen ja rantara-

kenteiden toteuttaminen sekä diaarinumero 2) ESA VI/12699/2018 asiassa jätemateriaalien 

hyödyntäminen merialueen täytössä 

 

Valittaja 

Asunto Oy Koivusaarentie 10 
 

Valittajan yhteyshenkilö  

 

Valitusoikeuden perusta 

Kiinteistömme sijaitsee Koivusaaren välittömässä läheisyydessä, näkö- ja kuuloetäisyydellä 

ruoppaus- ja meritäyttöalueesta, ja on näin ollen Vesilain 15 luvun 2§ mukainen asianosai-

nen. 

 

Vaatimukset 

 As. Oy Koivusaarentie 10 esittää samat vaatimukset kuin Lauttasaari-Seura omassa valituk-
sessaan ja yhtyy kaikilta osin Lauttasaari-Seuran valitukseen. 

 

 

Helsingissä 22.8.2021 

 

Asunto Oy Koivusaarentie 10 
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Vaasan hallinto-oikeus 

vaasa.hao@oikeus.fi 

 

 

Asia 

Kuulutus, jonka on antanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöluvat-yksikkö.  
Kuulutus koskee vesilain ja  ympäristönsuojelulain mukaisia päätöksiä. Kuulutus julkaistiin 
16.7.2021. Valitusaika päätöksestä päättyy 23.8.2021. 

Valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksiin nrot: 1) 225/2021 ja 226/ 2021 

diaarinumerot 1) ESAVI/12693/2018 asiassa Koivusaaren edustalla sijaitsevan merialueen 

ruoppaaminen ja täyttäminen, ruoppausmassojen läjittäminen mereen ja rantarakenteiden 

toteuttaminen sekä diaarinumero 2) ESA VI/12699/2018 asiassa jätemateriaalien 

hyödyntäminen merialueen täytössä 

 

Luvan hakija:  Helsingin kaupunki 
Päätös numerot 1) 225/2021 ja 2) 226/2021 
Päätöspäivämäärä 16.7.2021 
 

 

Valittaja 

As Oy Katajaharjuntie 20  

             00200 HELSINKI 

             Kiinteistötunnus: 91-031-0060-0002-N 

Lisäksi yhtiölle kuuluu Katajavesi RN:o 1.671 

             Y-tunnus: 0118795  

 

Valittajan yhteyshenkilö ja prosessiosoite 

     

 

VALITUS 
            Taloyhtiömme valittaa lupapäätöksestä.   
 
Asunto-osakeyhtiömme sijaitsee Koivusaaren välittömässä läheisyydessä, Katajaharjussa. Ruoppaukset, 
merialueen täytöt ja muut työmaajärjestelyt vaikuttavat yhtiömme asukkaiden terveyteen, elinoloihin ja 
viihtyvyyteen todella monen vuoden ajan. Talonrakennustyömaat tulevat lisäksi pitkittämään 
asemakaava-alueen tuntumassa asuvien elinoloihin vaikuttavia haittoja arviolta lisäksi n. 10 vuotta.  

Yhtiömme suhtautuu kielteisesti aluehallintoviraston lupapäätöksessä mainittuihin toimenpiteisiin niistä 
aiheutuvien haittojen johdosta 
 

 

Valitusoikeuden perustat: 

 

Vesilain 15 luvun 2 § mukaan Taloyhtiö on asianosaisena oikeutettu hakemaan muutosta vesilain nojalla. 
Talo sijaitsee Katajaharjun niemen länsirannalla Koivusaarta vastapäätä ja omistaa nyt ruopattavaksi 
suunniteltuun alueeseen rajoittuvan Katajaveden RN:o 1.671. 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587#a587-2011
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Taloyhtiömme kuuluu vahvasti hankkeen haittojen  vaikutusalueeseen. Vakavan meluhaitan lisäksi 

rakennuksemme ilmanvaihto tapahtuu korvausilmaventtiilein, joista suurin osa on juuri rakennettavalle 

alueelle päin.  

  

Asemakaava ei ole lainvoimainen.  

 

Mitään ruoppaus- tai täyttötoimenpiteitä millään osalla Koivusaaren asemakaava-aluetta ei saa suorittaa 

ennen asemakaavan lainvoimaisuutta, koska suoritettavat toimenpiteet ovat peruuttamattomia. 

Asemakaavaehdotuksesta tehtävät valitukset voivat pitkittää kaavaprosessia arvaamattomalla tavalla.  

Lisäksi kaupungin edustaja lupasi Lauttasaari-Seuran järjestämässä yleisötilaisuudessa Lauttasaaren 

yhteiskoululla v. 2019, että töitä ei aloiteta ennen kaavojen lainvoimaisuutta. Pidämme lupausta sitovana.  

 

Vaatimukset 

 

 

1) Ensisijaisesti, että Vaasan hallinto-oikeus kumoaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 

antaman vesiluvan ja ympäristöluvan 

 

2) Toissijaisesti, että Vaasan hallinto-oikeus palauttaa luvan uudelleen käsittelyyn ja vaatii, 

että 

a. lupahakemuksen mukaisten toimintojen vaikutukset tulee arvioida 

ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisesti (Laki 

ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 2017/525) 

b. ellei YVAn mukaista ympäristövaikutusten arviointia tehdä, vaatii, että 

hakemuksen mukaisen toiminnan vaikutukset erityisesti lähiasutukselle ja 

hanke- ja haitta-alueen eliölajistolle tulee arvioida uudestaan ottaen huomioon 

Ympäristöministeriön 8.3.2019 julkistaman Suomen lajien uhanalaisuus 2019 -

tutkimuksen 

c. vaatii, että ennen lupaharkintaa tulee suorittaa tarkastus olosuhteiden 

toteamiseksi ja että tarkastukseen kutsutaan kaikki asianosaiset 

d. vaatii, että melun ja pölyn leviäminen selvitetään tehty paremmin ja hajuhaitat 

selvitetään 

Ellei asiaa palauteta uuteen valmisteluun, niin hallinto-oikeus 

e. muuttaa lupapäätöksen kohdan 36 niin, että hakemuksen mukaisille 

ruoppauksille ei myönnetä miltään osin lupaa ennen kuin alueella on 

lainvoimaisena sellainen asemakaava, mikä edellyttää rakentamista varten 

lupahakemuksen mukaista toimintaa 

f. asettaa lupaehdot ja vaatimukset melun ja pölyn haittojen vähentämiseksi ja 

niiden tarkkailulle 

g. vaatii, että kaikki lupapäätöksen lupamääräykset muutetaan ehdottomiksi 

vaatimuksiksi ja rajaa lupamääräysten mahdollistaman poikkeustilanteet 

tarkasti  

h. vaatii, että pääsy työmaalle estetään päivittäisten työaikojen (7-18) 

ulkopuolella ja että ruoppaukset ja meritäytöt rajoitetaan hankealueella siten, 

että toiminta on sallittua vain arkisin klo 7 – 17. 

i. määrittää voimassaoloajan myös vesiluvalle ja lyhentää ympäristöluvan 

voimassaoloajan; taloyhtiö vaatii aikarajaa enintään kolmeen vuoteen 

j. toiminta pitää estää tärkeillä lintu- ja lepakkolajien vaikutusalueella 

pesintäaikaan ja kalojen kutuaikaan huhtikuun alusta – kesäkuun loppuun 
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g.  eikä pilaantuneita maita saa käyttää meritäytöissä vain lainsäädännön 

tiukimpien vaatimusten mukaisesti. 

 

 

Vaatimuksen perustelut  

 

Koivusaaren asemakaava on vasta valmisteilla. Luparatkaisua harkittaessa on otettava 

huomioon hankkeen meritäyttöjen valtava koko ja pitkä kesto.. Haettujen lupien mukaisilla 

toimilla Koivusaaren nykyistä n. 13 hehtaarin maapinta-alaa laajennettaisiin meritäytöin 

noin 31:een hehtaariin, siis lähes kolminkertaiseksi nykyisestä! Täyttöjen edellyttämiä 

ruoppauksia tehtäisiin 27 hehtaarin laajuisella merialueella.  

 

Suunnitellun asuinalueen tulvariskien hallitsemiseksi Koivusaaren nykyistä maa-aluetta ja 

suunniteltua täyttöaluetta korotettaisiin siten, että suurin osa alueesta on +3,3 metriä 

meren pinnasta. Korottamisessa ja meritäytöissä tarvittaisiin noin 1,6 miljoonaa kuutiota 

(noin 130 000 kuorma-autollista) kalliolouhetta ja muita maamassoja. Hankkeen kesto on 

arviolta 10 vuotta. Tämä on maisemallisesti tuhoisaa ja sotii Helsingin imagoa vastaan 

merellisenä ja luontoystävällisenä kaupunkina, joka ottaa myös olemassa olevat asukkaat 

eli ihmiset huomioon. Suunnitellut toimenpiteet aiheuttavat huomattavaa vahinkoa 

ympäristön luonnonolosuhteissa tai vesistössä, ja huonontavat erittäin suuresti 

paikkakunnan asumisviihtyvyyttä.   

 

Koivusaaren täyttöalueiden kaltaista meren täyttöä toisen asutuksen eteen ja meren selän 

keskelle ei myöskään Helsingissä ole aiemmin tehty; vastaavista suunnitelmista rakentaa 

rantatalojen eteen on asukkaiden vastustuksen vuoksi luovuttu. Siksi myös 

maisemavaikutusten arviointi on tässä tapauksessa poikkeuksellisen tärkeää. Ennen meren 

selän keskellä tehtäviä täyttöjä on tarpeen velvoittaa hakija laatimaan laaja-alainen 

Helsingin merialueen ominaispiirteisiin paneutuva maisema-analyysi, jotta vastaavat 

toimenpiteet eivät tulevaisuudessa turmelisi kaupungin omintakeista merellistä luonnetta. 

Lupamääräyksissä ei ole asetettu minkäänlaista melu- tai pölytarkkailua eivätkä 

toimenpiteet haittojen ehkäisemiseksi ole riittäviä.   

 

Luvan myöntämisen edellytykset eivät täyty ja lupamääräykset ovat puutteellisia 

 

Hankkeen ruoppaukset ja meritäytöt aiheuttavat erittäin laajoja ja peruuttamattomia 

haittoja sekä luonnolle ja eliöstöille että nykyiselle rakennetulle ympäristölle ja lähialueen 

asutukselle. Veden laatu muuttuu ja toiminnasta aiheutuu melua ja pölypäästöjä. Haittoja 

ei voida pitää vähäisinä kuten luvan hakija esittää. Etelä-Suomen aluehallintoviraston 

päättämät lupamääräykset hankkeen haittojen estämiseksi eivät ole riittäviä. 

 

Hakemuksessa todetaan, että asutukselle aiheutuvat vaikutukset on selvitetty 

kaavaratkaisussa. Tosiasiassa näin ei kuitenkaan ole tehty. Lupaviranomainen on pysynyt 

hakemuksen mukaisesti melun ja pölyn haitattomuudessa ja todennut, että hankkeesta 

syntyy tavanomaista maarakennuksessa syntyvää melua.  Koivusaaren laajojen 

täyttöalueiden kivimassojen läjityksen, siirtelyn ja kivisten rantarakenteiden teosta ja 

paalutuksesta on odotettavissa vuosikausiksi suuria melupäästöjä suurta melua, mikä 

kuuluu lähialueelle ja kauas merialueelle asti ulottuvana häiritsevänä iskevänä kolinana. 

Kun hanke kestää vuosikausia ja melua syntyy jatkuvasti, melua ei voida pitää 

tavanomaisena maanrakennusmeluna. 
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Melun ja pölyn haittavaikutusten riskit kohdistuvat kuitenkin ympäristön lisäksi varsin 

suureen joukkoon asukkaita Lauttasaaressa ja varsinkin sen länsirannalla, Hanasaaressa ja 

avoimen merialueen vuoksi laajalla alueella Helsingissä ja Espoossa. 

 

Vesilain (27.5.2011/587) 3. luvun 4 § :ssä määritetään luvan myöntämisen 

yleiset edellytykset seuraavasti: 

Lupa vesitaloushankkeelle myönnetään, jos: 

1) hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua;  

2) hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava 

verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. 

Lupaa ei kuitenkaan saa myöntää, jos vesitaloushanke vaarantaa yleistä 

terveydentilaa tai turvallisuutta, - tai elinkeino-oloja.  

 

Katsomme, että esitetty intressivertailu ei osoita, että hankkeesta olisi osoitettu saatavan 

kohdan 2 mukaista hyötyä siinä määrin, että lupa on tarpeen antaa. Vaikka hankkeen 

vaikutusten arviointi on puutteellinen, jo nyt on osoitettu, että hanke on momentin 2 

vastainen, sillä se aiheuttaa huomattavia pysyviä vahingollisia muutoksia luonnonsuhteissa 

ja vesiluonnossa ja sen toiminnassa. Hanke myös huonontaa suuresti lähialueen 

asumisoloja eli koskettaa meitä ihmisiä. Hankkeen laajuus ilmenee Koivusaaren 

asemakaavaluonnoksessa esitetystä arviosta Koivusaaren metroasema käyttäjistä. Arviosta 

ja Jätkäsaaren meritäyttöjen kokemuksista voi päätellä, että vähintään 3000 Lauttasaaren 

asukasta asuu suunnitellun vesirakentamisen melu- ja pölyhaittojen vaikutusalueella.  

 

 

Mielestämme annetut lupamääräykset eivät ole riittäviä hankkeesta ja sen toteuttamisesta 

aiheutuvien haittojen välttämiseksi (vesilain 3 luvun 10 § vaatimalla tavalla)   

 

10 § Yleiset lupamääräykset 

Lupapäätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset: 

 

1) hankkeesta ja sen toteuttamisesta aiheutuvien haittojen välttämisestä 

siten kuin 2 luvun 7 ja 8 §:ssä säädetään; 

 

Mielestämme se, että hankkeelle ei anneta vesilupaa, ei vaikeuta merkittävästi kaavan 

laatimista vesilain 3 luvun 5 §:ssä kuvatulla tavalla. Koivusaaren rakentamisen suunnittelu 

perustui alkujaan vain paljon pienempään asukasmäärään, kuin mitä tällä valmistelussa 

olevalla kaavalla tavoitellaan. Kaupungilla oli suunnittelukilpailun tuloksena valittavissa 

useita eri vaihtoehtoja ja suunnittelu voidaan käynnistää uudestaan sellaiselta pohjalta 

mikä ei johda tämän hankkeen kaltaisiin valtaviin haitallisiin vaikutuksiin luonnolle ja 

rakennetulle ympäristölle. 
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YLEISTÄ HUOMIOON OTETTAVAA 

 

Suunnitelmaraportin mukaisesti alueella on selvitetty hyvin tarkasti vaikutuksia lintuihin, 
eri kalalajeihin, kutualueisiin, eritoten lepakoihin, virtausolosuhteisiin, tulevien asukkaiden 
luonto-olosuhteisiin jne. Yhtiömme toive on myös paikallisen ihmisväestön lisääminen ko. 
listaan. Me elämme projektin vaikutusten alaisena vuosia. 

Pitkän kaavaprosessin aikana kaupunki on vastannut asukkaiden esittämiin 
korjausehdotuksiin erittäin tarkoitushakuisesti. Muistutuksissa ja kuulemisissa 
Lauttasaaren asukkaiden taholta esitettyjä lukuisia korjausehdotuksia ei pääsääntöisesti 
ole otettu huomioon.  

 

Helsingissä, 22.8.2021 
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Vaasan hallinto-oikeus   V A L I T U S  

vaasa.hao@oikeus.fi 

 

Asia 
Valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston 16.7.2021 tekemiin päätöksiin nrot: 1) 225/2021 ja 
226/ 2021 diaarinumerot 1) ESAVI/12693/2018 asiassa Koivusaaren edustalla sijaitsevan 
merialueen ruoppaaminen ja täyttäminen, ruoppausmassojen läjittäminen mereen ja 
rantarakenteiden toteuttaminen sekä diaarinumero 2) ESA VI/12699/2018 asiassa 
jätemateriaalien hyödyntäminen merialueen täytössä. 

 
Valittajat 
 AsOy Katajaharjuntie 14, 091-31-62-4 

 Vesitila 091-414-1-661 

 

Yhteyshenkilö 

 

 

 

 

 

Vaatimukset 

Vaatimuksenamme yhdymme Lauttasaari-Seura – Drumsö-Sällskapet ry:n asiassa 
lausumaan.  

 

 

 Helsingissä 23. elokuuta 2021 

 

 AsOy Katajaharjuntie 14  Vesitila 091-414-1-661 

 

 

 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
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Vaasan hallinto-oikeudelle 

Asia Valitus vesilain mukaisessa lupa-asiassa ja ympäristölupa-asiassa 

Valituksenalaiset päätökset 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 225/2021, dnro 
ESAVI/12693/2018, antopäivä 16.7.2021 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 226/2021, dnro 
ESAVI/12699/2018, antopäivä 16.7.2021 

Valittaja Suomen Saunaseura ry, kotipaikka Helsinki, y-tunnus 0116872-9 

Asiamies ja prosessiosoite 

Valitusaika Päätös on kuulutettu 16.7.2021. 
Viimeinen valituksen jättöpäivä on 23.8.2021. 

Vaatimukset Suomen Saunaseura ry (jäljempänä ”Saunaseura” tai ”valittaja”) pyytää, 
että Vaasan hallinto-oikeus kumoaa valituksenalaiset päätökset ja palaut-
taa asian Etelä-Suomen aluehallintoviraston uudelleen käsiteltäväksi. 
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Perustelut 
 
1 Taustaa 

Asiassa on kyse vesilain (587/2011) 3 luvun 2 §:n ja 3 §:n 1 momentin 1, 
8 ja 9 kohtien mukaisesta vesitaloushankkeesta ja sille myönnetystä lu-
vasta. Lisäksi asiassa on kyse ympäristönsuojelulain (527/2014, ”YSL”) 
27 §:n 1 momentin liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f) mukaiselle jätelain 
soveltamisalaan kuuluvan jätteen ammattimaiselle ja laitosmaiselle käsit-
telylle myönnetystä ympäristöluvasta. 

Helsingin kaupunki on hakenut vesilain mukaista lupaa merialueen ruop-
paamiseen, ruoppausmassojen meriläjitykseen, nykyisten aallonmurtajien 
sekä laituri- ja rantarakenteiden purkamiseen, merialueen täyttämiseen 
sekä aallonmurtajan ja rantarakenteiden rakentamiseen. Em. toiminta si-
joittuu Helsingin kaupungin alueelle Koivusaaren edustalla sijaitsevalle 
merialueelle. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (jäljempänä ”aluehallinto-
virasto tai ”AVI”) on valituksenalaisella päätöksellään myöntänyt Helsin-
gin kaupungille vesilain mukaisen luvan Koivusaaren edustalla olevan me-
rialueen ruoppaamiseen ja täyttämiseen, ruoppausmassan läjittämiseen 
mereen, nykyisten aallonmurtajien, laitureiden ja rantarakenteiden purka-
miseen sekä aallonmurtajan ja rantarakenteiden rakentamiseen Helsingin 
kaupungissa 3.7.2018 päivätyn hakemuksen ja sen täydennysten mukai-
sesti. 

Lisäksi Helsingin kaupunki on hakenut ympäristönsuojelulain (527/2014) 
mukaista lupaa hyödyntää meritäytöissä purkubetonia, maa-aineksia, joi-
den haitta-ainepitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksen maaperän 
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) alemmat 
ohjearvot, sekä maa-aineksia, jotka sisältävät mineraalista purkujätettä ja 
joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat edellä mainitun valtioneuvoston 
asetuksen alemmat ohjearvot. Aluehallintovirasto on valituksenalaisella 
päätöksellään myöntänyt Helsingin kaupungille ympäristöluvan hyödyn-
tää jätemateriaaleja tässä asiakirjassa annetun vesitalousluvan mukaisissa 
täytöissä Helsingin kaupungissa 3.7.2018 päivätyn hakemuksen ja sen täy-
dennysten mukaisesti. 

Suomen Saunaseura ry:n (jäljempänä ”Saunaseura” tai ”valittaja”) Vaski-
lahden tilat sijaitsevat kiinteistöllä 91-414-1-1 osoitteessa Vaskinimentie 
10 hankealueen rajan välittömässä yhteydessä, vain noin 40 m:n etäisyy-
dellä suunnitellusta uudesta aallonmurtajasta ja alle 100 m:n päässä han-
kealueella suoritettavista töistä suoraan Vaskilahden vastarannalla. Helsin-
gin kaupunki on vuonna 2019 uusinut Saunaseuran vuokrasopimuksen 
koskien kiinteistön virkistyskäyttöä. Sopimus on voimassa vuoteen 2047 
saakka. Saunaseura on asiassa asianomainen suunnittelualueen läheisen 
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kiinteistön vuokralaisena ja sillä perusteella, että valituksenalaisten päätös-
ten mukainen hanke vaikuttaa merkittävästi alueen ja Saunaseuran edistä-
mään virkistyskäyttöön. Tällä valituksella Saunaseura hakee muutosta 
edellä yksilöityihin hanketta koskeviin päätöksiin. 

Saunaseuralla on Lauttasaaren Vaskiniemessä virkistyskäytössä yhteensä 
seitsemästä saunasta koostuva saunatalo, joka sijaitsee hankealueen välit-
tömässä läheisyydessä. Seuran palveluita käytetään vuoden ympäri ja vii-
kossa seuran palveluita käyttää arviolta noin 1 000-1 500 henkilöä. Sauna-
talo koostuu neljästä puulämmitteisestä savusaunasta, kahdesta puulla 
lämmitettävästä saunasta, sähkösaunasta, kahviosta, kirjastosta, arkistosta 
ja kolmesta hierontahuoneesta. Saunaseuran alueella sijaitsee myös laituri, 
joka on Lauttasaaren käytetyin ympärivuotinen uimalaituri. 

2 Valitusperusteiden tiivistelmä 

2.1 Vesilain mukaiseen lupaan kohdistuvat valitusperusteet 

Suomen Saunaseura ry esittää valituksensa perusteina seuraavat seikat, 
joita perustellaan tarkemmin jäljempänä: 

1) Luvan myöntämiselle ei ole ollut vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 
mukaisia edellytyksiä. 

2) Hankkeen vaihtoehtoisia toteuttamistapoja ei ole riittävällä tavalla sel-
vitetty ja hankkeen toteuttamistapa on vesilain 2 luvun 7 §:n vastainen. 

3) Päätös perustuu puutteellisiin selvityksiin ja virheellisiin tietoihin. 

2.2 Ympäristölupaan kohdistuvat valitusperusteet 

Suomen Saunaseura ry esittää valituksensa perusteina seuraavat seikat, 
joita perustellaan tarkemmin jäljempänä: 

1) Ympäristölupa tulee tarpeettomaksi, jos vesilain mukainen lupa ku-
motaan valituksessa esitetyllä tavalla. Asia tulee kokonaisuudessaan 
saattaa aluehallintoviraston uudelleen käsiteltäväksi. 

3 Yksityiskohtaiset perustelut vesilain mukaiseen lupaan kohdistuvien valitusperusteiden 
osalta 

3.1 Luvan myöntämisen yleiset edellytykset eivät ole täyttyneet 

3.1.1 Yleisesti 

Vesilain 3 luvun 4 §:ssä säädetään luvan myöntämisen yleisistä edellytyk-
sistä. Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan lupa vesitaloushankkeelle 
myönnetään, jos hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua tai 



  4 (12) 
 
 

 
  
 

jos hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava 
verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Vesi-
lain mukainen lupaharkinta on siten oikeusharkintaista päätöksentekoa. 
Jos luvan myöntämisedellytykset täyttyvät, aluehallintoviraston on myön-
nettävä hankkeelle lupa. Toisaalta lupaa ei voida myöntää, jos kaikki edel-
lytykset eivät täyty. Tämä on todettu myös vesilain 11 luvun 17 §:n 2 mo-
mentissa, jonka mukaan lupa myönnetään, jos hanke täyttää vesilaissa ja 
sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetyt vaatimukset. 

Edellä viitatun lainkohdan ja sitä koskevien lain esitöiden (HE 277/2009 
vp) nojalla lupa hankkeelle voidaan myöntää joko hankkeen vähäisyyden 
tai intressivertailun perusteella. Tässä tapauksessa lupa on myönnetty in-
tressivertailun perusteella. Valittaja toteaa aluksi, että intressivertailussa ei 
ole lainkaan otettu huomioon valittajan toimintaa hankkeen välittömässä 
läheisyydessä ja vaikutuspiirissä. 

3.1.2 Hanke loukkaa yleistä ja yksityistä etua ja aiheuttaa haittoja, joita ei ole otettu huomion lupaa 
myönnettäessä 

Lupaa myönnettäessä ei ole annettu mitään merkitystä niille yleisille 
eduille, joita Saunaseuran toiminta edustaa. Oikeuskirjallisuudessa on 
yleisten ja yksityisten etujen erottamisen osalta katsottu, että yleisen edun 
käsite jää tapauskohtaisen tarkastelun varaan.1 Lähtökohtaisesti yleisiä 
etuja ovat yhteiskunnallisesti merkittävät toiminnat sekä arvot, päämäärät 
ja tavoitteet. Yleisten suojeluintressien kohteina voivat muun ohella olla 
luonto-, kulttuuri- ja maisema-arvot sekä viihtyisyys.2 Etu voi olla yleinen, 
vaikka sen toteutumista edistäisi yksityinen taho.3  Yksittäisten henkilöi-
den muodostaman ryhmän ei myöskään välttämättä tarvitse olla suuri, 
jotta voidaan puhua yleisestä edusta.4 

Alue, jolle Saunaseuran toiminnot sijoittuvat, on yleiskaavassa merkitty 
virkistysalueeksi ja asemakaavassa puistoalueeksi. Saunaseuran toiminta 
edistää siten alueen kaavanmukaista virkistyskäyttöä. Kyse on yhteiskun-
nallisesti merkittävien arvojen ja tavoitteiden edistämisestä. Saunaseuran 
toiminnan merkittävyyttä korostaa myös sen kävijämäärä. Edellä mainit-
tujen lisäksi Saunaseuran alueella harjoittamassa toiminnassa on kyse tär-
keästä kulttuuriarvosta. Saunaseura vaalii saunakulttuuria ja pyrkii kehittä-
mään suomalaista saunaa ja edistämään sitä koskevaa tutkimusta. Sauna-
seura jakaa tietoa suomalaisesta saunasta ja saunomisesta myös kansain-
välisesti ja sen kanssa yhteistöissä toimii samoissa tiloissa Kansainvälinen 

 
1 Hollo: Vesioikeus, s. 172-174. Edita 2021 (2. uudistettu painos). 
2 Kuusiniemi, Ekroos, Kumpula & Vihervuori: Ympäristöoikeus. Alma Talent Oy 2013. 
3 Belinskij: Erittäin tärkeä yleisen edun edellytys EU:n ympäristöoikeudessa, s. 46. Ympäristöjuridiikka 2–3/2018 s. 42–62. 
Saatavilla: https://www.edilex.fi/ymparistojuridiikka/19143.pdf. 
4 Mäntylä: Luonnon edustajien puhevalta, s. 32. Acta Wasaensia 2011. Saatavilla: https://www.edilex.fi/kirjat/7845.pdf.  

https://www.edilex.fi/ymparistojuridiikka/19143.pdf
https://www.edilex.fi/kirjat/7845.pdf
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Saunaliitto. Unesco on vuoden 2020 lopussa päättänyt lisätä saunaperin-
teen Suomesta ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloonsa. 

Suunniteltu hanke heikentää merkittävällä, jopa ratkaisevalla tavalla Sau-
naseuran saunojen käyttäjien virkistyskäyttömahdollisuuksia ja vähentää 
alueen viihtyisyyttä. Heikennykset ovat vaikutuksiltaan niin merkittäviä, 
että ne ovat omiaan vaarantamaan koko toiminnan jatkumisen. Hankkeen 
johdosta veneväylä siirretään aivan Saunaseuran alueen läheisyyteen, mikä 
vaikeuttaa huomattavasti rannan ja uimalaiturin virkistyskäyttöä. Vene-
väylä tulee olemaan vilkkaasti liikennöity ottaen huomioon, että sitä tule-
vat käyttämään kaikki Koivusaaren uusien venesatama-alueiden ja tulevan 
satama-altaan käyttäjät. Lisäksi ruoppaus- ja täyttötöistä aiheutuva veden 
samentumisen sekä merenpohjasta nousevan aineksen vaikutukset oletet-
tavasti ulottuvat Saunaseuran alueen rantaan asti, jolloin alueen virkistys-
käyttö entisestään vaikeutuu tai todennäköisesti jopa estyy.  

Ottaen huomioon kaikki edellä sanottu, valituksenalaisten päätösten mu-
kainen hanke loukkaa selvästi sekä yleistä että yksityistä etua tavalla, jota 
ei ole lainkaan otettu huomioon päätöstä tehtäessä. Saunaseuran toimin-
taa ja hankkeen erittäin merkittäviä vaikutuksia siihen ei ole luvassa lain-
kaan otettu huomioon, minkä johdosta intressivertailu on tehty olennai-
selta osin puutteellisesti ja lupa tulee yksinomaan tällä perusteella kumota. 
Intressivertailun puutteellisuutta tarkastellaan yksityiskohtaisemmin vielä 
kohdassa 3.1.3.  

3.1.3 Vesilain mukainen intressivertailu on suoritettu puutteellisena, eikä lupaa olisi siten tullut ve-
silain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla myöntää 

Vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdasta johtuu, että vesilain mukai-
sen luvan myöntämisedellytykset perustuvat intressivertailuun siten, että 
lupa vesitaloushankkeelle voidaan myöntää, jos hankkeesta yleisille tai yk-
sityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai 
yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Edellä viitattujen lain esitöiden 
mukaan säännös viittaa yleisesti kaikkiin hankkeen hyötyihin ja menetyk-
siin, joiden arvioinnista säädetään erikseen vesilain 3 luvun 6 ja 7 §:ssä. Jo 
lupahakemuksessa on vesilain 11 luvun 3 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohtien 
perusteella selvitettävä hankkeen vaikutukset yleisiin ja yksityisiin etuihin 
sekä esitettävä arvio hankkeen tuottamista hyödyistä ja edunmenetyksistä 
asianosaisille. 

Helsingin kaupunki on 3.7.2018 päivätyn lupahakemuksensa kohdissa 
11.5 ja 11.6 käsitellyt hankkeen vaikutusta vesistön käyttöön sekä koh-
dassa 13 esittänyt arvion hankkeesta saatavasta hyödystä ja siitä aiheutu-
vasta haitasta. Hakemuksessa on esitetty, ettei ruoppauksista ja täytöistä 
aiheutuvan kiintoaineksen leviämisen myötä aiheutuvan samentumisen 
arvioida aiheuttavan haittaa läheisimpien uimarantojen käytölle tai venei-
lylle. Hankealueen välittömässä läheisyydessä mahdollisesti tapahtuvalle 
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kalastukselle aiheutuu tilapäistä haittaa, koska töistä aiheutuvat äänet ja 
veden samentuminen karkottavat kalat hankealueen välittömästä läheisyy-
destä. Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse kauppamerenkulun 
laivaväyläalueita tai veneilyn runkoväyliä. Suunnitellut toimenpiteet hait-
taavat tilapäisesti Koivusaaressa hakijan omistamilla mailla vuokralla toi-
mivien venekerhojen venesatamatoimintaa. Väliaikaisista järjestelyistä so-
vitaan erikseen venekerhojen kanssa. Toimenpidealueella sijaitsevat kaa-
pelit, johdot ja viemärit tulevat tarpeen mukaan siirrettäviksi ruoppaus- ja 
täyttötöiden yhteydessä.  Nykyiseen Koivusaaren länsirannalla sijaitsevaan 
venesatamaan johtava veneväylä tulee siirrettäväksi kulkemaan etelämpää 
uuden maankäytön mukaiseen venesatama-altaaseen. Nykyisellä sijainnil-
laan veneväylä jää tulevien laiturirakenteiden alle. 

Edelleen hakemuksessa on hankkeesta saatavien hyötyjen osalta viitattu 
alueen kaavanmukaiseen käyttöön, purkujätteiden hyödyntämiseen sekä 
vesistöön aiheutuvien haitta-ainekuormitusten vähentämiseen. Haittojen 
osalta hakemuksessa on painotettu kalastukselle, kalastolle, linnustolle 
sekä veneilylle aiheutuvia haittoja. Koivusaaren alueella tällä hetkellä toi-
mivat venekerhot siirtyvät töiden ajaksi tilapäisesti muihin tiloihin. Töiden 
päätyttyä veneilytoiminta jatkuu Koivusaaren uusilla venesatama-alueilla. 
Ammatti- ja vapaa-ajankalastukselle voi aiheutua työnaikaista haittaa ka-
lojen karkoittumisen ja veden samentumisen myötä. Hankkeen toteutu-
essa siirrettäviksi tulevat hankealueella sijaitseva veneväylä (Länsiulapan-
niemi-Vaskisaari) sekä johdot, kaapelit ja viemärit. Koivusaaren länsireu-
nan nykyiseen venesatamaan johtava veneväylä tulee siirrettäväksi nykyi-
sen väylän jäädessä laiturirakenteiden alle. Veneväylän kulkua siirretään 
siten, että se vastaa tulevan venesatama-altaan tarpeita. Kaiken kaikkiaan 
hankkeesta pitkällä aikavälillä saatavat hyödyt on arvioitu siitä aiheutuvia 
haittoja suuremmiksi. 

Valituksenalaisessa päätöksessä ei hankkeen tuottamia hyötyjä ja edunme-
netyksiä ole käsitelty hakemuksessa esitettyä laajemmin. Päätöksen ratkai-
suosassa on ainoastaan todettu, että lupamääräysten mukaisesti toteutet-
tuna hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomat-
tava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. 

Hakemuksessa ja lupaharkinnassa on edellä sanotun perusteella arvioitu 
hankkeen vaikutusta vesistön käyttöön kalastuksen sekä merenkulun ja 
satamien osalta. Asiassa ei ole otettu huomioon alueen muuta nykyistä 
virkistyskäyttöä. Hankealueella ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee 
voimassa olevan kaavan mukaiset virkistysalueet. Myöskään valittajan alu-
eella harjoittamaa toimintaa ei missään asian käsittelyvaiheessa ole mai-
nittu lainkaan. Valittaja korostaa, että kiinteistö, jolla se harjoittaa toimin-
taansa, sijaitsee hankealueen välittömässä läheisyydessä. Ruoppauksista ja 
täytöistä aiheutuva veden samentuminen vaikuttaa rannan viihtyisyyteen 
ja nykyiseen virkistyskäyttöön. Haitta on pitkäaikainen, koska kyse on 
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merkittävästä vesirakennushankkeesta. Valittajan toimintaa ei ole myös-
kään otettu huomioon veneväylän siirtämistä koskevassa asiassa. Valittaja 
korostaa, että veneväylän siirtäminen suunnitellulla tavalla haittaa koh-
tuuttomasti ranta-alueen käyttöä nykyiseen tarkoitukseensa.  

Lisäksi valittaja kiinnittää huomiota siihen, että toisin kuin hakemuksessa 
esitettyjen veneilytoiminnalle aiheutuvien haittojen osalta, sille aiheutu-
vassa haitassa on kyse veneväylän aiheuttaman haitan osalta pysyvästä hai-
tasta. Tämä ja muut tämän valituksen kohdassa 3.1.2 esitetyt seikat tulee 
intressivertailussa ottaa huomioon.  

Lopuksi Saunaseura myös korostaa, että valittajan alueella harjoittama toi-
minta on ollut Helsingin kaupungin ja aluehallintoviraston tiedossa. Va-
littaja on vuokrannut kiinteistön Helsingin kaupungilta, minkä lisäksi ha-
kija on tähän hankkeeseen liittyvässä toisessa prosessissa (Koivusaaren 
maa-aineksen ja purkumateriaalin käsittelyn ympäristölupa-asia 
ESAVI/12689/2018) jättänyt kaksi muistutusta. Lisäksi nyt kyseessä ole-
vassa asiassa on jätetty kaksi muistutusta/mielipidettä (Asunto Oy Koivu-
saarentie 12 ja Lauttasaari-Seura ry), joissa on viitattu Saunaseuran toimin-
taan mm. toteamalla, että Saunaseuran alue on merkittävä virkistysalue, 
jolla sijaitseva laituri on Lauttasaaren käytetyin ympärivuotinen uimalai-
turi, jota käyttää noin 1 000 uimaria viikossa. Alueen ruoppaukset ja täytöt 
vaikuttavat uintiin. On siis selvää, että Helsingin kaupunki on hakijana ja 
Saunaseuran vuokranantajana ollut tietoinen alueen virkistyskäytöstä ja 
hankkeen kielteisistä vaikutuksista ko. alueeseen ja edelleen virkistyskäyt-
töön. Valittajan näkemyksen mukaan Helsingin kaupunki on tarkoitusha-
kuisesti jättänyt nyt kyseessä olevassa asiassa mainitsematta valittajan alu-
eella harjoittaman toiminnan ja sivuuttanut täysin valittajan intressit asi-
assa. 

Edellä sanotun perusteella vesilain mukainen intressivertailu on suoritettu 
puutteellisena, eikä luvan myöntämisen edellytysten täyttymisestä ole siten 
varmuutta. Hakemus olisi tullut puutteellisena jättää tutkimatta tai vesilain 
11 luvun 5 §:n mukaisesti palauttaa Helsingin kaupungille täydennettä-
väksi. Tämän johdosta valituksenalainen päätös tulee kumota ja palauttaa 
aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi intressivertailun asianmu-
kaiseksi suorittamiseksi. Sanottu johtuu suoraan vesilain luvan myöntä-
misedellytyksistä, minkä lisäksi myös oikeuskäytännössä on puutteellisesti 
suoritettu intressivertailu katsottu perusteeksi päätöksen kumoamiselle ja 
asian palauttamiselle lupaviranomaiselle uudelleenkäsiteltäväksi.5 

 
5 Ks. esim. Korkein hallinto-oikeus 18.10.2004/2590, Vaasan hallinto-oikeus 08.06.2005 05/0202/3 ja Vaasan hallinto-oikeus 
04.09.2019 19/0393/3. 
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3.2 Hankkeen vaihtoehtoisia toteuttamistapoja ei ole selvitetty ja hankkeen toteuttamistapa on 

vesilain 2 luvun 7 §:n vastainen 

Vesilain 2 luvun 7 §:n mukaan vesitaloushanke on toteutettava sekä vesi-
varoja ja vesialueita muutoin käytettävä siten, ettei siitä aiheudu vältettä-
vissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta, jos hankkeen tai käytön 
tarkoitus voidaan saavuttaa ilman kustannusten kohtuutonta lisääntymistä 
kokonaiskustannuksiin ja aiheutettavaan vahingolliseen seuraukseen ver-
rattuna. 

Valittaja toteaa, ettei hankkeen vaihtoehtoisia toteuttamistapoja ole tar-
kasteltu riittävällä tavalla. Esimerkiksi veneväylän osalta eri sijoittumis-
vaihtoehtoja ei ole tarkasteltu lainkaan, eikä asian haittavaikutuksiin ole 
edellä todetulla tavalla kiinnitetty lainkaan huomiota.  

3.3   Päätös perustuu puutteellisiin selvityksiin ja virheellisiin tietoihin 

3.3.1 Lupahakemuksen sisältövaatimukset eivät täyty 

Vesilain 11 luvun 3 §:n mukaan lupahakemuksessa on mm. esitettävä asian 
ratkaisemisen kannalta riittävä selvitys hankkeen tarkoituksesta ja intressiver-
tailun toimittamiseksi tarpeellinen selvitys hankkeen vaikutuksista yleisiin etuihin, 
yksityisiin etuihin ja ympäristöön sekä arvio hankkeen tuottamista hyödyistä ja 
edunmenetyksistä maa- ja vesialueen rekisteriyksiköille ja niiden omista-
jille sekä muille asianosaisille. Lain esitöissä (HE 277/2009 vp) todetaan, että 
hankkeesta vastaavan lupahakemus ja siihen sisällytetty selvitys muodos-
taa perustan hakemuksen oikeudelliselle arvioinnille ja asianosaisten välis-
ten oikeussuhteiden järjestämiselle. Edelleen korostetaan toiminnanhar-
joittajan vastuuta hakemusasiakirjojen asianmukaisuudesta ja selvitysten 
riittävyydestä.  

Sen lisäksi, mitä vesilain 11 luvun 3 §:ssä säädetään, vesitaloushanketta 
koskevassa hakemuksessa on tarpeellisessa laajuudessa esitettävä vesita-
lousasioista annetun valtioneuvoston asetuksen (1560/2011, ”vesiase-
tus”) 2 §:n nojalla mm. selvitys hankkeen vaikutuksista ranta-alueisiin sekä ra-
kennuksiin, selvitys vesiliikenteestä ja virkistyskäytöstä ja muusta vesistön ja 
sen rantojen käytöstä sekä hankkeen vaikutuksista niihin, selvitys kaavoitus-

tilanteesta, perusteltu arvio vesilain 3 luvun 6 ja 7 §:ssä tarkoitetuista hank-
keen aiheuttamista menetyksistä yleiselle edulle sekä yksityiselle edulle 
kiinteistö- ja henkilökohtaisesti eriteltyinä, ehdotus toimenpiteiksi hankkeesta 
aiheutuvien menetysten estämiseksi tai vähentämiseksi sekä ehdotus 
edunmenetysten korvaamiseksi sekä tiedot asianosaisista osoitetietoineen, 
asianosaisuuden perusteena olevien kiinteistöjen nimet ja kiinteistötun-
nukset sekä tarkoituksenmukaiseen mittakaavaan laadittu kartta, johon 
kiinteistöjen sijainti on merkitty. 
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Kuten edellä on mainittu, lupahakemus muodostaa perustan lupaharkin-
nalle. Vesilain mukaiseen lupaharkintaan kuuluu aina eri intressien pun-
nitseminen suhteessa toisiinsa. Tämän vuoksi lupahakemuksessa on ni-
menomaan lain tasolla edellytetty, että lupahakemuksessa esitetään riittävät 
selvitykset asian ratkaisemiseksi tarkoituksenmukaisella ja eri intressit yh-
teensovittavalla tavalla. Puutteelliset selvitykset ja riittämättömät tiedot 
ovat omiaan johtamaan asianosaisten, eli tässä tapauksessa mm. Sauna-
seuran, oikeussuojan heikentymiseen tai kokonaan toteutumatta jäämi-
seen – kuten nyt on tapahtunut. Puutteellisten selvitysten johdosta Sau-
naseura on alueella toimivana toiminnanharjoittajana nyt asetettu huo-
nompaan asemaan kuin muut asianosaiset. 

Lupahakemuksen laatiminen ja sen sisällön riittävyyden varmistaminen 
ovat luvan hakijan vastuulla. Helsingin kaupungin olisi siten hankkeen to-
teuttajana ja luvan hakijana tullut varmistaa, että kaikki vesilaissa ja sen 
nojalla annetussa asetuksessa säädetyt sisältövaatimukset täyttyvät. Näin 
ei kuitenkaan ole toimittu nyt valituksenalaisen vesitalousluvan osalta, sillä 
päätöksen perusteena oleva hakemus on monilta osin ollut puutteellinen. 
Erityisesti se on ollut puutteellinen haitankärsijöiden ja haittojen yksi-
löimisen ja arvioimisen osalta. Tämä on johtanut puutteellisesti suoritet-
tuun intressivertailuun.  

Nämä puutteet vaikuttavat luvan myöntämisedellytysten täyttymisen arvi-
ointiin, eikä hankkeen vaikutuksia näin ollen ole otettu lain edellyttämässä 
laajuudessa huomioon lupapäätöksessä. Valittaja tulee tältä osin täydentä-
mään valitustaan puutteiden tarkemmaksi osoittamiseksi. Koska päätös 
on annettu aivan keskellä lomakautta, puutteiden käsittely esimerkiksi asi-
antuntijalausunnolla on ollut valitusajassa mahdotonta. 

3.3.2 Intressivertailun toimittamiseksi tarpeellinen selvitys on puutteellinen 

Yhtenä vesilain perimmäisenä tavoitteena on turvata vesivarojen ja ve-
siympäristön tarkoituksenmukainen ja järkevä käyttö erilaiset intressit yh-
teensovittavalla tavalla. Vesiympäristön käyttö kattaa myös esimerkiksi 
ranta-alueiden käytön virkistyskäyttöön.  

Kuten valituksen kohdassa 3.2 on todettu, vesilain edellyttämä intressi-
vertailu on puutteellinen. Lupahakemuksessa ei ole ollenkaan huomioitu 
valittajan virkistysalueella harjoittamaa toimintaa, vaikka alue ja toiminta 
sijaitsee hankealueen välittömässä yhteydessä ja siten selvästi sen vaiku-
tusalueella. Tästä syystä valittaja on edellä valituksen kohdissa 3.2.1 ja 
3.2.2 itse tuonut esille joitakin hankkeesta sekä yleiselle että yksityiselle 
edulle aiheutuvia haittoja, joita ei ole hakemuksessa eikä päätöksessä 
otettu huomioon. Tältä osin on täysin selvää, ettei hakijan lupahakemus 
täytä sille laissa säädettyjä sisältövaatimuksia. Selvyyden vuoksi Sauna-
seura kuitenkin korostaa, että intressivertailun toimittamiseksi tarpeellisen 
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selvityksen laatiminen ei ole asianosaisten vastuulla, vaan tältä osin luvan ha-
kijaa olisi tullut velvoittaa täydentämään puutteellista hakemustaan.  

Koska päätös on tehty puutteellisen ja lain vaatimukset täyttämättömän 
hakemuksen perusteella, ja tästä ilmiselvästi aiheutuu haittaa mm. valitta-
jalle, on valituksenlainen vesitalouslupa kumottava lainvastaisena. 

3.3.3 Kaavanmukaista virkistyskäyttöaluetta ei ole otettu huomioon 

Vesilain 3 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on 
otettava huomioon asemakaava. Lisäksi on otettava huomioon, mitä 
maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään maakuntakaavan ja yleiskaavan 
oikeusvaikutuksista. Säännöksen esitöissä (HE 101/1998 vp) todetaan, 
että kaavat määräyksineen ovat näin ollen eräs lupaharkinnassa huomioon 
otettava tekijä. Edelleen korostetaan, että asemakaavan osalta säännös 
kaavan huomioon ottamisesta merkitsee kaavan luonteen mukaisesti suh-
teellisen tarkkaa noudattamista. Esimerkkinä mainitaan, että luvan myön-
täminen ei esimerkiksi saa johtaa loma-asutukseen asemakaavoitetun alu-
een käyttökelvottomuuteen. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) 58 §:n 2 momentin mukaan  

”Asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka ai-
heuttavat haittaa kaavassa osoitetulle muiden alueiden käy-
tölle. Asemakaava-alueelle ei saa myöskään sijoittaa toimin-
toja, jotka ovat haitallisten tai häiriöitä aiheuttavien ympäris-
tövaikutusten estämistä tai rajoittamista koskevien asema-
kaavamääräysten vastaisia.” 

Edelleen MRL 42 §:n 2 momentin mukaan  

”Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koske-
via toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta kat-
sottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutu-
mista.” 

Lupahakemuksessa on esitetty tietoa hankealueella voimassa olevista kaa-
voista sekä vireillä olevista kaavamuutoksista. Selvityksissä on esitetty tie-
toja eri kaavojen kaavamerkinnöistä, mutta lupahakemuksessa on täysin 
sivuutettu kiinteistöllä 91-414-1-1 sijaitseva virkistysalue, vaikka se vali-
tuksessa esitetyin perustein selvästi ja täysin kiistattomasti on hankkeen 
vaikutusalueen piirissä.  

Alue, johon Saunaseuran toiminta sijoittuu, on asemakaavoitettu Asema-
kaavalla 2948 (tullut voimaan 19.7.1951), jota osittain on muutettu Ase-
makaavalla 5954 (tullut voimaan 17.2.1968). Asemakaavassa 2948 Vaski-
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niemen alue on asemakaavoitettu puistoalueeksi. Asemakaavan 5954 kos-
kevassa kaavaselostuksessa todetaan, että asemakaavamääräyksiin on 
tehty lisäys puistossa rakennusalalle sijaitsevan Saunaseuran tieteellisen 
tutkimussaunan sijoittumisen takia. Myös Helsingissä voimassa olevan 
yleiskaavan (Yleiskaava 2016, tullut voimaan 5.12.2018) mukaan edellä 
mainittu alue on kaavoitettu virkistysalueeksi ja kaavamääräysten mukaan 
”aluetta kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja 
kulttuurialueena, joka kytkeytyy seudulliseen viherverkostoon ja merelli-
seen virkistysvyöhykkeeseen. Myös osayleiskaavaa koskevassa selostuk-
sessa todetaan virkistyskäytön osalta, että ”puistot, kulttuuriympäristöt, 
liikunta-alueet, metsäinen verkosto ja muu luonnonympäristö, merellisyys 
ja virkistyspalvelut ovat keskeinen osa hyvää ja terveellistä ympäristöä.”  

Päätös myöntää hankkeen toteuttamiselle vesitalouslupa niin lähelle ky-
seisestä asemakaavamerkittyä virkistysaluetta on selvästi lainvastainen, 
sillä se haittaa virkistysalueen käyttöä MRL 58 §:ssä kielletyllä tavalla. 
Myös yleiskaavan toteutuminen voi estyä MRL 42 §:n tarkoittamassa mie-
lessä, sillä hankkeen vaikutuksista alueen virkistyskäyttöön ei ole laadittu 
selvityksiä. Virkistysalueelle vaikutuksensa ulottavia hankkeen ympäristö-
vaikutuksia ei ole lupahakemuksessa selvitetty, eikä siten otettu myöskään 
luparatkaisussa huomioon. On otettava huomioon, että virkistysalue on 
yleisessä ja aktiivisessa käytössä, ja hankkeesta mahdollisesti aiheutuvat 
päästöt on siten ehdottomasti tutkittava huomioiden alueen käyttötarkoi-
tus, johon myös Saunaseuran toiminta perustuu.  

Näin ollen on selvää, että lupahakemus perustuu puutteellisiin tietoihin 
alueen kaavoitustilanteesta ja on siten MRL:n vastainen. Lisäksi ei voida 
poissulkea sitä mahdollisuutta, että hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat 
päästöt olisivat virkistysalueen ja Saunaseuran saunatila-alueiden osalta 
sellaiset, että ne edellyttäisivät ympäristölupaa. 

3.3.4 Saunaseuran kiinteistöllä sijaitsevaa asuinrakennusta ei ole otettu huomioon 

Lupahakemuksessa ei ole myöskään otettu huomioon valittajan kiinteis-
töllä sijaitsevaa asuntoa. Huoltomiehen käytössä oleva asunto on ollut ha-
kijan tiedossa, koska hakija on valittajan vuokranantaja. Asunnon sivuut-
taminen hakemuksessa on johtanut myös sen sivuuttamiseen lupapäätök-
sessä. Lupa on tälläkin perusteella kumottava. 

3.4 Korvauksia ei määrätty tiedossa oleville haitankärsijöille 

Koska valittajan toiminta ja hakemuksen vaikutukset siihen on hakemuk-
sessa ilmeisen tietoisesti sivuutettu, ei valittajalle myöskään ole määrätty 
korvauksia lupapäätöksessä. Valittaja korostaa, että kyse on ollut hakijan 
tiedossa olevasta toiminnasta, joka sijoittuu aivan hankealueen naapuriin, 
ja jolle aiheutuu kiistattomia haittoja luvassa tarkoitetusta hankkeesta. 
Kyse ei siten ole vesilaissa tarkoitetusta ennakoimattomasta vahingosta, 
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vaan tiedossa olevasta vahingosta, joka on sivuutettu hakemuksessa ilmei-
sen tarkoituksellisesti. Tällaisessa tapauksessa ei ole haitankärsijöiden vas-
tuulla esittää tiedossa olevat haitat ja haitankärsijät lupaviranomaiselle lu-
paharkinnan suorittamiseksi lainmukaisesti. Kyse on hakijan vastuulla ole-
vasta seikasta. Lupa on kumottava myös puuttuvien korvausten perus-
teella. Valittaja tulee täydentämään valitustaan korvausten osalta. 

4 Yksityiskohtaiset perustelut ympäristölupaan kohdistuvien valitusperusteiden osalta 

4.1 Lupa on kumottava tarpeettomana, koska vesilain mukaista lupaa haetaan kumottavaksi 

Ympäristöluvalla on myönnetty lupa hyödyntää jätemateriaaleja edellä vii-
tatun vesitalousluvan mukaisissa täytöissä. Koska vesitalouslupaa koskeva 
päätös tulee valituksen kohdassa 3 esitetyin perustein kumota, on myös 
ympäristölupaa koskeva päätös kumottava tarpeettomana. Asia tulee ko-
konaisuudessaan saattaa uudestaan aluehallintoviraston käsiteltäväksi, mi-
käli hakija haluaa lupahakemuksen mukaista hankettaan jatkaa. 

5 Lopuksi 

Valittaja toteaa, että koska lupa myönnettiin aivan keskellä lomakautta, ei 
valittajan ole ollut mahdollista hankkia tarvittavia lausuntoja ja selvittää 
asian taustoja riittävällä tavalla. Valittaja tulee siksi täydentämään valitus-
taan syyskuun 2021 loppuun mennessä ja pyytää kuulemisen valituksesta 
tapahtuvan vasta sen jälkeen. 

Helsingissä 23. elokuuta 2021 

SUOMEN SAUNASEURA RY 

Laati 

LIITTEET 
1) Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 225/2021, dnro ESA-

VI/12693/2018, antopäivä 16.7.2021

2) Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 226/2021, dnro ESA-
VI/12699/2018, antopäivä 16.7.2021 
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VAASAN HALLINTO-OIKEUS 
vaasa.hao@oikeus.fi 

 

Helsingin Katajaharjunranta  
As Oy Helsingin Katajaharjunranta 
Osoite: Katajaharjuntie 18A 00200 Helsinki  

 

Valitus koskien AVI:n lupapäätöstä 1) 225/2021 sekä 2) 226/2021 

 

VALITUKSEN KOHDE   

  Päätöksen päivämäärä 16.7.2021 
  Päätökseen liittyvät numerot 1) 225/2021 sekä 2) 226/2021 
  Luvan hakija: Helsingin kaupunki 
 

Asia liittyy aluehallintoviraston diaarinumeroihin 
  1) ESAVI/12693/2018  

Koivusaaren edustalla sijaitsevan merialueen ruoppaaminen ja täyttäminen ruoppausmasso-
jen läjittäminen mereen ja rantarakenteiden toteuttaminen 
 
2) ESAVI/12699/2018 
Jätemateriaalien hyödyntäminen merialueen täytössä 

 
Kuulutus on julkaistu 16.7.2021 ja valitusaika päättyy 23.8.2021. Kuulutus koskee vesilain ja 
ympäristönsuojelulain mukaisia päätöksiä, jotka on antanut ympäristöluvat-yksikkö Etelä-
Suomen aluehallintovirastossa.  
 

VALITTAJA       
  Helsingin Katajaharjunranta  

As Oy Helsingin Katajaharjunranta hallitus 

 

VALITUS 
 Taloyhtiömme valitus koskee annettua lupapäätöstä.  
 

YHTIÖMME MOTIIVI VALITUKSEEN 

Taloyhtiömme Helsingin Katajaharjunranta näkee aluehallintoviraston lupapäätöksen sisältä-
vän runsaasti niin suoria kuin välillisiä toimenpiteitä, joista aiheutuu kestämätöntä haittaa 
liittyen taloyhtiön asumiseen, paikalliseen biodiversiteettiin, asukkaiden terveyteen ja alueen 
virkistysarvoon. 

Asemakaava-alue ulottuu tonttimme sekä vesialueemme rajaan, sillä asunto-osakeyhtiömme 
sijaitsee Koivusaaren rajautuen. Suunnitellut ja luvan saaneet ruoppaukset sekä täytöt koh-
distuvat n. 100 m:n päähän asuinkiinteistöstämme.  



Yhtiöllämme on vahva näkemys ruoppaus- ja täyttötöiden haitallisuudesta niin terveydellis-
ten näkökulmien kuin meriympäristön tilan heikkenevän laadun suhteen. Nämä, sekä yleiset 
työmaajärjestelyt alentavat merkittävästi kiinteistön asumisviihtyvyyttä ja muuttavat negatii-
visesti nykyisiä elinolosuhteita esimerkiksi melun, lian ja pölyn muodossa. Kun huomioidaan 
myös Koivusaaren kiinteistöjen suunniteltu rakentaminen, pitkittyy haitta kestämättömästi 
jopa 15 vuoden ajalle. 

 

PERUSTELUT VALITUKSELLE 

Asukkaiden puutteellinen osallistaminen ja kuuleminen kaavoituksen valmistelussa 

Rakennettavan alueen kaavoittamiseen liittyvä paikallisten asukkaiden huomioiminen on to-
teutunut hyvin yksisuuntaisesti; kaavoituksen etenemisestä on tiedotettu, mutta asukkaille 
aito kuuleminen ja vaikutusmahdollisuudet on mitätöity reagoimattomuudella esitettyihin 
näkemyksiin. Asukkaiden ja taloyhtiöiden näkemyksiä, muistutuksia ja selvityspyyntöjä ei ole 
myöskään kirjattu osaksi kaavaa-ehdotuksia, jonka vuoksi päätöksestä vastaavat ovat toimi-
neet osin puutteellisin tiedoin.    

Tämä menettelytapa on virheellinen sillä Maankäyttö- ja rakennuslain 6 §:ssä mainitaan, että 
kaavan valmisteluvaihe edellyttää vuorovaikutusta paikallisten asukkaiden ja yhteisöjen 
kanssa silloin, kun kaavamuutos vaikuttaa heidän elinoloihinsa ja etuihinsa. Lisäksi mainitaan, 
että viranomaisten on paitsi annettava mahdollisuus seurata kaavoituksen etenemistä, niin 
myös antaa asianosaisten vaikuttaa sisältöön.   

  

Asemakaavan tila estää ruoppaustöiden aloittamisen.  

Koivusaaren asemakaava ei ole tällä hetkellä, elokuussa 2021, lainvoimainen. Taloyhtiömme 
näkemyksen mukaan se estää ehdottomasti aloittamasta aiottuja ruoppaus- ja täyttötoimen-
piteitä. Nämä suunnitellut toimenpiteet ovat mittakaavaltaan massiivisia, eikä ympäristön 
tilaa ole mahdollisuus korjata aloittamisen jälkeen, mikäli valitukset tai muut seikat viivästyt-
tävät toimenpiteiden jatkamista.    
Asiaan vaikuttaa lisäksi se seikka, että Helsingin kaupungin edustaja antoi lupauksen vuonna 
2019 Lauttasaari-Seuran järjestämässä yleisötilaisuudessa Lauttasaaren yhteiskoululla, että 
alueella ei aloiteta ruoppaus ym. toimenpiteitä ennen kuin kaava on lainvoimainen.   

 

  YVA-menettelyn ohittaminen 

Taloyhtiömme selvitysten mukaan kaavan ympäristövaikutukset on arvioitu puutteellisesti.  
YVA-lain mukaan hankkeen tai toiminnan aiheuttamilla ympäristövaikutukset määritellään 
välittömiksi ja välillisiksi vaikutuksiksi liittyen 

a) väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 

b) maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin 
ja luonnon monimuotoisuuteen 

c) yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunki-
kuvaan ja kulttuuriperintöön  

Luvan hakija on käytännössä ohittanut a- ja b-kohdat laista ja b-kohtien vaikutusten arviointi 
on ollut ylimalkaista. 

MRI:n mukaan (9 §) kaavan laadintavaiheessa on selvitettävä suunnitelman ympäristövaiku-
tukset, sisältäen taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvityksen 



laajuus kattaa koko sen alueen, joihin kaavan arvioidaan vaikuttavan eli myös taloyhtiömme 
alueen. Täyttö-, ruoppaus- ja työmaasuunnitelmat ovat konkreettisia suunnitelmia, joilla on 
kestämätön vaikutus elinympäristössämme.  

Helsingin kaupungin alueella toteutetut aiemmat täytöt, kuten Hernesaari, ovat olleet luon-
teeltaan hyvin toisenlaisia ja lähtökohtaisesti kauempana olemassa olleesta asutuksesta. 
Näin ollen tämänkaltaisten toimenpiteiden aloittaminen ilman YVA-menettelyä voidaan tul-
kita vastuuttomaksi ja kaupunkilaisia vähätteleväksi oikaisuksi ohi lainmukaisen toimintata-
van.   

Myös vesilaki 15 luku 2 § oikeuttaa taloyhtiön muutoksenhakuun. Yhtiömme kiinteistöjen 
sekä vesialueiden sijainti heti ruoppausaluetta vastapäätä on ongelmallinen ja ruoppaus sekä 
täyttötoiminta turmelevat vesialueen, eikä vesialueella ole asukkaille käyttö-, maisema- tai 
virkistysarvoa jopa seuraavaan 10-15 vuoteen. Suunniteltujen toimenpiteiden haittavaiku-
tukset ovat kiistämättä laajemmat kuin tiedotuksessa on annettu ymmärtää.  

YVA-lain kohdat a ja c olisi tullut huolella arvioida todellisella vaikutusalueella, sillä toimenpi-
teet tulevat aiheuttamaan mm. vakavia meluhaittoja ja merkittävää ilmanlaadun heikkene-
mistä sekä ulko- että sisätiloissa. Alueella vallitseva tuulensuunta on lounaasta eli Koivusaa-
ren suunnasta, mikä tarkoittaa kiinteistöjemme ja kotiemme vuosikausien altistumista täyt-
tömateriaalien pienhiukkasille, joiden suodattaminen ja puhdistaminen esimerkiksi sisäil-
masta on mahdotonta. Tämä kohottaa mahdollisuutta hengitystie-elinsairauksien lisääntymi-
seen, puhumattakaan elinolojen ja viihtyvyyden turmeltumisesta (YVA-laki, kohta a.) Melu-
haittaa on vähätelty kriittisellä tavalla. Jatkuva yli 70dB:n melutason jatkuvuus ja vaikutus 
olisi mitattava tarkemmin myös eri sääolosuhteiden vallitessa, etenkin juuri taloyhtiömme 
sijainnin näkökulmasta.  

Vaikka alueella on selvitetty hyvinkin tarkkaan kohdan b vaikutuksia mm. alueen eliöihin ja 
meren virtausolosuhteisiin sekä tulevien asukkaiden ympäristöviihtyvyyteen, voi taloyhti-
ömme todeta yhteenvetona, että paikallisten ja etenkin toimenpidealueen asukkaiden ääni 
on ohitettu ja jätetty täysin huomioimatta. Tämä on tehty osin jopa lainvastaisesti juuri liian 
kapean YVA-menettelyn johdosta. 

 

VAADIMME SEURAAVAA 

1) Vaasan hallinto-oikeus kumoaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston antaman vesiluvan ja 

ympäristöluvan 

 

TAI 

 

2) Toissijaisesti, että Vaasan hallinto-oikeus palauttaa luvan uudelleen käsittelyyn ja vaatii, 

että 

a. toimenpiteiden vaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arvioinnista anne-

tun lain mukaisesti (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 2017/525) 

b. mikäli YVAn mukaista ympäristövaikutusten arviointia ei kuitenkaan suoriteta, 

vaatii, että hakemuksen mukaisen toiminnan vaikutukset toimenpidealueeseen 

rajautuvien taloyhtiöiden asukkaiden terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 

sekä maisema- että virkistysarvoon arvioidaan asianmukaisella tavalla 

c. vaatii, että melutaso ja pölyn kantautuminen sisälle asuinkiinteistöihin selvite-

tään eri sääolosuhteissa  

 



Ellei asiaa palauteta uuteen valmisteluun, niin hallinto-oikeus 

d. muuttaa lupapäätöksen kohdan 36 niin, että hakemuksen mukaisille ruoppauk-

sille ei myönnetä miltään osin lupaa ennen kuin alueella on lainvoimaisena sellai-

nen asemakaava, mikä edellyttää rakentamista varten lupahakemuksen mu-

kaista toimintaa 

e. asettaa lupaehdot ja vaatimukset melun ja pölyn haittojen vähentämiseksi ja nii-

den läpinäkyvälle seurannalle, sekä osoittaa protokollan miten kriittisten rajo-

jen ylittyessä ongelmaan reagoidaan, haitat minimoidaan ja asiasta viestitään 

lähiasukkaille 

f. vaatii, että pääsy työmaalle estetään päivittäisten työaikojen (7-18) ulkopuolella 

ja että ruoppaukset ja meritäytöt rajoitetaan hankealueella siten, että toiminta 

on sallittua vain arkisin klo 7 – 17. 

g. määrittää voimassaoloajan myös vesiluvalle ja lyhentää ympäristöluvan voimas-

saoloajan; taloyhtiö vaatii aikarajaa enintään kolmeen vuoteen 

h. toiminta pitää estää tärkeillä lintujen pesimäalueella pesintäaikaan sekä kalojen 

kutuaikaan huhtikuun alusta – kesäkuun loppuun 

g.  pilaantuneita maita ei käytetä meritäytöissä   

 

 

Valituksen laatijat 

Asunto Oy Helsingin Katajaharjunranta hallitus 

Helsingissä 22.8.2021 
 

Yhteystiedot: 

Asunto Oy Helsingin Katajaharjunranta 

 

Muutosta haetaan Aluehallintovirasto Ympäristölupaosaston päätökseen  

Diaarinumerot  1)ESAVI/12693/2018 ja 2) ESAVI/12699/2018.  

  

Perusteet muutosvaatimuksille  

liittyvät ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen  

  

Valitusoikeus perustuu  

asunto-osakeyhtiön sijaintiin lupapäätöksen kohteena olevan Koivusaaren alueen rajanaapu-

ruuteen. 
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Vaasan hallinto-oikeus 
vaasa.hao@oikeus.fi 
 
 
Asia 

Valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston 16.7.2021 tekemiin päätöksiin nrot: 1) 225/2021 ja 
226/ 2021 diaarinumerot 1) ESAVI/12693/2018 asiassa Koivusaaren edustalla sijaitsevan 
merialueen ruoppaaminen ja täyttäminen, ruoppausmassojen läjittäminen mereen ja 
rantarakenteiden toteuttaminen sekä diaarinumero 2) ESA VI/12699/2018 asiassa 
jätemateriaalien hyödyntäminen merialueen täytössä 
 

Valittaja 

 
 
 
 
 
Vaatimukset 
 

Vaadimme:  
 
1) ensisijaisesti, että Vaasan hallinto-oikeus kumoaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
antaman vesiluvan ja ympäristöluvan 
 
2) toissijaisesti, että Vaasan hallinto-oikeus palauttaa luvan uudelleen käsittelyyn ja että 

a. lupahakemuksen mukaisten toimintojen vaikutukset tulee arvioida 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (YVA) mukaisesti (Laki 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 2017/525) 

b. ellei YVAn mukaista ympäristövaikutusten arviointia tehdä, vaatii, että 
hakemuksen mukaisen toiminnan vaikutukset erityisesti lähiasutukselle ja hanke- 
ja haitta-alueen eliölajistolle tulee arvioida uudestaan ottaen huomioon 
Ympäristöministeriön 8.3.2019 julkistama Suomen lajien uhanalaisuus 2019 -
tutkimus 

c. ennen lupaharkintaa tulee suorittaa tarkastus olosuhteiden toteamiseksi ja että 
tarkastukseen kutsutaan kaikki asianosaiset 

d. melun ja pölyn leviäminen selvitetään tehtyä paremmin ja myös hajuhaitat 
selvitetään. 

3) Ellei asiaa palauteta uuteen valmisteluun, Vaasan hallinto-oikeus 
a. muuttaa lupapäätöksen kohdan 36 niin, että hakemuksen mukaisille 

ruoppauksille ei myönnetä miltään osin lupaa ennen kuin alueella on 
lainvoimaisena sellainen asemakaava, mikä edellyttää rakentamista varten 
lupahakemuksen mukaista toimintaa 

b. asettaa lupamääräykset ja vaatimukset melun ja pölyn haittojen vähentämiseksi 
ja tarkkailulle 

c. muuttaa kaikki lupapäätöksen lupamääräykset ehdottomiksi vaatimuksiksi ja 
rajaa lupamääräysten mahdollistamat poikkeustilanteet tarkasti erityisesti 
jäljempänä esitetyissä kohdissa 



d. vaatii, että hankealueelta tuotavien tai sinne vietävien massojen ja louheiden 
maa- ja vesikuljetukset kuvataan yksityiskohtaisesti ja kaikenlaisten kuljetusten 
vaikutukset asukkaille ja ympäristölle selvitetään tehtyä perusteellisemmin 

e. vaatii, että pääsy työmaalle estetään päivittäisten työaikojen ulkopuolella sen 
varmistamiseksi, että louhetta ei tuoda luvassa sallittujen aikojen ulkopuolella 

f. vaatii, että luparatkaisussa myöhemmin määriteltäväksi jätetyt työmenetelmät 
kuvataan ja niille annetaan tarvittavat lupamääräykset 

g. vaatii, että pilaantuneita maita saa käyttää meritäytöissä vain lainsäädännön 
tiukimpien vaatimusten mukaisesti 

h. määrittää voimassaoloajan myös vesiluvalle ja lyhentää ympäristöluvan 
voimassaoloajan enintään kuuteen vuoteen. 
 

4) luvassa pitää rajoittaa ruoppaukset ja meritäytöt hankealueella siten, että toiminta on 
sallittua vain arkisin klo 7–18.  

5) luvassa estetään toiminta tärkeillä lintu- ja lepakkolajien vaikutusalueella pesintäaikaan 
ja kalojen kutuaikaan huhtikuun alusta – kesäkuun loppuun.  

 
 

Vaatimuksen perustelut  
 

Valtava, pitkäkestoinen hanke muuttaa ympäristöä pysyvästi 
 
Hanke liittyy vasta valmisteilla olevaan Koivusaaren asemakaavaan. Luparatkaisua 
harkittaessa on otettava huomioon hankkeen meritäyttöjen valtava koko ja pitkä aika. 
Haettujen lupien mukaisilla toimilla Koivusaaren nykyistä noin 13 hehtaarin maapinta-alaa 
laajennettaisiin meritäytöin noin 18 hehtaarilla, siis lähes kolminkertaiseksi nykyisestä. 
Täyttöjen edellyttämiä ruoppauksia tehtäisiin 27 hehtaarin laajuisella merialueella.  
 
Suunnitellun asuinalueen tulvariskien hallitsemiseksi Koivusaaren nykyistä maa-aluetta ja 
suunniteltua täyttöaluetta korotettaisiin siten, että suurin osa alueesta on +3,3 metriä meren 
pinnasta. Korottamisessa ja meritäytöissä tarvittaisiin noin 1,6 miljoonaa kuutiota (mikä on 
noin 130 000 kuorma-autollista) kalliolouhetta ja muita maamassoja. Hankkeen kesto on 
arviolta 10 vuotta. 

 
Luvan myöntämisen edellytykset eivät täyty 
 
Hankkeen ruoppaukset ja meritäytöt aiheuttavat erittäin laajoja ja peruuttamattomia 
haittoja sekä luonnolle ja eliöstöille että nykyiselle rakennetulle ympäristölle ja asutukselle. 
Pitkäaikaisen rakentamistyön aikana merialueen tila huononee ja toiminnasta aiheutuu 
melua ja pölypäästöjä. Haittoja ei voida pitää vähäisinä kuten luvan hakija esittää. Etelä-
Suomen aluehallintoviraston päättämät lupamääräykset hankkeen haittojen estämiseksi ei 
ole riittäviä. Hakemuksessa todetaan, että asutukselle aiheutuvat vaikutukset on selvitetty 
kaavaratkaisussa. Tosiasiassa näin ei kuitenkaan ole tehty. 
 
Lupaviranomainen on pysynyt hakemuksen mukaisesti melun ja pölyn haitattomuudessa ja 
todennut, että hankkeesta syntyy tavanomaista maarakennuksessa syntyvää melua. 
Lupamääräyksissä ei ole asetettu minkäänlaista melu- tai pölytarkkailua edes varovaisuus- ja 
selvilläolovaatimuksen perusteella. 



 
Mielestämme lupaviranomaisen päätös on virheellinen, sillä suunnitellusta laajojen 
täyttöalueiden kivimassojen läjityksen, siirtelyn ja kivisten rantarakenteiden teosta ja 
paalutuksesta on odotettavissa vuosikausiksi kovaa melua, mikä kuuluu lähialueelle ja kauas 
merialueelle asti häiritsevänä iskevänä kolinana. Kun hanke kestää vuosikausia ja melua 
syntyy jatkuvasti, melua ei voida pitää tavanomaisena ja yleensä varsin lyhytkestoisena 
maanrakennusmeluna. 
 
Myöskään jonkun keskiäänitason käyttö mittaustuloksena ja perusteluna ei mitenkään ole 
uskottava louheen käsittelyn aiheuttaman iskevän kolinan kuvaaja. Aistinvaraiset havainnot 
Jätkäsaaren louheen käsittelyn aiheuttamasta laajasti kuultavissa olevasta, häiritsevästä 
melusta eivät tue käsitystä aiheutuvan melun haitattomuudesta. 
 
Vastaavat havainnot pölyn leviämisestä Jätkäsaaressa eivät tue ratkaisun käsitystä 
hankkeesta aiheutuvan pölyn haitattomuudesta. Ainoa konkreettinen toimenpide 
pölyhaittojen ehkäisemiseksi on massojen kastelu tarvittaessa. On epärealistista odottaa 
massojen kastelulla voitavan poistaa näin suuren hankealueen pöly kattavasti. 

Melun ja pölyn haittavaikutusten riskit kohdistuvat ympäristön lisäksi suureen joukkoon 
asukkaita Lauttasaaressa, Hanasaaressa ja avoimen merialueen vuoksi laajalla alueella 
Helsingissä ja Espoossa. 

Vesilain (27.5.2011/587) 3. luvun § 4 määrittää luvan myöntämisen yleisinä edellytyksinä, 
että 1) hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua; tai 2) hankkeesta yleisille tai 
yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille 
koituviin menetyksiin. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan Lupaa ei kuitenkaan saa myöntää, jos vesitaloushanke 
vaarantaa yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia 
muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa taikka suuresti 
huonontaa paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja.  

Katsomme, että luparatkaisussa esitetty intressivertailu ei osoita, että 
hankkeesta olisi osoitettu saatavan 1 momentin kohdan 2 mukaista hyötyä 
siinä määrin, että lupa on tarpeen antaa. 

 
Mielestämme, vaikka hankkeen vaikutusten arviointi onkin puutteellinen, jo 
nyt on osoitettu, että hanke on vesilain 3. luvun 4 § 2 momentin vastainen, 
sillä se aiheuttaa huomattavia, pysyviä vahingollisia muutoksia 
luonnonsuhteissa ja vesiluonnossa ja sen toiminnassa. 

 
Lisäksi hanke lainvastaisesti huonontaa suuresti lähialueen asutusoloja. Hankkeen laajuus 
ilmenee Koivusaaren asemakaavaluonnoksessa esitetystä arviosta Koivusaaren metroasema 
käyttäjistä. Siitä arviosta ja Jätkäsaaren meritäyttöjen aiheuttamista haitallisista 
kokemuksista voi päätellä, että vähintään 3000 Lauttasaaren asukasta asuu suunnitellun 
vesirakentamisen melu- ja pölyhaittojen vaikutusalueella. 
 
Korostamme että viimeiset tutkimustulokset osoittavat lähiluonnon merkittävät 
terveyshyödyt. Koivusaaren rakentaminen hävittää laajasti nykyisiä luonnontilaisia alueita, 



mikä heikentää luonnon monimuotoisuutta. Näitä vaikutuksia ja hankkeen vaikutusta 
hiilineutraalisuuteen ei ole arvioita. 
 
Lupamääräykset ovat puutteellisia 
 
Vesilain 3 luvun 10 §:n mukaan lupapäätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset 
hankkeesta ja sen toteuttamisesta aiheutuvien haittojen välttämisestä. 
 

Katsomme, että annetut lupamääräykset eivät ole riittäviä hankkeesta ja sen 
toteuttamisesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi vaatimalla tavalla. 
Erityisesti melua ja pölyä koskevia määräyksiä tulee lisätä. Muita 
yksityiskohtaisia muutoksia lupamääräyksiin esitetään jäljempänä.  

 
Luvan kumoaminen ei vaikeuta kaavoittamista merkittävästi 
 
Vesilain 3 luvun 5 §:ssä määritetään vesiluvan suhde maankäytön suunnitteluun.  Sen 1 
momentin mukaan Lupa-asiaa ratkaistaessa on otettava huomioon asemakaava. Lisäksi on 
otettava huomioon, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään maakuntakaavan ja 
yleiskaavan oikeusvaikutuksista. 
 
Saman pykälän 2 momentin mukaan Lupa-asiaa ratkaistaessa on katsottava, ettei lupa 
merkittävästi vaikeuta kaavan laatimista. 

Luparatkaisun maininta siitä, että täytöt mahdollistavat maakuntakaavassa olevan 
rantareitin rakentamisen, on perusteeton. Ulkoilu- ja pyöräreitti siellä on jo nyt ja niitä 
voidaan parantaa ilman meritäyttöjä. 

 
Mielestämme se, että hankkeelle ei anneta vesilupaa, ei vaikeuta 
merkittävästi kaavan laatimista. 

 
Koivusaaren rakentamisen suunnittelu perustui alkujaan paljon pienempään asukasmäärään 
kuin mitä tällä valmistelussa olevalla kaavalla tavoitellaan. Kaupungilla oli aikanaan 
suunnittelukilpailun tuloksena valittavissa useita eri vaihtoehtoja. Valitettavasti valitun 
vaihtoehdon valtavia haitallisia vaikutuksia ei arvioitu silloin riittävästi.  
 
Varsinkin kun asemakaavaa ei ole vielä hyväksytty, eikä se ole lainvoimainen, alueen 
suunnittelu voidaan käynnistää uudestaan siten, että rakentamisen tavoitteet saavutetaan ja 
hankkeen haitalliset vaikutukset paljon pienemmillä haitallisilla vaikutuksilla luonnolle, 
asutukselle ja rakennetulle ympäristölle. 
 
Massiivisen hankkeen vaikutukset arvioitava YVA-lain mukaisesti 

Hankealue sijaitsee suojaisella merialueella, aivan Lauttasaaren rannan ja vakituisten 
asuinalueiden lähietäisyydellä ja vapaa-ajan asumusten lähellä. Hankealueen etäisyys omaan 
asuintaloomme on noin 80 metriä, lähimpään luonnonsuojelualueeseen Rajakupuun noin 
1350. Hanasaaren kulttuurikeskukseen etäisyys on noin 380 m. Koivusaaren kärjessä on 
suojeltu luontotyyppi Koivusaaren merenrantaniitty.  

 



Lupahakemuksen mukaisen laajan ja 2030 luvulle jatkuvaksi arvioidun vesirakentamiseen 
vaikutuksia erityisesti lähiasukkaille ei ole selvitetty valmisteilla olevan asemakaavan 
valmistelussa. 
 
Lupahakemuksessa ruoppaukset ja meritäytöt on jaettu osa-alueisiin. Tosiasiassa kyse on 
yhdestä vähintään 27 hehtaarin laajuisen maa- ja vesialueen valmistelusta 
rakennuskelpoiseksi Koivusaaren uutta asuinaluetta varten ruoppaamalla, meritäytöillä ja 
maanpinnan korottamisella siten, että alueelta viedään pois tai käsiteltäväksi 330000 
kuutiota maamassoja ja meren täyttöihin ja maanpinnan korottamiseen käytetään louhetta 
ja muita massoja 1 600 000 kuutiota. 

 
Mielestämme näin laajan hankkeen vaikutukset tulee arvioida 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 2017/252 (YVA) 
mukaisesti. 

 
Lain liitteen 1 laitosluettelon mukaan kaivosmineraalien louhinta, paikalla tapahtuva 
rikastaminen ja käsittely on YVAttava, kun kaivoksen pinta-ala on yli 25 hehtaaria. YVA-lain 
mukaisen vaikutusten arvioinnin vaatii myös kiven, soran tai hiekan otto, kun ottamisalueen 
pinta-ala on yli 25 hehtaaria, tai otettava ainesmäärä on vähintään 200 000 
kiintokuutiometriä vuodessa. 
 
YVA-lain 3 § 2 momentin mukaan: ”Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi 
yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin 1 
momentissa tarkoitettuun muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja 
laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, 1 momentissa 
tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia.”  
 

Mielestämme hankkeen mukainen toiminta on vaikutuksiltaan vähintään 
näiden toimintojen laajuista ja sen vaikutukset pitää arvioida YVA-lain 
mukaisesti. Näkemystämme tukee myös lain 3 § 3 momentti, jossa todetaan, 
että ”Päätettäessä arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa on 
sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, otettava huomioon hankkeen 
ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. Päätöksenteon perustana 
olevista tekijöistä säädetään liitteessä 2. Hankkeen ominaisuuksista, 
sijainnista ja sen vaikutusten luonteesta voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
valtioneuvoston asetuksella.” 

 
Yksityiskohtaiset annettuihin lupamääräysiin liittyvät vaatimukset 

 
Lupamääräys 21:  

Täyttömateriaalien pölyäminen on estettävä kastelemalla alueelle tuotavat ja 
alueella käsiteltävät massat. Myös täyttöalueiden pölyäminen on estettävä 
kastelemalla. 
 
Mikäli tästä huolimatta asutukseen leviää uhkaa levitä pölyä, on työt 
keskeytettävä välittömästi ja ryhdyttävä toimenpiteisiin pölyämisen 
estämiseksi. 

 



Uusi lupamääräys 21 + 
Täyttömateriaalien käsittelystä ei saa aiheutua sellaista melua, joka on 
torjuttavissa vähän melua tuottavalla työkalustolla ja tai työmenetelmillä. 

 
Tarkkailumääräyksiin on lisättävä kattavat pöly- ja melutarkkailut. 

 
Puutteellinen vuorovaikutus 
 
Pidämme luvan hakemismenettelyä puutteellisena sekä osin lainvastaisena, ainakin koskien 
vesilain 10 luvun 11 §:n vaatimusta tiedon antamisesta erikseen niille asianosaisille, joita asia 
erityisesti koskee. 
 
Koemme, että asianosaisiksi katsottujen alueellinen rajaus on ollut aivan liian suppea, koska 
esimerkiksi asuinkiinteistömme asukkaita tai taloyhtiön hallitusta ei ole kuultu tai informoitu 
asiasta, vaikka kiinteistö sijaitsee Koivusaaren välittömässä läheisyydessä ja alueen 
rakentamisesta aiheutuu kiinteistön asukkaille välitöntä ja pitkäaikaista haittaa. 

  
 
Helsingissä 23.8.2021 
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VALITUS VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE 
 

ASIA 
Kuulutus, jonka on antanut Aluehallintoviraston Ympäristöluvat-yksikkö.  Kuulutus koskee 
vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisia päätöksiä. Kuulutus julkaistiin 16.7.2021. 
Valitusaika päätöksistä päättyy 23.8.2021. 

 

Aluehallintoviraston diaarinumerot:  
1)ESAVI/12693/2018  

Koivusaaren edustalla sijaitsevan merialueen ruoppaaminen ja täyttäminen, 
 ruoppausmassojen läjittäminen mereen ja rantarakenteiden toteuttaminen, 
 

2) ESAVI/12699/2018       
Jätemateriaalien hyödyntäminen merialueen täytössä 
 

Luvan hakija: Helsingin kaupunki 
 
Päätös numerot 1) 225/2021 ja 2) 226/2021 
Päätöspäivämäärä 16.7.2021 

 
VALITTAJA 

As Oy Kaakkurinkuja 5 
Osoite: Kaakkurikuja 5 00200 Helsinki  
Yhteystiedot ovat tämän asiakirjan lopussa.  

 

VALITUS 
                         Yhtiömme valittaa lupapäätöksistä.   
 

YHTIÖMME INTRESSI 
Asunto-osakeyhtiömme sijaitsee Koivusaaren läheisyydessä. Asemakaava-alue ulottuu 
lähelle tonttiamme. Kaupungin suunnitelmatekstissä mainitaan lähimmän asutuksen 
sijaitsevan Lauttasaaressa Vaskilahden ja Vaskilahdensalmen itärannalla. Kuitenkin 
Koivusaaressa ja sitä ympäröivällä vesialueella suoritettavat toimenpiteet tulevat sekä 
näkymään että kuulumaan tontillemme Kaakkurikujalla sekä käyttämällemme ranta-alueelle. 
Yhtiömme ja naapuriemme asukkailla on yhteinen laituriyhdistys, jonka ylläpitämää laituria 
käytetään sekä vene- että uimalaiturina.  
Taloyhtiömme asukkaita ja osakkaita on Suomen saunaseuran jäseninä. Saunaseuran 
saunatalo terasseineen, piha-alueineen on suoraan Koivusaaren toimenpidealuetta 
vastapäätä, vain vähäisen vesialueen takana. Saunat aukeavat ma-pe alkaen klo 
13.  Lupapäätöksessä esitetyt toimenpiteet vaikuttavat pitkäaikaisesti seuran saunojien 
olosuhteisiin ja näkymään, mm. sekä uimaveden kelvollisuuteen että äänimaailman laatuun. 
 
Yhtiömme suhtautuu kielteisesti aluehallintoviraston lupapäätöksessä mainittuihin 
toimenpiteisiin niistä aiheutuvien haittojen johdosta.  



Ruoppaukset, merialueen täytöt ja muut työmaajärjestelyt vaikuttavat yhtiömme asukkaiden 
hyvinvointiin, elinoloihin ja viihtyvyyteen monen vuoden ajan. Talonrakennustyömaat 
tulevat lisäksi pitkittämään asemakaava-alueen tuntumassa asuville koituvia haittoja arviolta 
lisäksi n. 10 vuotta.  
Asemakaavan sisältöön emme tässä yhteydessä ota kantaa.  

 

HAETTUJA LUPIA EI TULE MYÖNTÄÄ, PERUSTELUT 

 
Asemakaava ei ole lainvoimainen.  
Millään osalla Koivusaaren asemakaava-aluetta ei saa suorittaa ruoppaus- tai 
täyttötoimenpiteitä ennen asemakaavan lainvoimaisuutta. Esitetyt toimenpiteet ovat 
peruuttamattomia. Asemakaavaehdotuksesta tehtävät valitukset todennäköisesti 
vähintäänkin voivat pitkittää kaavaprosessia. On myös mahdollista, että prosessi johtaa 
kaavaehdotuksen muutoksiin, minkä johdosta nyt esitetyt toimenpiteet osoittautuvat 
virheinvestoinneiksi. 
Kaupungin edustaja lupasi yleisötilaisuudessa Lauttasaari-Seuran järjestämässä 
yleisötilaisuudessa v. 2019, että töitä ei aloiteta ennen kaavojen lainvoimaisuutta. Lupaus 
ymmärrettiin tuolloin kaupunkia sitovana.  

 

Vuorovaikutteista suunnittelua asukkaiden kanssa ei ole ollut.  
Maankäyttö- ja rakennuslain 6 §:n mukaan kaavaa valmisteltaessa tulee olla 
vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava 
kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta 
ja vaikuttaa siihen.  
Koivusaaren kaavoituksen yhteydessä tämä lainkohta ei ole toteutunut vaikuttamisen 
osalta.  Pitkän kaavoitusprosessin kuluessa asukkaiden esittämät kriittiset argumentit on 
pääosin sivuutettu eikä niillä ole ollut vaikutusta suunnitelmiin.  
Kaavan ympäristövaikutukset on arvioitu puutteellisesti.   
Aluehallintoviraston lupapäätöksen mukaan YVA-menettelyä ei tässä tapauksessa ole 
tarpeen suorittaa. YVA-laki on kuitenkin juuri tässä asiassa varsin selkeä.  
YVA-lain mukaan hankkeen tai toiminnan aiheuttamilla ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan 
välittömiä ja välillisiä vaikutuksia:  

a) väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; 
b) maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin 
ja luonnon monimuotoisuuteen 
c) yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, 
kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön.  

Näistä kohdista luvan hakija on paneutunut lähinnä b)-kohtaan. Kohdat a) ja c) ovat jääneet 
arvioimatta tai on arvioitu erittäin puutteellisesti. 
MRL:n mukaisesti (9 §) kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä 
suunnitelman ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, 
kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla hankkeella 



voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Täyttö-, ruoppaus- ja työmaasuunnitelmat 
ovat alueen kaavaehdotuksen toteutusta koskevia suunnitelmia.  
Ympäristövaikutukset suunnitelmiin on lain mukaan (MRL 5) arvioitava joko kaavoituksen 
yhteydessä tai YVA-lain mukaisella menettelyllä. Koska Koivusaaren kaavoituksen yhteydessä 
vaikutuksia ympäröivän asutuksen kannalta ei ole laadittu, on se tehtävä YVA-lain mukaisesti 
nyt ja velvoitettava hakija laatimaan lain vaatima vaikutusten selvitys.    
Koivusaaren täyttöalueiden kaltaista meren täyttöä näin lähelle olemassa olevaa asutusta ja 
keskelle merenselkää ei Helsingissä ole aiemmin tehty.  Maisemavaikutusten arviointi on 
tässä tapauksessa poikkeuksellisen tärkeää. Ennen vastaavanlaista meritäyttöjen käyttöä on 
tarpeen velvoittaa hakija laatimaan laaja-alainen Helsingin merialueen ominaispiirteisiin 
paneutuva maisema-analyysi, jotta toimenpiteet eivät turmelisi kaupungille omintakeista 
merellistä luonnetta. Toimenpiteet ja vesialueiden luonteen muuttaminen tällaisella alueella 
ovat perusteltuja vain asianmukaisen maisemallisen arvioinnin jälkeen.   

 

 ALUEHALLINTOVIRASTON EHTOJA TARKENNETTAVA  
 

Mikäli luvat kuitenkin myöhemmin myönnetään, on haittojen vähentämiseksi tai poistamiseksi 
tarkennettava lupien ehtoja seuraavasti: 

 

- ”Töiden suorittaminen”-osiossa on veden samentumisen johdosta asennettavan 
suojaverhon lisäksi estettävä kelluvan muoviroskan ajelehtiminen ympäröiville rannoille.  
- ”Töiden suorittaminen”-osiossa määriteltyjä työaikoja on tarkennettava. Louhetäyttöjä tai 
ruoppauksia ei saa koskaan suorittaa klo 17:n jälkeen.  
Aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti (lupamääräykset, kohta 5) nykyiset 
aallonmurtajat, laiturit ja rantarakenteet saadaan purkaa. Edellytämme määräyksen 
muutosta siten, ettei se voi koskea kaava-alueella tai sen lähellä sijaitsevia, mutta 
Lauttasaaren puoleisia laitureita. Kaakkurikujan laituriyhdistyksen laituri on ko. alueella, 
samoin saunaseuran laiturit.  
Melu  
Kaupungin suunnitelmassa kerrotaan vesirakentamisesta aiheutuvan melun syntyvän 
vesiliikenteestä, ruoppauksesta, täyttötöistä, kuormauksesta, kuormien purkamisesta sekä 
rantarakenteiden rakennustöistä. Sen ei arvioida aiheuttavan merkittävää häiriötä 
lähiasutukselle eikä lupapäätöksessä ehdoteta asiaa valvottavan.  
Lupapäätöksessä mainitaan, että ”läheisyydessä asuvat lienevät tottuneet Länsiväylän 
meluun”. Ruoppausten ja louhetäyttöjen aiheuttaman melunlisäyksen katsotaan olevan 
vähäistä, koska AVI:n mukaan on totuttu meluun ja työmaasta aiheutuvat melut hukkuvat 
Länsiväylän liikenteen taustameluun. Tällainen käsitys ei perustu mihinkään selvityksiin. 
Länsiväylän liikenteen melu on tasaista huminaa, ja pääosin lounaasta puhaltavat tuulet 
häivyttävät sen kohti Laajalahtea. Kaivurien metallinen kirskunta, louheen kolina ja raskaiden 
työmaa-autojen vaihteleva meteli poikkeavat taustahuminasta vaikutukseltaan raakana 
kokemuksena.    
On hyvä, kun AVI mukaan ”rakentamisesta syntyvän erilaisen melun takia, töitä saa tehdä 
vain arkisin normaaliin työaikaan”. Yhtiömme esittää lupaehtoja muutettavaksi siten, että 
työmaa ei saa aiheuttaa melua klo 17:n jälkeen (ei siis vasta klo 18 jälkeen).   



Lupapäätöksessä ei oteta kantaa melujen tarkkailuun ja valvontaan tai ruoppauskaluston 
laatuun.  Taloyhtiömme esittää lupapäätöksiin lisättävän melutasojen tarkkailun ja 
valvonnan työn kuluessa, sekä mahdollisuuden puuttua ruoppauskaluston laatuun. Tulee 
voida torjua mahdollisimman suuren ja tehokkaan eli samalla äänekkäimmän kaluston 
käyttö.  
Kaupunki on lupapäätöksessä velvoitettava täyttötoimenpiteiden osalta 
ympärivuorokautiseen valvontaan ja koko täyttöalueen pitävään sulkemiseen (aitaukset, 
lukolliset portit). Urakoitsijoilta on estettävä tulo paikalle muina kuin sallittuina aikoina.  
Lauttasaaren rakennuskanta Koivusaaren työmaan itäpuolella on pääosin rakennettu aikana, 
jolloin rakennuksia ei ole koneellisesti ilmastoitu, vaan korvausilma huoneistoihin tulee 
pääsääntöisesti raollaan olevan ikkunan kautta. Täten Koivusaaren melut ja pienhiukkaset 
vaikuttavat oleellisesti asukkaiden elinoloihin ja terveyteen. Valtioneuvoston päätöstä melun 
ohjearvoista on Suomessa noudatettava myös Koivusaaren rakentamisessa eivätkä uudet 
toiminnat saa ainakaan huonontaa nykytilannetta. Haitat tulevat olemaan pitkäaikaisia.  

 

Pienhiukkaset eli pöly 
Ympäristöluparatkaisun mukaan työt tulee tehdä siten, että pölyhaitta ympäristöön on 
mahdollisimman vähäinen ja että pölyn leviämistä ei tapahdu toiminta-alueen ulkopuolelle. 
Tarvittaessa pölyäminen on estettävä esimerkiksi perusteellisella kastelulla tai vesisumulla 
tai muulla teknisellä ratkaisulla. 
Kulkureitit 
Luvassa todetaan, että töidenaikaiset yhteydet hoidetaan Länsiväylän väliaikaisten liittymien 
kautta ja Koivusaaren tulevan asemakaavan mukaisten katuyhteyksien kautta. 
Maakuljetuksia ei siis missään vaiheessa saa ohjata Lauttasaaren kautta.  

 

INTRESSIVERTAILU 
AVI:n päätöksissä on erityinen kappale intressivertailuista. Siinä todetaan, että 
lupamääräysten mukaisesti toteutettuna hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava 
hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.  
Tätä näkökulmaa ei ole taloyhtiöltämme kysytty. Ruoppaus-, läjitys-, ym. toimissa ei ole 
mitään meille koituvaa hyötyä, ainoastaan monenlaisia menetyksiä.   

 

YLEISTÄ 
Suunnitelmaraportin mukaisesti alueella on selvitetty hyvin tarkasti vaikutuksia lintuihin, eri 
kalalajeihin, kutualueisiin, eritoten lepakoihin, virtausolosuhteisiin, tulevien asukkaiden 
luonto-olosuhteisiin jne. Työn toteutusajankohdasta kerrotaan pyrittävän siihen, että töistä 
aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa toimenpidealueen läheisyydessä pesiville linnuille ja 
kalojen kudulle. Myös nykyisen paikallisen ihmisväestön lisääminen ko. listaan on 
välttämätöntä. 
Pitkän kaavaprosessin aikana kaupunki on vastannut asukkaiden esittämiin 
korjausehdotuksiin erittäin valikoidusti. Tärkeintä on tuntunut olevan Koivusaareen 
rakennusmäärän maksimointi ja tulevien rakennusoikeuksien kiireinen realisointi, ja näistä 
johtuva valmistelevien töiden päätösten epäajankohtainen kiirehtiminen. Tyypillistä on ollut 
alueen nykyisten toimintojen ja suunnitelmasta asukkaille koituvien haittojen ja ongelmien 



ohittaminen. Koivusaarta ja sen lähivesialueita käytetään monipuolisesti erilaisiin asukkaiden 
harrastustoimintoihin.  Mm. Helsingin käytetyimmän melontareitti on jätetty 
huomiotta.  Kyseisestä reitistä osa on tunneli Länsiväylän ali. Sen varassa on myös 
Länsiväylän pohjoispuoleinen venesatama. Kaupungin suunnitelmat toteavat vain tunnelin 
suurimman merkityksen olevan veden vaihtumisessa.  
Kaavaselostuksen vuorovaikutusraportin vastineissa todetaan, ettei Koivusaaressa ole muita 
tärkeitä luontokohteita kuin eteläosassa sijaitseva luonnonniitty. Mm. Koivusaaren itärannan 
ruovikko on myös tärkeä luontokohde siellä pesivien lukuisten lintulajien näkökulmasta. 
Luontokohteeksi liian pieni pelkkä luonnonniitty menettää suuren osan ominaisuuksistaan 
rakentamisen puristuksissa.   
Kaavaprosessin aikana koettu torjuva suhtautuminen nykyisiin asukkaisiin pelkästään 
kaupungin laajojen väestöpoliittisten tavoitteiden pohjalta on ollut kielteinen kokemus.  

 

Asunto Oy Kaakkurinkuja 5:n hallitus 
 

Yhteystiedot: 
Asunto Oy Kaakkurinkuja 5 

Valituksen laatija  
As Oy Kaakkurikuja 5:n hallituksen valtuuttamana asiamiehenä 

Muutosta haetaan Aluehallintovirasto Ympäristölupaosaston päätökseen  
Diaarinumerot 1)ESAVI/12693/2018 ja 2) ESAVI/12699/2018. Muutoksia ja lisäyksiä 
vaaditaan useampaan päätöksen kohtaan. 

Perusteet muutosvaatimuksille  
liittyvät ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä Helsingin kaupunkirakenteen 
kehittämiseen 

Valitusoikeus perustuu  
asunto-osakeyhtiön sijaintiin lupapäätöksen kohteena olevan Koivusaaren alueen 
välittömässä läheisyydessä 

Valituksen liite  
Aluehallintoviraston päätös



 

Valitus 16 – Besvär 16 



VALITUS 1(s)

Vaasan hallinto-oikeus
vaasa.hao@oikeus.fi

VAASAN HALLINTO.OIKEUS
VASA FORVALTNINGSDOMSTOL

ffio. 25, oB. zozl
Liitteet
Bilagor

kpl / st.
/ sidor

Asia

Kuulutus, jonka on antanut Eteld-Suomen aluehallintoviraston ympdristoluvat-yksikk6.
Kuulutus koskee vesilain ja ympdrist6nsuojelulain mukaisia pddtoksid. Kuulutus julkaistiin
76.7 .202L. Va I itusa i ka p65t<i ksestd pddttyy 23.8.2027.

Valitus Eteld-Suomen aluehallintoviraston pddt6ksiin nrot: 1) 22512O2L ja226/ 2027
diaarinumerot 1) ESAVI/L269312O18 asiassa Koivusaaren edustalla sijaitsevan merialueen
ruoppaaminen ja tiyttdminen, ruoppausmassojen ldjittdminen mereen ja rantarakenteiden
toteuttaminen seki diaarinumero 2) ESA Vl/L269912018 asiassa jitemateriaalien

hytidyntiminen merialueen tdytossd

Luvan hakija: Helsingin kaupunki
Piittis numerot tl22512021ja 21 226/2021
PSSt6spiivdmSdrd L6.7 .2027

Valittaja
As Oy Katajaharjuntie 15 b 11547471-9!-

Kiinteistdtunnus: 91-3 1-62-1

Lisdksi yhtitille kuu lu u Leovesi 9l-414-l-67 9

Valittajan yhteyshenki16 ja prosessiosoite

VATITUS

Yhti6mme va littaa lupapddt6ksesti

Asunto-osakeyhtiomme sijaitsee Koivusaaren vdlittdmdssd ldheisyydessd, Katajaharjussa. Ruoppaukset,
merialueen tiytdt ja muut tydmaajdrjestelyt vaikuttavat yhti6mme asukkaiden terveyteen, elinoloihin ja

viihtyvyyteen todella monen vuoden ajan. Talonrakennustyomaat tulevat lisdksi pitkittdmddn
asemakaava-alueen tuntumassa asuvien elinoloihin vaikuttavia haittoja arviolta lisdksi n. 10 vuotta.

Yhtidmme suhtautuu kielteisesti aluehallintoviraston lupapddttiksessd mainittuihin toimenpiteisiin niistd
aiheutuvien ha ittojen johdosta

Valitusoikeuden perustat:

Vesilain 15 luvun 2 S mukaan Taloyhti<i on asianosaisena oikeutettu hakemaan muutosta vesilain nojalla.
Talo sijaitsee Katajaharjun niemen ldnsirannalla Koivusaarta vastapddtd ja omistaa nyt ruopattavaksi
suunniteltuun alueeseen rajoittuvan Katajaveden RN:o 1.671.



VALITUS 2(s)

Taloyhtiomme kuuluu vahvasti hankkeen haittojen vaikutusalueeseen. Vakavan meluhaitan lisdksi

rakennuksemme ilmanvaihto tapahtuu korvausilmaventtiilein, joista suurin osa on juuri rakennettavalle
alueelle pdin.

Asemakaava ei ole !ainvoimainen.

Mitddn ruoppaus- tai tdyttotoimenpiteitii milldin osalla Koivusaaren asemakaava-aluetta ei saa suorittaa
ennen asemakaavan lainvoimaisuutta, koska suoritettavat toimenpiteet ovat peruuttamattomia.
Asemakaavaehdotuksesta tehtivdt valitukset voivat pitkittdd kaavaprosessia arvaamattomalla tavalla.
Lisdksi kaupungin edustaja lupasi Lauttasaari-Seuran jdrjestdmdssd yleisotilaisuudessa Lauttasaaren
yhteiskoululla v. 2019, ette toite ei aloiteta ennen kaavojen lainvoimaisuutta. Piddmme lupausta sitovana.

Vaatimukset

1) Ensisijaisesti, ette Vaasan hallinto-oikeus kumoaa Eteld-Suomen aluehallintoviraston
antaman vesiluvan ja ympdristoluvan

2) Toissijaisesti, ettd Vaasan hallinto-oikeus palauttaa luvan uudelleen kdsittelyyn ja vaatii,
etta

a. lupahakemuksen mukaisten toimintojen vaikutukset tulee arvioida
ym pi ristovaikutusten a rvioin nista annetu n la in muka isesti ( La ki

ym pd rist6va i kutuste n a rvioi nti me nette lystd 2OL7 I 525)

b. elleiWAn mukaista ympdristtivaikutusten arviointia tehdd, vaatii, etta
hakemuksen mukaisen toiminnan vaikutukset erityisesti ldhiasutukselle ja

hanke- ja haitta-alueen elidlajistolle tulee arvioida uudestaan ottaen huomioon
Ympdristoministeridn 8.3.2019 julkistaman Suomen lajien uhanalaisuus 2019 -

tutkimuksen

c. vaatii, ettd ennen lupaharkintaa tulee suorittaa tarkastus olosuhteiden
toteamiseksi ja ettA tarkastukseen kutsutaan kaikki asianosaiset

d. vaatii, ettd melun ja polyn levidminen selvitetddn tehty paremmin ja hajuhaitat
selvitetSSn

Ellei asiaa palauteta uuteen valmisteluun, niin hallinto-oikeus
e. muuttaa lupapddtoksen kohdan 36 niin, ettd hakemuksen mukaisille

ruoppauksille ei myonnetd miltddn osin lupaa ennen kuin alueella on

lainvoima isena sellainen asema kaava, mikd edellyttdd rakenta m ista va rten
lupahakemuksen mukaista toimintaa

f. asettaa lupaehdot ja vaatimukset melun ja p6lyn haittojen vdhentdmiseksi ja

niiden tarkkailulle
g. vaatii, etti kaikki lupapddtoksen lupami6rdykset muutetaan ehdottomiksi

vaatimuksiksi ja rajaa lupamdii rdysten ma hdol lista man poikkeustila nteet
tarkasti

h. vaatii, ette peesy tyomaalle estetddn piiivittdisten tyoaikojen (7-1-8)

ulkopuolella ja ettd ruoppaukset ja meritdytot rajoitetaan hankealueella siten,

ettd toiminta on sallittua vain arkisin klo 7 - 17.

i. mddrittdd voimassaoloajan myos vesiluvalle ja lyhentdd ympdrist6luvan

voimassaoloajan; taloyhtio vaatii aikarajaa enintidn kolmeen vuoteen
j. toiminta pitdd estdd tdrkeilld lintu- ja lepakkolajien vaikutusalueella

pesintdaikaan ja kalojen kutuaikaan huhtikuun alusta - kesdkuun loppuun



VALITUS

g. eikd pilaantuneita maita saa kdyttdd meritdytoissd vain lainsddddnnon

tiukimpien vaatim usten mukaisesti.

3(s)

Vaatimuksen perustelut

Koivusaaren asemakaava on vasta valmisteilla. Luparatkaisua harkittaessa on otettava
huomioon hankkeen meritdyttojen valtava koko ja pitkd kesto.. Haettujen lupien mukaisilla

toimilla Koivusaaren nykyisti n. 13 hehtaarin maapinta-alaa laajennettaisiin meritdyt6in

noin 31:een hehtaariin, siis ldhes kolminkertaiseksi nykyisestd!Tdytttijen edellyttdmiS
ruoppauksia tehtdisiin 27 hehtaarin laajuisella merialueella.

Suunnitellun asuinalueen tulvariskien hallitsemiseksi Koivusaaren nykyisti maa-aluetta ja

suunniteltua tdytttialuetta korotettaisiin siten, ettd suurin osa alueesta on +3,3 metrie

meren pinnasta. Korottamisessa ja meritdytoissd tarvittaisiin noin 1,6 miljoonaa kuutiota
(noin 130 000 kuorma-autollista) kalliolouhetta ja muita maamassoja. Hankkeen kesto on

arviolta 10 vuotta. Tdmd on maisemallisesti tuhoisaa ja sotii Helsingin imagoa vastaan

merellisend ja luontoystdvdllisend kaupunkina, joka ottaa myds olemassa olevat asukkaat

eli ihmiset huomioon. Suunnitellut toimenpiteet aiheuttavat huomattavaa vahinkoa
ympiristrin luonnonolosuhteissa tai vesistdssd, ja huonontavat erittein suuresti
paikkakunnan asumisviihtyruyytta.

Koivusaaren tdyttoalueiden kaltaista meren tefitde toisen asutuksen eteen ja meren selain

keskelle ei mydskSSn Helsingissd ole aiemmin tehty; vastaavista suunnitelmista rakentaa

rantatalojen eteen on asukkaiden vastustuksen vuoksi luovuttu. Siksi myos

maisemavaikutusten arviointi on tdssd tapauksessa poikkeuksellisen tirkedd. Ennen meren

seldn keskelld tehtdvid teytt<ije on tarpeen velvoittaa hakija laatimaan laaja-alainen

Helsingin merialueen ominaispiirteisiin paneutuva maisema-analyysi, jotta vastaavat

toimenpiteet eivdt tulevaisuudessa turmelisi kaupungin omintakeista merellistd luonnetta.

Lupamddrdyksissi ei ole asetettu minkdSnlaista melu- tai p6lytarkkailua eivdtkd

toimenpiteet ha ittojen ehkdisemiseksi ole riittevie.

Luvan mytintimisen edellytykset eivit teyty ia lupamiiriykset ovat puutteellisia

Hankkeen ruoppaukset ja meritiytdt aiheuttavat erittdin laajoja ja peruuttamattomia

haittoja sekd luonnolle ja eliostoille ettd nykyiselle rakennetulle ympdristtille ja ldhialueen

asutukselle. Veden laatu muuttuu ja toiminnasta aiheutuu melua ja polypddstdjd. Haittoja

eivoida pitdd vdhdisind kuten luvan hakija esittdd. Eteld-Suomen aluehallintoviraston
pddttdmdt lupamddriykset hankkeen haittojen estdmiseksi eivit ole riittdviS.

Hakemuksessa todetaan, ettd asutukselle aiheutuvat vaikutukset on selvitetty

kaavaratkaisussa. Tosiasiassa ndin ei kuitenkaan ole tehty. Lupaviranomainen on pysynyt

hakemuksen mukaisesti melun ja potyn haitattomuudessa ja todennut, ettd hankkeesta

syntyy tavanomaista maarakennuksessa syntyvdd melua. Koivusaaren laajojen

tdyttdalueiden kivimassojen lSjityksen, siirtelyn ja kivisten rantarakenteiden teosta ja

paalutuksesta on odotettavissa vuosikausiksi suuria melupddstdjd suurta melua, mikd

kuuluu ldhialueelle ja kauas merialueelle asti ulottuvana hdiritsevdnd iskevdnd kolinana.



VALITUS 4(s)

Kun hanke kestdd vuosikausia ja melua syntyy jatkuvasti, melua eivoida pitdd

tavanomaisena maanrakennusmeluna.

Melun ja prilyn haittavaikutusten riskit kohdistuvat kuitenkin ympdrist6n lisiiksi varsin

suureen joukkoon asukkaita Lauttasaaressa ja varsinkin sen ldnsirannalla, Hanasaaressa ja

avoimen merialueen vuoksi laajalla alueella Helsingissii ja Espoossa.

Vesiloin (27.5.201L/587) 3. luvun 4 5 :ssti mtitiritetiitin luvon mydnttimisen
yle iset ede llytykset se u ro ov osti :

Lu p o vesitol oush a n kkee I I e mydn netiiii n, jos :

1) honke ei sonottovosti loukkoo yleistti toi yksityistii etua;

2) honkkeesto yleisille toi yksityisille eduille sootovo hydty on huomottovo

verrottuno siitii yleisille toiyksityisille eduille koituviin menetyksiin.

Lupoo ei kuitenkaon saa mydntiiii, jos vesitoloushonke voorontoo yleisti)

te rveyde nti I oo to i tu rvo I I isu utto, - to i e I i n kei n o-oloj o.

Katsomme, ettd esitetty intressivertailu ei osoita, ettd hankkeesta olisi osoitettu saatavan

kohdan 2 mukaista hytrtyd siini mddrin, ettd lupa on tarpeen antaa. Vaikka hankkeen

vaikutusten arviointi on puutteellinen, jo nyt on osoitettu, ettd hanke on momentin 2

vastainen, silld se aiheuttaa huomattavia pysyviii vahingollisia muutoksia luonnonsuhteissa
ja vesiluonnossa ja sen toiminnassa. Hanke myds huonontaa suuresti ldhialueen

asumisoloja eli koskettaa meitii ihmisid. Hankkeen laajuus ilmenee Koivusaaren

asemakaavaluonnoksessa esitetystd arviosta Koivusaaren metroasema kdyttdjistd. Arviosta
ja Jdtkdsaaren meritdytttijen kokemuksista voi pddtelld, ettd vdhintddn 3000 Lauttasaaren

asukasta asuu suunnitellun vesirakentamisen melu- ja pdlyhaittojen vaikutusalueella.

Mielestdmme annetut lupam6drdykset eiviit ole riittdvid hankkeesta ja sen toteuttamisesta

aiheutuvien haittojen vdlttdmiseksi (vesilain 3 luvun 10 5 vaatimalla tavalla)

10 5 Yleiset lupomiidrtiykset

Lu po ptiiitdksessii on on nettovo ta rpee I I iset m iiiiriiykset:

1) hankkeesto jo sen toteuttamisesto oiheutuvien hoittojen viilttiimisestti
siten kuin 2 luvun 7 jo 8 5:ssii stiiidetddn;

Mielestdmme se, ettd hankkeelle ei anneta vesilupaa, ei vaikeuta merkittdvdsti kaavan

laatimista vesilain 3 luvun 5 5:ssd kuvatulla tavalla. Koivusaaren rakentamisen suunnittelu
perustui alkujaan vain paljon pienempddn asukasmddrii6n, kuin mitd tdlld valmistelussa

olevalla kaavalla tavoitellaan. Kaupungilla oli suunnittelukilpailun tuloksena valittavissa

useita eri vaihtoehtoja ja suunnittelu voidaan kdynnistdd uudestaan sellaiselta pohjalta

miki ei johda tdmdn hankkeen kaltaisiin valtaviin haitallisiin vaikutuksiin luonnolle ja

rakennetulle ympiristdlle.



VALITUS s(s)

YLEISTA HUOMIOON OTETTAVAA

Suunnitelmaraportin mukaisestialueella on selvitetty hyvin tarkastivaikutuksia lintuihin,
eri kalalajeihin, kutualueisiin, eritoten lepakoihin, virtausolosuhteisiin, tulevien asukkaiden
luonto-olosuhteisiin jne. Yhti6mme toive on mycis paikallisen ihmisvdestdn lisddminen ko.
listaan. Me elSmme projektin vaikutusten alaisena vuosia.

Pitkdn kaavaprosessin aikana kaupunki on vastannut asukkaiden esittdmiin
korjausehdotuksiin erittiin tarkoitushakuisesti. Muistutuksissa ja kuulemisissa
Lauttasaaren asukkaiden taholta esitettyje lukuisia korjausehdotuksia ei pddsddnt6isesti

ole otettu huomioon.

He lsi n gissd, 22.8.2O2L




