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§ 3
Eläintarhan johtokunnan lausunto Kalasataman keskuksen 
asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12070)

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon: 

Yleistä 

Korkeasaaren eläintarhan yleissuunnitelma vuosille 2012-2022 on 
valmistunut ja hyväksytty eläintarhan johtokunnassa 26.5.2011. 
Kalasataman alueen kehittäminen on otettu Korkeasaaren 
yleissuunnitelmassa huomioon mm. Kruunusiltojen aluevarauksena, 
kävijämäärien odotettuna kasvuna sekä Korkeasaaren ympärivuotisen 
toimintastrategian täsmentämisenä. Korkeasaari on jo yli 500.000 
vuotuisine kävijämäärineen kansallisesti yksi tärkeimmistä 
yleisökohteista ja pääkaupunkiseudun kolmen tärkeimmän kohteen 
joukossa. Eläintarhan yleissuunnitelmassa on arvioitu että parantuvat 
ympärivuotiset liikenneyhteydet nostavat kävijämäärät kuluvalla 
vuosikymmenellä 800.000 kävijän tasolle.

Yleissuunnitelma 2012-2022:n mukaisesti Korkeasaaren yhteyteen 
tullaan toteuttamaan useiden organisaatioiden yhteistoimin Itämeren 
luontoon ja kulttuurihistoriaan keskittyvä näyttelykokonaisuus sekä 
luonto- ja ympäristöaiheinen tiede- ja näyttelykeskus. Nämä uudet 
yksiköt edelleen korostavat Korkeasaaren tarpeiden tarkkaa ja 
yksityiskohtaista huomioon ottamista koko Kalasataman alueen 
jatkokaavoituksessa. Nykyiset ja odotetut eläintarhan kävijämäärät ovat 
samaa tasoa kuin Helsingin Töölönlahden alueelle sijoittuvien 
kulttuurilaitosten yhteinen vuotuinen käyttäjäkunta.

Liikenneyhteydet ja sillat 

Koko Kalasataman alueen sekä erikseen Kalasataman keskuksen 
kaavoituksessa Korkeasaaren ja kyseisten alueiden vuorovaikutteinen 
kehittäminen on tärkeää. Korkeasaaren, Mustikkamaan ja Hylkysaaren 
muodostama kokonaisuus elävöittää Kalasataman asuntopainotteista 
(Nihti, Sompasaari, Sörnäistenniemi) kaupunginosarakennetta ja lisää 
alueen kiinnostavuutta sekä asuin- että vierailukohteena. 

Koko Kalasataman kaavoitustyössä Korkeasaaren kannalta keskeistä 
ovat kulkuyhteydet toisaalta Kruunusiltojen kautta keskustaan, toisaalta 
yhteys Kalasataman metroasemalta Korkeasaareen Isoisänsillan ja 
Mustikkamaan kautta. Molemmat yhteydet on Korkeasaaren 
yleissuunnitelmassa arvioitu toiminnallisesti tärkeiksi toteuttaa.
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Kalasataman joukkoliikenneselvitys (2011) osana kaavaehdotusta on 
käsitellyt onnistuneesti ja Korkeasaaren tarpeet riittävästi huomioon 
ottaen joukkoliikenneyhteydet Kruunusiltojen ja raitiotie/bussiliikenteen 
osalta. Liikenneväylät ja niiden linjaukset tukevat toivotulla tavalla 
Korkeasaaren liikennöintitarpeita Helsingin ydinkeskustan suuntaan.

Kalasataman keskus, metroasema ja Isoisänsilta

Toisin kuin Kruunusiltojen mahdollistamat liikenneratkaisut, 
Korkeasaaren ja Kalasataman metroaseman välinen liikennöinti on 
riittämättömästi esillä asemakaavaehdotuksessa. Kalasataman 
metroasema muodostaa Isoisänsillan valmistumisen jälkeen 
luonnollisen ympärivuotisen ja nopeasti toteutuvan liittymän 
Korkeasaaren ja pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen välille. 
Kaupunkisuunnitteluviraston (KSV) ja Korkeasaaren välisessä 
yhteydenpidossa vuoden 2011 aikana on tuotu esille tarve 
asiakaspaikoitusvaraukseen Kalasataman metroaseman ja tulevan 
kauppakeskuksen yhteyteen toteutettavien pysäköintitilojen puitteissa. 
Tämä ratkaisu poistaa Kulosaaren läpi Mustikkamaalle tulevan 
Korkeasaaren asiakasliikenteen. Vastaavasti Korkeasaaren 
pysäköintitarpeet Mustikkamaan urheilukentillä kesäaikaan poistuu 
vapauttaen merkittävästi liikuntatilaa Mustikkamaan käyttäjille.

Korkeasaari on tuonut KSV:n ja Kalasataman rakentamisesta 
vastaavan SRV:n kanssa käydyissä neuvotteluissa esille 
mahdollisuuden varata metroaseman tai kauppakeskuksen yhteyteen 
eläintarhan yleisövirtoja palveleva tila, jossa voidaan toteuttaa 
pienimuotoista näyttelytoimintaa ja Korkeasaareen liittyvää myyntiä. 
Tilan tarkoituksena on edelleen linkittää ja ohjata yleisövirtoja 
metroasemalta Isoisänsillan kautta eläintarhaan ja tuleviin uusiin 
saarilla toteutettaviin kohteisiin.

Korkeasaaren pysäköintitilojen siirtyminen Mustikkamaalta Kalasatamaan

Nykyisillä asiakasmäärillä Mustikkamaan pysäköintipaikkatarve on 
huippupäivinä noin 550 ajoneuvoa. Korkeasaari esittää riittävien tilojen 
toteutusta Kalasataman keskuksen pysäköintijärjestelyjen yhteydessä, 
jolloin omalla autolla eläintarhaan tulevat voivat pysäköidä 
Kalasatamassa ja siirtyä metroaseman kautta Isoisänsillalle 
liikennöivään liikennevälineeseen. Pysäköinnin siirtäminen 
Mustikkamaalle tulee ajankohtaiseksi heti Isoisänsillan valmistuttua 
(arvio syksy 2013). Metroaseman/kauppakeskuksen yhteyteen 
toteutettavat pysäköintitilat (pysäköintitalo) valmistunevat vasta vuoden 
2013 jälkeen joten Kalasataman keskuksen rakentumisen aikana tulee 
toteuttaa Korkeasaarta palveleva väliaikainen pysäköintiratkaisu 
metroaseman tuntumaan.
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Isoisänsillan toteutuksessa ei ole otettu riittävästi huomioon 
Korkeasaaren esittämää tarvetta toteuttaa silta siten, että 
tulevaisuudessa sillan yli voidaan liikennöidä esimerkiksi 
kevytraitiovaunulla, kaupunkijunalla, podcarilla tai pikkubussilla 
suoraan Korkeasaareen asti ja mahdollisesti saaren sisälle. Nykyisessä 
siltasuunnitelmassa mahdollinen kevyt joukkoliikenneväline joutuu 
etenemään ihmisvirrassa (ei omaa kaistoitusta), mikä edellyttää sillalle 
valo-ohjausta.

Kalasataman jatkokaavoitus

Korkeasaaren eläintarha haluaa kiinnittää jo tässä vaiheessa huomiota 
Kalasataman alueen eteläkärjen (Nihti) tulevaan kaavoitukseen. Nihdin 
kautta alueelle saapuva Kruunusiltojen osuus (Kruununhaka-
Tervasaari-Nihti) ja Korkeasaaren ja Kalasataman väliin sijoittuva silta 
tarjoavat paitsi kaavaillun raitiotieyhteyden Helsingin keskustan ja 
Korkeasaaren välille, myös mahdollisuuden toteuttaa alueelle 
asuntorakentamista täydentävää toimintaa. Korkeasaaren kaavailtu 
tiedekeskus, kokous- ja näyttelytila on Yleissuunnitelmassa kaavailtu 
rakennettavaksi Korkeasaaren puolelle. Korkeasaari pitää tärkeänä 
että Kalasataman jatkokaavoituksessa säilytetään myös mahdollisuus 
sijoittaa Korkeasaaren sisääntuloalueelle suunniteltuja toimintoja 
Kalasataman puolelle. Tämä palvelisi koko Kalasataman 
elävöittämistarvetta ja avaisi mahdollisuuden sijoittaa Nihtiin myös 
muita yleisökohteita kuten kulttuuri- ja taidelaitoksia. Tällöin 
Kruunusiltojen innovatiivisella suunnittelulla saavutettaisiin uusi 
mereinen fasadi ja tapahtumaympäristo Helsinkiin joka ulottuisi 
Kauppatorilta Korkeasaareen.

Lisäksi eläintarhan johtokunta huomauttaa, että korkeiden rakennusten 
materiaalivalinnat tulee tehdä niin, että lintujen törmäysvaara vähenee. 

Käsittely

Jukka Salo: Lausunnon alaotsikon " Korkeasaaren pysäköintitilojen 
siirtyminen Mustikkamaalta Kalasatamaan" toisen virkkeen kolmas 
sana "vastaavien" muutetaan kuulumaan "riittävien". 

Lisäksi esittelijä muutti ehdotustaan siten, että lausunnon viimeiseksi 
kappaleeksi lisätään: 

Lisäksi eläintarhan johtokunta huomauttaa, että korkeiden rakennusten 
materiaalivalinnat tulee tehdä niin, että lintujen törmäysvaara vähenee. 

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot
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Jukka Salo, eläintarhan johtaja, puhelin: 09 310 37870
jukka.salo(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12070 kartta, päivätty 
15.11.2011

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12070 selostus, päivätty 
15.11.2011 (päivitetty kokouksen 22.11.2011 mukaiseksi)

3 6 Kalasataman joukkoliikenneselvitys 2011
4 7 Kalasataman korkeiden rakennusten vaikutukset lintuihin, erityisesti 

Vanhankaupunginlahden Natura-alueen linnustoon
5 Havainnekuva 15.11.2011

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee antaa seuraavan lausunnon: 

Yleistä 

Korkeasaaren eläintarhan yleissuunnitelma vuosille 2012-2012 on 
valmistunut ja hyväksytty eläintarhan johtokunnassa 26.5.2011. 
Kalasataman alueen kehittäminen on otettu Korkeasaaren 
yleissuunnitelmassa huomioon mm. Kruunusiltojen aluevarauksena, 
kävijämäärien odotettuna kasvuna sekä Korkeasaaren ympärivuotisen 
toimintastrategian täsmentämisenä. Korkeasaari on jo yli 500.000 
vuotuisine kävijämäärineen kansallisesti yksi tärkeimmistä 
yleisökohteista ja pääkaupunkiseudun kolmen tärkeimmän kohteen 
joukossa. Eläintarhan yleissuunnitelmassa on arvioitu että parantuvat 
ympärivuotiset liikenneyhteydet nostavat kävijämäärät kuluvalla 
vuosikymmenellä 800.000 kävijän tasolle.

Yleissuunnitelma 2012-2022:n mukaisesti Korkeasaaren yhteyteen 
tullaan toteuttamaan useiden organisaatioiden yhteistoimin Itämeren 
luontoon ja kulttuurihistoriaan keskittyvä näyttelykokonaisuus sekä 
luonto- ja ympäristöaiheinen tiede- ja näyttelykeskus. Nämä uudet 
yksiköt edelleen korostavat Korkeasaaren tarpeiden tarkkaa ja 
yksityiskohtaista huomioon ottamista koko Kalasataman alueen 
jatkokaavoituksessa. Nykyiset ja odotetut eläintarhan kävijämäärät ovat 
samaa tasoa kuin Helsingin Töölönlahden alueelle sijoittuvien 
kulttuurilaitosten yhteinen vuotuinen käyttäjäkunta.

Liikenneyhteydet ja sillat 

Koko Kalasataman alueen sekä erikseen Kalasataman keskuksen 
kaavoituksessa Korkeasaaren ja kyseisten alueiden vuorovaikutteinen 
kehittäminen on tärkeää. Korkeasaaren, Mustikkamaan ja Hylkysaaren 
muodostama kokonaisuus elävöittää Kalasataman asuntopainotteista 
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(Nihti, Sompasaari, Sörnäistenniemi) kaupunginosarakennetta ja lisää 
alueen kiinnostavuutta sekä asuin- että vierailukohteena. 

Koko Kalasataman kaavoitustyössä Korkeasaaren kannalta keskeistä 
ovat kulkuyhteydet toisaalta Kruunusiltojen kautta keskustaan, toisaalta 
yhteys Kalasataman metroasemalta Korkeasaareen Isoisänsillan ja 
Mustikkamaan kautta. Molemmat yhteydet on Korkeasaaren 
yleissuunnitelmassa arvioitu toiminnallisesti tärkeiksi toteuttaa.

Kalasataman joukkoliikenneselvitys (2011) osana kaavaehdotusta on 
käsitellyt onnistuneesti ja Korkeasaaren tarpeet riittävästi huomioon 
ottaen joukkoliikenneyhteydet Kruunusiltojen ja raitiotie/bussiliikenteen 
osalta. Liikenneväylät ja niiden linjaukset tukevat toivotulla tavalla 
Korkeasaaren liikennöintitarpeita Helsingin ydinkeskustan suuntaan.

Kalasataman keskus, metroasema ja Isoisänsilta

Toisin kuin Kruunusiltojen mahdollistamat liikenneratkaisut, 
Korkeasaaren ja Kalasataman metroaseman välinen liikennöinti on 
riittämättömästi esillä asemakaavaehdotuksessa. Kalasataman 
metroasema muodostaa Isoisänsillan valmistumisen jälkeen 
luonnollisen ympärivuotisen ja nopeasti toteutuvan liittymän 
Korkeasaaren ja pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen välille. 
Kaupunkisuunnitteluviraston (KSV) ja Korkeasaaren välisessä 
yhteydenpidossa vuoden 2011 aikana on tuotu esille tarve 
asiakaspaikoitusvaraukseen Kalasataman metroaseman ja tulevan 
kauppakeskuksen yhteyteen toteutettavien pysäköintitilojen puitteissa. 
Tämä ratkaisu poistaa Kulosaaren läpi Mustikkamaalle tulevan 
Korkeasaaren asiakasliikenteen. Vastaavasti Korkeasaaren 
pysäköintitarpeet Mustikkamaan urheilukentillä kesäaikaan poistuu 
vapauttaen merkittävästi liikuntatilaa Mustikkamaan käyttäjille.

Korkeasaari on tuonut KSV:n ja Kalasataman rakentamisesta 
vastaavan SRV:n kanssa käydyissä neuvotteluissa esille 
mahdollisuuden varata metroaseman tai kauppakeskuksen yhteyteen 
eläintarhan yleisövirtoja palveleva tila, jossa voidaan toteuttaa 
pienimuotoista näyttelytoimintaa ja Korkeasaareen liittyvää myyntiä. 
Tilan tarkoituksena on edelleen linkittää ja ohjata yleisövirtoja 
metroasemalta Isoisänsillan kautta eläintarhaan ja tuleviin uusiin 
saarilla toteutettaviin kohteisiin.

Korkeasaaren pysäköintitilojen siirtyminen Mustikkamaalta Kalasatamaan

Nykyisillä asiakasmäärillä Mustikkamaan pysäköintipaikkatarve on 
huippupäivinä noin 550 ajoneuvoa. Korkeasaari esittää vastaavien 
tilojen toteutusta Kalasataman keskuksen pysäköintijärjestelyjen 
yhteydessä, jolloin omalla autolla eläintarhaan tulevat voivat pysäköidä 
Kalasatamassa ja siirtyä metroaseman kautta Isoisänsillalle 
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liikennöivään liikennevälineeseen. Pysäköinnin siirtäminen 
Mustikkamaalle tulee ajankohtaiseksi heti Isoisänsillan valmistuttua 
(arvio syksy 2013). Metroaseman/kauppakeskuksen yhteyteen 
toteutettavat pysäköintitilat (pysäköintitalo) valmistunevat vasta vuoden 
2013 jälkeen joten Kalasataman keskuksen rakentumisen aikana tulee 
toteuttaa Korkeasaarta palveleva väliaikainen pysäköintiratkaisu 
metroaseman tuntumaan.

Isoisänsillan toteutuksessa ei ole otettu riittävästi huomioon 
Korkeasaaren esittämää tarvetta toteuttaa silta siten, että 
tulevaisuudessa sillan yli voidaan liikennöidä esimerkiksi 
kevytraitiovaunulla, kaupunkijunalla, podcarilla tai pikkubussilla 
suoraan Korkeasaareen asti ja mahdollisesti saaren sisälle. Nykyisessä 
siltasuunnitelmassa mahdollinen kevyt joukkoliikenneväline joutuu 
etenemään ihmisvirrassa (ei omaa kaistoitusta), mikä edellyttää sillalle 
valo-ohjausta.

Kalasataman jatkokaavoitus

Korkeasaaren eläintarha haluaa kiinnittää jo tässä vaiheessa huomiota 
Kalasataman alueen eteläkärjen (Nihti) tulevaan kaavoitukseen. Nihdin 
kautta alueelle saapuva Kruunusiltojen osuus (Kruununhaka-
Tervasaari-Nihti) ja Korkeasaaren ja Kalasataman väliin sijoittuva silta 
tarjoavat paitsi kaavaillun raitiotieyhteyden Helsingin keskustan ja 
Korkeasaaren välille, myös mahdollisuuden toteuttaa alueelle 
asuntorakentamista täydentävää toimintaa. Korkeasaaren kaavailtu 
tiedekeskus, kokous- ja näyttelytila on Yleissuunnitelmassa kaavailtu 
rakennettavaksi Korkeasaaren puolelle. Korkeasaari pitää tärkeänä 
että Kalasataman jatkokaavoituksessa säilytetään myös mahdollisuus 
sijoittaa Korkeasaaren sisääntuloalueelle suunniteltuja toimintoja 
Kalasataman puolelle. Tämä palvelisi koko Kalasataman 
elävöittämistarvetta ja avaisi mahdollisuuden sijoittaa Nihtiin myös 
muita yleisökohteita kuten kulttuuri- ja taidelaitoksia. Tällöin 
Kruunusiltojen innovatiivisella suunnittelulla saavutettaisiin uusi 
mereinen fasadi ja tapahtumaympäristo Helsinkiin joka ulottuisi 
Kauppatorilta Korkeasaareen.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot
Jukka Salo, eläintarhan johtaja, puhelin: 310 37870

jukka.salo(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12070 kartta, päivätty 
15.11.2011
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2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12070 selostus, päivätty 
15.11.2011 (päivitetty kokouksen 22.11.2011 mukaiseksi)

3 6 Kalasataman joukkoliikenneselvitys 2011
4 7 Kalasataman korkeiden rakennusten vaikutukset lintuihin, erityisesti 

Vanhankaupunginlahden Natura-alueen linnustoon
5 Havainnekuva 15.11.2011


