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ASEMAKAAVAAN LIITTEET

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Seurantalomake 
Sijaintikartta
Ilmakuva
Asemakaavan muutoksen pienennös
Havainnekuva 
Ote maakuntakaavasta
Ote 2. vaihemaakuntakaavasta
Ote Yleiskaava 2002:sta
Kalasataman (Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan) osayleiskaava
Kruunuvuorenrannan osayleiskaava
Ote ajantasa-asemakaavasta

Kruunusiltojen alustava liikennesuunnitelma, 4.11.2014

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, Laajasalon raideliikenteen 
vaihtoehdot, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 3.9.2014

Viranomaisneuvottelun pöytäkirja, 22.9.2014

Luontoselvitykset, kooste Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen luontotieto-
järjestelmästä

LUETTELO MUUSTA KAAVAA KOSKEVASTA MATERIAALISTA 

LAAJASALON RAIDELIIKENTEEN VAIHTOEHDOT, Ympäristön vaikutusten arvi-
ointiselostus, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2014 

sekä sitä varten laaditut erillisselvitykset ja muu YVA:n lähtötietoaineisto, jotka 
koskevat asemakaavaa nro 12305:

Maaperä:

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto: Kruunuvuorenselkä, Laajasalon liiken-
neyhteys, Tutkimusraportti: Sedimentin haitta-ainepitoisuudet P15976P001, 
FCG Finnish Consulting Group Oy 2012a, 5.1.2012

Helsingin kaupunki, Stara: Haakoninlahden sedimenttitutkimus, Tutkimus-
raportti P19261P001, FCG Finnish Consulting Group Oy 2012b, 11.9.2012.
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto: Sedimenttitutkimusraportti, Sompa-
saaren ja Nihdin vesialueet, Vahanen Environment Oy, 13.9.2013

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto: Sedimenttitutkimusraportti, Sukelta-
jan suorittama näytteenotto Sompasaaren alueen sedimentistä, Vahanen 
Environment Oy, 27.3.2014

Ympäristö:

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto: Kruunuvuorenselän ja 
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Sompasaaren edustan virtaus- ja vedenlaatumittaukset, Luode Consulting 
Oy 2013. 

Laajasalon joukkoliikenneyhteys, ympäristövaikutusten arviointi, Lausunto 
tuulen vaikutuksesta, WSP Finland Oy, 12/2013.
Helsingin kaupunki, Ympäristökeskus: Kruunuvuorenselän pohjaeläinselvi-
tys vuonna 2011
Helsingin edustan merialueen ammattikalastus vuonna 2011, Kala- ja vesi-
tutkimus Oy 2011a.
Kalastorakenteen ja kalojen poikastuotantoalueiden selvitys liittyen Laajasa-
lon raideliikenteen ympäristövaikutusten arviointiin. Kala- ja vesimonisteita 
nro. 63, Kala- ja vesitutkimus Oy 2011b.

Tutkimusraportti, Helsingin Kruunuvuorenselän muuttavan ja levähtävän lin-
nuston seuranta vuonna 2011, Ympäristötutkimus Yrjölä Oy.

Kruunuvuorenselän vesi- ja rantakasvillisuuden kartoitus, Esa Lammi, Jouni 
Leinikki, Ympäristösuunnitelu Enviro Oy ja Alleco Oy, 21.11.2013.

Maisema ja kaupunkikuva:

Kruunusillat, Bridge design competition, Competition Programme, City Of 
Helsinki, 2011

Kruunusillat, Bridge design competition, Report of the Competition Jury, Ci-
ty Of Helsinki, 2013

Kruunusillat - näkymäanalyysi, WSP Finland 2014

Korkeasaaren pohjoisosan viitesuunnitelma, WSP Finland 25.6.2014

Liikenne:

Laajasalon raidevaihtoehtojen järjestelmätarkastelu 2008, Helsingin kau-
punkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:10 | HKL:n julkaisusarja D:5/2008 

Liikenteen pitkän aikajänteen kehittämismahdollisuuksia - Osa B. Laajasalo-
Herttoniemi -alueen tarkastelut, Strafica, 31.12.2013, 

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HJL 2011, HSL 2011

MUU MATERIAALI:

Helsinki Kruunusillat Rakennushanke, Arkeologinen vedenalaisinventointi, Pinta-
filmi Oy 28.7.2014

Raide-Jokerin ja Laajasalon raitiotieyhteyden kaupunkitaloudellisten vaikutusten 
arviointi, kaupunkisuunnitteluvirasto ja Strafica Oy, (tekeillä, valmistuu 11/2014)

Kruunusiltojen vaikutukset vesiliikenteeseen, WSP Finland Oy, (tekeillä, valmis-
tuu 12/2014)
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Helsingin kaupunki, rakennusvirasto: Sedimenttien pilaantuneisuustutkimus, 
Kruunusillat, Helsinki, P24649, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 6.10.2014 (luon-
nos)

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto: Arvio maatäytön vaikutuksista 
Vanhankaupungin selän vedenvaihtoon, Antti Lindfors ja Olli Huttunen, Luode 
Consulting Oy, 27.4.2014

Vantaanjoen estuaarialueen vesistömallinnus, lyhennelmä väliraporttiluonnok-
sesta, Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Luode Consulting Oy ja Sito Oy, 
9.10.2014

Lepakkoselvitys - Stansvik 19.9.2013, Wermudsen Consulting Oy

Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet vuonna 2014, raporttiluonnos  
25.9.2014, Wermudsen Consulting Oy 

Outstanding Universal Value. Esitys retrospektiiviseksi määrittelyksi 11.1.2012. 
Julkaisussa Hoitosuunnitelma. Suomenlinna - Unescon maailmanperintökohde. 
Suomenlinnan hoitokunta 2014. 
 
 

YHTEYSHENKILÖT KAAVAN VALMISTELUSSA

Kaupunkisuunnitteluvirasto:
projektipäällikkö Ulla Kuitunen
maisema-arkkitehti Jouni Heinänen
liikenneinsinööri Sanna Ranki (liikennesuunnittelu)
liikenneinsinööri Johanna Iivonen (liikennesuunnittelu)
diplomi-insinööri Jouni Kilpinen (teknistaloudellinen suunnittelu)
diplomi-insinööri Helena Färkkilä-Korjus (teknistaloudellinen suunnittelu)
diplomi-insinööri Kaarina Laakso (teknistaloudellinen suunnittelu)
vuorovaikutussuunnittelija Juha Pekka Turunen (vuorovaikutus)
suunnitteluavustaja Raija Juntunen
tiedottaja Marja Lintula (viestintä)
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ASEMAKAAVAAN LIITTEET

LUETTELO MUUSTA KAAVAA KOSKEVASTA MA-
TERIAALISTA 
 
YHTEYSHENKILÖT KAAVAN VALMISTELUSSA

JOHDANTO

1 TIIVISTELMÄ

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sisältö 
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen val-
mistelun vaiheet

2 LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Maakuntakaava
Yleiskaava ja osayleiskaava
Asemakaavat
Rakennusjärjestys
Kiinteistörekisteri 
Muut suunnitelmat ja päätökset
Pohjakartta 
Maanomistus
Alueen yleiskuvaus
Maisema ja kulttuuriympäristö
Luonnonympäristö ja suojelukohteet
Yhdyskuntatekninen huolto
Maaperä, kallioperä sekä niiden pilaantuneisuus

3 TAVOITTEET

4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 
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Eläintarha-alue (VE) 
Vesialue, jolle saa rakentaa kaupunkikuvallisesti 
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Liikenne
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Suojelukohteet
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja 
pilaantuneisuuden kunnostaminen
Vesistöolosuhteet ja kalasto

Sisältö

Linnusto
Melu 
Tuulisuus ja lumiolosuhteet
Nimistö

5 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUK-
SET 

Yleistä
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennet-
tuun ympäristöön 
Vaikutukset maisemaan ja kaupunkikuvaan 
Vaikutukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin 
kohteisiin
Vaikutukset luontoon
Vaikutukset liikenteeseen 
Vaikutukset teknisen huollon järjestämiseen 
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen
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Vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdolli-
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ja vuorovaikutus
Viranomaisyhteistyö 
Esitetyt mielipiteet
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Kruunuvuorenrantaan rakentuu seuraa-
vien vuosikymmenten aikana uusi me-
rellinen kaupunginosa 11000 uudelle 
asukkaalle. Laajasaloon on suunnitel-
tu mittavaa täydennysrakentamista si-
ten, että Laajasalon asukasmäärän ar-
vioidaan kasvavan 5000 - 10000 asuk-
kaalla vuoteen 2035 mennessä. Lisäk-
si Vartiosaaren mahdollinen rakentami-
nen aiheuttaa kasvupainetta joukkolii-
kenteen käyttäjämääriin.   

Kruunusillat-hankkeen tavoitteena on 
järjestää kasvavalle Laajasalolle suju-
va, kilpailukykyinen ja viihtyisä joukko-
liikenneyhteys. Hanke edistää kestävää 
liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräi-
lyn ja joukkoliikenteen osuutta Helsin-
gin kokonaisliikenteestä.

Kruunusillat hankekartta

Kuva: kaupunkisuunnitteluvirasto 

Johdanto

Laajasalon joukkoliikenneyhteyden 
vaihtoehtoisista liikennemuodois-
ta sekä yhteyksistä on laadittu vuo-
desta 1999 alkaen useita suunnitel-
mia ja tarkasteluja sekä tehty useita 
jatkosuunnittelua ohjaavia päätöksiä. 
Uudenmaan ympäristökeskus päätti 
24.6.2009, että hankkeeseen tulee so-
veltaa ympäristövaikutusten arviointi-
menettelyä. Hankkeen ympäristövaiku-
tusten arviointimenettely on saatu pää-
tökseen 3.9.2014, kun kaupunkisuun-
nitteluvirasto on vastaanottanut yhte-
ysviranomaisen siitä antaman lausun-
non. Tehtyjen selvitysten ja päätösten 
sekä tehdyn YVA-prosessin perusteel-
la kaupunkisuunnitteluvirasto on ryh-
tynyt laatimaan Kruunuvuorenrannan 
joukkoliikenneyhteyden asemakaavaa, 

joka mahdollistaa hankkeen toteutta-
misen osalla Kalasatama - Korkeasaa-
ri - Kruunuvuorenranta. Kantakaupun-
gin linjausvaihtoehdoista päätetään rai-
tiotieyhteyden yleissuunnittelun yhtey-
dessä vuosien 2014 - 2015 aikana. Kan-
takaupungin linjauksen valintaan vai-
kuttaa mm. Helsingin Energian kehi-
tysohjelmaan sekä Hanasaaren B-voi-
malaitoksen tulevaisuuteen liittyvä pää-
töksenteko.  

Nyt laaditun asemakaavan mahdollis-
tamasta Kruunuvuorensillasta sekä Fin-
kensillasta laaditaan hankesuunnitel-
mat vuoden 2015 aikana. Niiden rahoi-
tuksesta ja rakentamisesta päätetään 
kaupunginvaltuuston erillisellä päätök-
sellä. Hankepäätösehdotus esitellään 
kaupunginvaltuustolle viimeistään vuo-
den 2016 aikana.
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Yliskylä B

Rantareitti
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Näkymä Kruunuvuorensillalta kohti Korkeasaarta ja Kalasatamaa

Kuva: WSP Finland Oy 

1 Tiivistelmä

Asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen sisältö 

Asemakaava ja asemakaavan muu-
tos mahdollistavat kantakaupungin ja 
Laajasalon väliseen joukkoliikenneyh-
teyden toteuttamisen Kalasataman ja 
Kruunuvuorenrannan välisellä osuu-
della. 

Asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen valmistelun vaiheet

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupun-
gin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jär-
jestetty liitteenä olevan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. 
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2 Lähtökohdat

Valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoit-
teissa todetaan erityisesti tarve yhdys-
kuntarakenteen eheyttämiseen, kau-
punkiseutujen tasapainoiseen kehittä-
miseen olemassa oleviin keskuksiin tu-
keutuen, henkilöautoliikenteen tarpeen 
vähentämiseen, asuntorakentamisen 
edellytysten luomiseen sekä tarve il-
mastonmuutokseen sopeutumiseen. 
Alueidenkäytön suunnittelussa on edis-
tettävä elollisen ja elottoman luonnon 
kannalta arvokkaiden ja herkkien aluei-
den monimuotoisuuden säilymistä, se-
kä ehkäistävä ja vähennettävä melus-
ta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista 
tulevaa haittaa. Valtakunnallisesti mer-
kittävien kulttuuriympäristöjen ja luon-
nonympäristöjen säilyminen on varmis-
tettava. Liikennejärjestelmiä kehitetään 
kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri lii-
kennemuodot. 

Asemakaavaa ja asemakaavan muu-
tosta koskevat seuraavat erityistavoit-
teet: 

• Alueidenkäytön suunnittelussa tu-
lee varautua raideliikenteen laajen-
tamiseen yhdyskuntarakentami-
sen ja asuntotuotannon niin edel-
lyttäessä

• Alueidenkäytön suunnittelussa on 
varattava riittävät alueet jalankulun 
ja pyöräilyn verkostoja varten sekä 
edistettävä verkostojen jatkuvuut-
ta, turvallisuutta ja laatua

• Liikenneturvallisuutta sekä jouk-
koliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
edellytyksiä parannetaan

• Alueidenkäytön suunnittelussa pi-
laantuneen maa-alueen puhdistus-
tarve on selvitettävä ennen ryhty-
mistä kaavan toteuttamistoimiin.

• Alueidenkäytössä on varmistetta-
va, että valtakunnallisesti merkittä-
vät kulttuuriympäristöjen ja luon-

nonperinnön arvot säilyvät. Viran-
omaisten laatimat valtakunnalli-
set inventoinnit otetaan huomioon 
alueidenkäytön suunnittelun lähtö-
kohtina.

Asemakaavan päätavoite on mahdol-
listaa raideliikenteen laajentaminen se-
kä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräi-
lyn edellytysten parantaminen valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
mukaisesti. Yhtenä lähtökohtana on ol-
lut suunnitelman sovittaminen arvok-
kaaseen maisemakokonaisuuteen.

Pilaantuneen maa-alueen puhdista-
mistarvetta on käsitelty selostuksen 
kohdassa ”Maaperän rakennettavuus, 
pohjarakentaminen ja pilaantuneisuu-
den kunnostaminen”.

Valtakunnallisten inventointien (RKY) 
huomioon ottamista on käsitelty tar-
kemmin selostuksen kohdassa ”Suoje-
lukohteet”.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vah-
vistamassa Uudenmaan maakuntakaa-
vassa suunnittelualue on taajamatoi-
mintojen aluetta ja kulttuuriympäristön 
tai maiseman vaalimisen kannalta tär-
keää virkistysaluetta. 

Maakuntavaltuuston 20.3.2013 hyväk-
symässä Uudenmaan 2. vaihemaakun-
takaavassa Sompasaari on merkitty tii-
vistettäväksi alueeksi ja Korkeasaari 
kulttuuriympäristön vaalimisen kannal-
ta tärkeäksi, valtakunnallisesti merkittä-
väksi alueeksi (RKY 2009).

Yleiskaava ja osayleiskaava

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa (kau-
punginvaltuusto 26.11.2003, tullut kaa-

va-alueella voimaan 23.12.2004) alue 
on kaupunkipuistoa ja vesialuetta se-
kä kulttuurihistoriallisesti, rakennustai-
teellisesti ja maisemakulttuurin kannal-
ta arvokasta virkistysaluetta. Alueen 
itäosa kuuluu Helsinkipuistona kehitet-
tävään alueeseen.

Yleiskaavassa on merkitty metro- tai 
rautatieyhteys Kampista Katajanokan 
kautta Kruunuvuorenrantaan ja edel-
leen Laajasaloon. 

Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa 
(2011) oleva yhteystarvemerkintä (Lii-
kenneyhteyden ja/tai maanalaisten ti-
lojen välinen yhteystarve. Yhteyden si-
jainti tarkentuu jatkosuunnittelussa) on 
tarkentanut Yleiskaava 2002:n metro-
yhteyttä koskevaa merkintää. Merkin-
tä suuntautuu Katajanokalta Yleiskaa-
va 2002:n linjausta pohjoisemmalle rei-
tille. 

Kalasataman (Sörnäistenranta-Her-
manninranta) osayleiskaavassa nro 
11650 (tullut voimaan 14.3.2008) alue 
on katualuetta, virkistysaluetta ja ve-
sialuetta, jolle saa rakentaa sillan. Ran-
toja pitkin kulkee ulkoilureitti. Nyt laa-
dittu asemakaava ja asemakaavan 
muutos ovat osayleiskaavan mukaisia.

Kruunuvuorenrannan osayleiskaavas-
sa suunnittelualueelle on merkitty oh-
jeellinen alueen osa, jolle saa rakentaa 
raitiotien.

Nyt laadittu asemakaava noudattaa 
yleiskaavan periaatetta raitioliikenteen 
yhteydestä. Asemakaava on laadittujen 
osayleiskaavojen mukainen. 

Asemakaavat

Asemakaava-alue on pääosin asema-
kaavoittamatonta vesialuetta. Nih-
dissä ja Korkeasaaressa on voimassa 
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asemakaava nro 8460 (tullut voimaan 
9.7.1982), asemakaava nro 9222 (tul-
lut voimaan 28.8.1987), asemakaava 
nro 9507 (tullut voimaan 7.7.1989) se-
kä asemakaava nro 10880 (tullut voi-
maan 29.6.2001).

Asemakaavojen mukaan alue on vesi-, 
satama-, katu- ja eläintarha-aluetta.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys 
on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri 

Alueella on sekä Helsingin kaupungin 
että valtion ylläpitämään kiinteistörekis-
teriin merkittyjä alueita.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Helsingin kaupunkisuunnittelulau-
takunta linjasi Kruunuvuorenrannan 
osayleiskaavan suunnitteluohjelmasta 
kokouksessaan 2.6.2005: ”Alueen lii-
kenteen perustana on suora raidejouk-
koliikenneyhteys Helsingin niemelle si-
ten, että se palvelee myös muuta Laa-
jasaloa. Joukkoliikenneyhteys toteu-
tetaan alueen rakentamisen alkaes-
sa 2010-luvun alussa, jolloin se tukee 
joukkoliikenteeseen perustuvaa liik-
kumiskulttuuria ja tekee mahdollisek-
si alueen joukkoliikenteeseen perustu-
van kaavoituksen. Yhteyden vaihtoeh-
toina selvitetään sekä silta- että tunne-
liratkaisua. Osayleiskaavassa varaudu-
taan keskustasta Kruunuvuorenrannan 
kautta Santahaminaan kulkevan met-
royhteyden rakentamiseen.” 
Helsingin kaupunkisuunnittelulauta-
kunta päätti 17.6.2008 esittää kaupun-
ginhallitukselle, että Laajasalon ensim-
mäisen vaiheen raideyhteydeksi valit-
taisiin raitiotie siltayhteyksin Laajasa-
losta Korkeasaaren, Sompasaaren ja 
Kruununhaan kautta keskustaan.
Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 
12.11.2008 hyväksyä Laajasalon jouk-
koliikenteen raideratkaisun jatkovalmis-
telun pohjaksi raitiotie- ja siltavaihtoeh-
don välillä Laajasalo–Korkeasaari–Som-
pasaari–Kruununhaka. 
Kaupunginhallitus on täytäntöönpano-
päätöksessään 17.11.2008 kehottanut 
joukkoliikennelautakuntaa ja kaupunki-
suunnittelulautakuntaa laatimaan han-

kesuunnitelmat ja tarpeelliset kaavat 
niin, että raitioyhteys voitaisiin toteut-
taa Kruunuvuorenrannan rakentamisen 
alkuvuosina.

Kaupunginhallitus päätti antaa 
16.9.2013 10 vuoden investointisuun-
nitelman valmisteluun seuraavat jatko-
suunnitteluohjeet: Tavoitteena on, että 
aloitetaan Kruunuvuoren siltaratkaisun 
toteuttaminen vuonna 2017.

Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitte-
luperiaatteisiin on kirjattu, että tavoit-
teena on liittää Vartiosaari osaksi Kruu-
nusiltojen kautta kulkevaa raitiotiever-
kostoa. Vartiosaaren osayleiskaavan 
suunnitteluperiaatteet on hyväksyt-
ty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
26.11.2013.

Uudenmaan ympäristökeskus päät-
ti 24.6.2009, että hankkeeseen tulee 
soveltaa tarveharkintaista ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelyä (YVA). 
Laajasalon raideliikenteen vaihtoeh-
tojen ympäristövaikutusten arviointi-
työ aloitettiin vuonna 2010 ja työ päät-
tyi 3.9.2014, kun yhteysviranomainen 
antoi arviointiselostuksesta kaupunki-
suunnitteluvirastolle lausuntonsa. 

Laajasalon joukkoliikennejärjestelmän 
suunnittelu on aloitettu vuonna 1999 
Helsingin yleiskaavan 2002 laatimisen 
yhteydessä ja työtä jatkettiin Kruunu-

vuorenrannan osayleiskaavoituksen ai-
kana. Suunnittelutyötä jatkuu edelleen. 
Nyt laadittu asemakaava tehdään hank-
keen sille osuudelle, jolle sijoittuvat 
merkittävimmät rakenteet ja jolla yh-
teyden linjaus on jo ratkaistu. Kalasa-
tamasta keskustaan johtavan osuuden 
linjaus tullaan suunnittelemaan käyn-
nissä olevan Laajasalon raideliikenteen 
yleissuunnitelman yhteydessä. Kesken-
eräinen päätöksenteko Helsingin Ener-
gian kehitysohjelmasta ja Hanasaaren 
B-voimalaitoksen tulevaisuudesta vai-
kuttaa paitsi linjauksen valintaan myös 
kokonaishankkeen toteuttamisaikatau-
luun. 

Asemakaavan lähtökohtana on vuosi-
na 2012–13 järjestetyn Kruunusiltojen 
suunnittelukilpailun voittanut ehdotus 
Gemma Regalis (WSP Finland).

Pohjakartta 

Helsingin kaupungin kiinteistöviras-
ton kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 
11.6.2014.

Maanomistus

Kaupunki omistaa asemakaava-alueen 
maan sekä vesialueet. Kruunuvuoren-
rannassa pienen osan asemakaava-alu-
eesta omistaa Skanska Talonrakennus 
Oy.

Eläintarhan nykyinen sisäänkäyntialue Korkeasaaren sillan kupeessa.

Kuva: kaupunkisuunnitteluvirasto
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Alueen yleiskuvaus

Asemakaava- ja asemakaavan muuto-
salue ulottuu kapeana nauhana tiiviisti 
rakennetun kantakaupungin itäreunal-
ta Korkeasaaren eläintarhasaarten poh-
joispuolitse Kruunuvuorenselän avoi-
melle merialueelle. Alue kulkee luode–
kaakko -suunnassa Kruunuvuorense-
län pohjoisosan poikki ja päättyy Kruu-
nuvuorenrantaan rakennettavan uu-
den asuinalueen länsireunalle. Merkit-
tävä osa asemakaava-alueesta on ve-
sialuetta. 
Nihdissä, asemakaavan muutosalueen 
länsiosassa, on kappale Sompasaaren 
sataman entistä täyttömaalle raken-
nettua satamakenttää ranta- ja laituri-
rakenteineen. Asemakaava-alue liittyy 
Nihdissä suoraan Kalasataman uuden 
kaupunginosan kaupunkirakenteeseen. 

Nihdin erottaa Korkeasaaresta kapea 
Sompasaarensalmi. Korkeasaaren koh-
dalla asemakaava-alueella on puisto-
maista eläintarhan sisääntuloaluetta, 
eläintarhan huolto- ja tukitoimintojen 
aluetta, Palosaaren karanteeni- ja eläin-

sairaala-alue sekä Mustikkamaansal-
men vesialuetta. Asemakaava-alueel-
le ei sijoitu rakennuksia tai eläinaitauk-
sia. Palosaaren ja Korkeasaaren välille 
on rakennettu pengertie. Korkeasaa-
ren rantaviiva on pääosin pengerret-
tyä, mutta Nihdin vastainen osa ja Pa-
losaaren pohjoisosa ovat täyttämätön-
tä luonnonmukaista rantaa.

Kruunuvuorenselän ylittävä osuus kul-
kee pienten Emäntä- ja Nimismies -ni-
misten luotojen välitse. Kruunuvuoren-
rannassa asemakaava-alue on entisen 
öljysataman kallioista ranta-aluetta.

Maisema ja kulttuuriympäristö
 
Suunnittelualue edustaa arvokasta ja 
vaihtelevaa merellistä kaupunkimaise-
maa. Kruunuvuorenselän merenlahti 
on osa Suomenlahden pohjoisrannan 
rikkonaista sisäsaaristoa, melko selke-
ästi rajattu maisematila, joka on kool-
taan noin 5 x 3 kilometriä. Etelässä mai-
sema liittyy Helsingin edustan saaris-
toon Suomenlinnan merilinnoitusket-

jun muodostavien saarten välisten ka-
peiden salmien kautta. Läntinen maise-
ma on luonteeltaan selkeästi kaupunki-
maista, pohjoisessa väljemmin raken-
nettua ja idässä toistaiseksi Santaha-
minan ja Laajasalon kallioiden ja met-
säisten selänteiden leimaamaa. Maise-
maa rajaavat kallioiset selänteet, joiden 
väliin jää merenlahtiin liittyviä laakso-
ja. Alkuperäinen maisemarakenne nä-
kyy parhaiten Kruunuvuorenselän itä-
reunalla ja Pohjoissataman saaristossa. 
Lännessä kantakaupungin tasaisehkos-
ta topografiasta nousevien, nykyään ra-
kennettujen entisten kallioisten mäki-
en ketju jatkuu kohti koillista kallioisten 
ja metsäisten saarten ketjuna. Kanta-
kaupunkia ympäröivät laakeat täyttö-
alueet erityisesti Pohjoisrannassa, Me-
rihaassa ja entisen Sompasaaren sata-
man alueella. 

Alueella on merkittäviä historiallisia, 
maisemallisia ja kulttuurisia arvoja ja 
se on osa Helsingin merellistä identi-
teettiä. Kruunuvuorenselkä on yksi Hel-
singin maisemakuvan kannalta arvok-
kaimmista suurista avoimista tiloista. 
Kruunuvuorenselälle kantakaupungin 

Ilmakuva (2013) Kruunuvuorenrannasta Kruunuvuorenselälle
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ja etelän suunnasta avautuvat näkymät 
kuuluvat myös osaksi Merellisen Hel-
singin kansallismaisemaa. Kansallis-
maisemille ei ole määritelty tarkkoja ra-
joja, eikä niillä ole lailla määriteltyä roo-
lia maankäytön suunnittelussa.

Kruunuvuorenselkä on osa Helsingin 
historian kannalta tärkeää merenkul-
kuyhteyttä, Vantaanjoen suulle johta-
vaa väylää. Merenlahdesta tuli Viaporin 
merilinnoituksen rakentamisen jälkeen 
suuri suojainen sisäsatama. Kun kau-
punki on kasvanut Vironniemeltä koh-
ti pohjoista ja itää, on Kruunuvuoren-
selän maisema jatkuvasti muuttunut 
kaupunkimaisemmaksi. Kruunuvuo-
renrannan rakentaminen tulee vähitel-
len muuttamaan merenlahden kaupun-
kirakenteen sisäiseksi maisematilaksi. 

Korkeasaari on yksi Helsingin suosi-
tuimmista nähtävyyksistä. Saaren eläin-
tarhatoiminta on peräisin 1871 peruste-
tulta Helsingin anniskeluyhtiöltä, ja on 
jatkunut yhtämittaisesti yli 125 vuotta. 
Saari oli ollut kaupunkilaisten retkei-
lykäytössä jo 1800-luvun alussa. Saa-
rella toimi 1800-luvulla ravintola ja sin-
ne kulki säännöllinen höyrylaivaliiken-

ne. Vuosisadan loppupuolella kaupun-
gin omistama saari tarjottiin alkoholin 
käytön kontrolloimisen takia vuokralle 
Helsingin anniskeluyhtiölle, joka perus-
ti saarelle Helsingin ensimmäisen kan-
sanpuiston vuonna 1883. Jo kansan-
puistoajan alussa saarelle alettiin ke-
rätä eläinkokoelmaa Kööpenhaminan 
ja Tukholman eläintarhojen mallin mu-
kaan. Varsinainen eläintarha päätettiin 
perustaa vuonna 1889. Eläintarha tuli 
1920-luvulla kaupungin omistukseen. 
Säännöllinen lauttaliikenne Korkeasaa-
reen alkoi 1940-luvulla. Eläintarha on 
ollut ympärivuotisesti avoinna 1970-lu-
vun puolivälistä, jolloin Mustikkamaalta 
alueelle johtava silta rakennettiin. 

Alueella on säilynyt kansanpuistoajan 
rakennuksia ja kulttuuriympäristöä. 
Näihin päiviin jatkuneen rakennustoi-
minnan tuloksena saaren rakennuskan-
ta on varsin monimuotoinen ja histori-
allisesti kerroksellinen.  

Korkeasaari ja Palosaari ympäröivine 
vesialueineen sisältyvät valtakunnalli-
sesti arvokkaaseen rakennettuun kult-
tuuriympäristöön Kansanpuistot Kor-
keasaari ja Seurasaari (RKY 2009). 

Korkeasaaren pohjoispuolella sijaitse-
va Mustikkamaa on perustettu kansan-
puistoksi 1920-luvulla. Se on metsäistä 
ulkoilualuetta ja liikunta-aluetta. Alueen 
etelärannalla on uimaranta ja itäpäässä 
telakka-alueita. 

Asemakaava-alueen vaikutuspiirissä, 
Kruunuvuorenselän eteläreunalla sijait-
seva Suomenlinna liitettiin UNESCOn 
maailmanperintöluetteloon vuonna 
1991 ainutlaatuisena sotilasarkkiteh-
tuurin muistomerkkinä. Vuonna 2014 
vahvistetussa Suomenlinnan yleismaa-
ilmallisen arvon (OUV) määritelmässä 
todetaan seuraavaa: ”ICOMOSin arvi-
oinnin mukaan Suomenlinna edustaa 
sotilasarkkitehtuurin historiassa mer-
kittävällä tavalla aikakautensa yleisiä 
linnoitusperiaatteita ja sisältää erityis-
piirteitä. Suomenlinnan linnoittamisen 
mallina oli 1600- ja 1700-luvuilla laajasti 
käytetty bastionijärjestelmä, jota sovel-
lettiin paikallisiin olosuhteisiin. 1800-lu-
vulla sitä kehitettiin edelleen ajanmu-
kaisin linnoituslaittein.” 

Nimeämisen yhteydessä maailmanpe-
rintökohteelle määriteltiin suojavyöhy-

Edessä Palosaari, keskellä Korkeasaari, taustalla näkyy Nihti, ilmakuva (2008)  
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ke (Buffer Zone), joka pohjoisessa ra-
jautui Helsingin kantakaupunkiin, idäs-
sä ja etelässä sotilaspiiriin. Asemakaa-
va-alue ja suunniteltu joukkoliikenneyh-
teys sijoittuvat kokonaisuudessaan 
suojavyöhykkeen ulkopuolelle. Suo-
menlinna on myös valtakunnallisesti 
arvokas rakennettu kulttuuriympäristö 
(RKY 2009).

Luonnonympäristö ja suojelukoh-
teet

Asemakaava-alue vaihtelee täysin ih-
misen toiminnan tuloksena syntynees-
tä lähes luonnontilaisiin alueisiin. Suu-
ri osa alueesta on voimakkaasti ihmis-
toiminnan vaikutuspiirissä. Rannat ovat 
pääosin rakennettuja ja myös vesialu-
eita on syvennetty satamatoimintaa ja 
laivaväyliä varten.

Asemakaava-alue on osa Vantaanjoen 
jokisuistoa. Alueesta pohjoiseen sijait-
sevan, samaan vesistösysteemiin kuu-

luvan Vanhankaupunginlahden koillis-
osa on rauhoitettu luonnonsuojelualu-
eeksi ja se kuuluu myös Natura 2000 
-verkostoon. Ympäristövaikutusten ar-
vioinnin mukaan asemakaavan mah-
dollistamasta joukkoliikenneyhteydes-
tä ei aiheudu vaikutuksia Natura-alueen 
vedenlaatuun tai luontotyyppeihin.

Korkeasaari on pääosin puistomais-
ta ympäristöä. Viereinen Palosaari on 
luonnonolosuhteiltaan monipuolinen 
alue, jossa on ruohikoita, tiheitä heini-
koita ja pensaikkoja ja leppävaltainen 
tiheikkö. Se on Helsingin kaupungin 
ympäristökeskuksen luontotietojärjes-
telmässä linnustollisesti arvokas kohde 
(arvoluokka III).
Kruunuvuorensillan linjauksen varrel-
la sijaitsevat Nimismies ja Emäntä ovat 
kallioisia luotoja, jotka on luontotieto-
järjestelmässä arvioitu linnuston kan-
nalta hyvin arvokkaaksi (arvoluokka I). 
Luodot kuuluvat Suomen tärkeisiin lin-
tualueisiin (FINIBA).

Kruunuvuorenrannassa on Helsingin 
ympäristökeskuksen luontotietokan-
nan mukaan arvokkaita lepakoiden 
esiintymisalueita (arvoluokka I). Edelli-
sen 2003 laaditun lepakkokartoituksen 
jälkeen on päivitetty Stansvikin alueen 
lepakoiden esiintymisalueita ja tarken-
nettu luontotietojärjestelmässä olevia 
tietoja. 

Kruunuvuorenrannassa asemakaava-
alueen pohjoispuolella sijaitsee Kruu-
nuvuorenlammen arvokas luontokoh-
de, joka on luonnonsuojeluohjelman ja 
yleiskaavan mukaan luonnonsuojelu-
lailla rauhoitettavaksi suunniteltu luon-
nonsuojelualue. Alueella on luontotie-
tojärjestelmän mukaan arvokkaita lin-
tu- ja matelija-alueita sekä huomatta-
via maisemallisia arvoja. Asemakaavan 
toteuttamisen vaikutukset eivät ulotu 
Kruunuvuorenlammen alueelle. 

Asemakaava-alueeseen kuuluvat meri-
alueet ovat Kruunuvuorenselkä, Mus-
tikkamaan salmi sekä Sompasaarensal-

Suomenlinnan maailmanperintökohteen suojavyöhykekartta

Kuva: Museovirasto
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mi. Alue on sisäsaaristoa, jossa sekoit-
tuvat matalan ja suljetun Vanhankau-
punginlahden kautta tuleva Vantaan-
joen makea vesi ja Suomenlahden me-
rivesi. Vesi vaihtuu Kulosaaren ja man-
tereen välisten salmien kautta. Kruu-
nuvuorenselän avoimen osan vesisy-
vyys on noin 10-16 metriä. Vedenvaih-
tuvuutta rajoittavat mantereen lisäk-
si isot saaret: Santahamina, Laajasalo, 
Suomenlinna, Vallisaari ja Kuninkaan-
saari. Virtausolosuhteisiin vaikuttavat 
myös Vantaanjoen virtaamat, tuuliolot 
sekä merivedenkorkeus. Alueen virta-
ukset ovat mittausten perusteella voi-
makkaasti kerrostuneet. Normaalitilan-
teissa pinta- ja pohjakerroksen virtauk-
set kulkevat eri suuntiin vaihtaen suun-
taa Suomenlahden ominaisheilahtelun 
mukaan noin vuorokauden välein. Pää-
virtaussuunta on etelä-pohjoinen.
 
Vesikasvillisuuteen vaikuttaa koko alu-
eella merkittävästi Vantaanjoen ja laiva-
liikenteen aiheuttama veden sameus. 
Vesikasvillisuus menestyy vain mata-
lassa vedessä, johon pääsee auringon 
valoa. Monipuolista vesikasvillisuutta 
on havaittu Palosaaren länsipään ma-
talassa vedessä, valtalajeina merivita 
ja ahvenvita. Mukulanäkinpartaa esiin-
tyi alueella hieman. Palosaaren itäpääs-

sä lajisto on köyhä syvenevän samean 
veden myötä. Nimismiehen alueella le-
välajisto on todettu verraten köyhäksi. 
Laajasalon puolella runsaimpina on to-
dettu esiintyvän viherahdinpartaa ja let-
tiruskolevää. 

Pohjaeläinlajisto on samankaltainen, 
kuin muissakin Helsingin merenlahdis-
sa, Paikallinen yksilömäärien ja biomas-
san vaihtelu on suurta eri vuosien vä-
lillä. Alueella on havaittu viitteitä poh-
jan muutoksista ja häiriöistä. Lajistossa 
esiintyy runsaimpina muuttuneille poh-
jille tyypillistä lajistoa. Laajasalon pääs-
sä on kasvikartoituksen yhteydessä ha-
vaittu syvemmillä osilla myös sinisim-
pukkaa ja vaeltajasimpukkaa.

Alueella tehdyissä koekalastuksissa on 
havaittu noin 20 kalalajia. Uhanalaisiksi 
luokitelluista kalalajeista alueella esiin-
tyy ainakin ajoittain meritaimen, vael-
lussiika ja ankerias ja vaarantuneista 
lajeista lohi ja karisiika. Vaelluskalojen 
Vantaanjokeen suuntautuvan kutuvael-
luksen turvaamiseksi on alueelle perus-
tettu kalaväylä.

Kruunuvuorenselän alueella on havait-
tu vähemmän muuttavaa linnustoa, 
kuin muualla Helsingissä. Linnuston 

liikkuminen ruokailu- ja pesimäalueiden 
välillä on alueella merkittävämpää kuin 
alueen kautta kulkeva muutto. Kruunu-
vuorenselän alueella on neljä pesimä-
luotoa: Emäntä, Nimismies, Norppa ja 
Kuutti. Luodot ovat myös vesi- ja lok-
kilintujen sekä merimetsojen suosimia 
levähdyspaikkoja pesimäkauden ulko-
puolella. 

Helsingin kaupungin luontotietojärjes-
telmässä on mainittu Kruunuvuori mai-
semallisesti merkittävä kallioalueen 
(arvoluokka 1) sekä Kruunuvuorense-
län itäosassa kulkeva Kruunuvuori-Ja-
komäki –murroslinja mielenkiintoisena 
geologisena kohteena (arvoluokka 3).

Yhdyskuntatekninen huolto

Kruunuvuorenrannassa ja Kalasataman 
Sompasaaressa sekä Nihdissä ei vielä 
ole näitä alueita palvelevia yhdyskun-
tateknisen huollon verkostoja. Korkea-
saaressa, Palosaaressa ja Hylkysaares-
sa on runsaasti paikallista tarvetta pal-
velevia jakeluverkostoja, jotka ovat pää-
asiassa yksityisiä ja huonokuntoisia. 
Saaria palvelevat, Kulosaaresta tulevat 
runkoverkostot kulkevat kaava-alueen 
poikki. 

Yliskylä A
Yliskylä B186/99

133/99
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14-26

51/2010

244/99
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Siltayhteyden
ohjeellinen linjaus

Mahdollinen
raitiovaunuyhteys

Luonnonsuojelualue

Suojeltu luontotyyppi

Wermundsen
Consulting Oy:n
19.9.2013 tekemässä
selvityksessä todetut,
suojatut lepakoiden
lisääntymis- ja
levähdyspaikat

Tärkeät 
lepakkoalueet

Arvokkaat
lintukohteet

Tärkeät matelija- ja
sammakkokohteet

Alueen reunaviivan
ilmaisema arvoluokka

Arvokkaat geologiset 
kohteet

M e r k i n t ö j e n  s e l i t y k s e t

Alueen arvokkaat luontokohteet kartalla

Kuva: kaupunkisuunnitteluvirasto 
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Maaperä, kallioperä sekä niiden pi-
laantuneisuus

Kaava-alueen länsipäässä, Nihdin puo-
lella on laiturirakenne. Laiturirakenne 
(30) on toiminut Nihdin itärannan tih-
taalilaiturin (29) ajoramppina. Rantara-
kenne on tuettu teräsputkipaaluseinäl-
lä, joka on ankkuroitu maa- ankkurein 
(pituus n. 25 m). Laiturirakenne on ra-
kennettu vuonna 2001 ja rakenteiden 
kunto on hyvä. Nihdin itärannalla ny-
kyinen maanpinta on noin tasolla +2,6 
… +3,3.

Nihdin ja Korkeasaaren välisellä vesi-
alueella vesisyvyys on noin 5 - 10 met-
riä, syvintä on Nihdin puolella. Meren-
pohjan maaperä on savea enimmillään 
noin 10 metriä, saven alla on silttiä ja 
hiekkaa enimmillään noin 5 metriä. Kal-
lionpinta on Nihdin puolella todettu sy-
vyydellä -11,9 … -13, salmen keskivai-
heilla kallionpinta on todettu syvyydellä 
-16,3 … -22,9 ja Korkeasaaren rannan 
tuntumassa kallionpinta on todettu sy-
vyydellä -8 … -8,7.

Korkeasaaressa maasto nousee voi-
makkaasti ja on ranta-alueella noin ta-
solla 0 … +2,3 ja sisempänä saaressa 
noin tasolla +10 … +15. Saari on pää-
osin kallioista hiekka/moreenimaastoa. 
Saaren pohjoisrannassa on enimmil-
lään noin 5 metriä syvä savialue, joka 
jatkuu pohjoiseen merialueelle.

Korkeasaaren itäpuolella, Korkeasaaren 
ja Palosaaren pohjoispuoleisella meri-
alueella vesisyvyys vaihtelee noin 1 m 
- 4,5 m. Merenpohjan maaperä on sa-
vea enimmillään noin 6 metriä. Kaira-
ukset ovat päättyneet tai päätetty sa-
ven alapintaan tai muutama metri sa-
ven alapinnan alapuolelle.

Palosaaren ja Nimismiehen välillä vesi-
syvyys on noin 10 metriä. Merenpoh-
jan maaperä on savea enimmillään noin 
15 metriä, saven alla on silttiä, hiekkaa 
ja moreenia enimmillään noin 5 metriä. 
Kallionpinta on Palosaaren puolella to-
dettu syvyydellä -4 … -15 ja Nimismie-
hen puoleisella merialueella syvimmil-
lään tasolla -27,4.

Nimismiehen ja Kruunuvuoren välillä 
vesisyvyys on noin 5 - 15 metriä. Me-
renpohjan maaperä on savea enim-
millään noin 20 metriä, saven alla on 
silttiä, hiekkaa ja moreenia enimmil-
lään noin 5 metriä. Kallionpinta on Ni-
mismiehen puolella todettu syvyydellä 
-1,9 … -6,5 ja Kruunuvuoren puoleisella 
merialueella syvimmillään tasolla -38,3.    

Maaperään on asemakaavan muutos-
alueella kohdistunut kuormitusta Nih-
din alueella, joka on entistä satama-
kenttää. Alue on rakennettu alkupe-
räisen saaren rantaa täyttämällä. Täyt-
töihin on tyypillisesti käytetty sekalais-

Näkymä Korkeasaaresta Kruunuvuorenselälle

Kuva: WSP Finland Oy

Alueleikkaus Kruunuvuoreselätä etelään

Kuva: WSP Finland Oy

Kruunuvuorenranta

Kruunuvuorensilta

Palosaari Korkeasaari Finkensilta

ta ainesta. Tähän mennessä tutkimuk-
sissa Nihdin alueen maaperä on todet-
tu vain paikoin pilaantuneeksi. Täytöis-
sä on havaittu maa-aineksen joukossa 
paikoin myös jätejakeita. 

Merenpohjat ovat olleet ihmistoimin-
nan aiheuttaman haitta-ainekuormituk-
sen vaikutuspiirissä pitkään. Sörnäisten 
alueella on ollut mm. teollisuutta, ener-
giantuotantoa ja vilkas satama. Sata-
ma- ja telakkatoimintaa on ollut myös 
Katajanokalla. Kruunuvuoressa on toi-
minut öljysatama. Merialuetta ovat 
kuormittaneet myös yhdyskuntien jä-
tevedet ja Vantaanjoki. Alueen merise-
dimenteissä on havaittu yleisesti ympä-
ristöministeriön ruoppaus- ja läjitysoh-
jeen kriteeritasot ylittäviä pitoisuuksia 
haitta-aineita. Alueella todettuja hait-
ta-aineita ovat mm. raskasmetallit, po-
lysykliset aromaattiset yhdisteet (PAH), 
polyklooratut bisfenolit (PCB)  ja öljy-
hiilivedyt.
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3 Tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on mahdol-
listaa keskustan ja Laajasalon välisen 
kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneyh-
teyden ja siihen kuuluvien kahden silla-
yhteyden toteuttaminen Kalasatamas-
ta Kruunuvuorenrantaan. Uuden jouk-
koliikenneyhteyden lisäksi asemakaava 
mahdollistaa merellisen virkistysym-
päristön laajenemisen ja uuden itäis-
tä kantakaupunkia palvelevan jatkuvan 
rantareitin. 

Asemakaavan tavoitteena on mahdol-
listaa Kruunusiltojen suunnittelukilpai-
lun voittaneen ehdotuksen mukaisen 
yksipylonisen vinoköysisillan toteutta-
minen. 

Näkymä Mischan ja Maschan aukiolta kohti Mieritzinrantaa

Kuva: WSP Finland Oy

Eri alueiden saavutettavuus Kruunuvuorenrannasta lähtevien joukkoliikennematkojen osalta vuonna 2035 aamuhuipputunnissa.

Raitiovaunuyhteys parantaa yleisesti kantakapungin saavutettavuutta joukkoliikenteellä. 

Kuva: Sito Oy / Trafix Oy 
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4 Asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen kuvaus

Yleisperustelu ja -kuvaus

Alueelle suunnitellaan uutta korkeata-
soista hyvän palvelutason joukkoliiken-
ne- ja kevyen liikenteen yhteyttä kan-
takaupungista Kruunuvuorenrantaan. 
Asemakaava mahdollistaa Kruunusil-
lat -hankkeen kahden ensimmäisen sil-
lan toteuttamisen: Kruunuvuorensilta 
Kruunuvuoren rannasta Korkeasaareen 
ja Finkensilta Korkeasaaresta Kalasata-
maan. Lisäksi asemakaavassa nykyi-
siä satama-alueita, eläintarha- ja vesi-
alueita muutetaan katualueeksi ja katu-
aukioksi. Korkeasaaren pohjoisrannal-
le muodostuu uusi korkeatasoinen ja-
lankulku- ja pyöräily-ympäristö, puisto-
mainen julkinen rantavyöhyke oleskelu-
alueineen ja aukio, joka toimii jatkossa 
eläintarhan sisääntuloaukiona. Alueel-

le sijoittuu jatkossa Korkeasaarta pal-
veleva raitiotiepysäkki. Asemakaava- ja 
asemakaavamuutosalueen pinta-ala on 
16,5 ha.

Eläintarha-alue (VE) 

Eläintarha-alue, jolle saa rakentaa mai-
semaan sopivia, arkkitehtoniselta il-
meeltään korkeatasoisia tarhausraken-
nuksia, niitä palvelevia huoltotiloja ja 
yleisönpalvelutiloja yhteensä 500 k-m2. 
Alueelle saa rakentaa yleiskaavan mu-
kaisiin maanalaisiin joukkoliikennevara-
uksiin liittyviä väyliä ja rakenteita.
 
Korkeasaaren nykyisen rantaviivan, Pa-
losaaren ja sen kannaksen sekä joukko-
liikenneyhteyden penkereen väliin jää-

vä nykyinen vesialue osoitetaan ase-
makaavassa täytettäväksi alueeksi, jol-
le voidaan laajentaa eläintarha-aluetta. 
Asemakaavamääräyksessä on huomi-
oitu varaus Laajasalon/Santahaminan 
ja Helsingin keskustan väliselle pikarai-
tiotielle, joka erkanee raitioradasta Pa-
losaaren ja Korkeasaaren pysäkin väli-
sellä osuudella ja sukeltaa kalliotunne-
liin Korkeasaaressa.

Ympäristön, rakennusten ja rakentei-
den suunnittelussa tulee ottaa huomi-
oon Korkeasaaren ja Palosaaren kult-
tuurihistoriallisesti arvokas ympäristö.
 

Joukkoliikenneyhteys ja rannan puistomainen alue Mieritzinrannassa

Kuva: WSP Finland Oy
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Vesialue, jolle saa rakentaa kau-
punkikuvallisesti laadukkaan jalan-
kulku-, pyöräily- ja joukkoliikenne-
sillan (W-1)
  
Asemakaava määrittää sillan liikenne-
muodoiksi joukkoliikenteen sekä jalan-
kulun ja pyöräilyn. Asemakaavamäärä-
ys ei salli ajoneuvoliikennettä sillalla. 

Sillan rakenteiden tulee olla ilmeeltään 
keveitä ja huolellisesti viimeisteltyjä. 
Sillan kaiteiden, valaisinten ja johdin-
pylväiden ulkonäköön ja sekä sillan ala-
puolisten rakenteiden ilmeeseen tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. Jotta sil-
lan kannelle saadaan myös jalankulki-
joille ja pyöräilijöille miellyttävää ja hou-
kuttelevaa katuympäristöä, tulee sillan 
olla pintamateriaaleiltaan kaupunkiku-
vallisesti laadukas. Asemakaavan mah-
dollistama silta on tarkoitus toteuttaa 
sillasta käydyn arkkitehtuurikilpailun 
voittaneen ehdotuksen laadulliset ta-
voitteet ja detaljit huomioiden. 

Siltayhteys mahdollistaa Laajasaloon ja 
Santahaminaan uuden pelastusreitin ja 
siksi silta ja sen kannen pinta tulee to-
teuttaa siten, että se on liikennöitävis-
sä hälytysajoneuvoilla. 

Siltayhteyden kokonaispituus on noin 
1165 metriä ja sen pylonin korkeus on 
noin 135 metriä. Sillan leveys on pää-
asiassa noin 15 metriä - pylonin koh-
dalla se levenee noin 19 metriin. Sil-
lan kannen korkeustaso vaihtelee välil-
lä noin + 8.50 … + 23.50 metriä. 

Vesialue, jolle saa rakentaa kau-
punkikuvallisesti laadukkaan ja ra-
kenteiltaan huolellisesti viimeistel-
lyn jalankulku-, pyöräily- ja joukko-
liikennesillan (W-2)

Asemakaava määrittää Nihdin ja Kor-
keasaaren välisen Finkensillan liikenne-
muodoiksi joukkoliikenteen sekä jalan-
kulun ja pyöräilyn. Asemakaavamäärä-
ys ei salli ajoneuvoliikennettä sillalla. 

Sillan suunnittelussa tulee pyrkiä anta-
maan sille kevyt luonne. Kaiteiden ulko-
näön tulee olla laadukas. Asemakaavan 
mahdollistama silta on tarkoitus toteut-
taa sillasta käydyn arkkitehtuurikilpai-
lun voittaneen ehdotuksen laadulliset 
tavoitteet ja detaljit huomioiden.

Sillan alikulkukorkeuden tulee 20 met-
rin matkalla olla vähintään 7 metriä. Sil-
tayhteyden pituus on noin 250 metriä ja 
alueelle suunnitellun sillan leveys noin 
17 metriä.

Puisto (VP) ja Lähivirkistysalue (VL)

Kruunuvuorenrannassa asemakaava-
alueeseen kuuluu pienet viheralueet 
katualueen molemmin puolin. Näille 
alueille saa sijoittaa sillan teknisiä ra-
kenteita, mikäli niille varattu katualue 
ei ole jatkosuunnittelussa riittävä. Lä-
hivirkistysalueelle on merkitty Kruunu-
vuoren alla sijaitseviin vanhoihin öljy-
luoliin liittyvä säilytettävä luolan sisään-
käynti (ss). Alueet liittyvät Kruunuvuo-
ren asemakaavan viheralueisiin. 

Virkistysalue (V/s-1)

Siltalinjauksen alueelle sijoittuva Nimis-
mies -luoto on merkitty asemakaavaan 
merkinnällä Virkistysalue. Lintujen pe-
sinnän kannalta arvokas luoto, jolla ym-
päristö on säilytettävä.

Katualueet 

Korkeasaaren pohjoisrannalla (vp/w)

Raitiotien ja Mustikkamaansalmen väli-
nen vyöhyke on jalankululle varattu ka-
tualueen osa, jonka rajaus on likimää-
räinen. Alueesta on rakennettava puis-
tomainen, yhtenäinen ja maisemaan 
sekä arvokkaaseen kulttuuriympäris-
töön sopiva korkeatasoinen kokonai-
suus, joka sisältää vesialuetta, luonte-
via oleskelupaikkoja sekä paikkoja, jois-
sa vedenpinta on helposti saavutetta-
vissa.

Kruunuvuorenrannassa (b)

Katualueelle ja sen alle saa tarvittaes-
sa rakentaa sillan vaatimia huoltoa ja 
tekniikkaa palvelevia tiloja, jotka tulee 
suunnitella siten, että ne materiaalien 
ja värityksen suhteen sopivat ympäris-
töönsä. 

Kruunuvuorensillan molemmissa päis-
sä tulee olla sillan alittavat jalankulku- ja 
pyöräilyreitit, jotka mahdollistavat alu-
eiden rantareittien jatkuvuuden. Sillan 
alapuoliset katualueet tulee toteuttaa 
alueelle tehtävien yhtenäisten suunni-
telmien mukaisesti. 

Näkymä Palosaaresta Kruunuvuorenrantaan

Kuva: WSP Finland Oy
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Korkeasaaren silta (a), (pp/h)

Osa jo rakennetusta Korkeasaaren sil-
lasta sijaitsee asemakaava-alueella. 
Asemakaavassa nro 10880 olevat sil-
taa koskevat asemakaavamääräykset 
on katsottu tarkoituksenmukaisiksi jät-
tää voimaan myös uudella asemakaa-
va-alueella. 

Liikenne

Kruunusillat on kolmen sillan muodos-
tama kokonaisuus, joista kaksi sijoittuu 
tämän asemakaavan alueelle: Finken-
silta Nihdin ja Korkeasaaren välillä se-
kä Kruunuvuorensilta Korkeasaaren ja 
Kruunuvuorenrannan välillä. Kruunusil-
lat on osa Laajasalon raitiotieyhteyttä ja 
se mahdollistaa nopean raitiotie-, pyö-
räily- ja jalankulkuyhteyden Laajasalos-
ta kantakaupunkiin.

Finkensilta
Raitiotie on sijoitettu sillan keskelle ja 
pyörätie raitiotien pohjoispuolelle. Ja-
lankulku on reittien sujuvuuden vuok-
si sekä sillan etelä- että pohjoisreunalla. 

Korkeasaari
Raitiovaunupysäkki on sijoitettu Fin-
kensillan ja huoltoliikenneyhteyden vä-
liselle osuudelle. Pyörätie on Korkea-
saaressa raitiovaunupysäkkien sekä tu-
levan sisäänkäyntirakennuksen jalan-
kulkuvirtojen vuoksi saaren pohjoisreu-
nalla. Korkeasaaren huoltoliikenne kul-
kee myös jatkossa Mustikkamaan kaut-
ta eläintarhaan. Eri liikennemuodot ris-
teävät pysäkin itäpuolella, kohdassa, 
jossa kaikkien nopeudet ovat pienim-
millään.  

Kruunuvuorensilta
Raitiovaunu kulkee omilla kaistoillaan 
sillan pohjoisreunassa. Kaistat on ero-
teltu muusta liikenteestä ja niillä on 
huomioitu pelastukseen tarvittavat eva-
kuointitilat. Kaltevuudet suunnitellaan 
esteettömyyden erikoistason mukaan 
kaikille liikennemuodoille soveltuviksi.

Pyörätielle on varattu kolmen metrin 
osa raitiotien eteläpuolella. Pyörätie on 
eroteltu raitiovaunukaistoista erotus-
kaistalla, johon on sijoitettu aita/aidan 
kaltainen rakenne, joka mm. estää pyö-
räilijän tahattoman suistumisen raitio-

vaunukaistalle.

Jalankulkuun on varattu kahden met-
rin kaista ja se on erotettu materiaalein 
pyörätiestä.
Sillan käyttö on sallittu pelastusliiken-
teelle ja silta on mitoitettu kauttaaltaan 
pelastusajoneuvon kestäväksi.
 
Sillalla varaudutaan keskustan ja Laaja-
salon väliseen pikaraitiotiehen, joka er-
kanee asemakaavan linjauksesta Kor-
keasaaren pysäkin ja Palosaaren väli-
sellä osuudella.

Esteettömyys 

Kaava-alueeseen sisältyvät katu- ja sil-
ta-alueet suunnitellaan esteettömyy-
den erikoistason vaatimukset täyttä-
viksi. 

Suojelukohteet

Korkeasaari, Palosaari ja niitä välittö-
mästi ympäröivät vesialueet sisälty-
vät valtakunnallisesti arvokkaiden ra-
kennettujen kulttuuriympäristöjen lu-
etteloon (Kansanpuistot Korkeasaa-
ri ja Seurasaari, RKY 2009). Eläintar-
ha-aluetta ja Mieritzinrannan katualu-
een osaa koskevat asemakaavamäärä-
ykset sisältävät määräyksen arvokkaan 
rakennetun kulttuuriympäristön huo-
mioimisesta. Varsinaiselle Korkeasaa-
ren ja Palosaaren alueelle on tarkoitus 
valmistella kansanpuiston arvot turvaa-
va erillinen asemakaava.

Asemakaava-alueella on kesällä 2014 
tehty yhteistyössä Museoviraston 
kanssa viistokaikuluotaukset sekä luo-
tausaineiston arkeologinen tulkinta 
ja löydettyjen kohteiden tarkastukset 
(Helsinki Kruunusillat rakennushanke, 
Arkeolginen vedenalaisinventointi, Pin-
tafilmi 28.7.2014). Korkeasaaren poh-
joisrantaa koskevaan kaavamääräyk-
seen on lisätty vedenalaista kulttuuri-
ympäristöä koskeva määräys: Alueella 
sijaitsee vedenalaisia kulttuuriperintö-
kohteita. Aluetta koskevista suunnitel-
mista ja toimenpiteistä on neuvoteltava 
Museoviraston kanssa. Inventoinnin ra-
portti on liitetty selostuksessa asema-
kaavaa koskevaan materiaaliin. 

Maaperän rakennettavuus, pohja-
rakentaminen ja pilaantuneisuuden 
kunnostaminen

Nihdin puolella vanhoja laituriraken-
teita joudutaan purkamaan sillan tuki-
muurin kohdalta, mikä lisää rakentami-
sen vaativuutta. Korkeasaari on raken-
nettavuudeltaan hyvä, mutta jyrkkäpiir-
teinen kalliomaasto tuo vaativuutta ra-
kentamiseen.

Merialueella sillan tuet tulevat perus-
tettavaksi tukipaaluilla ja Korkeasaaren, 
Palosaaren ja Kruunuvuoren maa-alu-
eilla silta perustetaan kallionvaraisesti. 

Alueen maaperä Nihdissä edellyttää 
rakentamisen yhteydessä pilaantunei-
suuden lisäselvityksiä sekä alueelta ra-
kentamisen vuoksi kaivettavan pilaan-
tuneen maa-aineksen sijoittamista asi-
anmukaisesti. Sillan rakentaminen ei ai-
heuta sinänsä maaperän puhdistamis-
tarvetta. Asemakaavassa on maaperän 
pilaantuneisuuden selvittämistä ja puh-
distamista koskeva määräys.

Siltasuunnittelualueella on kauttaaltaan 
täydennetty meren pohjasedimenttien 
haitta-ainetutkimuksia kesällä 2014. 
Tutkimuksia on tehty ulottamalla näyt-
teenotto myös syvempiin kerroksiin. 
Lähes kaikissa tutkimuspisteissä on 
todettu vähintään ympäristöministeri-
ön ruoppaus- ja läjitysohjeen laatukri-
teeritason 1 ylittäviä pitoisuuksia hait-
ta-aineita. tason Taso 2 ylityksiä todet-
tiin etupäässä pintakerroksissa, ylityk-
siä ei todettu 1,5 metriä syvemmällä. 
Merenpohjasedimentit sisältävät hait-
ta-aineita siten, että niiden vaikutus on 
otettava huomioon rakentamisen yh-
teydessä. Alueelta mahdollisesti pois-
tettavat haitta-aineita sisältävät meren 
pohjasedimentit on todennäköisesti ai-
nakin osittain sijoitettava muualle, kuin 
meriläjitysalueille. Massojen sijoittami-
nen ja rakentamisen aikaisten vaikutus-
ten hallinta edellyttää jatkoselvitystä - 
suunnittelua ja varautumista. Asema-
kaavassa on meren pohjasedimenttejä 
koskeva määräys. 

Vesistöolosuhteet ja kalasto

Kruunuvuorenselän vesistöolosuhtei-
ta on selvitetty vuonna 2013 ympä-
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ristövaikutusten arviointia varten mit-
taamalla virtauksia ja vedenlaatua nel-
jän kuukauden ajan neljässä mittaus-
pisteessä. Vesistöolosuhdetietoja on 
täydennetty keväällä 2014 mittaamal-
la Vanhankaupunginlahden ja Kruunu-
vuorenselän, Mustikkamaan ja Kulo-
saaren ja Mustikkamaan ja Sompasaa-
ren välisten väliset salmien poikkipin-
ta-alat ja syvyyssuhteet. Myös salmien 
virtaukset mitattiin. Tietojen perusteel-
la arvioitiin Sompasaaren salmen tule-
vien rantarakenteiden vaikutusta Van-
hankaupunginlahden vedenvaihtoon. 
Sompasaaren uusittava ranta-alue ei 
kuulu Kruunuvuorensillan asemakaava-
alueeseen, mutta hankkeen vesistövai-
kutuksia kohdistuu osin samoille alueil-
le kuin silta-hankkeella. Sompasaaren 
muutokset eivät aiheuta haittaa Van-
taanjoen veden virtauksille. Meriveden 
pääsyn varmistaminen Vanhankaupun-
ginlahdelle arvioitiin tärkeäksi. 

YVA vaiheessa on arvioitu sillan raken-
tamisen vaikutuksia vesistöön. Siltara-
kenteiden kaventavat vaikutukset ovat 
noin viiden prosentin suuruusluokkaa. 
Kruunuvuoren ja korkeasaaren välisen 
sillan vaikutukset virtauksiin on alusta-
vasti arvioitu vähäisiksi, sillä vesialue 
on suuri verrattuna poikkipinta-alan 
muutokseen ja vedenvaihtuvuus on hy-
vä. Korkeasaaren ja Sompasaaren väli-
sen sillan haitalliset vaikutukset arvioi-
tiin suuremmiksi, sillä alueella on mitat-
tu ajoittain suuria virtauksia ja salmi on 
nykyiselläänkin jo kapea. Korkeasaaren 
ja Palosaaren välinen penkereen vaiku-
tukset Mustikkamaansalmen virtauk-
siin on arvioitu vähäisiksi. 

Kesällä 2014 aloitetussa selvitystyös-
sä on tutkittu mallintamalla sitä, kuin-
ka Kruunuvuorenrannan joukkoliiken-
neyhteyden asemakaavan mahdollis-
tama raitiotieliikenteen siltayhteys vai-
kuttaa veden vaihtuvuuteen, virtausno-
peuteen sekä veden suolapitoisuuteen. 
Mallinnus tehtiin merialueelle Vanhan-
kaupunginlahden pohjukasta Suomen-
linnan ulkopuolelle. Tavoitteena oli kat-
taa koko se alue, jolle vaikutusten laa-
jimmillaan voidaan olettaa ulottuvan. 
Tarkasteluissa olivat mukana skenaari-
ot: nykytilanne, Sompasaaren asema-
kaavan mukainen tilanne sekä Sompa-
saaren asemakaavan tilanne ja siltojen 
rakenteet. 

Meriveden pinnankorkeus pysyi kaikis-
sa mallinnetuissa skenaariossa stabiili-
na, pinnankorkeudessa ei havaittu mer-
kittäviä muutoksia Vanhankaupungin-
lahdella eikä myöskään muualla lasken-
tahilan alueella.
 
Muutosten todettiin nostavan hetkel-
lisiä virtausnopeuksia salmissa, mut-
ta vaikutukset virtaamaan ja näin ollen 
Vanhankaupunginlahden vedenvaih-
toon ovat vähäisiä. Salmien pienenty-
neet poikkipinta-alat eivät aiheuta mer-
kittävää padotusta ulosvirtaukseen tai 
sisäänvirtaukseen, mikä näkyi mallin-
nustuloksissa myös pinnankorkeuksi-
en pysymisenä stabiilina Vanhankau-
punginlahdella ja myös salmien ulko-
puolella. 

Rakenteiden vaikutukset suolapitoisuu-
teen tulevat esiin pääasiassa muokatta-
vien salmien alueella. Muutokset ovat 
kuitenkin alueen luonnolliseen pitoi-
suuden vaihteluun verrattuna vähäisiä 
ollen tyypillisesti välillä ±0,2 ‰ ja het-
kellisesti suurimmillaankin alle ±0,5 ‰ 
absoluuttisina suolapitoisuuksina. Sil-
lan asemakaavan skenaariossa havai-
taan suolapitoisuuden alenemista Kor-
keasaaren ja Mustikkamaan välisessä 
salmessa Korkeasaaren pohjoisosan 
täytön vaikutuksesta. Siltojen raken-
teilla ei ole havaittavia vaikutuksia suo-
lapitoisuuksiin.

Käynnissä oleva mallinnustyö jatkuu, 
tulokset tarkentuvat ja ne otetaan huo-
mioon sillan jatkosuunnittelussa. 

Sompasaarensalmen kohdalla nykyi-
nen kalaväylä on kapea. Kalaväylän siir-
täminen ja maanmittaustoimitus ovat 
mahdollisesti tarpeen. Sillan suunnit-
telussa on tarpeen kiinnittää huomio-
ta kalojen nousun turvaamiseen. Ase-
makaavassa on veden vaihtuvuuden ja 
kalaväylän toiminnan turvaamista kos-
keva määräys. 

Linnusto

Alueella muuttavan ja levähtävä lin-
nusto kartoitettiin erillisselvityksenä 
osana YVA-prosessia keväällä ja syk-
syllä 2011. Muita linnustovaikutukset 
arvioitiin YYA-arviointivaiheessa. Tule-
va silta saattaa aiheuttaa lintujen tör-

mäyksiä siltarakenteisiin. Sillan alueel-
la ei ole havaittu suuria määriä Vanhan-
kaupunginlahdelta ruokailemaan lentä-
viä lintuja, vaan selvitysten perusteel-
la linnut ovat suurelta osalta lähiympä-
ristössä pesivää linnustoa. Vaikutuk-
set lintujen pesimäluotoihin painottu-
vat varsinkin rakentamisen aikaisiin häi-
riöihin. Liikenne ja melu saatavat kui-
tenkin heikentää luotojen soveltuvuut-
ta lokkiyhdyskuntien pesintään. Liiken-
ne ja melu saatavat kuitenkin heiken-
tää luotojen soveltuvuutta lokkiyhdys-
kuntien pesintään. 

Siltalinjauksen alueelle sijoittuva Nimis-
mies -luoto on merkitty asemakaavaan 
lintujen pesinnän kannalta arvokkaak-
si luodoksi, jolla ympäristö on säilytet-
tävä.

Melu 
  
Sillan tulevan liikenteen melua on arvi-
oitu YVA-prosessin aikana.  Tarkaste-
luajankohta on vuosi 2035 ja ajankoh-
dan mukaiset ennustetut liikennemää-
rät. Mallinnuksessa otettiin huomioon 
kaikki ympäristön tunnistetut meluläh-
teet. Melutilannetta on verrattu vuo-
den 2035 tilanteessa vaihtoehtoon, 
jossa Kruunuvuorenselän ylittävää rai-
tioliikenteen siltaa ei lainkaan toteutet-
taisi, nk. 0-vaihtoehto. Raitioliikenteen 
lähtömelutasot ovat pienehköjä. Ase-
makaava-alueella ja sen välittömässä 
läheisyydessä raitioliikenteestä aiheu-
tuvat melutasot kasvavat hieman Kala-
sataman eteläosissa ja Korkeasaaressa. 
Korkeasaaren kohdalla ohjearvot ylittä-
vä vyöhyke ei ulotu saaren ulkoilualueil-
le. 45 dB ylittävä vyöhyke laajenee hie-
man. Myös Mustikkamaan eteläosissa 
melutasot kasvavat hieman, mutta py-
syvät alle 50 dB tasolla. 

Kruunuvuorensillan kohdalla meluvai-
kutukset ympäristöön ovat vähäisem-
mät, sillä silta on korkea ja sen raken-
teet suojaavat raitioliikenteen melulta. 
Kruunuvuoren alueella melutasot kas-
vavat 0-vaihtoehtoon verrattuna sel-
vimmin aivan sillan rantautumiskoh-
dassa, jossa liikennemäärät ilman sil-
taa olisivat vähäiset. 

Korkeasaaren ja Palosaaren alueen jat-
kosuunnittelussa ja radan toteutus-
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suunnittelussa tulee kiinnittää huomi-
ota riittävään raitioliikenteen melun ja 
runkoäänten torjuntaan myös eläintar-
han mahdollisten erityistarpeiden kan-
nalta. Melun torjunnan suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon myös radan lä-
himmät asuinrakennukset.

Tuulisuus ja lumiolosuhteet

Tuulen vaikutuksia asemakaavamuu-
toksen mukaisten siltojen olosuhteisiin 
on tarkasteltu YVA-prosessin aikana. 
Tuuli vaikuttaa liikenneturvallisuuteen 
ja ulkona liikkuvien ihmisten viihtyisyy-
teen. Tuuli voi myös kinostaa lunta ra-
kenteisiin ja pudottaa rakenteisiin ker-
tynyttä jäätä ja lunta. Ilman tuulikaiteita 
vaarallisia yli 23 m/s puuskia esiintyisi 
noin 7 tuntia vuodessa ja täysin tyyniä 

siltakannella oleiluun sopivia hetkiä oli-
si tuulitilaston mukaan vain 1,5 % ajas-
ta kesäkaudella. Tavoitteena on mah-
dollistaa jalankulku ja pyöräily läpi vuo-
den, joten sillan varautuminen tuulikai-
teilla on tarpeen. Tuulisuusolot ja huol-
totarpeet tulee ottaa huomioon sillan 
jatkosuunnittelussa. 
Raitioliikenteen sulkemiselle kovissa 
tuulioloissa ei ole olemassa vakiintu-
nutta käytäntöä ja ohjeita. Alustavis-
sa tarkasteluissa on arvioitu, että sillan 
sulkeminen kovan tuulen vuoksi olisi 
tarpeen keskimäärin noin kerran nel-
jässä vuodessa. 
   

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokoukses-
saan 14.4.2010 esittää koko siltayhtey-

den nimeksi Kruunusillat–Kronbroarna 
sekä Kruunuvuorenrannan ja Korkea-
saaren välisen sillan nimeksi Kruunu-
vuorensilta–Kronbergsbron.

Kokouksissaan 11.6. ja 8.10.2014 ni-
mistötoimikunta esitti Korkeasaaren 
alueelle eläintarhan historiaan viittaavia 
nimiä: Korkeasaaren pohjoisrannan ja 
Palosaaren kautta kulkevan katualueen 
nimeksi Mieritzinranta-Mieritzstranden 
Korkeasaaressa vaikuttaneen arkkiteh-
ti Frithiof Mieritzin mukaan; Korkea-
saaren sisäänkäyntiaukion nimeksi Mi-
schan ja Maschan aukio - Mischas och 
Maschas plats eläinkokoelman alkusy-
säyksenä olleiden karhunpentujen mu-
kaan; Korkeasaaren ja Sompasaaren 
välisen sillan nimeksi Finkensilta - Fin-
kes bro Finke-nimisen, eläintarhan en-
simmäisiin eläimiin kuuluneen jääkar-
hun mukaan.

Talvinen näkymä Kruunuvuorenrannasta sillan ali kohti Korkeasaarta

Kuva: WSP Finland Oy

Näkymä Vanhankaupunginkoskelta

Kuva: WSP Finland Oy
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5 Asemakaavan toteuttamisen 
vaikutukset

Yleistä

Asemakaavan toteuttamisen vaikutuk-
sia on arvioitu osana Laajasalon raide-
liikenteen vaihtoehtojen ympäristövai-
kutusten arviointiselostusta. Uuden-
maan ELY -keskuksen 24.6.2009 pää-
töksen mukaisesti hankkeesta on to-
teutettu tarveharkintainen ympäristö-
vaikutusten arviointi (YVA). Ympäristö-
vaikutusten arviointiohjelma laadittiin 
vuonna 2010 ja se oli nähtävillä 13.9. 
- 12.11.2010. Yhteysviranomainen an-
toi lausuntonsa arviointiohjelmasta 
3.12.2010. Lausuntojen ja mielipiteiden 
perusteella selvitettäviin vaihtoehtoihin 
lisättiin Köysirata ja ajoneuvoliikenteen 
sisältävä siltavaihtoehto. Ympäristövai-
kutusten arviointiselostus oli nähtävillä 
5.5. - 2.7.2014. Ympäristövaikutusten 
arviointi on valmistunut 3.9.2014, kun 
kaupunkisuunnitteluvirasto on saanut 
siitä yhteysviranomaisen lausunnon. 
Yhteysviranomaisen lausunto on ase-
makaavaselostuksen liitteenä. 

Asemakaava tukeutuu ympäristövaiku-
tusten arvioinnissa laadittuihin selvityk-
siin ja sen osana tehtyihin vaikutusten 
arviointeihin. 

Vaikutukset yhdyskuntarakentee-
seen ja rakennettuun ympäristöön 

Asemakaava toteuttaa Helsingin kau-
pungin strategiaa, jonka mukaan kau-
pungin toiminnallista eheyttä vahviste-
taan sekä rakentamalla uusia kaupun-
ginosia että tiivistämällä nykyistä kau-
punkirakennetta joukkoliikenneyhteyk-
sien varteen. 

Uusi siltayhteys liittää Kruunuvuoren-
rannan Lauttasaaren tavoin osaksi me-
rellistä kaupunkiympäristöä. Silta yh-
distää kaupunginosia toisiinsa ja koros-
taa Helsingin niemen roolia kaupunki-
seudun keskustana. Samalla siltayhte-
ys korostaa koko Helsingin merellisyyt-
tä ja kaupunkilaisten suhdetta mereen 
ja sen kokemiseen. 

Kruunuvuorenrannan haluttavuus 
asuinalueena kasvaa huomattavasti, 
kun alueelle voidaan taata toimiva ja 
nopea joukkoliikenneyhteys sekä mah-
dollisimman suora pyöräily- ja jalankul-
kuyhteys kantakaupunkiin. 

Korkeasaaren eläintarhan saavutetta-
vuus paranee huomattavasti. Tämä an-

taa edellytyksiä kasvattaa Korkeasaa-
ren kävijämääriä nykyisestä merkittä-
västi, yhdistämällä saaren kantakau-
pungin raitiovaunuverkkoon ja lyhentä-
mällä huomattavasti matka-aikaa kes-
kustasta ja Kalasatamasta. Asemakaa-
van julkinen sisäänkäyntiaukio Korkea-
saaren pohjoisrannalla tarjoaa mah-
dollisuuden kehittää eläintarhan si-
säänkäynnistä avoin, viihtyisä ja hou-
kutteleva kaupunkitila. Korkeasaareen 
on mahdollista kehittää lisää palvelui-
ta ja parantaa alueen monikäyttöisyyttä 
ja ympärivuotista käyttöä. Asemakaa-
va mahdollistaa myös eläintarhan laa-
jentamisen uudelle alueelle. Kun eläin-
tarha muuttuu uuden katualueen myö-
tä ympäristöstään irrallisesta saaresta 
osaksi kaupunkirakennetta, pitää eläin-
tarha-alueen ja julkisen alueen välil-
le rakentaa aita estämään ihmisten ja 
luonnonvaraisten eläinten asiaton pää-
sy eläintarha-alueelle. 

Vaikutukset maisemaan ja kaupun-
kikuvaan 

Maisema ja kaupunkikuva muuttuvat 
joukkoliikenneyhteyden rakentamisen 

Näkymä Koirasaarista kohti Kruunuvuorenselkää

Kuva: WSP Finland Oy
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Sillan vaikutus maisemassa

Kuva: WSP Finland Oy

myötä. Nihdin ja Korkeasaaren alueil-
la vaikutukset ovat lähinnä paikallisia, 
mutta erityisesti Kruunuvuorenselän ja 
Sompasaarensalmen alueella siltojen 
vaikutukset ovat merkittäviä. Kruunu-
vuorensillan vaikutukset ulottuvat laa-
jalle alueelle avoimen maisematilan ja 
siltarakenteiden suuren mittakaavan ta-
kia. Joidenkin maisemallisten muutos-
ten voidaan katsoa heikentävän viihty-
vyyttä tai maiseman arvoja. 

Nihdin ja Korkeasaaren välinen Finken-
silta muuttaa merellistä maisemaa ja 
kaupunkikuvaa erityisesti Katajanokan, 
Kruununhaan, Tervasaaren ja pohjoi-

sesta Mustikkamaan suunnilta tarkas-
teltuna. 

Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan 
välisellä sillalla on merkittävä vaikutus 
Helsingin merelliseen maisemaan. Sil-
ta ja sen korkea pyloni (135 m) näky-
vät laajalti Kruunuvuorenselälle ja si-
tä reunustaville rannoille. Useimmilta 
rantojen tarkastelusuunnilta katsottuna 
Kruunuvuorensillan korkeimmat raken-
teet jäävät yli kilometrin päähän, mut-
ta erityisesti pylonin huippu näkyy laa-
jasti ympäröiville vesialueelle sekä avoi-
meen maastoon. Sillan kansi (paksuus 
noin 2,5 metriä, korkeus merenpinnasta 

n. 20-25 metriä) ja sen alapuoliset tuki-
rakenteet näkyvät pääasiassa vain lähei-
sille vesialueille ja lähemmille rannoille. 
Sillan suunnittelukilpailun tavoitteiden 
mukaisesti toteutuksen lähtökohtana 
on silta, joka suhtautuu maisemaan 
pääosin alisteisesti, mutta voi korkea-
tasoisesti suunniteltuna ja rakennettu-
na luoda alueelle vahvan identiteetti-
tekijän. Kruunuvuorensillan kaltainen 
maamerkki voi muodostua koko kau-
pungille tunnusomaiseksi. Lisäksi uu-
si silta mahdollistaa kaupungin katso-
misen uudesta paikasta ja avaa uusia 
näköaloja merelliseen Helsinkiin ja sen 
kokemiseen. Sillan käyttäjien maisema-
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Näkymä Kulosaaresta

Kuva: WSP Finland Oy

Näkymä Katajanokan kärjestä

Kuva: WSP Finland Oy
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kokemukseen pyritään luomaan mah-
dollisimman hyvät edellytykset.  
Sillan näkyvyyttä sekä sen suhdetta 
maisemaan on tutkittu laajasti selos-
tuksen liitteenä olevassa näkymäana-
lyysissä (Kruunusillat - näkymäanalyy-
si, WSP Finland 2014). 

Korkeasaaren ja Palosaaren alueella 
pengerryksellä on merkittäviä paikalli-
sia maisemallisia vaikutuksia Mustik-
kamaan suunnasta ja Korkeasaaresta 
itsestään tarkasteltuna. Osa luonnon-
kaltaista ranta-aluetta Korkeasaaressa 
muuttuu rakennetuksi katu- ja aukio-
alueeksi. Mustikkamaansalmi kapenee 
ja sen etelärannasta tulee aikaisempaa 
selkeämmin puistomaista ympäristöä. 

Vaikutukset kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaisiin kohteisiin

Joukkoliikenneyhteyden rakentami-
nen vaikuttaa Korkeasaaren valtakun-
nallisesti arvokkaaseen rakennettuun 
kulttuuriympäristöön (RKY 2009). Vai-
kutukset kohdistuvat kuitenkin suurel-
ta osin varsinaisen Korkeasaaren alu-
een ulkopuolelle, nykyiselle sisääntulo-

alueelle, huoltovyöhykkeelle ja karan-
teenialueelle sekä vesialueelle. Uusi-
en katualueiden paikalla ei ole raken-
nuksia tai merkittäviä kansanpuiston 
aikaisia ympäristöjä. Uudet siltayhtey-
det myös parantavat kansanpuistoym-
päristön saavutettavuutta huomatta-
vasti. Kielteisiä maisemallisia vaikutuk-
sia voidaan pienentää ranta-alueen laa-
dukkaalla suunnittelulla, mihin asema-
kaava ohjaa. Pengerretyn alueen kor-
keusasemaa on suunniteltu niin, että 
Korkeasaaren metsäinen profiili maise-
massa säilyy edelleen maisemassa hal-
litsevana. 

Korkeasaaren pohjoisrannan alueella 
uusien rantatäyttöalueiden vaikutus-
piirissä on vedenalaisen kulttuuriperin-
nön kohteita, jotka tulee ottaa huomi-
oon alueen jatkosuunnittelussa. 

Suomenlinna on luonteeltaan merilin-
noitus, joka on perustettu mereltä tu-
levaa uhkaa vasten. Sillalla ei ole mer-
kittävää vaikutusta maailmanperintö-
kohteen arvon kannalta oleellisimpaan, 
avomeren puoleiseen näkymään. Kruu-
nuvuorenselän maisemassa sillalla on 
merkittävä vaikutus ja erityisesti kor-

kea pyloni vinoköysineen näkyy myös 
Suomenlinnan pohjoisrannalle. Kruu-
nuvuorenselän maisema on kuitenkin 
merilinnoituksen kannalta taustakuvaa, 
joka on Suomenlinnan rakentamisen 
jälkeen ollut jatkuvassa muutoksessa 
kun alueelle on rakennettu kaupunkia 
kirkkoineen, kerrostaloineen ja piippui-
neen. Sillasta ei muodostu Suomen-
linnasta tarkasteltuna Kruunuvuoren-
selkää hallitsevaa elementtiä, sillä etäi-
syys rannalta pyloniin ja vinoköysiin on 
noin kolme kilometriä. Myöskään näky-
mä Kulosaareen ei esty. Asemakaava-
alue ja suunniteltu joukkoliikenneyhte-
ys sijoittuvat kokonaisuudessaan Suo-
menlinnan Unesco-maailmanperintö-
kohteen nimeämisen yhteydessä mää-
ritellyn suojavyöhykkeen (Buffer Zone) 
ulkopuolelle.

Vaikutukset luontoon

Asemakaavan mahdollistaman sillan 
käytönaikaiset vaikutukset linnustoon 
ovat lähinnä satunnainen törmäysvaa-
ra siltarakenteisiin. Siltarakenteet sijoit-
tuisivat lähelle pesimäluotoja, jolloin 
häiriöt ovat suurimmillaan rakentami-

Mischan ja Maschan aukio, Finkensilta ja Korkeasaarensilta

Kuva: WSP Finland Oy
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Näkymä Suomenlinnasta kohti itäistä kantakaupunkia

Kuva: WSP Finland Oy

sen aikana. Liikenne ja melu saattavat 
kuitenkin jossain määrin heikentää luo-
tojen soveltuvuutta lokkiyhdyskuntien 
pesintään verrattuna nykytilaan, jossa 
luodot ovat keskellä Kruunuvuoren sel-
kää vain vesiliikenteen häiriöiden vai-
kutuspiirissä. 
 
Asemakaavan toteutuminen ei aiheu-
ta haittaa todetuille lepakoiden esiinty-
misalueille. 

Sillan vaikutukset vesistöön ovat var-
sin pienet Kruunuvuorenselän alueel-
la. YVA:n yhteydessä vaikutukset vesi-
alueella on arvioitu kokonaisuudessaan 
kohtalaisiksi, Korkeasaaren ja Sompa-
saaren virtausolosuhteiden ja kapean 
kalaväylän takia. Vaikutusten ei ole ar-
vioitu ulottuvan Vanhankaupunginlah-
den Natura-alueelle.

Uuden joukkoliikenneyhteyden linja-
us on pyritty sijoittamaan Kruunuvuo-
ren arvokkaaseen maisemakokonai-
suuteen alisteisesti. Uusi yhteyttä var-
ten rakennettava silta sekä katu-alueet 
eivät heikennä Kruunuvuoren asemaa 
maisemaa hallitsevana maamerkkinä. 

Mallinnuksella saadut tulokset viittaa-
vat varsin pieniin vesistövaikutuksiin. 
Vaikutukset ovat suurimmillaan salmis-
sa, joissa rakentaminen kasvattaa het-
kellisiä virtausnopeuksia. Vanhankau-

pungin lahdelle ulottuvia merkittäviä 
vesistövaikutuksia ei ole havaittu.   
Hankkeella on vaikutuksia kalaväylään 
Sompasaaren ja Korkeasaaren välillä. 
Sompasaaren salmessa on vesialueel-
le kohdistuvan Sompasaaren asema-
kaavan mukaisen rantarakentamisen 
vuoksi mahdollisesti tarpeen siirtää ka-
laväylää ja tehdä maanmittaustoimi-
tus. Korkeasaaren ja Nihdin välinen sil-
tahanke ja kalaväylän siirtotarve on tar-
peen selvittää samassa yhteydessä. 

Rakennustöiden seurauksena Korkea-
saaren ja Palosaaren pohjoisrantojen 
alueella nykyistä vesialuetta ja luon-
nonalueita menetetään. Korkeasaaren 
alueella vaikutukset koskevat pääosin 
tavanomaista kulttuurilajistoa. Palosaa-
ren pohjois- ja itärannan luonnontilais-
ta rantaa jää rakentamisen alle. Alueel-
la on Helsingissä vain paikoittain esiin-
tyvää suolasänkiötä lukuun ottamatta 
tavanomaisia merenrantojen kasveja ja 
pienialaisia niittylaikkuja. Korkeasaaren 
ja Palosaaren rantakasvillisuudesta ei 
selvityksissä todettu valtakunnallisesti 
tai alueellisesti uhanalaisia eikä silmäl-
läpidettäviä kasvilajeja. Tutkituilla alu-
eilla ei myöskään ole edustavia meren-
rantaniittyjä tai rantalehtoja. 

YVA-selostuksen mukaan Palosaaren 
ja Korkeasaaren maapenkereen ruop-
paus-, täyttö- ja pengerrystöiden alu-

eella pohjaeläimet tuhoutuvat, mut-
ta ruoppausalueilla pohjaeläimistö pa-
lautuu muutamassa vuodessa. Alueen 
pohjaeläinlajisto ei YVA-selvityksen pe-
rusteella poikkea muusta Helsingin me-
renlahtien pohjaeläimistöstä. 
Kaava luo edellytykset riittävälle vesis-
tö- ja kalastovaikutusten huomioon ot-
tamiselle. Asemakaavan toteuttamisel-
la ei ole todettu Vanhankaupunginlah-
den Natura- alueelle ulottuvia vesistö-
vaikutuksia.

Vaikutukset liikenteeseen 

Kaupungin strategisena tavoitteena on 
edistää kestävää liikkumista lisäämäl-
lä jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliiken-
teen osuutta liikenteestä. Kruunusillat 
luovat uuden, merellisen jalankulun ja 
pyöräilyn yhteyden Itä- ja Länsi-Hel-
singin välille. Tämä sekä uuden jouk-
koliikenneyhteyden toteuttaminen vä-
hentää henkilöautoliikenteen tarvetta ja 
vaikuttaa liikenteen aiheuttamien pääs-
töjen määrään. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa lii-
kenteellisiä vaikutuksia on arvioitu 
HSL:n ylläpitämällä HELMET-malleil-
la laskettuihin liikenne-ennusteisiin pe-
rustuen. Vertailuvaihtoehtoja on verrat-
tu nykyisen kaltaiseen perusvaihtoeh-
toon (VE 0, liityntäbussit Herttoniemen 
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Laajasalon joukkoliikennematkojen reitit vuonna 2035 aamuhuipputunissa.

Kuva: Sito Oy / Trafix Oy

metroasemalle). Liikenteelliset vaiku-
tusarviot käsittävät vaikutukset mat-
kustaja- ja liikennemääriin, matkojen 
suuntautumismuutoksiin, kulkutapa-
muutoksiin, saavutettavuusmuutoksiin 
ja liikenteen toimivuustarkasteluihin.
HELMET-mallit kuvaavat Helsingin seu-
dun työssäkäyntialuetta, johon kuulu-
vat pääkaupunkiseudun lisäksi koko 
muu Uudenmaan maakunta (ml. enti-
nen Itä-Uudenmaan maakunta) ja Rii-
himäen seutukunta. Mallit perustuvat 
pääasiassa Helsingin työssäkäyntialu-
een liikkumistutkimukseen 2007–2008, 
jossa saatiin tietoa noin 20 000 seudun 
asukkaan liikkumisesta yhden syysvuo-
rokauden aikana. Lisäksi mallien kes-
keisiä lähtötietoja ovat suunnitelmat ja 
ennusteet tulevista asukas- ja työpaik-
kamääristä ja Helsingin seudun liiken-
nejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) 
mukaiset liikenneverkon kehittämiss-
kenaariot. Liikenne-ennuste muodos-
tetaan yhdistämällä liikkumistutkimuk-
sesta saatu tieto liikkumista ohjaavista 
tekijöistä (matka-aika, etäisyys, kustan-
nus) ja maankäytön ja liikennejärjestel-
män tulevaa kehitystä koskevat tiedot.

Asemakaava-alueelle muodostuu uusi 
joukkoliikenneyhteys kantakaupungista 
Laajasaloon, joka palvelee sekä Kruu-
nuvuorenrannan että kasvavan Ylisky-
län asukkaita. Kruunusiltoja käyttävän 
Laajasalon raitiotien on arvioitu kerää-
vän lähes kaikki Laajasalosta kantakau-

punkiin suuntautuvat joukkoliikenne-
matkat, mikä tarkoittaa sillalla aamu-
huipputunnin aikana noin 3500 mat-
kustajaa keskustan suuntaan ja noin 
500 matkustajaa itään päin vuonna 
2035. Tämä vähentää Kulosaaren sillal-
la metron kuormitusta keskustan suun-
taan 2300 henkilöä (17 %) aamuhuip-
putunnissa, ja vähentää siten metron 
ylikuormittumisen riskiä.

Raitiotiesilta vähentää myös Kulosaa-
ren sillalla ruuhkasuuntaan kulkevien 
autojen määrää runsaat 150 aamuhuip-
putunnissa. Ajoneuvoliikenne vähenee 
myös Laajasalon ja Herttoniemen välil-
lä ruuhkasuuntaan noin 330 ajoneuvoa 
aamuhuipputunnissa. 

Uusi joukkoliikenneyhteys parantaa 
etenkin kantakaupungin saavutetta-
vuutta Laajasalosta. Kruunuvuorenran-
nasta katsottuna matka-ajat kantakau-
pungin alueelle lyhenevät 10–20 mi-
nuuttia verrattuna Herttoniemen kautta 
kulkevaan liityntäbussi + metro -yhtey-
teen. Myös Laajasalon saavutettavuus 
kantakaupungista paranee vastaavasti.

Uuden raitiotieyhteyden arvioidaan li-
säävän joukkoliikenteen kulkumuoto-
osuutta Kruunuvuorenrannassa ja Ylis-
kylän länsiosissa jopa 9 prosenttiyksik-
köä.
Nihdin ja Korkeasaaren välinen sil-
ta kytkee Helsingin keskustan ja Kala-

sataman alueen uudella joukkoliiken-
neyhteydellä idän suuntaan. Korkea-
saaren saavutettavuus paranee kes-
kustan suunnalta niin joukkoliikenteel-
lä kuin kävellen ja pyöräillen ja se kyt-
keytyy paremmin osaksi kantakaupun-
gin palveluverkkoa. 
Nihdin ja kantakaupungin välisen yhte-
yden linjausta ei ole vielä päätetty: kol-
men vaihtoehdon vaikutuksia tutkitaan 
ja päätös ensisijaisesta vaihtoehdosta 
on tarkoitus saada vuoden 2015 aika-
na. Mikäli raitioliikennettä ei voida lii-
kennöidä heti alusta lähtien kohti kan-
takaupunkia,
sillan raitioliikenne on mahdollista liit-
tää Nihdissä Kalasataman katuverk-
koon ja sitä kautta Kalasataman kes-
kukseen. Yhteys olemassa olevaan rai-
tiotieverkkoon järjestyy Hermannin ran-
tatien kautta.

Vaikutukset teknisen huollon jär-
jestämiseen 

Joukkoliikenneyhteyden toteuttaminen 
luo mahdollisuuden sijoittaa sen ra-
kenteisiin kaupunginosien välisiä suu-
ria yhdyskuntateknisen huollon runko-
yhteyksiä, jotka parantavat palveluiden 
käyttövarmuutta erityisesti Kruunuvuo-
renrannassa, Laajasalossa ja myös Kor-
keasaaressa. 
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Näkymä Hakaniemensillalta

 Kuva: WSP Finland Oy

Näkymä Meritullintorilta

Kuva: WSP Finland Oy

Yhdyskuntataloudelliset vaikutuk-
set

Asemakaavan toteuttamisen kustan-
nuksista laaditaan sillan hankesuunni-
telman yhteydessä erillinen kustannus-
laskenta, joka tullaan esittämään kau-
punginvaltuustolle hankepäätösehdo-
tuksen yhteydessä. 

Yleisesti voidaan todeta sillan raken-
tamisella olevan positiivisia vaikutuk-
sia Kruunuvuorenrannan imagoon se-
kä sinne rakennettavan tonttimaan hin-
taan ja edelleen alueelle toteutettavien 
asuntojen markkinoitavuuteen ja sitä 
kautta alueen rakentamisaikatauluun. 
Toimivan joukkoliikenteen ja kantakau-
pungin saavutettavuuden parantami-
sen myötä koko Laajasalon houkutte-
levuus asuinalueena kasvaa esim. kan-
takaupungissa työssäkäyville. 
Laajasalon raitiotieyhteyden kaupunki-
taloudellisista vaikutuksista laaditaan 
arviointiselvitys, jossa tutkitaan tarkem-
min Laajasalon raitiotien kaupunkita-
loudellisia vaikutuksia ratojen vaikutus-
alueella Helsingissä. Arvioinnissa keski-
tytään Helsingin kaupungille hankkees-
ta tuleviin suoriin ja epäsuoriin tuloihin. 

Selvitys valmistuu vuoden 2014 lop-
puun mennessä ja selostusta täyden-
netään tarvittaessa sen perusteella.

Vaikutukset terveellisyyteen ja tur-
vallisuuteen

Kaava luo hyvät edellytykset terveelli-
syyden ja turvallisuuden huomioon ot-
tamiselle. Asemakaavalla ei ole ihmis-
ten terveyteen tai turvallisuuteen koh-
distuvia merkittäviä negatiivisia vaiku-
tuksia. Sillan jatkosuunnittelussa ote-
taan huomioon olosuhteiden, kuten 
tuulisuuden ja lumen ja jään kertymi-
sen vaikutukset. Silloilla ja Korkeasaa-
ren rannassa kulkevan raitioliikenteen 
aiheuttama melutason nousu asema-
kaava-alueella ja sen välittömällä lähi-
vaikutusalueella on 0-vaihtoehtoon ver-
rattuna pienehkö. Raitioliikenteen me-
lu tulee huomioida lähialueiden kaava-
suunnittelussa. Raitioliikenteen melun 
ja mahdollisen tärinän torjuntaan tulee 
kiinnittää huomiota radan jatkosuunnit-
telussa. Lähialueiden asuinrakennusten 
lisäksi torjuntatoimien suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon eläintarhan mah-
dolliset erityistarpeet.  

Asemakaavan mahdollistama siltayh-
teys luo uuden pelastusajoneuvoreitin 
Laajasaloon ja Santahaminaan. Uusi 
pelastusreitti lisää saarten turvallisuut-
ta ja samalla niiden huoltovarmuus pa-
ranee huomattavasti entisestä. 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Finkensillan ja Kruunuvuorensillan ra-
kentamisaika ajoittuu arviolta noin 6 
vuodelle ja sen ruoppaus-, louhinta- ja 
täyttötöistä syntyy vaikutuksia alueen 
vesiin. Vedenalainen louhinta synnyt-
tää melua, joka saattaa karkottaa kalo-
ja tilapäisesti. Vesistötöiden vaikutuk-
siin liittyvät monet asiat, kuten työme-
netelmät ja töiden ajoittaminen, käsitel-
tävän materiaalin laatu ja raekoko sekä 
sää- ja virtausolosuhteet. 
Linnustolle voi aiheutua häiriötä ruop-
paustöistä, täytöistä sekä paalutuksen 
ja ponttiseinien rakentamisesta. Raken-
tamiseen liittyvät kuljetukset, maansiir-
totyöt ja paalutukset voivat häiritä lähi-
alueiden asukkaita, Korkeasaaren eläi-
miä ja vierailijoita sekä muita lähialu-
eella liikkuvia. Rakentaminen voi lisäksi 
haitata Kruunuvuorenselän vilkasta ve-
siliikennettä. 
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Havainnakuva Mischan ja Maschan aukion raitiotiepysäkistä 

Kuva: WSP Finland Oy

Näkymä Hotelli Tornin kattoterassilta

Kuva: WSP Finland Oy

Vaikutukset eri väestöryhmien toi-
mintamahdollisuuksiin lähiympä-
ristössä

Kruunuvuorensillan rakentamisella on 
kohtalaisia vaikutuksia Kruunuvuoren-
selän veneilymahdollisuuksiin. Uusi-
en siltojen pohjoispuolella on useiden 
yksityisten venekerhojen tai pursiseu-
rojen kotisatamia sekä liikuntaviras-
ton hallinnoimia. Näistä paikoista huo-
mattavan suuri osa on moottorivene-
paikkoja. Lisäksi vaikutusalueella toimii 
kaksi yksityistä venetelakkaa.

Sillan alittavan veneväylän kohdal-
la vaadittu 20 metrin alikulkukorkeus 
mahdollistaa jatkossakin suurimman 
osan veneistä pääsyn kotisatamiinsa. 
Koko hankkeen vaikutusalueelta on te-
keillä vesiliikenneselvitys, joka valmis-
tuu vuoden 2014 loppuun mennes-
sä. Selvityksen pohjalta tullaan tutki-
maan mahdolliset vaikutukset yksittäi-
sille suurille veneille ja mahdollisuuksi-
en mukaan ratkaisemaan niiden sijoit-
tuminen siltojen eteläpuolella sijaitse-
viin venesatamiin. 

Pursiseurojen kilpailutoimintaan silto-
jen rakentamisella on todettu olevan 
joitain vaikutuksia. Kruunuvuorenselän 
purjehdustoiminnan jatkumiseksi pyri-
tään välttämään sillan rakenteiden si-
joittaminen nykyisten väylien läheisyy-
teen sekä sijoittamalla suurimmat ra-
kenteet (kuten sillan pyloni) olemassa 
olevien luotojen (Emäntä ja Nimismies) 
keskelle. 

Siltayhteyksien rakentamisella ei ole 
suoria vaikutuksia nykyisten virkistys-
alueiden käyttöön. Uusi joukkoliiken-
neyhteys tulee näkymään Tervasaa-
reen ja erityisesti Mustikkamaan etelä-
reunalle avautuva maisema muuttuu. 
Mustikkamaan ja Korkeasaaren saa-
vutettavuus idän ja lännen suunnal-
ta paranee huomattavasti. Lisäksi Kor-
keasaareen joukkoliikenneyhteyden ja 
Mustikkamaansalmen vesialueen väli-
selle alueelle suunniteltu uusi korkea-
tasoinen puistomainen ranta-alue täy-
dentää alueen julkista virkistyspalvelu-
tarjontaa ja -reittejä. Tällä on Kalasata-
man tulevien asukkaiden kannalta mer-
kittävä positiivinen vaikutus. Uudet sil-
tayhteydet täydentävät itäisen Helsin-
gin merellistä viherreitistöä ja paranta-

vat itäisen kantakaupungin virkistys-
mahdollisuuksia. Itäiseen Helsinkiin 
syntyy uusi Seurasaarenselkää kiertä-
vän reitistön kaltainen merellinen vir-
kistysreitti, joka seurailee Korkeasaa-
ren, Mustikkamaan, Kulosaaren, Hert-
toniemenrannan ja Laajasalon rantoja. 

Siltayhteydet mahdollistavat koko kau-
pungin mittakaavassa uusia paikkoja 
merellisyyden kokemiselle. Nämä nä-
köalapaikat ovat kaikille helsinkiläisille 
sekä Helsingissä vieraileville saavutet-
tavissa. 
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6 Suunnittelun vaiheet

Vireilletulo, osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille kaupun-
gin aloitteesta. 

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille 
kaupunkisuunnitteluviraston asema-
kaavaosaston kirjeellä, jonka muka-
na lähetettiin osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma sekä asemakaavaluonnos 
(päivätty 19.5.2014).  

Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 
2014 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jär-
jestetty liitteenä olevan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. 

Asemakaavaan liittyvä yleisötilaisuus 
pidettiin Laajasalon raideliikenteen 
vaihtoehtojen ympäristövaikutusten 
arviointiin (YVA) liittyvän yleisötilaisuu-
den yhteydessä 22.5.2014. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaa-
van lähtökohtia ja tavoitteita esiteltiin 
yleisötilaisuudessa. 

Viranomaisyhteistyö 

Asemakaavan valmistelun yhteydes-
sä on tehty kiinteää yhteistyötä raken-
nusviraston ja Korkeasaaren eläintar-
han kanssa. Lisäksi yhteistyötä on teh-
ty Helsingin kaupungin kanslian, ym-
päristökeskuksen, kaupunginmuse-
on, pelastuslaitoksen, liikuntaviraston, 
Helsingin kaupungin liikennelaitoksen, 
Helsingin Satama -liikelaitoksen, Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymän, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelujen 
sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen kanssa.

Asemakaavahankkeesta on pidetty vi-
ranomaisneuvottelu 22.9.2014, jonka 
pöytäkirja on selostuksen liitteenä. 

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liitty-
en on asemakaavaosastolle saapunut 
kirjeitse 7 mielipidettä, jotka koskivat 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja 
asemakaavan muutosluonnosta. Lisäk-
si suullisia mielipiteitä on esitetty kes-
kustelutilaisuudessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
ja kaavaluonnoksesta saaduissa kirjalli-
sissa mielipiteissä tuotiin esille kriittistä 
palautetta koko hanketta kohtaan. Saa-
duista mielipiteistä muutamat kohdis-
tuivat vireillä olleen YVA -menettelyn 
ja asemakaavan valmistelun prosessi-
en suhteeseen: asemakaavoitukseen 
ryhtymisen katsottiin olevan ennenai-
kaista ja sen aloittamiseksi tulisi odot-
taa YVA -menettelyn päätöstä ja tulok-
sia. Asemakaavan toteuttamisen sel-
vityksiä pidettiin riittämättöminä mm. 
ympäristön, ihmisten elinolojen, mai-
seman, kaupunkikuvan sekä rakenne-
tun kulttuuriympäristön ja Suomenlin-
nan Unescon maailmanperintökohteen 
osalta. Sillan rakentamisen vaikutuksia 
kaava-alueen läheisyyden virkistys- ja 
veneilymahdollisuuksiin pidettiin lähin-
nä negatiivisina. Lisäksi sillan liikenteel-
lisen kapasiteetin epäiltiin olevan heik-
ko sen suuriin kustannuksiin nähden.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu 
huomioon siten, että asemakaavase-
lostusta on täydennetty sekä tehtyjen 
selvitysten että sen toteuttamisen vai-
kutusten osalta. Lisäksi selostukseen 
on lisätty runsaasti kuvamateriaalia täy-
dentämään maisemallisten ja kaupun-
kikuvallisten vaikutusten ymmärrettä-
vyyttä.
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7 Käsittelyvaiheet

Asemakaava- ja asemakaavan muutos-
ehdotus esitellään kaupunkisuunnitte-
lulautakunnalle 4.11.2014...

Helsingissä x.x.20xx

Olavi Veltheim
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KRUUNUVUORENRANNAN JOUKKOLIIKENNEYHTEYS 
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

 
 

Suunnittelualue 
 
Suunnittelualue sijaitsee Sompasaaren sal-
messa, Korkeasaaressa ja Kruunuvuorense-
lällä. Alue on Sörnäisten, Mustikkamaa-
Korkeasaaren, Kulosaaren sekä Laajasalon 
kaupunginosissa. 
 
Nykytilanne 
 
Alue on pääosin vesialuetta, mutta siihen 
kuuluu Korkeasaaren ja Palosaaren pohjois-
ranta sekä pienet osat nykyistä maa-aluetta 
Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan päis-
sä. Nihdissä alue on entistä täyttömaalle ra-
kennettua satamakenttää, Korkeasaaressa 
puistomaista eläintarhan sisääntuloaluetta ja 
eläintarhan tukitoimintojen aluetta, Kruunu-
vuorenrannassa entisen öljysataman kalli-
oista ranta-aluetta. 
 
Mitä alueelle suunnitellaan 
 
Alueelle on suunnitteilla uusi korkeatasoinen 
ja hyvän palvelutason joukkoliikenne- ja ke-
vyen liikenteen siltayhteys kantakaupungista 
Kruunuvuorenrantaan. 

 
 
Tavoitteena on parantaa Kruunuvuorenran-
nan tavoitettavuutta ja mahdollistaa keskus-
tan ja Laajasalon väliseen joukkoliikenneyh-
teyteen kuuluvan sillan toteuttaminen Kala-
satamasta Kruunuvuorenrantaan. Silta 
mahdollistaa myös Kalasataman alueen 
asukkaiden virkistysympäristön laajenemi-
sen. 
 
Suunnittelualueeseen kuuluu myös Korkea-
saaren pohjoisosaan rakennettava raitio-
vaunuille sekä jalankulkijoille ja pyöräilijöille 
varattu uusi katualue. 
 
Aloite 
 
Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta. 
 
Maanomistus 
 
Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualu-
een.  
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Kaavatilanne 
 
Asemakaava-alue on pääosin asemakaa-
voittamatonta vesialuetta. Nihdissä, Korkea-
saaressa ja Palosaaressa on voimassa 
asemakaavat vuosilta 1982, 1987, 1989 ja 
2001, joiden mukaan alueet ovat satama-, 
eläintarha- ja vesialuetta.  
 
Yleiskaava 2002:n kartalla on esitetty metro- 
tai raitiotieyhteys asemineen Katajanokalta 
Laajasaloon. Yleiskaavan selostuksessa to-
detaan seuraavaa: ”Laajasalon suunnan 
alueen maankäyttövisioon ja kaupunkira-
kenneratkaisuun liittyy tavoite tehdä aluees-
ta tehokas joukkoliikenteen merellinen kau-
punkiyksikkö - tämä edellyttää suoraa rai-
deyhteyttä alueelta Helsingin keskustaan.”  

Alue on Yleiskaava 2002:ssa virkistysalu-
etta, kaupunkipuistoa ja vesialuetta sekä 
Kruunuvuorenrannan suunnittelualuetta. Lä-
hes koko alue kuuluu Helsinkipuistona kehi-
tettävään alueeseen. Korkeasaari on kult-
tuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta arvokasta virkis-
tysaluetta. 
 
Kruunuvuorenrannan osayleiskaavassa 
suunnittelualueelle on merkitty ohjeellinen 
alueen osa, jolle saa rakentaa raitiotien. 
 
Kalasataman osayleiskaavassa alue on ka-
tualuetta ja virkistysaluetta sekä vesialuetta, 
jolle saa rakentaa sillan.  
 
Muut suunnitelmat ja päätökset 
 
Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta lin-
jasi Kruunuvuorenrannan yleiskaavoituksen 
suunnitteluohjelmasta kokouksessaan 
2.6.2005: "Alueen liikenteen perustana on 
suora raidejoukkoliikenneyhteys Helsingin 
niemelle siten, että se palvelee myös muuta 
Laajasaloa. Joukkoliikenneyhteys toteute-
taan alueen rakentamisen alkaessa 2010-
luvun alussa, jolloin se tukee joukkoliiken-

teeseen perustuvaa liikkumiskulttuuria ja te-
kee mahdolliseksi alueen joukkoliikentee-
seen perustuvan kaavoituksen. Yhteyden 
vaihtoehtoina selvitetään sekä silta- että 
tunneliratkaisua. Osayleiskaavassa varau-
dutaan keskustasta Kruunuvuorenrannan 
kautta Santahaminaan kulkevan metroyh-
teyden rakentamiseen."  

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta 
päätti 17.6.2008 esittää kaupunginhallituk-
selle, että Laajasalon ensimmäisen vaiheen 
raideyhteydeksi valittaisiin raitiotie siltayh-
teyksin Laajasalosta Korkeasaaren, Sompa-
saaren ja Kruununhaan kautta keskustaan. 

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 
12.11.2008 hyväksyä Laajasalon joukkolii-
kenteen raideratkaisun jatkovalmistelun 
pohjaksi raitiotie- ja siltavaihtoehdon välillä 
Laajasalo–Korkeasaari–Sompasaari–
Kruununhaka. Kaupunginhallitus on täytän-
töönpanopäätöksessään 17.11.2008 kehot-
tanut joukkoliikennelautakuntaa ja kaupun-
kisuunnittelulautakuntaa laatimaan hanke-
suunnitelmat ja tarpeelliset kaavat niin, että 
raitioyhteys voitaisiin toteuttaa Kruunuvuo-
renrannan rakentamisen alkuvuosina. 
 
Kaupunginhallitus päätti antaa16.9.2013 10 
vuoden investointisuunnitelman valmiste-
luun seuraavat jatkosuunnitteluohjeet: 
 

 Tavoitteena on, että aloitetaan Kruunu-
vuoren siltaratkaisun toteuttaminen 
vuonna 2017. 

 
Tehdyt selvitykset 
 
Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä: 
 

 Laajasalon joukkoliikenneyhteydestä on 
laadittu vuodesta 1999 alkaen useita 
suunnitelma- ja järjestelmätarkasteluja. 

 Kruunusiltojen suunnittelukilpailu järjes-
tettiin 1.10.2012 - 18.6.2013 ja siinä teh-
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tävänä oli suunnitella siltayhteys Kalasa-
taman Nihdistä Korkeasaaren kautta 
Kruunuvuorenrantaan. Kilpailussa on 
mukana kymmenen kansainvälisen tiimin 
11 kilpailuehdotusta, joista voittajaksi va-
likoitui ”Gemma Regalis” vinoköysisilta 

 Uudenmaan ELY -keskuksen päätöksen 
mukaisesti hankkeesta toteutetaan tar-
veharkintainen ympäristövaikutusten ar-
viointi (YVA). Ympäristövaikutusten arvi-
ointiohjelma laadittiin vuonna 2010 ja se 
oli nähtävillä 13.9. - 12.11.2010. Yhteys-
viranomainen antoi lausuntonsa arvioin-
tiohjelmasta 3.12.2010. Lausuntojen ja 
mielipiteiden perusteella selvitettäviin 
vaihtoehtoihin lisättiin Köysirata ja ajo-
neuvoliikenteen sisältävä siltavaihtoehto. 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 
on nähtävillä 5.5. - 2.7.2014. Ympäristö-
vaikutusten arviointi valmistuu syyskuus-
sa 2014. 

Vaikutusten arviointi 
 
Kruunuvuoren raideliikennevaihtoehtojen 
ympäristövaikutusten arviointi on käynnissä. 
Ympäristövaikutusten arvio toimii pohjana 
sillan asemakaavan vaikutusten arvioinnissa 
ja sitä tarkennetaan tarvittaessa yhteysvi-
ranomaiselta saatavan lausunnon edellyt-
tämällä tavalla. 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto arvioi kaavan 
valmistelun yhteydessä kaavan toteuttami-
sen vaikutuksia  
 

 yhdyskuntarakenteeseen ja rakennet-
tuun ympäristöön 

 liikenteeseen 

 maisemaan ja kaupunkikuvaan 

 luontoon 

 vesistöön ja kalastoon 

 yhdyskuntatalouteen  

 eri väestöryhmien toimintamahdollisuuk-
siin lähiympäristössä 

Kaavan valmisteluun osallistuminen 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lä-
hetetty osallisille. Kaavaluonnos ja muu 
valmisteluaineisto on esillä 19.5.–9.6.2014. 

 kaupunkisuunnitteluviraston näyttely- ja 
infokeskus Laiturilla, Narinkka 2 

 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupunginta-
lo, Pohjoisesplanadi 11–13 

 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä 
nyt").   

 
Laajasalon raideliikenteen vaihtoehtojen 
ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) liitty-
vä yleisötilaisuus pidetään 22.5.2014 klo 
18.00 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-
sakoulukatu 3. 
 
Kaavan valmistelijat ovat tavattavissa kau-
punkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mu-
kaan. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteen 
viimeistään 9.6.2014 kirjallisesti osoittee-
seen: 
 
Helsingin kaupunki, Kirjaamo,  
Kaupunkisuunnitteluvirasto,  
PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11–13) 
 
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi 
tai faksilla (09) 655 783. 
 
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti 
kaavan valmistelijalle. 
 
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö jär-
jestetään erillisin neuvotteluin. 
 
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen 
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoit-
teena on, että kaavaehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle syksyllä 2014. 
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Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan 
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viran-
omaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi 
tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.  
 
Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston 
käsiteltävänä alkuvuodesta 2015. 
 
Ketkä ovat osallisia  
 
Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 
 

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, 
asukkaat ja yritykset  

 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry 
Helka, Kallio-seura, Merihaka-seura, 
Kruununhaka-seura, Kruununhaan asu-
kasyhdistys, Katajanokkaseura, Kulosaa-
relaiset, Laajasalo-Degerö Seura, Häst-
näs ry, Suomenlinnaseura, Santahami-
na-seura, Stansvikin kyläyhdistys, Laaja-
salon pienkiinteistöyhdistys ry 

 Kipparilahden Venekerho ry, Yliskylän 
Venekerho ry, Brändö Seglare ry, Hel-
singin Työväen Pursiseura ry, Compass 
ry, Helsingin meriveneilijät ry, Merihaan 
Veneseura ry, Kartanon Venekerho ry 

 Helsingin Luonnonsuojeluyhdistys ry, 
Helsingin Polkupyöräilijät ry (HePo) 

 Helsingin Yrittäjät 

 kaupungin asiantuntijaviranomaiset ja 
liikelaitokset: kiinteistöviraston tonttiosas-
to, kiinteistöviraston tilakeskus, liikuntavi-
rasto, Korkeasaaren eläintarha, raken-
nusvirasto, ympäristökeskus, kaupun-
ginmuseo, pelastuslaitos, Helsingin Sa-
tama, Helsingin kaupungin liikennelaitos 
-liikelaitos (HKL) 

 muut asiantuntijaviranomaiset: Uuden-
maan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus, Liikennevirasto, Helsingin seu-
dun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

 

 
Mistä saa tietoa 
 
Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-palvelusta: 
www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat kar-
talla. 
 
Suunnittelusta tiedotetaan 

 kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöiden 
kirjeet lähetetään isännöitsijöille, joiden 
toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja 
asukkaille)  

 Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metro-lehdessä  

 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä 
nyt") 

 
Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka 
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston 
internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv). 
 
Kaavaa valmistelevat 
 
Projektipäällikkö Ulla Kuitunen 
(Kruunuvuorenranta) 
puhelin 310 37293 
sähköposti ulla.kuitunen(a)hel.fi 
 
Maisema-arkkitehti Jouni Heinänen 
(Kalasatama ja Korkeasaari) 
puhelin 310 37257 
sähköposti jouni.heinanen(a)hel.fi  
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Sillan sijainti kaupunkirakenteessa 

 
 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
091 

Helsinki
Täyttämispvm 17.10.2014

Kaavan nimi KRUUNUVUORENRANNAN JOUKKOLIIKENNEYHTEYS

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm  

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 12.05.2014

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus 09112305

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 16,4693 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 10,6240

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
 

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
5,8453

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset   

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 16,4693 100,0 500 0,00 10,6240 500

A yhteensä            

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä 1,4566 8,8 500 0,03 0,1343 500

R yhteensä            

L yhteensä 4,7976 29,1     4,3194  

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä 10,2151 62,0     6,1703  

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä          

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä        



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 16,4693 100,0 500 0,00 10,6240 500

A yhteensä            

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä 1,4566 8,8 500 0,03 0,1343 500

VP 0,0377 2,6     0,0377  

VL 0,2214 15,2     0,2214  

V/s-1 0,0382 2,6     0,0382  

VE 1,1593 79,6 500 0,04 -0,1630 500

R yhteensä            

L yhteensä 4,7976 29,1     4,3194  

Kadut 4,4227 92,2     4,4227  

Katuauk./torit 0,3749 7,8     0,3749  

LS 0,0000       -0,4782  

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä 10,2151 62,0     6,1703  

W 0,0000       -4,0448  

W-1 9,2307 90,4     9,2307  

W-2 0,9844 9,6     0,9844  













Ote maakuntakaavasta
KRUUNUVUORENRANNAN JOUKKOLIIKENNEYHTEYS
Liite selostukseen nro 12305

MERKINNÄT

Taajamatoimintojen alue

Keskustatoimintojen alue

Virkistysalue

Viheryhteystarve

Luonnonsuojelualue

Energia- ja/tai jätehuoltoon varattu alue

Yhdyskuntateknisen huollon alue

Yhdysrata
Liikennetunneli
Liikenneväylän katkoviivamerkintä osoittaa vaihto-
ehtoisen ratkaisun tai ohjeellisen linjauksen

Moottoriväylä

Valtatie/Kantatie

Eritasoliittymä

Päärata

400 kV voimalinja
Raakavesitunneli
Jätevesitunneli

Natura 2000 verkostoon kuuluva tai ehdotettu
alue

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta tärkeä alue, tie tai kohde

Valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännös



Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta
KRUUNUVUORENRANNAN JOUKKOLIIKENNEYHTEYS
Liite selostukseen nro 12305



Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta, määräykset
KRUUNUVUORENRANNAN JOUKKOLIIKENNEYHTEYS
Liite selostukseen nro 12305

Merkinnät

Taajamatoimintojen alue

Tiivistettävä alue

Taajamatoimintojen tai työpaikka-alueiden reservialue

Raideliikenteeseen tukeutuva taajamatoimintojen alue

Raideliikenteeseen tukeutuva asemanseudun kehittämisalue

Kylä

Palvelujen alue

Keskustatoimintojen alue, valtakunnan keskus

Keskustatoimintojen alue, seutukeskus

Keskustatoimintojen alue

Merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö

Työpaikka-alue

Teollisuusalue

Virkistysalue

Viheryhteystarve

Luonnonsuojelualue

Puolustusvoimien alue

Puolustusvoimien alue, jonka toissijainen käyttötarkoitus
on virkistys-, matkailu- ja/tai koulutustoiminta

Moottoriväylä

Valtatie / Kantatie

Seututie



Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta, määräykset
KRUUNUVUORENRANNAN JOUKKOLIIKENNEYHTEYS
Liite selostukseen nro 12305

Yhdystie

Eritasoliittymä

Päärata

Yhdysrata

Liikennetunneli

Liikennetunnelin ohjeellinen linjaus

Liikenneväylän katkoviivamerkintä osoittaa vaihtoehtoisen
ratkaisun tai ohjeellisen linjauksen

Liikenteen yhteystarve

Joukkoliikenteen vaihtopaikka

Liityntäpysäköintipaikka

Pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli

Ulkoilureitti

400 kV voimajohto

110 kV voimajohto

110 kV voimajohdon ohjeellinen linjaus

Estlink 1

Estlink 2

110 kV voimajohdon tai merkittävän merikaapelin yhteystarve

Energiahuollon alue

Siirtoviemäri

Siirtoviemärin ohjeellinen linjaus

Maakaasun runkoputki



Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta, määräykset
KRUUNUVUORENRANNAN JOUKKOLIIKENNEYHTEYS
Liite selostukseen nro 12305

Lentomelualue M (LAeq 7-22 yli 55 db )

Puolustusvoimien melualue (LAeq 7-22 yli 55 db)

Natura 2000 verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue

Kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde,
valtakunnallisesti merkittävä (RKY 2009)

Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma

Kunnan raja 1.1.2013

Maakuntakaava-alueen raja

Merkintöihin liittyy määräyksiä ja suosituksia

Luonnos nähtävillä                       16.5.-17.6.2011
Maakuntahallitus                                   23.4.2012
Ehdotus nähtävillä                        14.5.-15.6.2012
Ehdotus uudelleen nähtävillä   20.11.-21.12.2012
Maakuntahallitus                                     4.3.2013
Maakuntahallitus                                   20.3.2013
Maakuntavaltuusto                                20.3.2013

OUTI MÄKELÄ
Maakuntahallituksen puheenjohtaja

OSSI SAVOLAINEN
Maakuntajohtaja



Ote yleiskaava 2002:sta
KRUUNUVUORENRANNAN JOUKKOLIIKENNEYHTEYS
Liite selostukseen nro 12305

VIRKISTYSALUE

KERROSTALOVALTAINEN ALUE,
ASUMINEN / TOIMITILA

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE VESIALUE

Toimitilavaltaisena kehitettävä alue.

Helsinki-puistona kehitettävä alue. KESKUSPUISTON ALUE

PIENTALOVALTAINEN ALUE,
ASUMINEN

LIIKENNEALUE

SATAMA-ALUE

SOTILASALUEHALLINNON JA JULKISTEN
PALVELUJEN ALUE

SUUNNITTELUALUE

SELVITYSALUE, JONKA MAANKÄYTTÖ
RATKAISTAAN YLEISKAAVALLA TAI
OSAYLEISKAAVALLA

PÄÄKATU
METRO TAI RAUTATIE ASEMINEEN

MOOTTORIKATU
TYÖPAIKKA-ALUE, TEOLLISUUS /
TOIMISTO / SATAMA

TEKNISEN HUOLLON ALUE

KAUPUNKIPUISTO

Alue, joka muutetaan asunto- ja virkistys-
alueeksi, jos yleiskaavakartalla osoitettu
muu toiminta siirtyy alueelta pois.
LUONNONSUOJELUALUE

JOUKKOLIIKENTEEN KEHÄMÄINEN RUNKO-
LINJA ASEMINEEN (JOKERI, bussi tai raitiotie)

Ympärivuotisena tivolialueena
kehitettävä alue. Ekoasumisen
kokeilualue. MAAILMANPERINTÖKOHDE

KULTTUURIHISTORIALLISESTI, RAKENNUS-
TAITEELLISESTI JA MAISEMAKULTTUURIN
KANNALTA MERKITTÄVÄ ALUE

PÄÄLIIKENNEVERKON MAAN-
ALAINEN OSUUS
VIIRA, NOPEAN RAITIOTIEN VARAUS

KÄVELYKESKUSTA



Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan osayleiskaava
KRUUNUVUORENRANNAN JOUKKOLIIKENNEYHTEYS
Liite selostukseen nro 12305



Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan osayleiskaava
KRUUNUVUORENRANNAN JOUKKOLIIKENNEYHTEYS
Liite selostukseen nro 12305



Ote voimassa olevasta Osayleiskaavasta nro 11756
Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteys
Liite selostukseen nro 12305
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MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 66 §:N MUKAISEEN VIRANOMAISNEUVOTTELUUN
KOSKIEN KRUUNUVUORENRANNAN JOUKKOLIIKENNEYHTEYDEN ASEMAKAAVAA

Paikka Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoussali, Kansakoulukatu 3

Aika 22.9.2014 klo 8.30–9.30

Läsnä

Uudenmaan ELY-keskus
Brita Dahlqvist-Solin
Aimo Huhdanmäki
Larri Liikonen
Martti Pelkkikangas
Anne Puska
Anna Yrjölä
Henrik W ager

Uudenmaan liitto
Kristiina Rinkinen

Liikennevirasto
Jani Koiranen

Helsingin kaupunki
Katri Erroll kaupunginkanslia
Sari Saresto kaupunginmuseo
Hanna Kurki Korkeasaaren eläintarha
Pekka Ronkainen pelastuslaitos
Harri Laakso pelastuslaitos
Jukka Kauto rakennusvirasto
Ville Alajoki rakennusvirasto
Eeva Pitkänen ympäristökeskus
Ilkka Toivokoski Helen
Kyösti Oasmaa Hele
Jarmo Hagström Helen
Artturi Lähdetie HKL
Lauri Räty HSL
Jukka Saarijärvi HSY
Elina Ahdeoja kaupunkisuunnitteluvirasto
Jouni Heinänen                  kaupunkisuunnitteluvirasto
Hanna Ikonen                     kaupunkisuunnitteluvirasto
Arja Kasanen                      kaupunkisuunnitteluvirasto
Eija Kivilaakso                   kaupunkisuunnitteluvirasto
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Ulla Kuitunen                      kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaarina Laakso                   kaupunkisuunnitteluvirasto
Ville Lehmuskoski              kaupunkisuunnitteluvirasto
Annukka Lindroos              kaupunkisuunnitteluvirasto
Rikhard Manninen              kaupunkisuunnitteluvirasto
Hanna Pikkarainen             kaupunkisuunnitteluvirasto
Sanna Ranki                       kaupunkisuunnitteluvirasto
Riitta Salastie                      kaupunkisuunnitteluvirasto
Niko Setälä                         kaupunkisuunnitteluvirasto
Juha-Pekka Turunen          kaupunkisuunnitteluvirasto
Olavi Veltheim                    kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaisu Tähtinen                   kaupunkisuunnitteluvirasto

1. Kokouksen järjestäytyminen ja esittely

Sovittiin, että puheenjohtajana toimii asemakaavapäällikkö Olavi Veltheim ja sihtee-
rinä suunnittelija Hanna Ikonen. Osallistujat esittäytyivät.

2.  YVA-lausunto

Kaarina Laakso esitteli YVA-lausuntoa. Tehtävä ja jo tehty jatkosuunnittelu tuo vas-
tauksen moniin lausunnossa esitettyihin kysymyksiin, esimerkiksi meriarkeologinen
selvitys on tehty kesän aikana. Nykytilanteen lisäksi pitää ottaa huomioon sillan vai-
kutukset mahdollisiin muutoksiin, esimerkiksi jos kalaväylää siirretään.

Esitys on muistion liitteenä.

Kaikki aineisto on luettavissa
http://www.ymparisto.fi/laajasalonraideliikenneYVA

3. Asemakaavan esittely

Ulla Kuitunen esitteli asemakaavan lähtökohtia, sisältöä, tavoitteita ja sitä tukevia
selvityksiä.

Asemakaavan tavoitteena on toteuttaa kilpailukykyinen ja toimiva joukkoliikenneyh-
teys Kruunuvuorenrantaan ja edelleen Laajasaloon. Asemakaavan tukeutuu Laaja-
salon raitiotieyhteydestä laadittuun ympäristövaikutusten arviointiselostukseen ja
siitä saatuun lausuntoon. Lisäksi asemakaavan laadintaa ohjaavat hankkeesta laa-
ditut useat joukkoliikennejärjestelmän tarkastelut ja -selvitykset sekä hanketta kos-
kevat kaupungin tekemät päätökset.
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Asemakaava koskee neljä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoi-
tetta:

• Alueidenkäytön suunnittelussa tulee varautua raideliikenteen laajentamiseen
yhdyskuntarakentamisen ja asuntotuotannon niin edellyttäessä

• Alueidenkäytön suunnittelussa on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräi-
lyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja
laatua

• Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä pa-
rannetaan

• Alueidenkäytön suunnittelussa pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on sel-
vitettävä ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin.

Asemakaava on voimassa olevan maakuntakaavan mukainen. Asemakaava toteut-
taa yleiskaava 2002 tavoitteita ja periaatteita. Asemakaava on sekä Kalasataman
että Kruunuvuorenrannan osayleiskaavojen mukainen.

Jouni Heinänen esitteli asemakaavan suhdetta Korkeasaaren RKY-alueeseen ja
Suomenlinnan Unesco-maailmanperintökohteeseen.

Korkeasaari on alun perin kansanpuisto. Saarella on 1800-luvun lopulta säilyneitä
rakennuksia ja ympäristöjä sekä jatkuva eläintarhatoiminnan perinne. Siltayhtey-
teen liittyvät vaikutukset keskittyvät Korkeasaaren pohjoisrannalle, jossa ei ole säi-
lynyt kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kansanpuistoajan rakennuksia. Uusien silto-
jen myötä Korkeasaaren saavutettavuus paranee, kävijämäärillä on mahdollisuus
kasvaa merkittävästi ja Korkeasaaren uusi julkinen ranta-alue liittyy osaksi Kalasa-
taman virkistysalueita.

Silta kulkee linnuston kannalta arvokkaiden Nimis mies- ja Emäntä- luotojen sivuit-
se. Rakentamisaikaiset vaikutukset luodoille ovat todennäköisesti merkittävät.

Silta sijaitsee noin 3 kilometrin päässä Suomenlinnasta, eikä se sijoitu puskuri-
vyöhykkeelle. Avoin merinäkymä on kaikkein olennaisinta maailmanperintökohteen
arvon kannalta. Sillan maisemavaikutus on Suomenlinnan suunnalta tarkasteltuna
useimmissa sääoloissa melko hillitty. Kruunuvuorenselän maisemassa sil ta aiheut-
taa muutoksen, merkittävin vaikutus näkymiin lienee Kulosaaren suunnalta katsel-
tuna.

Heinänen kertoi, että asemakaavaselostusta on täydennetty. Pitkällä osuudella sil-
lan tilavarauksen sijaintia ja leveysmäärittelyä korjataan. Emännän ja Nimis miehen
itäpuolelle lisätään merkintä veneväylästä. Korkeasaaren pohjoisrannalla katu- ja
vesialueen välinen kaavaraja esitetään suoraviivaisemmaksi. Asemakaava on tar-
koitus viedä kaupunkisuunnittelulautakuntaan marraskuun 2014 alussa.
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Ympäristövaikutusten arviointityön yhteydessä on laadittu huomattava määrä ase-
makaavaa koskevia selvityksiä, joita on sillan yleissuunnittelun yhteydessä jo täy-
dennetty. Heinäsen ja Kuitusen esitys on muistion liitteenä.

4. Viranomaisten puheenvuorot

Uudenmaan liitto (Kristiina Rinkinen)
Maakuntakaavassa Mustikkamaa ja Korkeasaari ovat arvokasta kulttuuriympäris-
töä ja virkistysaluetta. Sillan päissä on taajama-aluetta. 2. vaihemaakuntakaavassa
on metrovarauksen sijasta joukkoliikenteen yhteystarve ja molemmissa päissä tii-
vistämistarvetta osoittava merkintä. 2. vaihemaakuntakaava vahvistunee lähiaikoina.
Silta on ongelmaton vaihemaakuntakaavan kannalta, kun joukkoliikenneyhteys
toteutetaan raitiotienä. Korkeasaaren kansanpuiston arvojen saavutettavuus
jatkossa tulee sillan myötä paranemaan.

Ympäristöministeriö
Ei edustajaa paikalla.

Liikennevirasto (Jani Koiranen)
Veneväylien tilavaraus- ja siirtotarpeet tulee huomioida. On syytä järjestää Helsin-
gin sataman ja liikenneviraston kanssa erillinen kokous. Jatkosuunnitteluun sido-
taan mukaan Helsingin Satama ja Liikennevirasto.

Helsingin kaupunki

Helsingin Energia (Jarmo Hagström)
Ei huomauttamista asemakaavaan. Joukkoliikenneyhteydet pitäisi käsitellä yhtenä
kokonaisuutena, eli jatko Sompasaaresta eteenpäin pitäisi olla mukana. Energia-
huollon tarpeet, esimerkiksi varaus kaukolämpöputkille, pitää huomioida sillan ra-
kennesuunnittelussa.

Sähköposti 24.9.2014 Helenin lausunto asemakaav asta on seuraav a:
”Helenillä ei ole huomauttamista suunnitteilla olevaan Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden
asemakaavaan. Joukkoliikenneyhteyden jatkamisesta kantakaupunkiin laaditaan parhaillaan yleis-
suunnitelmaa. Tämä yhteys tullaan asemakaavoittamaan erikseen yleissuunnitelman valmistuttua.
Helenin mielestä asemakaavat olisi järkevää käsitellä yhtenä kokonaisuutena, koska kaavojen lii-
kennesuunnitelmat liittyvät voimakkaasti toisiinsa. Helenin kanta on se, että Kruunuvuorenrannan
joukkoliikenneyhteyden asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitseva Kruununkaha-Sompasaari sil-
tayhteys ei ole toteutettavissa niin kauan kuin voimalaitostoiminta Hanasaaressa jatkuu.
Siltayhteyksiä suunniteltaessa on myös otettava huomioon energiahuollon tarpeet, jotta mahdolliset
energiahuoltoon liittyvät putkistot ja kaapeloinnit voidaan toteuttaa sillan rakenteissa.”

Helen Sähköverkko
Ei edustajaa paikalla.
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HKL (Artturi Lähdetie)
Suunnitteilla on uudenlainen silta, jollaista ei Suomessa ole aiemmin tehty. Asema-
kaavaan sisältyy vain osa raitiotieyhteydestä. Hyvän joukkoliikenneyhteyden pitää
olla nopea, jotta se palvelee mahdollisimman hyvin matkustajia Laajasalossa. Ra-
dan rakenteessa on paljon avoimia kysymyksiä. Tässä vaiheessa ei tiedetä tark-
kaan esimerkiksi miten raitioliikenteeseen väistämättä liittyvä melu tulee muodos-
tumaan. Jotkut mahdollisista meluntorjuntaratkaisuista saattavat nostaa kustannuk-
sia ja heikentää käytettävyyttä huomattavasti. Rakennuskustannusten ja käyttökus-
tannusten arvioinnissa täytyy ottaa huomioon, että silta suunnitellaan 200 vuodeksi.

Kaupunginkanslia (Katri Erroll)
Suunnitelmiin ei kommentoitavaa. Hanke on kaupungin maankäytön kehittämisen ja
joukkoliikenneverkoston toimivuuden kannalta tärkeä.

Kaupunginmuseo (Sari Saresto)
Siltaratkaisu sinänsä ei ole kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta ongelmaton,
vaikka maisemallisia haittoja onkin suunnittelulla mahdollista lieventää. Museolla on
ollut varauksellinen kanta siltaan Kruunuvuorenrannan osayleiskaavasta lähtien.

Kaupunkisuunnitteluvirasto (Eija Kivilaakso)
Kivilaakso kiitti ELYä erittäin hyvin sujuneesta prosessista, yhteysviranomaisen lau-
sunto saatiin aikataulussa kesäajasta huolimatta. Jatkosuunnittelussa huomioidaan
lausunnossa esitetyt tarkennukset. Maanalaisessa yleiskaavassa (2011) oleva yh-
teystarvemerkintä on tarkentanut Yleiskaava 2002:n metroyhteyttä koskevaa mer-
kintää.

Kiinteistövirasto
Ei edustajaa paikalla.

Korkeasaaren eläintarha (Hanna Kurki)
Ei kommentoitavaa.

Liikuntavirasto
Ei edustajaa paikalla.

Nuorisoasiainkeskus
Ei edustajaa paikalla.

Opetusvirasto
Ei edustajaa paikalla.

Pelastuslaitos (Pekka Ronkainen)
Raitiovaunujen alue sillasta pitää toteuttaa pinnoitettuna ja ajettavana. Pelastuslai-
toksen kannalta kaiteelle kevyen liikenteen ja ratikkayhteyden välissä ei ole tarvet-
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ta, kaide saattaa jopa haitata pelastustoimia. Yksityiskohdat täytyy käydä läpi erilli-
sissä neuvotteluissa.

Rakennusvirasto
Asemakaavaehdotuksen luonnos on pääosin kunnossa, mutta yksityiskohdissa on vielä
tarkennettavaa. Siltavarauksen leveys pitäisi tarkistaa riittäväksi. Sillan leveys vaihtelee ja
leveimmillä kohdilla sille pitää varata 25 metriä. Jos siltalinjaus tarkennetaan nykyisen
suunnittelutilanteen mukaiseksi, riittää siltavaraukselle
OAS-vaiheen mukainen leveys. Korkeasaaren pohjoisrannalla rantavyöhykkeen
muotoilu pitäisi muuttaa leveämmäksi ja suoraviivaisemmaksi.

Täydennys sähköpostitse 24.9. ja 29.9.2014

- Siltayhteys otetaan huomioon nyt käynnissä olevassa Nihdin, Korkeasaaren ja
Kruunuvuorenrannan
alueiden suunnittelussa.
- Kruunuvuoren asemakaava on valmistelun alkuvaiheessa eikä sen katuratkaisuja ole vielä
päätetty
lopullisesti. Silta- ja katuratkaisut tulevat suunnittelun edetessä vielä tarkentumaan. Asemakaava
ei saa rajoittaa rakenteiden mahtumista kaava-alueelle tai sulkea pois sillan ja kadun linjauksiin
tulevia täsmennyksiä. Asemakaavan katualueen tulee olla riittävän laaja, jolloin valmisteilla oleva
kaava mahdollistaa Kruunuvuoren alueen erilaiset vaihtoehtoiset katujen sijoittamisratkaisut.
Etenkin johtovaraukset vaativat paljon tilaa kruunuvuorenrannassa, tilantarve on suurempi kuin
kaistojen tilantarve.
-  Alueen asemakaavat tulee laatia siten, että siltojen toteuttaminen on mahdollista niin
vesialueilla kuin maa-alueilla.
- Kruunuvuorenrannan alueella sillan rakentamisen vaatima työtila tulee varata kallioseinämän
suuntaan ja
katualueen varauksen eteläreunan tulee jatkua W-1-alueen eteläreunaa pitkin samansuuntaisena
aina tämän varauksen loppuun saakka.
- Korkeasaaressa kaava-alueen rajaus pohjoiseen päin tulee osoittaa kaavaluonnoksessa
esitettyä
laajempana ja sallivampana tilavarauksena, jotta se mahdollistaa kadun ja aukion sekä
rantaviivan
jatkosuunnittelussa tapahtuvat tarkennukset.
- Asemakaavamääräyksissä esitetty sillan leveys (16 metriä) ei ole riittävä.

Rakennusvalvontavirasto
Ei edustajaa paikalla.

Sosiaalivirasto
Ei edustajaa paikalla.

Stara
Ei edustajaa paikalla.
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Varhaiskasvatusvirasto
Ei edustajaa paikalla.

Ympäristökeskus (Eeva Pitkänen)
On tärkeä selvittää vesistövaikutukset eri täyttövaihtoehdoilla ja vaikutukset kala-
väyliin. Maanmittaustoimitus on tärkeä kalaväylän mahdollisen siirtämisen kannalta.
Alueella on arvokkaita lintukohteita ja lepakkokohteita, jotka on huomioitava esi-
merkiksi sillan valaistussuunnittelussa. Kruunuvuorenlammen alue on arvokas koh-
de, se täytyy huomioida sillan rantautumispaikan suunnittelussa. Raitiovaunuliiken-
teen melun ja rakennetun ympäristön suhde ja meluntorjunta Kalasatamassa ja
Kruunuvuorenrannassa on otettava huomioon. Miellyttävien kevyen liikenteen olo-
suhteiden aikaansaaminen sillalle on tärkeä jatkosuunnittelukysymys.

HSL (Lauri Räty)
Asemakaava on HSL:n ja kaupungin tavoitteiden mukainen, sillä se edistää joukko-
liikennettä, kävelyä ja pyöräilyä. Siltayhteys keventää metron kuormitusta Kulosaa-
rensillalla, Herttoniemen bussiterminaalissa ja vähentää painetta Herttoniemen tun-
neliin. Matkanopeus, turvallisuus, toimivuus ja elinkaarikustannukset pitää huomioi-
da suunnittelussa. HSL on mukana jatkosuunnittelussa.

Sähköposti 30.9.2014 HSL:n puheenvuoro

Sillan toteuttaminen joukkoliikenteelle, kävelylle ja pyöräilylle edistää kulkutapojen kilpailukykyä ja
nostaa niiden kulkutapaosuutta ja on siten sekä HSL:n että Helsingin kaupungin tavoitteiden
mukaista. Kruunusiltojen tulee tarjota houkutteleva joukkoliikenneyhteys Laajasalosta
kantakaupunkiin Herttoniemen metroyhteyden sijasta, jotta riski metron ylikuormittumisesta
esimerkiksi Östersundomin metron käyttöönoton myötä voidaan välttää. Hankkeen vaikutus metron
kuormituksen keventämiseen Kulosaaren sillalla on seudullisesti merkittävä tekijä. Metron
kuormitus Kulosaaren sillalla määrittää koko metrolinjalla tarjottavan kapasiteetin tarpeen ja sillä on
siksi merkittävä vaikutus liikennöintikustannuksiin. Joukkoliikenneyhteys keskustan suuntaan
vähentää HSL:n näkemyksen mukaan tarvetta ajoneuvoliikenteen lisäinvestoinneille, kuten
Herttoniemen tunnelille sekä helpottaa Kruunuvuorenrannan rakentamisen aiheuttamaa painetta
Herttoniemen bussiterminaalille sekä metron kapasiteetille. Hanke luo edellytyksiä ydinalueen
maankäytön tiivistämiselle, mikä on MAL-tavoitteiden mukaista. Kruununsillat -hankkeen ja
Laajasalon raitiotieyhteyden jatkosuunnittelussa on joukkoliikenneyhteyden riittävä matkanopeus,
korkea toimintavarmuus ja turvallisuus sekä elinkaarikustannuksiltaan kustannustehokas ylläpito.
Näihin suunnitteluperiaatteisiin on kiinnitettävä huomiota siltayhteyden ja asemakaavan
suunnittelussa.

HSY (Jukka Saarijärvi)
Verkostovaraustarpeet pitää selvittää ja huomioida sillan rakennesuunnittelussa.
Näköpiirissä on tarve vetää vesijohto Nihdin ja Korkeasaaren väliselle sillalle.
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Uudenmaan ELY-keskus
Henrik W ager
Korkeasaaren kansanpuisto on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö, jota koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Alueidenkäytön on
sovelluttava sen historialliseen kehitykseen.

Korkeasaaren RKY-alueen huomioon ottamisen suhteen ei liene ongelmia. Vaiku-
tukset kohdistuvat suurelta osin varsinaisen Korkeasaaren alueen ulkopuolelle, eikä
uusien katualueiden alle jää rakennuksia tai merkittäviä kansanpuiston aikaisia ym-
päristöjä

Suomenlinnan maailmanperintökohteeseen liittyvät asiat ovat Museoviraston vas-
tuulla. Suomenlinna on kuitenkin merilinnoitus, joka on perustettu mereltä tulevaa
uhkaa vasten. Sillalla ei ole vaikutusta maailmanperintökohteen kannalta oleellisim-
paan, avomeren puoleiseen näkymään ja näin voitaisiin ajatella, ettei se uhkaa
maailmanperintökohteen arvoa. Silta muuttaa toki maisemaa huomattavasti Kruu-
nuvuorenselällä, mutta tämä on merilinnoituksen kannalta "taustakuvaa", joka on
Suomenlinnan rakentamisen jälkeen ollut jatkuvassa muutoksessa kun alueelle on
rakennettu kirkkoja, kerrostaloja ja piippuja.

Brita Dahlqvist-Solin
Kaavahanke toteuttaa erityisesti valtakunnallista alueidenkäyttötavoitetta edistää
raideliikenteeseen tukeutuvaa joukkoliikennettä. YVA-lausunnon jatkosuunnittelua
koskevat kommentit on otettava kaavasuunnittelussa huomioon. On yllättävää,
että kaavaan sisältyy vain osa Laajasalon joukkoliikenneyhteyttä. Mikä on
rajauksen peruste? Vaikutusten arvioinnissa tulee joka tapauksessa ottaa
huomioon koko kantakaupungin ja Laajasalon välisen yhteyden vaikutukset koko
vaikutusalueella. Hanasaaren voimalaitoksen polttoaineen kuljetuksilla on
merkittäviä vaikutuksia joukkoliikenneyhteyden toimivuuteen. Linnustoltaan
arvokkaiden luotojen kaavamerkintää tulee vielä pohtia, samoin melun
huomioimiseen liittyviä tekijöitä.

5.  Keskustelu

Keskustelua ei käyty. Olavi Veltheim tiivisti yhteen käytetyt puheenvuorot. Lisäksi
Veltheim totesi, että yhteyttä Nihdistä eteenpäin ei voida suunnitella nyt, koska sii-
hen liittyvät selvitykset valmistuvat vasta ensi vuonna. Päättäjät ovat kuitenkin vel-
voittaneet viemään kaavaa eteenpäin. Vaihtoehdot jatkosta kirjataan tämän kaavan
yhteydessä.
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6.  Jatkotoimenpiteet

 Yhteistyötä jatketaan. Asemakaavahankkeen etenemistä seurataan Helsingin kaupungin ja
 ELY -keskuksen kuukausikokouksissa. Helsingin Sataman ja Liikenneviraston sekä
 pelastuslaitoksen kanssa pidetään erilliset kokoukset.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30.

LIITTEET
Kaarina Laakson esitys 22.9.2014
Ulla Kuitusen ja Jouni Heinäsen esitys 22.9.2014

Kokouskutsun liitteenä olivat

Asemakaavaluonnos 4.9.2014
Kaavaselostuksen liitteet ja erillisselvitykset

Jakelu: osallistujat ja kutsutut



 

 

 

LUONTOSELVITYKSET 
Helsingin kaupungin ympäristökeskus, luontotietojärjestelmä 
 
 
 
 
 
Luontotietojärjestelmän aineiston asemakaava-alueelle tai sen välittömään lähei-
syyteen sijoittuvat kohteet: 
Luontotietojärjestelmän http://kartta.hel.fi/ virkaversio,  
tiedot poimittu 10/2014 
 
- linnustollisesti arvokkaat kohteet (aineistot 1996-2003, täydennyskartoitus 2010) 
- geologisesti arvokkaat kohteet (aineistot 2004-2012) 
 
 
 

http://kartta.hel.fi/


 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Virkaversion merkintä: [erityisesti suojeltava laji] = räyskä 
 
 



 

 

 



 

 

 
 

 
Virkaversion merkintä "kohteessa luottamuksellisia pesimätietoja"= huuhkaja (pesii). nuolihauk-
ka (reviiri). Petolintuaineiston havainnot ovat vuosilta 2005–2010, Tapio Solonen. 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


