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§ 397
Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta raken-
taa Vuosaaren raittisilta Vartiokylänlahden yli

HEL 2015-009615 T 11 01 00 00

ESAVI/1276/2016

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ve-
silupahakemuksesta rakentaa Vuosaaren raittisilta Vartiokylänlahden 
yli seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakun-
ta on 5.4.2016 antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon. 
Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa 
puoltavansa hakemusta. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 2.3.2016 Helsingin 
kaupungilta koskien rakennusviraston vesilupahakemusta, Vuosaaren 
raittisillan rakentaminen Vartiokylän

2 Vesilupahakemus Vuosaaren raittisillan rakentamiselle
3 Vesilupahakemus, suunnitelmaselostus Vuosaaren raittisilta ENV734 

4.2.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
ton ympäristölupavastuualue

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kau-
pungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa kaupungin hakemuk-
sesta rakentaa Vuosaaren raittisilta Vartiokylänlahden yli. Lausuntoa 
on pyydetty 7.4.2016 mennessä. Lausunnon antamiselle varattua mää-
räaikaa on pidennetty 3.5.2016 asti.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Helsingin kaupungin rakennusvirasto hakee Etelä-Suomen aluehallinto-
virastolta vesilain mukaista lupaa Vuosaaren raittisillan rakentamiselle 
Vartiokylänlahden yli sekä valmistelulupaa. Hankkeessa toteutetaan 
uusi jalankulun ja pyöräilyn silta nykyisen Vuosaaren sillan ja metrosil-
lan väliin Puotilan ja Vuosaaren kaupunginosien välille. Samalla hake-
muksella haetaan lupaa sillan rakentamisen takia tehtävälle ruoppauk-
selle ja ruoppauksen meriläjitykselle. Lupahakemuksen yhteydessä 
haetaan myös lupaa ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toi-
menpiteisiin ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Nykytilanteessa moottoriajoneuvot ja kevyt liikenne ylittävät Vartioky-
länlahden Vuosaaren siltaa pitkin. Sillan autokaistojen leveydet eivät 
täytä Helsingin kaupungin liikennesuunnitteluosaston pääkadun mitoi-
tusohjeita. Myös sillan etelä- ja pohjoispuolella olevat kevyenliikenteen-
väylät ovat kapeita. Sillan leventäminen vastaamaan kaistaleveysvaati-
muksia on todettu liian kalliiksi toteuttaa. Uuden kevyenliikenteen sillan 
rakentaminen ja samanaikaisesti tapahtuva Vuosaaren sillan peruskor-
jaus on todettu kustannustehokkaimmaksi vaihtoehdoksi.

Suunnitellun raittisillan pituus on 416 metriä ja leveys noin 6,5 m. Sillan 
pystygeometria noudattelee nykyisen Vuosaaren katusillan pystygeo-
metriaa ja uuden sillan kannen alapinta on koko matkaltaan samassa 
tasossa tai ylempänä kuin nykyisen katusillan alapinta. Sillan maatuet 
tulevat luultavasti olemaan paaluperustukselliset ja välituet porattavat 
suuriläpimittaiset teräspaalut.

Sillan rakentaminen edellyttää ruoppausta tukilinjojen kohdalta. Ruop-
paaminen tehdään erikseen kunkin tuen kohdalla. Ruopattavan mas-
san määräarvio on 765 m³. Raittisillan alueen sedimenteissä on todettu 
korkeimmillaan tasolle 1B sijoittuvia haitta-ainepitoisuuksia mm. kupa-
rin, PCB:n ja trifetyylitinan osalta. Ruopatessa haitta-ainepitoisuudel-
taan tason 1B ylittäviä sedimenttejä, on työnaikaiseen kiintoaineksen 
leviämisen rajoittamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Koska ruop-
paustyö tehdään erikseen kunkin tuen kohdalla ja kerrallaan ruopatta-
van sedimentin määrä jää pieneksi, myös kiintoaineksen leviämisen ar-
vioidaan olevan vähäistä ja erityisiä leviämisen estotoimia ei tarvita.
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Ruoppausmassojen läjityspaikka valitaan lähempänä töiden aloitusa-
jankohtaa. Koska ruopattava aines ei ole eroosioherkkää, voidaan hait-
ta-ainepitoisuudeltaan tason 1B ylittävät ruoppausmassat sijoittaa vaih-
toehtoisesti joko Vuosaaren, Mustakuvun, Lokkiluodon tai Koirasaaren-
luotojen läjitysalueille (kahteen viimeksi mainittuun vain, jos läjitysaluei-
den lupapäätökset ovat saaneet lainvoiman).

Vartiokylänlahdella kutee toukokuussa kuha, ahven ja särkikalat sekä 
lokakuussa saaristokutuinen siika. Alueella harjoitetaan paljon virkistys-
kalastusta, mutta ammattikalastusta vain satunnaisesti.  Vartiokylänlah-
den pohjaeläimistöön kuuluvat mm. harvasukamadot, surviaissääsken 
toukat, liejusimpukat sekä sillan eteläpuolen näytteenottopisteessä 
mm. vaeltajakotilo ja raakkuäyriäinen.

Hankealue ei sijaitse rauhoitetulla alueella: lähin Natura-alue (Kallah-
den harju-, niitty- ja vesialue FI010063) sijaitsee noin 1,3 km kaakkoon 
rakentamisalueesta. Alue sijaitsee tärkeäksi luokitellulla lepakkoalueel-
la (arvoluokka II) ja alueella on todennäköisesti useita lepakkokolonioi-
ta ja alue tarjoaa lepakoille saalistuspaikkoja. Vartiokylänlahden ran-
taympäristössä on lisäksi useita linnustollisesti arvokkaita kohteita.

Vuosaaren sillan pohjoispuolella sijaitsevat Puotilan ja Rastilan uima-
rannat sekä Rastilan talviuintipaikka.

Sillan tukilinjojen kohdalla tehtävien ruoppausten seurauksena veteen 
sekoittuu sedimenttiä, joka aiheuttaa veden hetkellistä samentumista ja 
voi hieman nostaa veden ravinnepitoisuuksia ruoppausalueen välittö-
mässä läheisyydessä. Veteen sekoittunut hienoaines sedimentoituu 
osittain ruoppausalueen ulkopuolelle, vähäisestä määrästä johtuen kui-
tenkin pääasiassa lähelle ruoppausaluetta. Koska on oletettavaa, että 
myös ruoppausalueen ulkopuoliset sedimentit ovat haitta-ainekoostu-
mukseltaan samantyyppisiä ruoppausalueen sedimenttien kanssa, ei 
ruoppauksesta ympäristöön leviävän vähäisen kiintoainesmäärän ar-
vioida lisäävän ympäröivien sedimenttien haitta-ainepitoisuutta. Alueel-
la olevat pohjaeläimet ovat yleisiä ja tyypillisiä lajeja, joihin ruoppauk-
sella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta.

Hankkeella ei arvioida olevan vaikutusta alueen kalastoon. Koska ruop-
pauksia tehdään vain pieni alue kerrallaan ja veden samentuminen ra-
joittuu ruoppausalueen läheisyyteen, arvioidaan vaikutukset myös kalo-
jen kutuun vähäisiksi. Veden ajoittainen samentuminen arvioidaan niin 
vähäiseksi, ettei hankkeella arvioida olevan haittaa läheisten uimaran-
tojen käytölle.

Rakentamisen vaikutusten vesiympäristöön on arvioitu olevan lyhytai-
kaisia ja vähäisiä, jolloin rakentamisen aikaisen, työmaalla tapahtuvan 
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tarkkailun lisäksi ei tarvita erillistä tarkkailua. Ruoppauksen aikaista ve-
den samentumista seurataan silmämääräisesti päivittäin.

Saadut lausunnot

Esittelijä toteaa, että asiassa on saatu ympäristölautakunnan lausunto. 
Ympäristölautakunta puoltaa yksimielisesti hakemusta ja toteaa lausun-
nossaan, että lupamääräyksissä tulee ottaa huomioon, että veden sa-
mentumista aiheuttavia työvaiheita ei tule tehdä kalojen kutuaikana tou-
ko-kesäkuussa. Sillan rakentamistöiden vaatimat rakenteet eivät saa 
vaikeuttaa kalojen kulkua Vartiokylänlahdelle ja sieltä pois. Lisäksi on 
suositeltavaa, että ruoppaus ja muut vedensamentumisvaaraa tehtävät 
toimenpiteet suoritettaisiin uimakauden 1.6.-31.8. ulkopuolella, jotta 
haitat rantojen virkistyskäytölle jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja kiinteistövirasto ovat ilmoittaneet, ettei 
niillä ole lausuttavaa hakemuksesta.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja esittää hakemusta 
puollettavaksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 2.3.2016 Helsingin 
kaupungilta koskien rakennusviraston vesilupahakemusta, Vuosaaren 
raittisillan rakentaminen Vartiokylän

2 Vesilupahakemus Vuosaaren raittisillan rakentamiselle
3 Vesilupahakemus, suunnitelmaselostus Vuosaaren raittisilta ENV734 

4.2.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
ton ympäristölupavastuualue
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Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 05.04.2016 § 150

HEL 2015-009615 T 11 01 00 00

ESAVI/1276/2016

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja 
kaupunginhallitukselle asiassa seuraavan lausunnon.

Lautakunta puoltaa rakennusviraston hakemusta, koska uusi raittisilta 
parantaa kevyen liikenteen yhteyksiä Vuosaaren ja Puotilan välillä ja li-
sää pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden liikenneturvallisuutta.

Vartiokylänlahti on tärkeä kuhan, ahvenen ja särkikalojen kutualue. Sil-
lan rakentamistöiden aiheuttama veden samentuminen voi vaikuttaa 
haitallisesti kalojen kutuun. Luvan lupamääräyksissä tulee ottaa huo-
mioon, että veden samentumista aiheuttavia työvaiheita ei tule tehdä 
kalojen kutuaikana touko-kesäkuussa. Sillan rakentamistöiden vaatimat 
rakenteet eivät saa vaikeuttaa kalan kulkua Vartiokylänlahdelle ja sieltä 
pois.

Suunnitellun raittisillan läheisyydessä sijaitsee kaksi yleistä uimarantaa. 
Tästä syystä olisi suositeltavaa, että ruoppaus ja muut veden samentu-
mista aiheuttavat työvaiheet suoritettaisiin uimakauden 1.6. - 31.8. ul-
kopuolella, jotta haitat rantojen virkistyskäytölle jäisivät mahdollisimman 
vähäisiksi.

Lautakunta katsoo, että luvan hakijan tulee tarkkailla sillan rakentamis-
töiden vaikutuksia Vartiokylänlahden vedenlaatuun ennen töiden aloit-
tamista, rakentamistöiden aikana ja sillan valmistumisen jälkeen tapah-
tuvin näytteenotoin. Työn vesistötarkkailusta tulee esittää yksityiskoh-
tainen suunnitelma Uudenmaan ELY-keskukselle.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Ville Hahkala, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005

ville.hahkala(a)hel.fi


