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Rakennusvirasto

Ympäristökeskuksen lausunto rakennusvirastolle Lauttasaaren sil-
lan sulkemisesta pysyvästi

HEL 2016-004287 T 10 05 02

Rakennusvirasto pyytää ympäristökeskuksen lausuntoa Lauttasaaren 
sillan sulkemisesta pysyvästi. Kannanottoa pyydetään siitä, onko tar-
peen että Lauttasaaren silta on jatkossakin avattava nostosilta ja minkä 
asioiden perusteella avattavuus tulisi säilyttää, vai voidaanko avattava 
silta sulkea pysyvästi. 

Sillan käyttö ja kunnostustarve

Lauttasaaren silta on vuonna 1969 valmistunut nelikaistainen katusilta 
Lauttasaaren ja Ruoholahden välillä. Sillan Lauttasaaren puoleisessa 
päässä on noin 40 metrin pituinen nostosilta vesiliikennettä varten. 
Nostosiltaa tarvittiin aikoinaan Salmisaaren voimalan hiilikuljetusten jär-
jestämistä varten. Viime vuosina sillan nostoja on ollut 6-8 kertaa vuo-
dessa, pääasiallisina käyttäjinä huoltoalus Hessu ja vesibussi Vispilä.

Rakennusvirasto vastaa sillan kunnossapidosta. Nostosillan kuntoar-
vion mukaan sillan sähkö- ja ohjausjärjestelmät sekä konehuone tulisi 
ajantasaistaa ja näiden toimenpiteiden kustannuksiksi on arvioitu noin 
1,5 miljoonaa euroa. Ylläpidon vuotuiset kustannukset ovat viime vuosi-
na olleet arviolta 10000 - 30000 euroa. Toimenpiteen kustannukset 
ovat verrattain korkeat avattavasta sillasta laivaliikenteelle ja huvivenei-
lylle saatavaan hyötyyn nähden.

Mikäli silta suljetaan pysyvästi, voidaan vesiväylä siirtää sillan keski-
aukkoon, joka mahdollistaa 5,0 metrin veneliikenteen alikulkukorkeu-
den. Sillan sulkeminen ja veneliikenteen alikulkukorkeuden alentami-
nen rajoittaisi pysyvästi tiettyjen aluksien kulkua.

Ympäristökeskuksen lausunto

Ympäristökeskus toteaa lausuntonaan, ettei Lauttasaaren sillan sulke-
miselle pysyvästi ole esteitä. Sillan keskiaukon 5,0 metrin alikulkukor-
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keus on riittävä ympäristökeskuksen näytteenotossa käytettävälle ve-
nekalustolle eikä nostosillan sulkeminen pysyvästi siten rajoita venei-
den pääsyä sillan alitse. 
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