
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2007:xHelsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, asemakaavaosasto 2015:12330

Kruunuvuori
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus
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LAAJASALO, KRUUNUVUORENRANTA, KRUUNUVUORI,
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS,
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Kruunuvuoren suunnittelualue
sijaitsee Laajasalossa (49.
kaupunginosa) Tahvonlahden
osa-alueella.

Asemakaava-alue on noin 37
hehtaaria ja maa-alue noin 24
hehtaarin suuruinen pääosin
kallioinen alue. Noin 1/3 alu-
eesta on ollut öljysatamana.
Kruunuvuorenselälle nimensä
antanut noin +30 m korkea
Kruunuvuori erottuu maise-
massa puuttomana kalliojyr-
känteenä selän äärellä. Ranta-
kallioilta avautuu esteetön nä-
kymä Kruunuvuorenselälle.

Nykytilanne

Kruunuvuoren eteläosa on en-
tistä öljysatama- ja öljyhuolto-
aluetta, jossa on sijainnut eri-
laisia öljyn jalostukseen ja toi-
mitukseen liittyviä huolto- ja
varastorakennuksia sekä öl-
jysäiliöitä. Alueella on tehty
runsaasti louhintaa ja muokka-
usta teollisuustoiminnan tar-
peisiin. Kruunuvuoren alla si-
jaitsee kolme varastoluolaa.
Maaperän puhdistus on käyn-
nissä.

Suunnittelualueen pohjoisosa
on kallioista ja metsäistä luon-
toaluetta.



Hankenro 0780_1
HEL 2011-004059

5.12.2012 Oas 1080-00/12 2 (5)

Mitä alueelle suunnitellaan

Alue suunnitellaan osaksi Kruunuvuoren-
rannan uutta merellistä kaupunginosaa,
joka rakentuu Laajasalon öljysataman
paikalle.

Kruunuvuoren etelärinteeseen pääosin
nykyisen öljysataman alueelle suunnitel-
laan pien- ja kerrostaloja. Rakennusten
korkeuden sovittaminen ympäristöön se-
kä kaukomaisemaan ovat suunnittelun
lähtökohtia.

Haakoninlahden pohjukkaan suunnitel-
laan yksi Kruunuvuorenrannan keskei-
simmistä toriaukioista, jolta avautuu nä-
kymä Suomenlinnaan sekä Kruunuvuo-
renselälle. Aukion yhteyteen varataan tilo-
ja päivittäistavarakaupalle sekä ravintolal-
le ja kahvilalle.

Kruunuvuoren laella säilyvän säiliön
mahdollisuutta toimia näköalatornina se-
kä Kruunuvuoren alla sijaitsevien luolien
uusiokäytön mahdollisuuksia tutkitaan.

Kruunuvuoren pohjoisosa varataan virkis-
tysalueeksi. Alueelle suunnitellaan jalan-
kululle ja pyöräilylle reittejä sekä virkistys-
tä tukevia toimintoja, vanhojen rakennus-
ten siirtämistä alueelle mahdollisten ole-
massa olevien säilytettävien rakennusten
yhteyteen.

Laajasalon ja Helsingin keskustan välille
suunnitellaan raitiotieliikenteen, jalanku-
lun ja pyöräilyn siltaa. Suunniteltu linjaus
kulkee Kruunuvuorenkallion eteläpuolelta.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta.

Maanomistus

Maa-alueista noin 96 % omistaa yksityi-
nen maanomistaja ja noin 4 % alueesta
omistaa kaupunki.

Kaavatilanne

Asemakaava

Suunnittelualueen itäreunassa on pienellä
alueella voimassa asemakaava vuodelta
1988. Asemakaavassa on suojaviheralu-
etta suunnittelualueen kohdalla.

Yleiskaava

Yleiskaava 2002:ssa Laajasalon öljysa-
tama on varattu kerrostalovaltaiselle
asumiselle ja pientalovaltaiselle asumisel-
le.

Pääosa Kruunuvuoresta on varattu virkis-
tysalueeksi ja Kruunuvuorenlampi luon-
nonsuojelualueeksi.

Osayleiskaava

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.12.2008
Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan.
Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä
jätettiin 11 valitusta. Helsingin hallinto-
oikeus kumosi osayleiskaavapäätöksen
Kruunuvuoren osalta. Hallinto-oikeuden
päätöksestä jätettiin viisi valitusta. Kor-
kein hallinto-oikeus kumosi 7.6.2011 Hel-
singin hallinto-oikeuden päätöksen ja piti
Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan
voimassa Kruunuvuoren alueella. Kruu-
nuvuorenrannan osayleiskaava sai lain-
voiman 23.6.2011.

Kruunuvuorenrannan osayleiskaavassa
suunnittelualueella nykyisin olevan öljysa-
taman eteläosa on varattu palvelujen ja
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hallinnon alueeksi sekä asuntoalueeksi.
Öljysataman pohjoisosa sekä kaistale
Kruunuvuorta on varattu asuntoalueeksi,
jonne saa rakentaa pien- ja kerrostaloja.

Haakoninlahden pohjukassa oleva alue
on merkitty katuaukioksi/toriksi. Haa-
koninlahti ja Kruunuvuoren lounaispuolei-
nen merialue on merkitty venesatama-
alueeksi.

Kruunuvuoren laella oleva vanha säiliö on
merkitty säilytettäväksi.

Suunnittelualueen halki kulkee ohjeellinen
alueen osa, jolle saa rakentaa raitiotien.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunginvaltuusto on 18.9.1996 hyväk-
syessään yleiskaava 1992:n toteuttamis-
suunnitelman tarkistamisen päättänyt, et-
tä öljysataman muuttaminen asuntoalu-
eeksi ajoittuu vuoteen 2010.

Kaupunginhallitus päätti 7.5.2007 myön-
tää suunnittelutarveratkaisun Oy Esso
Ab:n (nykyisin St1 Oy), Neste Markkinoin-
ti Oy:n ja Oy Shell Ab:n nykyisten vuokra-
alueiden rakenteiden pitämiseksi paikal-
laan 31.12.2009 asti ehdolla, että purku-
työt sekä maaperän ja ympäristön puhdis-
tus- ja kunnostustyöt suoritetaan riittävän
ajoissa niin, että koko alue on vuokraso-
pimusehtojen ja ympäristölupien edellyt-
tämässä kunnossa vuokra-ajan päättymi-
seen 31.12.2010 mennessä.

Kaupunginvaltuusto päätti 12.11.2008
merkitä tiedoksi Laajasalon raidevaih-
toehtojen tarkastelu 2008 -raportin ja hy-
väksyä Laajasalon joukkoliikenteen raide-
ratkaisun jatkovalmistelun pohjaksi raitio-
tie- ja siltavaihtoehdon välillä Laajasalo–
Korkeasaari–Sompasaari–Kruununhaka.
Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että

Laajasalon suunnittelussa varaudutaan
siihen, että tulevat maankäyttötarpeet pe-
rustuvat joukkoliikenteen osalta tehostet-
tuun raitiotieratkaisuun.

Uudenmaan ympäristökeskus on
24.6.2009 tehnyt päätöksen jonka mu-
kaan hankkeessa Laajasalon raideliiken-
neyhteydeksi tulee soveltaa ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelyä. Arvioin-
tiohjelma on valmistunut 2010 ja Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus on antanut siitä lausuntonsa
2011.

Suunnittelualueen kaakkoispuolelle sijoit-
tuva Haakoninlahti 1:n asemakaava on
tullut lainvoimaiseksi 5.1.2012.

Tehdyt selvitykset

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
 Kruunuvuorenrannan osayleiskaa-

vaehdotuksen selostus, Ksv 2008
 Kruunuvuorenrannan osayleiskaa-

vaehdotus, Vaikutukset virkistys-
alueisiin ja luonnonympäristöön,
Ksv 2008

 Kruunuvuorenrannan osayleiskaa-
vaehdotus, Vaikutukset maise-
maan, rakennettuun ympäristöön,
kaupunkikuvaan ja kulttuuriperin-
töön, Ksv 2008

 Kruunuvuorenrannan osayleiskaa-
va, Laadukkaan asumisen edelly-
tykset Kruunuvuorenrannassa, Ksv
2008

 Kruunuvuorenrannan osayleiskaa-
vaehdotus, Teknistaloudellinen
suunnittelu, Ksv 2008.

 Laajasalon pysäköintiselvitys, Ksv,
Fundatec, 2007

 Korkeasaari-Kruunuvuorenranta-
sillan kaupunkikuvalliset vaikutuk-
set, Ksv, Molino Oy, 2007
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Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto on arvioinut
osayleiskaavoituksen yhteydessä kaavan
toteuttamisen vaikutuksia osittain asema-
kaavoitusta vastaavalla tarkkuudella.
Näitä arviointeja tullaan edelleen tarken-
tamaan ja syventämään tarvittavilta osin.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Aloitusvaihe
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
tulee esittää viimeistään 11.1.2013.

 Kaavan valmistelijat ovat tavattavissa
17.12.2012 klo 16.00–18.00 Laajasa-
lon kirjastossa, Koulutanhua 2 ja kau-
punkisuunnitteluvirastossa sopimuk-
sen mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä
osayleiskaava ja sen havainnekuva ovat
esillä 10.12.2012. – 11.1.2013:
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-

sakoulukatu 3
 Laajasalon kirjastossa, Koulutanhua 2
 kaupungin ilmoitustaulu, kaupunginta-

lo, Pohjoisesplanadi 11-13
 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä

nyt").

Valmisteluvaihe

Asemakaavaluonnos laaditaan vuoden
2013 aikana. Luonnoksen nähtävilläolos-
ta ilmoitetaan kirjeillä, lehti-ilmoituksella
sekä viraston Internet-sivuilla ja siitä on
mahdollisuus esittää mielipiteensä. Vi-
ranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö
järjestetään erillisin neuvotteluin.

Ehdotusvaihe
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle vuonna
2014.

Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuk-
sesta voi tehdä muistutuksen nähtävillä-
oloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston käsiteltävänä vuonna 2015.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomis-

tajat, asukkaat ja yritykset, Kaita-
lahden eteläosan tontinomistajat

 asukkaita edustavat seurat ja yh-
distykset: Helsingin kaupungin-
osayhdistysten liitto ry, Laajasalo -
Degerö Seura ry, Laajasalotoimi-
kunta, Laajasalon pienkiinteistöyh-
distys ry, Kaitalahden yhteisaluei-
den hoitokunta

 Muut yhdistykset ja seurat: Helsin-
gin luonnonsuojeluyhdistys ry,
Helsingin Yrittäjät ry

 kaupungin asiantuntijaviranomai-
set: Asuntotuotantotoimisto, Hel-
singin Energia, Helsingin seudun
ympäristö/vesi- ja jätehuolto, talo-
us- ja suunnittelukeskus sekä sen
kehittämisosasto, kiinteistövirasto,
kiinteistöviraston tonttiosasto, kiin-
teistöviraston kaupunkimittaus-
osasto, Helsingin seudun liikenne,
liikuntavirasto, opetusvirasto, pe-
lastuslaitos, rakennusvalvontavi-
rasto, rakennusvirasto, rakennusvi-
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raston katu- ja puisto-osasto, He-
len Sähköverkko Oy, sosiaaliviras-
to, terveysvirasto, ympäristökes-
kus, kaupunginmuseo

 muut asiantuntijaviranomaiset:
Turvatekniikan keskus, Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus, teleoperaattorit, Mu-
seovirasto, Suomenlinnan Hoito-
kunta.

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-
palvelusta: www.hel.fi/ksv kohdassa
Suunnitelmat kartalla.

Suunnittelun etenemisestä sekä osallis-
tumismahdollisuuksista tiedotetaan:

 kirjeillä
 www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtä-

vänä nyt)
 Helsingin kaavoituskatsauksessa.
 Helsingin Uutisissa

Asemakaavaehdotuksien julkisesta näh-
tävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella,
joka julkaistaan Helsingin Sanomissa,
Hufvudstadsbladetissa, Metrossa sekä
viraston internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Mielipiteet

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoit-
teeseen:
Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunki-
suunnitteluvirasto, PL 10, 00099
HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoises-
planadi 11–13)

tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783.

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Kaavaa valmistelee

Arkkitehti Elina Ahdeoja
puhelin 310 37 059
sähköposti elina.ahdeoja(a)hel.fi

Maisemasuunnittelu:
Maisema-arkkitehti Mervi Nicklén
puhelin 310 37221
sähköposti mervi.nicklen(a)hel.fi

Liikennesuunnittelu:
Liikenneinsinööri Heikki Palomäki
puhelin 310 37146
sähköposti: heikki.palomäki(a)hel.fi

Liikennesuunnittelu:
Liikenneinsinööri Sanna Ranki
puhelin 310 37146
sähköposti: sanna.ranki(a)hel.fi

Melusuunnittelu / silta:
Liikenneinsinööri Heikki Hälvä
puhelin 310 37142
sähköposti: heikki.halva(a)hel.fi

Teknistaloudellinen suunnittelu:
Diplomi-insinööri Jouni Kilpinen
puhelin 310 37251
sähköposti jouni.kilpinen(a)hel.fi

Teknistaloudellinen suunnittelu
Diplomi-insinööri Kaarina Laakso
puhelin 310 37250
sähköposti kaarina.laakso(a)hel.fi











Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti

Liite selostukseen nro 12330

HELSINKI

KRUUNUVUORENRANTA, KRUUNUVUORI
49. kaupunginosa Laajasalo, Kruunuvuorenranta
Korttelit 49316-49326
Lähivirkistys-, vesi-, luonnonsuojelu-, katu-,
puisto- ja venesatama-alueet
Asemakaava 1:1000

49. kaupunginosa Laajasalo, Kruunuvuorenranta
Kortteli 49277
Lähivirkistys-, erityis-, katu- ja liikennealueet
Asemakaavan muutos 1:1000

(Muodostuvat uudet korttelit 49316-49326)
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Kruunuvuorenrannan havainnekuva
Laajasalo, Kruunuvuori
Liite selostukseen nro 12330
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Kruunuvuoren havainnekuva
Laajasalo, Kruunuvuori
Liite selostukseen nro 12330
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Ote maakuntakaavasta
Laajasalo, Kruunuvuori
Liite selostukseen nro 12330

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti



Ote Yleiskaava 2002:sta
Laajasalo, Kruunuvuori
Liite selostukseen nro 12330
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Ote 2. vaihemaakuntakaavasta
Laajasalo, Kruunuvuori
Liite selostukseen nro 12330
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Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen ja
matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
Kaupunkikaava, ehdotus (Kslk 10.11.2015)
Liite selostukseen nro 12330

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti







49. KAUPUNGINOSA   LAAJASALO  //  KRUUNUVUORENRANTA   // RAKENNUS

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

MASSOITTELU JA JULKISIVUT
Materiaaleina ja teknisinä ratkaisuina
käytetään kestäviä ja merenrantara-
kentamiseen soveltuvia vaihtoehtoja.
Rakennukset ovat kaikilta julkisivuil-
taan paikallamuurattua tiiltä. Tiilen
sävyinä käytetään vaalean, harmaan,
keltaisen, ruskean ja mustan eri sävyjä.
Tiilen ladontaa, syvyyttä tai näkyvis-
sä olevaa pintaa vaihtamalla voidaan
toteuttaa tiilipintaan hienovaraista
vaihtelua. Korttelin jokainen rakennus-
massa toteutetaan omalla sävyllään ja
julkisivun jäsentelyperiaatteellaan. Py-
ritään yksiaineiseen olemukseen. Julki-
sivumateriaali jatkuu yhtenäisenä alas
asti ja sokkeli on mahdollisimman ma-
tala.

KORTTELIT 49316, 49317, 49318

PARVEKKEET
Parvekkeet hahmottuvat osana ra-
kennusmassaa ja ilmeeltään sisäänve-
dettyinä. Parvekkeiden taustaseinät
toteutetaan esim. puuverhoiltuina. Ulo-
keparvekkeita ei saa kannattaa maasta.
Parvekekaiteet ovat pääosin metallipin-
naa tai lasia.

KATTOPINNAT
Alueen maastomuodoista johtuen
kortteleiden kattopinnat muodosta-
vat merkittävän julkisivun. Katot ovat
tasakattoja. Vesikatot varusteineen
toteutetaan sävyltään yhteneväises-
ti kaikkien kolmen korttelin alueella.
Kattopinnat ovat kivisoraa (singeli). Il-
manvaihtokonehuoneet rakennetaan
kerroksiin tai katolle saunan ja kattote-
rassin yhteyteen.

Aluejulkisivu etelään

YHTEISTILAT
Kerrostalojen ylimpään kerrokseen tai
vaihtoehtoisesti katu- tai pihatasolle
ympäröivään luontoon avautuen ra-
kennetaan jokaiseen kortteliin sauna
asukkaiden käyttöön.

MAANTASOKERROS
Kaduille ja sisäpihoille saa avata asunto-
jen sisäänkäyntejä silloin kun se korko-
jen puolesta on mahdollista. Asuntopi-
hojen rajaukset sisäpihoille toteutetaan
matalilla kivikoreilla tai tiilimuureilla
yhdistettynä esim. metallipinnakaitei-
siin ja kasvillisuuteen.

Väriavain, julkisivujen väritysperiaate Parvekkeet integroidaan rakennusmassaan. Korttelin kullakin ra-
kennusmassalla oma savy ja aukotusperiaate.
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PIHA JA LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN
Piha-alueiden suunnittelussa koroste-
taan pihalta avautuvia näkymiä sekä
pihan luontevaa liittymistä ympäröiviin
kallio- ja metsäalueisiin sekä niiden
kasvillisuuteen ja maastonmuotoihin.
Kansipihat liittyvät portain ja muurein
katualueisiin. Pihamaalla olevia tont-
tien välisiä rajoja ei saa aidata. Tiiviissä
katuympäristössä korostuvat korttelipi-
hoille avautuvat näkymät sekä kallio- ja
lehtometsäalueisiin liittyvien reunavyö-
hykkeiden käsittely. Kansipihoihin liit-
tyvien yksikerroksisten rakennusosien
kattopinnat käsitellään osana kansipi-
haa. Rakennuksen ja tontin välinen osa,
jota ei ole merkitty istutettavaksi, pääl-
lystetään yhtenevällä materiaalilla ja
laatutasolla katusuunnitelman kanssa.

PINTAMATERIAALIT JA ISTUTUKSET
Kansipihoilla varmistetaan istutuksil-
le tarvittava kasvualustasyvyys sekä
rakenteiden kantavuus ja pihaka-
lusteiden vaatimat asennussyvyydet.
Pihatoiminnot sijoitetaan korttelipihan
eteläosaan. Kortteleissa 49317 ja 49318
osa pihasta säilytetään luonnonmukai-
sena. Pihat jäsennellään pintamateriaa-
lein, istutuksin, kalustein ja valaistuksen
avulla viihtyisiksi ja alueen merellisyyt-
tä ja luonnonarvoja tukeviksi leikki- ja
ulko-oleskelualueiksi. Piha-alueen ja
rakennusten pintamateriaalit muodos-
tavat sävyiltään ehjän kokonaisuuden.
Yhtenäiset nurmipinnat ja istutusaiheet
jäsentävät pihaa ja korostavat näkymiä
pihan yli virkistysalueelle. Pihan kulku-
ja oleskelupinnoissa yhdistyvät kivetyt
kulkupinnat (esim. luonnonkivi tai maa-
tiili) ja kivituhka sekä puiset terassi- ja
oleskelualueet. Leikkitoimintojen alu-

eet toteutetaan yhtenäisinä pintoina.
Hulevesiä hyödynnetään kansipihoilla
mahdollisuuksien mukaan mm. ohjaa-
malla vedet pinnankallistuksilla kulku-
pinnoilta kohti nurmi- ja istutusalueita.
Hulevesien ohjauksessa tulee huomioi-
da niiden suunta pois luonnonsuojelu-
alueelta.

PYSÄKÖINTI JA PELASTUS
Pysäköintilaitos sovitetaan maaston-
muotojen mukaan olemassa olevan
rinteen ja asuinrakennusten väliin. Py-
säköintilaitosten sisäänajot sijoitetaan
rakennuksiin. Pysäköintitilojen julkisi-
vut sisäänajoineen suunnitellaan osa-
na korttelin julkisivuja. Jos korttelissa
49316 toteutetaan vain sisäpihan puo-
lelle avautuvia asuntoja, tulee niiden
varatiejärjestelyihin kiinnittää erityistä
huomiota (ks. Pelastuslaitoksen ohje).

VALAISTUS
Kortteleille 49316, 49317, 49318 ja
49319 sekä 49321 valitaan yksi yhteinen

erityisvalaistusaihe, jolla korostetaan
alueen kokonaisuuden kannalta mer-
kittävää kohtaa (esim. Kruunuvuoren
säiliö tai puuryhmät).  Lisäksi kortte-
lipihoille johtavat käytävät ja porras-
yhteydet huomioidaan valaistussuun-
nitelmassa yhtenä kokonaisuutena.
Korttelipihoilla valaistus tukee pihan
tunnelmaa ja toimintoja sekä osoittaa
hienovaraisesti keskeiset kulkuyhtey-
det. Piha-alueiden valaistuksessa väl-
tetään liian voimakasta valaistusta eri-
tyisesti pihoille avautuvien asuntojen
läheisyydessä.

JÄTEHUOLTO
Jätteidenkeräys toteutetaan keskite-
tyllä putkikeräysjärjestelmällä. Jätteen
syöttöpisteet sijoitetaan rakennukseen,
pysäköintihalliin tai integroidaan piha-
alueiden muureihin. Keräyspisteiden
sijoittumisesta tontilla ja niiden liitty-
mistä runkolinjaan tulee neuvotella
hyvissä ajoin Kruunuvuorenrannan jät-
teen putkikeräys Oy:n kanssa.

KORTTELIT 49316, 49317, 49318

Ote viitesuunnitelman
pihasuunnitelmasta
(kortteli 49317)

Laadukkailla materiaaleilla toteutetut ja luontevasti ympäristöön
liittyvät kulkupinnat sekä puiset terassi- ja oleskelualueet

Yhtenäisinä pintoina käsitellyt istutus- ja leikkialueet
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KORTTELI 49319

MASSOITTELU JA JULKISIVUT
Materiaaleina ja teknisinä ratkaisuina
käytetään kestäviä ja merenrantara-
kentamiseen soveltuvia vaihtoehtoja.
Kullakin korttelialueella on neljä ra-
kennusmassaa ja korttelin kulmat ra-
kennetaan kiinni. Julkisivumateriaalina
käytetään tummasävyistä metalliver-
housta tai vastaavaa korkealaatuista
julkisivumateriaalia (esim. korkealaa-
tuinen tumma julkisivulevy tai kuitube-
toni). Julkisivumateriaalin tulee täyttää
ilmeeltään, laadultaan ja kestävyydel-
tään alueen tavoitteet. Rinnemaasto
korostuu korttelissa jalustana, joka
on sokkeleineen eri materiaalia kuin
muu julkisivu (esim. läpivärjätty struk-
tuuribetoni). Rakennuksissa pyritään
kaupunkimaiseen ja kappalemaiseen
olemukseen. Rakennusten ilme tulee
ulkokehällä ja päädyissä olla mahdolli-
simman räystäätön.

PARVEKKEET
Parvekkeet hahmottuvat osana raken-

nusmassaa ja ilmeeltään sisäänvedettyi-
nä. Parvekkeiden taustaseinät toteute-
taan esim. puuverhoiltuina. Ulokepar-
vekkeita ei saa kannattaa maasta.

KATTOPINNAT
Alueen maastomuodoista johtuen
kortteleiden kattopinnat muodosta-
vat merkittävän julkisivun. Vesikatot
toteutetaan korttelissa kattomuodol-
taan, räystäskoroiltaan, materiaaliltaan
ja sävyltään yhteneväisesti. Korttelin
rakennusten kattomuodon tulee olla
epäsymmetrinen harjakatto. Lappeen
jyrkemmän osuuden tulee sijoittua
kadun puoleiselle kattopinnalle. Suo-
siteltava kattokaltevuus on suurempi
kuin 1:7. Vesikatemateriaalina käyte-
tään rakennusten julkisivun sävyistä
tummaa tai sinkittyä konesaumattua
peltiä. Katoille tulevaan tekniikkaan
kiinnitetään huomiota ja ne esim. koo-
taan ja verhoillaan hallituiksi ryhmiksi
ja toteutetaan kaikkine varusteineen
katon sävyyn. Ylimpään kerrokseen

saa rakentaa parvia asuinkäyttöön.

MAANTASOKERROS
Kaduille ja sisäpihoille saa avata asun-
tojen sisäänkäyntejä silloin kun se kor-
kojen puolesta on mahdollista. Mah-
dolliset katutason asuntopihat rajataan
rakennuksen muuhun julkisivuun sopi-
valla yhtenäisellä muurilla yhdistettynä
metallipinnakaiteeseen. Asuntopihojen
rajaukset sisääntulopihoille tehdään
kevyemmin matalilla kivikoreilla tai tii-
limuureilla yhdistettynä metallipinna-
kaiteisiin ja kasvillisuuteen.

Aksonometria, massoitteluperiaate

Rakennusten ilme on kappalemainen ja kattopinnat toteutetaan julkisivun sävyyn.
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jelypalstat. Pihan kulkupinnat toteute-
taan pääasiassa kivettyinä (luonnonkivi
tai maatiili) ja kivituhkaisina. Korttelis-
sa varataan alue maanvaraiselle pihalle,
johon istutetaan kookkaampia puita.
Pihan keskiosaan istutetaan hedelmä-
ja koristepuita. Hulevesiä hyödynne-
tään piha-alueilla johtamalla niitä kul-
kupinnoilta istutusalueille.

PYSÄKÖINTI
Pysäköintiä on mahdollista sijoittaa
kannenalaisiin pieniin pysäköintilai-
toksiin. Osa paikoista voidaan toteut-
taa myös autotalleina. Kortteleiden
pysäköinti voidaan vaihtoehtoisesti
sijoittaa myös alueen pysäköintilai-
tokseen. Pysäköintilaitosten sisäänajot
sijoitetaan rakennuksiin. Pysäköinti-
tilojen julkisivut sisäänajoineen suun-
nitellaan osana korttelin julkisivuja.

VALAISTUS
Kortteleille 49316, 49317, 49318 ja
49319 sekä 49321 valitaan yksi yhteinen

erityisvalaistusaihe, jolla korostetaan
alueen kokonaisuuden kannalta mer-
kittävää kohtaa (esim. Kruunuvuoren
säiliö tai puuryhmät). Lisäksi korttelipi-
hoille johtavat tilat ja porrasyhteydet
huomioidaan valaistussuunnitelmassa
yhtenä kokonaisuutena. Piha-alueiden
valaistus tukee pihan tunnelmaa ja toi-
mintoja sekä osoittaa hienovaraisesti
keskeiset kulkuyhteydet. Valaistuksessa
huomioidaan rakennusten ja pihojen
mittakaava sekä vältetään liian voi-
makasta valaistusta erityisesti pihoille
avautuvien asuntojen läheisyydessä.

JÄTEHUOLTO
Jätteidenkeräys toteutetaan keskite-
tyllä putkikeräysjärjestelmällä. Jätteen
syöttöpisteet sijoitetaan rakennukseen,
pysäköintihalliin tai integroidaan piha-
alueiden muureihin. Keräyspisteiden
sijoittumisesta ja niiden liittymistä run-
kolinjaan tulee neuvotella hyvissä ajoin
Kruunuvuorenrannan jätteen putkike-
räys Oy:n kanssa.

KORTTELI 49319

PIHA JA LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN
Piha-alueiden suunnittelussa koroste-
taan pihalta avautuvia näkymiä sekä
luontevaa liittymistä ympäristöön. Kort-
teliosien väliin muodostuvaa viheralu-
etta hyödynnetään kortteleiden virkis-
tysalueena sekä hulevesien käsittelyssä.
Pihamaalla olevia tonttien välisiä rajoja
ei saa aidata. Katuun rajautuvat yksityi-
set ja puolijulkiset alueet rajataan katu-
pinnoista pintamateriaali- ja sävyeroin
(esim. luonnonkivin ja istutusreunoin).
Rakennuksen ja tontin välinen osa,
jota ei ole merkitty istutettavaksi, pääl-
lystetään yhtenevällä materiaalilla ja
laatutasolla katusuunnitelman kanssa.

PINTAMATERIAALIT JA ISTUTUKSET
Kansipihoilla varmistetaan istutuksille
tarvittava kasvualustasyvyys sekä raken-
teiden kantavuus ja pihakalusteiden
vaatimat asennussyvyydet. Pihat jäsen-
nellään pintamateriaalein, istutuksin,
kalustein ja valaistuksen avulla viihtyi-
siksi leikki- ja ulko-oleskelualueiksi. Piha-
alueen ja rakennusten pintamateriaalit
muodostavat sävyiltään ehjän koko-
naisuuden. Pihan keskiosan yhtenäisen
nurmialueen ympärille sijoitetaan piha-
toiminnot kuten leikki, oleskelu ja vil-

Ote viitesuunnitelman pihasuunnitelmasta

Rakennusten ja puutarhamaisten korttelipihojen muodostama
kokonaisuus ja mittakaava

Korttelipihat jäsennellään pintamateriaalein, istutuksin, kalustein
ja valaistuksen avulla viihtyisiksi leikki- ja ulko-oleskelualueiksi.

Erilaisten pihakasvien ja -puiden vuoden-
aikojen mukaan muuttuva sävymaailma
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KORTTELI 49321

MASSOITTELU JA JULKISIVUT
Materiaaleina ja teknisinä ratkaisuina
käytetään kestäviä ja merenrantara-
kentamiseen soveltuvia vaihtoehtoja.
Kukin korttelin osa (sisältäen kolme
rakennusmassaa) toteutetaan yhtenäis-
tä rakennustapaa noudattaen omalla
sävyllään ja julkisivuperiaatteellaan.
Kadunpuoleiset sekä päätyjulkisivut
ovat puhtaaksimuurattua tiiltä. Tiilen
sävyinä käytetään tummia harmaan,
keltaisen ja ruskean sekä mustan sä-
vyjä. Sisäpihalle jäävät kolme julki-
sivua ovat koko korttelissa vaaleaa
rappausta tai valkoista tiiltä valkoi-
sella saumalla. Rinnemaasto korostuu
korttelissa jalustana, joka on sävyltään
tumma ja eri materiaalia kuin muu
julkisivu (esim. tumma läpivärjätty
struktuuripintainen betoni tai ympä-
ristöön soveltuva laadukas ja kestävä
luonnonkivi). Ensimmäisen kerroksen
muodostaman jalustan väri sovitetaan
julkisivutiilen sävyyn. Pihan suojakaide
Koirasaarentielle toteutetaan suojaaval-

ta osaltaan muurimaisena ja ilmeeltään
osana korttelin jalustaa. Muilta osin kai-
de toteutetaan  mahdollisimman läpi-
näkyvänä, esim. metallipinnakaiteena.

PARVEKKEET
Parvekkeet hahmottuvat kauttaaltaan
osana rakennusmassaa ja ilmeeltään
sisäänvedettyinä. Parvekkeiden tausta-
seinät toteutetaan esim. puuverhoiltui-
na. Parvekekaiteet ovat pääosin metal-
lipinnaa tai lasia.

KATTOPINNAT
Alueen maastomuodoista johtuen
kortteleiden kattopinnat muodostavat
merkittävän julkisivun. Katot ovat ta-
sakattoja ja niissä on korttelinosittain
yhtenäinen räystäskorko. Vesikatot
varusteineen toteutetaan yhteneväises-
ti. Kattopinnat ovat esim. valkoista ki-
visoraa (singeli). Ilmanvaihtokonehuo-
neet rakennetaan kerroksiin.

YHTEISTILAT
Kerrostalojen pihatasoon tai ylimpään
kerrokseen rakennetaan jokaiseen pi-
hapiiriin sauna asukkaiden käyttöön.

MAANTASOKERROS
Katutasoon toteutetaan liike- yhteis- ja
asuintiloja Koirasaarentielle avautuen,
ja se on ilmeeltään avoin. Kerroskor-
keuden salliessa voidaan maantaso-
kerrokseen toteuttaa kerrosalan lisäksi
parvikerroksia asuin- tai liiketilakäyt-
töön. Kadulle ja sisäpihoille saa avata
asuntojen sisäänkäyntejä silloin kun
se korkojen puolesta on mahdollista.
Mahdolliset katutason sisäänkäyntipi-
hat rajataan esim. rakennuksen muu-
hun julkisivuun sopivalla yhtenäisellä
muurilla. Asuntopihojen rajaukset si-
sääntulopihoille tehdään kevyemmin
matalilla kivikoreilla tai tiilimuureilla
yhdistettynä esim. metallisiin pinnakai-
teisiin ja kasvillisuuteen.

Aksonometria, julkisivujen väritysperiaate

Kunkin pihapiirin rakennukset toteutetaan omalla yhtenäisellä julkisivuperiaatteellaan ja parvekkeet mukailevat muun julkisivun ilmettä. Väriavain, julkisivujen väritysperiaate
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PIHA JA LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN
Piha-alueiden suunnittelussa huomi-
oidaan pihalta katu- ja kallioalueille
avautuvat näkymät ja yhteydet. Kort-
teliosien väliin muodostuvia alueita
hyödynnetään myös kortteleiden virkis-
tysalueena sekä hulevesien käsittelyssä.
Kortteliosien väliin sijoittuville alueille
istutetaan puita ja niiden läpi kulkevat
kevyen liikenteen porrasyhteydet. Piha-
maalla olevia tonttien välisiä rajoja ei
saa aidata. Katuun rajautuvat yksityi-
set ja puolijulkiset tilat rajataan katu-
pinnoista pintamateriaali- ja sävyeroin
(esim. luonnonkivin ja istutusreunoin).
Rakennuksen ja tontin välinen osa,
jota ei ole merkitty istutettavaksi, pääl-
lystetään yhtenevällä materiaalilla ja
laatutasolla katusuunnitelman kanssa.

PINTAMATERIAALIT JA ISTUTUKSET
Kansipihoilla varmistetaan istutuksille
tarvittava kasvualustasyvyys sekä raken-
teiden kantavuus ja pihakalusteiden
vaatimat asennussyvyydet. Pihat jäsen-
nellään pintamateriaalein, istutuksin,
kalustein ja valaistuksen avulla viihtyi-
siksi leikki- ja ulko-oleskelualueiksi. Pi-
han keskiosan yhtenäisen nurmialueen
ympärille sijoitetaan pihatoiminnot

kuten leikki ja oleskelu. Piha-alueen ja
rakennusten pintamateriaalit muodos-
tavat sävyiltään ehjän kokonaisuuden.
Pihan  kulkupinnat toteutetaan pääasi-
assa kivettyinä (luonnonkivi tai maa-
tiili) ja kivituhkaisina. Korttelissa vara-
taan alue maanvaraiselle pihalle, johon
istutetaan kookkaampia puita. Pihan
keskiosaan istutetaan hedelmä- ja ko-
ristepuita. Hulevesiä hyödynnetään
piha-alueilla johtamalla niitä kulkupin-
noilta istutusalueille.

PYSÄKÖINTI JA PELASTUSAJO
Kortteleiden autopaikat sijoittuvat
joko yhteiskäyttöiseen pysäköintilai-
tokseen kortteliin 49320 tai pihakansi-
en alle. Pysäköintilaitosten sisäänajot
sijoitetaan rakennuksiin. Pysäköinti-
tilojen julkisivut sisäänajoineen suun-
nitellaan osana korttelinjulkisivuja.

VALAISTUS
Kortteleille 49316, 49317, 49318 ja
49319 sekä 49321 valitaan yksi yhteinen

erityisvalaistusaihe, jolla korostetaan
alueen kokonaisuuden kannalta mer-
kittävää kohtaa (esim. Kruunuvuoren
säiliö tai puuryhmät). Lisäksi kortte-
lipihoille johtavat käytävät ja porras-
yhteydet huomioidaan valaistussuun-
nitelmassa yhtenä kokonaisuutena.
Piha-alueiden valaistus tukee pihan
toimintoja ja osoittaa hienovaraisesti
keskeiset kulkuyhteydet. Valaistuksessa
huomioidaan rakennusten ja pihojen
mittakaava sekä vältetään liian voi-
makasta valaistusta erityisesti pihoille
avautuvien asuntojen läheisyydessä.

JÄTEHUOLTO
Jätteidenkeräys toteutetaan keskite-
tyllä putkikeräysjärjestelmällä. Jätteen
syöttöpisteet sijoitetaan rakennukseen,
pysäköintihalliin tai integroidaan piha-
alueiden muureihin. Keräyspisteiden
sijoittumisesta ja niiden liittymistä run-
kolinjaan tulee neuvotella hyvissä ajoin
Kruunuvuorenrannan jätteen putkike-
räys Oy:n kanssa.

KORTTELI 49321

Ote viitesuunnitelman pihasuunnitelmasta

Piha-aukioiden kalustemaiset piharakenteetErilaisten pihakasvien ja -puiden vuodenaikojen mukaan muut-
tuva sävymaailma

Pihojen kulkualueet toteutetaan
selkeinä ja yhtenäisinä pintoina
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KORTTELIT 49322, 49323

MASSOITTELU JA JULKISIVUT
Korttelin massoittelussa tavoitellaan
suurpiirteisyyttä, yksiaineisuutta ja kap-
palemaisuutta. Julkisivumateriaalina
käytetään kallioiden sävyyn luontevasti
liittyvää tummaa (tumma harmaa tai
kuparinruskea) metallia. Myös muun
materiaalin käyttö julkisivuissa on mah-
dollista, mikäli se täyttää ilmeeltään,
laadultaan ja kestävyydeltään alueen
tavoitteet. Näkyvällä paikalla sijaitse-
van korttelin julkisivumateriaalin ja
sävyn valinnassa on huomioitava, ettei
pinnan valonheijastavuus muodostu
maiseman hallitsevaksi elementiksi.
Kortteleiden 49322 ja 49323 tulee olla
keskenään eri sävyiset. Julkisivumateri-
aali jatkuu yhtenäisenä alas asti ja sok-
keli on mahdollisimman matala. Kulku-
ja ajokongeissa suositaan yllätyksellisiä
ja elämyksellisiä materiaaleja. Julkisivu-
jen jäsentely on toistuvaa ja aukotuk-
seltaan suurpiirteistä.

PARVEKKEET
Parvekkeet rakennetaan ympäröivän
julkisivun kanssa yhtenäistä rakennus-
tapaa noudattaen. Parvekkeet hahmot-
tuvat kauttaaltaan osana rakennusmas-
saa ja ilmeeltään sisäänvedettyinä.

KATTOPINNAT
Korttelin yhtenäinen kalteva kattopin-
ta muodostaa merkittävän julkisivun.
Kattopinta toteutetaan samankaltaise-
na julkisivujen kanssa. Vesikatot varus-
teineen toteutetaan yhteneväisellä sä-
vyllä. Katoille tuleva tekniikka kootaan
ja verhoillaan hallituiksi piippumaisiksi
ryhmiksi ja toteutetaan katon sävyyn.
Kattomuodon alle rakennetaan asun-
toihin liittyviä parvia tai korkeita huo-
netiloja, jotta vältytään umpinaisilta
yläotsilta julkisivussa. Ilmanvaihtokone-
huoneet rakennetaan kerroksiin.

Aksonometria korttelit 49322 ja 49323

YHTEISTILAT
Kumpaankin kortteliin rakennetaan
kerrostalojen ylimpään kerrokseen sau-
na merinäkymillä asukkaiden käyttöön.

MAANTASOKERROS
Korttelien kerho- ja pesulatiloja sijoi-
tetaan korttelien itäkärkiin normaalia
kerroskorkeutta korkeampiin Horison-
tille tai Koirasaarentielle avautuviin ti-
loihin. Kaduille ja sisäpihoille avataan
asuntojen sisäänkäyntejä silloin kun
se korkojen puolesta on mahdollista.
Asuntopihojen rajaukset pihoille teh-
dään matalilla muureilla yhdistettynä
esim. metallisiin pinnakaiteisiin ja kas-
villisuuteen. Korttelin AK49323 liitty-
minen etelään luonnonmaastoon to-
teutetaan huolellisesti, ja mahdolliset
muuriosat toteutetaan luonnonkivestä
tai läpivärjätystä struktuuribetonista.

Parvekevyöhykkeet hahmottu-
vat osana rakennusmassaa

Julkisivumateriaalina tumma
metalli

Kalteva kattopinta toteutetaan
samankaltaisena julkisivujen kanssa

Kulku- ja ajokongien materiaa-
leissa suositaan yllätyksellisyyttä
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puilla ja tilaa rajaavilla istutuksilla
eriluonteisiin oleskelualueisiin sekä
avoi-miin ja suojaisiin osiin. Kulku-
väylien pintamateriaaleina käyte-
tään laadukkaita materiaaleja, kuten
luonnonkiveä, maatiiltä ja kivituh-
kaa. Pihamateriaalit muodostavat
sävyiltään ehjän kokonaisuuden.
Läpäisemättömiltä pinnoilta kertyviä
hulevesiä ohjataan mahdollisuuksien
mukaan istutusalueille ja hyödynne-
tään kansipihoilla kasvualustojen kas-
teluvetenä.

PYSÄKÖINTI JA PELASTUSAJO
Korttelin autopaikat sijoittuvat pi-
hakansien alle. Kansirakenteiden
kantavuutta ja korkeustasoa määri-
teltäessä tulee ottaa erityisesti huo-
mioon pelastusajoneuvon paino sekä
kannen liittyminen maastoon. Pysä-
köintitilojen julkisivut sisäänajoineen
toteutetaan  ympäristöön soveltuvin
muurein (luonnonkivi tai struktuuripin-
tainen läpivärjätty betoni) tai kivikorein.

PIHA JA LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN
Pihojen erilaista luonnetta korostaa nii-
den avautuminen vaihtelevasti merelle,
kallioalueille sekä katuympäristöön.
Piha-alueet jaetaan toiminnallisiin, me-
relle ja katuympäristöön avautuviin au-
kio- ja kansipihoihin sekä Kruunuvuo-
ren kalliomaisemaan liittyviin pihoihin.
Piha-alueiden suunnittelussa tulee huo-
mioida alueen merellinen ilmasto sekä
riittävä valonsaanti pihan toimintoihin
osoitetuilla alueilla (leikki- ja oleskelu).
Katualueille avautuvat korttelipihat ra-
jataan tukimuurein yhdistettynä kevyi-
siin kaiteisiin, esim. metallipinnakaiteet.
Korttelin 49322 etelään avautuva piha
toteutetaan kaltevana tai terassoituva-
na, jotta pysäköintilaitoksen julkisivusta
saadaan mahdollisimman matala. Pihat
liittyvät portain Horisontin katutilaan.

PINTAMATERIAALIT JA ISTUTUKSET
Piha-alueet sijoittuvat pääosin kansira-
kenteelle. Kansipihoilla varmistetaan
istutuksille tarvittava kasvualustasyvyys
sekä rakenteiden kantavuus ja pihaka-
lusteiden vaatimat asennussyvyydet.
Horisontin pohjoispuolella leikki- ja
oleskelutoiminnot keskitetään etelään
avautuvalle nostetulle kansipihalle.
Horisontin eteläpuolella pihatoiminnot
sijoitellaan pihoille, jotka avautuvat
katualueelle ja kalliomaastoon. Oleviin
kallioalueisiin liittyvillä piha-alueilla
huomioidaan materiaaleissa ja toimin-
tojen sijoittelussa liittyminen ympäröi-
vään maastoon sekä pihoilta avautuvat
merinäkymät. Kasvillisuudessa ammen-
netaan kallioympäristön kasvillisuudes-
ta ja käytetään esim. mäntyä, pihla-
jaa sekä eri kallioniitty- ja heinälajeja.
Kulkureitit ja rajaukset toteutetaan
kallioalueisiin luontevasti liittyvin
laadukkain pintamateriaalein (luon-
nonkivi, puiset oleskelupinnat). Hori-
sontille avautuvia pihoja jäsennellään

VALAISTUS
Kortteleille 49322 ja 49323 valitaan
yksi yhteinen erityisvalaistusaihe, jol-
la korostetaan alueen kokonaisuuden
kannalta merkittävää kohtaa (esim.
rantareitin erikoisrakenteet, laiturit
ja puuryhmät). Lisäksi korttelipihoil-
le johtavat käytävät ja porrasyhteydet
huomioidaan valaistussuunnitelmassa
yhtenä kokonaisuutena. Korttelipihoil-
la valaistus tukee pihan toimintoja ja
merellistä tunnelmaa sekä osoittaa hie-
novaraisesti keskeiset kulkuyhteydet.
Piha-alueiden valaistuksessa vältetään
liian voimakasta valaistusta erityisesti
pihoille avautuvien asuntojen läheisyy-
dessä.

JÄTEHUOLTO
Jätteidenkeräys toteutetaan keskite-
tyllä putkikeräysjärjestelmällä. Jätteen
syöttöpisteet sijoitetaan rakennukseen,
pysäköintihalliin tai integroidaan piha-
alueiden muureihin. Keräyspisteiden
sijoittumisesta ja niiden liittymistä run-
kolinjaan tulee neuvotella hyvissä ajoin
Kruunuvuorenrannan jätteen putkike-
räys Oy:n kanssa.

Ote viitesuunnitelman pihasuunnitelmasta

Kulkureitit ja reunarajaukset, säilyviin kallioalueisiin luontevasti
liittyvät laadukkaat pintamateriaalit

Piha-alueille muodostuu eri tyyppisiä oleskelualueita. Yhtenäiset
pinnoiteaiheet kulkureiteillä ja reunarajauksissa.
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KAAVOJEN SUOJELUKOHTEITA
KRUUNUVUORENLAMPI JA SUO     (26_LSO)
Pinta-ala (kartalta) 2,3 ha
Digitoija ja pvm SEL,3.7.2007

Karttaliite Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2014 Kohdetunnus:

Kohdekuvaus

Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2008-2017 kohde
KUVAUS: Kruunuvuorenlampi edustaa Helsingissä hyvin harvinaista ympäristö- ja kasvillisuustyyppiä ja
lammessa kasvaa Helsingissä vaarantuneita kasvilajeja. Lampi on suorastaan erämainen ja sitä ympäröivät
vesirajan tuntuman vaihtelevan levyiset nevat ja kapeat rämemäisetkin osuudet sekä erityyppiset korpisuot ja
uloinna vaikuttavan järeäpuustoiset, liki luonnontilaiset metsät. Vedessä kasvavat Helsingissä vaarantuneet lajit
pohjanlumme ja pikkuvesiherne ja reunussoilla mm. jouhisara, riippasara, pyöreälehtikihokki, raate, vehka,
muurain, isokarpalo ja suopursu. Korpien kirjo on laaja ulottuen rehevimmistä tervaleppäkorvista saniaiskorpien
kautta isoalvejuuri-, metsäkorte-, muurain- ja kangaskorpiin. Kohde on luonnontilainen, maisemallisesti hieno ja
erämainen. Kohteen kasvillisuustyypit ovat helsinkiläisittäin laajoja ja monipuolisia. Kruunuvuorenlampi edustaa
Helsingissä hyvin harvinaista ympäristötyyppiä ’suolampi’ ja hyvin harvinaista kasvillisuustyyppiä
’maaduntaneva’.

RAUHOITUKSEN TARKOITUS: Säilyttää luonnonsuojelullisesti ja maisemallisesti arvokas erämaalampi ja
suokokonaisuus.

HOITO JA KÄYTTÖ: Suojeltavalle lammelle tulee määritellä suojavyöhyke, jonka maankäyttö suunnitellaan
siten, että lammen luontainen valuma-alue ei muutu. Aluetta tulee hoitaa niin, että luonnontilaisuus ja
erämaisuus säilyvät. Virkistyskäyttö tulisi ohjata lammen ympäri nykyisin kulkevalle reitille. Reitin käyttö
edellyttää lammen eteläpuolella kulkevien pitkospuiden ylläpitoa sekä uuden, lyhyen pitkospuujakson
rakentamista lammen laskuojan yli. Lammen itäpuolitse kulkevan hiekkatien nykyisen kaltainen käyttö ei
vaaranna suojelutavoitteita.

JULKAISU

Í·ª« ïñîÕ±¸¼»®¿°±®¬¬· ó Ê·®µ¿³·»

îèòçòîðïë¸¬¬°æññµ¿®¬¬¿ò¸»´òº·ñ¿°°´·½¿¬·±²ñ´¬¶ñ®»°±®¬ñµ±¸¼»®¿°±®¬¬·ò¿°¨á·¼ãïééííê



Suunnitelma
Nimi Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2008-2017
Sarja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 16/2008
Vuosi 2001
Linkki Linkki

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

Í·ª« îñîÕ±¸¼»®¿°±®¬¬· ó Ê·®µ¿³·»

îèòçòîðïë¸¬¬°æññµ¿®¬¬¿ò¸»´òº·ñ¿°°´·½¿¬·±²ñ´¬¶ñ®»°±®¬ñµ±¸¼»®¿°±®¬¬·ò¿°¨á·¼ãïééííê



ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOHTEET
KRUUNUVUORENLAMPI     (12/90)
Pinta-ala (kartalta) 2,37 ha

Karttaliite Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2014 Kohdetunnus:

Arvoluokka
I hyvin arvokas Arvoluokituksen perusteet

Kohdekuvaus

KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Kohde on upea, suorastaan erämainen lampi, jota ympäröivät vesirajan tuntuman
vaihtelevan levyiset nevat ja kapeat rämemäisetkin osuudet sekä erityyppiset korpisuot ja uloinna vaikuttavan
järeäpuustoiset, liki luonnontilaiset metsät. Vedessä kasvavat mm. pohjanlumme ja pikkuvesiherne, reunussoilla
mm. jouhisara, riippasara, pyöreälehtikihokki, raate, vehka, muurain, isokarpalo ja suopursu. Korpien kirjo on
laaja ulottuen rehevimmistä tervaleppäkorvista saniaiskorpien kautta isoalvejuuri-, metsäkorte-, muurain- ja
kangaskorpiin.

ARVOLUOKKA: I (Helsingissä hyvin harvinainen ympäristötyyppi suolampi ja hyvin harvinaisina
kasvillisuustyyppeinä maaduntanevat). Lisäarvoina valtakunnallisesti silmälläpidettävä laji kellotalvikki,
Helsingissä erittäin uhanalainen laji pikkuvesiherne, Helsingissä vaarantunut laji pyöreälehtikihokki, Helsingissä
silmälläpidettävä laji pohjanlumme ja Helsingissä muuten huomionarvoinen laji raate sekä kohteen
luonnontilaisuus (suorastaan erämaisuus), maisemallinen hienous, kasvillisuustyyppien monipuolisuus ja
laajuus.

RAJAUKSEN PÄIVITYS V. 2004: Pohjois- ja itäosissa rajausta on vain hieman korjattu luontevammaksi.
Lounaassa kohteen luontevaksi jatkeeksi on lisätty rehevä (tervaleppä)korpialue.

RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Kasvillisuuden edustavuuden ylläpitämiseksi kulkeminen alueella on
suotavaa vain olemassa olevia polkuja pitkin. Lammen hyllyvät rantanevat ovat vaarallisen upottaviakin.

TAPAHTUMA

Pvm 31.12.2012

Í·ª« ïñîÕ±¸¼»®¿°±®¬¬· ó Ê·®µ¿³·»

îèòçòîðïë¸¬¬°æññµ¿®¬¬¿ò¸»´òº·ñ¿°°´·½¿¬·±²ñ´¬¶ñ®»°±®¬ñµ±¸¼»®¿°±®¬¬·ò¿°¨á·¼ãíêè



Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen kuvauksen kohtaa Arvoluokka on muutettu v. 2012

arvoluokkapäivityksessä. Itse arvoluokka ei ole muuttunut. Lisätietoa
aineistokuvauksessa.

Pvm 15.2.2006
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2004.

Kohteen lajihavainnot

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

Í·ª« îñîÕ±¸¼»®¿°±®¬¬· ó Ê·®µ¿³·»

îèòçòîðïë¸¬¬°æññµ¿®¬¬¿ò¸»´òº·ñ¿°°´·½¿¬·±²ñ´¬¶ñ®»°±®¬ñµ±¸¼»®¿°±®¬¬·ò¿°¨á·¼ãíêè



PIENVESI: PUROT JA LAMMET
KRUUNUVUORENLAMPI     (LAM07)
Pinta-ala (kartalta) 0,42 ha
Digitoija ja pvm VHA,17.1.2008

Karttaliite Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2014 Kohdetunnus:

Kohdekuvaus

Kruunuvuorenlampi sijaitsee Laajasalon länsiosassa. Lampi on kallioiden ympäröimässä laaksossa metsäisessä
ympäristössä. Kruunuvuorenlampi on erkaantunut merestä noin 2 400 vuotta sitten. Vaikka meri on lähellä, heti
lammen länsirantaa reunustavan mäen toisella puolen, on lampi kuitenkin noin 8 m merenpinnan yläpuolella.
Lammen rannoilta puut kaartuvat veden ylle. Lammen ympäri kulkee toisella puolen mökkitie ja toisella rannalla
polku. Eteläkärjestä lähtee oja, joka on kuivana lukuun ottamatta korkeimman veden aikaa keväällä. Tulo-ojia ei
ole. Syvin kohta löytyy lammen pohjoispäästä, noin 2,1 m. Eteläkärki on kasvanut umpeen. Lampi on soistunut
toiselta rannaltaan ja sen vesi on tummaa ja humuspitoista. Kruunuvuorenlampi ympäristöineen on
kasvillisuudeltaan arvokasta aluetta (luokka I). Lajeina mainitaan vehka (Calla palustris), jouhisara (Carex
lasiocarpa), riippasara (Carex magellanica), pyöreälehtikihokki (Droser rotundifolia), suopursu (Ledum palustre),
raate (Menyanthes trifoliata), pohjanlumme (Nymphaea alba ssp. candida), saniainen sp. (Pteropsida sp.),
kellotalvikki (Pyrola media), suomuurain (Rubus chamaemorus), pikkuvesiherne (Utricularia minor) ja isokarpalo
(Vaccinium oxycoccos). Alueella kasvaa myös pullosaraa (Carex rostrata), kurjenjalkaa (Potentilla palustris),
luhtavillaa (Eriophorum angustifolium), tupasvillaa (E. vaginatum) ja rantakukkaa (Lythrum salicaria). Alue on
myös linnustollisesti arvokasta (luokka III). Lajihavaintoja ovat puukiipijä (Certhia familiaris), palokärki
(Dryocopus martius), kultarinta (Hippolais icterina), pikkukäpylintu (Loxia curvirostra) ja kuusitiainen (Parus ater).

Valokuva Kruunuvuorenlammesta (Hanna Marttila 8/2006).

JULKAISU

Raportti
Nimi Helsingin lammet
Tekijä Hanna Marttila
Sarja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 2/2007
Painopaikka Helsinki

Í·ª« ïñîÕ±¸¼»®¿°±®¬¬· ó Ê·®µ¿³·»

îèòçòîðïë¸¬¬°æññµ¿®¬¬¿ò¸»´òº·ñ¿°°´·½¿¬·±²ñ´¬¶ñ®»°±®¬ñµ±¸¼»®¿°±®¬¬·ò¿°¨á·¼ãïéèðïê



Vuosi 2007

Kohteen lajihavainnot

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

Í·ª« îñîÕ±¸¼»®¿°±®¬¬· ó Ê·®µ¿³·»

îèòçòîðïë¸¬¬°æññµ¿®¬¬¿ò¸»´òº·ñ¿°°´·½¿¬·±²ñ´¬¶ñ®»°±®¬ñµ±¸¼»®¿°±®¬¬·ò¿°¨á·¼ãïéèðïê



PIENVESI: PUROJEN JA LAMPIEN VALUMA-ALUEET
KRUUNUVUORENLAMMEN VALUMA-ALUE     (LAM07)
Pinta-ala (kartalta) 5,87 ha
Digitoija ja pvm VHA,17.1.2008

Karttaliite Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2014 Kohdetunnus:

JULKAISU

Raportti
Nimi Helsingin lammet
Tekijä Hanna Marttila
Sarja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 2/2007
Painopaikka Helsinki
Vuosi 2007

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

Í·ª« ïñïÕ±¸¼»®¿°±®¬¬· ó Ê·®µ¿³·»

îèòçòîðïë¸¬¬°æññµ¿®¬¬¿ò¸»´òº·ñ¿°°´·½¿¬·±²ñ´¬¶ñ®»°±®¬ñµ±¸¼»®¿°±®¬¬·ò¿°¨á·¼ãïéèðíê



LUONNONSUOJELULAIN MUKAINEN SUOJELTU LUONTOTYYPPI
KRUUNUVUOREN LEHMUSMETSIKKÖ     (1)
Pinta-ala (kartalta) 0,62 ha
Digitoija ja pvm JussiImm,23.8.2001

Karttaliite Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2014 Kohdetunnus:

Kohdekuvaus

Kruunuvuoren lehmusmetsikkö on luontaisesti syntynyt, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuva metsikkö.

Kruunuvuoren lehmusmetsikkö on luonnontilaiseen verrattava alue ja siellä kasvaa yli 20 kappaletta lehmuksia.
Lehmukset sijaitsevat kahtena erillisenä ryhmänä kallioisen mäen rinteillä. Länsirinteellä on noin 10 runkomaista
lehmusta sekä pieniä taimia. Muita puulajeja ovat kuusi, hieskoivu, pihlaja, raita ja mänty. Pensaskerroksen
muodostavat pihlaja, tuomi ja kuusi. Kenttäkerros on paikoin aukkoinen ja harva. Runsaina kasvavat muun
muassa käenkaali, mustikka, kielo, oravanmarja, metsäkastikka, valkovuokko, sinivuokko ja nuokkuhelmikkä.
Rinteessä oleva lehto on kuivaa muuttuen kosteammaksi rinteen alaosassa. Kivisellä ja jyrkähköllä itärinteellä
kasvaa pieninä ryhminä runsaasti lehmuksia. Lehmusten joukossa kasvavat muun muassa mänty, pihlaja, koivu
ja vaahtera. Kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat muun muassa kielo, nuokkuhelmikkä, kivikkoalvejuuri, syyläjuuri,
sinivuokko, kevätlinnunheme ja mustakonnanmarja. Kruunuvuoren lehmusmetsikössä paikoin kasvavia
vaateliaita lehtopensaita ovat näsiä, lehtokuusama ja koiranheisi.

RAUHOITUSPERUSTE
Peruste Tarkempi peruste Alaperuste
Metsäinen luontotyyppi jalopuumetsikkö

TAPAHTUMA

Pvm 3.10.2001
Tapahtumatyyppi Päätös
Kuvaus Uudenmaan ympäristökeskuksen rajauspäätös. (Kruunuvuori)

Linkki

Í·ª« ïñîÕ±¸¼»®¿°±®¬¬· ó Ê·®µ¿³·»

îèòçòîðïë¸¬¬°æññµ¿®¬¬¿ò¸»´òº·ñ¿°°´·½¿¬·±²ñ´¬¶ñ®»°±®¬ñµ±¸¼»®¿°±®¬¬·ò¿°¨á·¼ãïìðïéî



Säädös Luonnonsuojelulaki 1096/1996

JULKAISU

Moniste
Nimi Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit Helsingissä
Tekijä Tuija Ahonen ja Kati Markkanen
Sarja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen monisteita 7/2000
Painopaikka Helsinki
Vuosi 2000

Kohteen luontotyypit

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

Í·ª« îñîÕ±¸¼»®¿°±®¬¬· ó Ê·®µ¿³·»

îèòçòîðïë¸¬¬°æññµ¿®¬¬¿ò¸»´òº·ñ¿°°´·½¿¬·±²ñ´¬¶ñ®»°±®¬ñµ±¸¼»®¿°±®¬¬·ò¿°¨á·¼ãïìðïéî



ARVOKKAAT METSÄKOHTEET
LAAJASALO STANSVIK-TULLISAARI     (M39/11)
Pinta-ala (kartalta) 98,73 ha

Karttaliite Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2014 Kohdetunnus:

Í·ª« ïñíÕ±¸¼»®¿°±®¬¬· ó Ê·®µ¿³·»

îèòçòîðïë¸¬¬°æññµ¿®¬¬¿ò¸»´òº·ñ¿°°´·½¿¬·±²ñ´¬¶ñ®»°±®¬ñµ±¸¼»®¿°±®¬¬·ò¿°¨á·¼ãïèïêêï



Kohdekuvaus

Kohdelomake M39 (pdf)
Kohdelomakkeessa on kerrottu kohteen kuvaus, elinympäristöt, puustotiedot, lajisto, vieraslajit, edustavuus,
luonnontilaisuus ja muuttuneisuus sekä mahdolliset hoito- ja ennallistamistoimenpidesuositukset ym.

Í·ª« îñíÕ±¸¼»®¿°±®¬¬· ó Ê·®µ¿³·»

îèòçòîðïë¸¬¬°æññµ¿®¬¬¿ò¸»´òº·ñ¿°°´·½¿¬·±²ñ´¬¶ñ®»°±®¬ñµ±¸¼»®¿°±®¬¬·ò¿°¨á·¼ãïèïêêï



Kohteeseen kuuluvat kuviot on alle linkitetyissä kartoissa teemoitettu elinympäristötyypeittäin ja kriteeriluokittain.
Elinympäristötyypeistä ja kriteeriluokista on kuvaus aineistokuvauksessa.
Kartta: Elinympäristötyypit (pdf)
Kartta: Kriteeriluokat (pdf)

Valokuvia kohteesta. Innofor Finland Oy.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Koostetaulukossa on esitetty mm. kuvioiden elinympäristötyypit ja kriteeriluokat taulukkomuodossa sekä
kohteen lajistoa ja lahopuutietoja puulajeittain.
Koostetaulukko (Excel)

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

Í·ª« íñíÕ±¸¼»®¿°±®¬¬· ó Ê·®µ¿³·»

îèòçòîðïë¸¬¬°æññµ¿®¬¬¿ò¸»´òº·ñ¿°°´·½¿¬·±²ñ´¬¶ñ®»°±®¬ñµ±¸¼»®¿°±®¬¬·ò¿°¨á·¼ãïèïêêï



ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOHTEET
KRUUNUVUOREN LEHMUSLEHDOT     (25/93)
Pinta-ala (kartalta) 1,37 ha

Karttaliite Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2014 Kohdetunnus:

Arvoluokka
I hyvin arvokas Arvoluokituksen perusteet

Kohdekuvaus

KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Kohteen kaakkoisosan korkeahkon kallion itärinteellä on Helsingin ainoa yhtenäinen
lehmusmetsikkö, joka vielä jatkuu kallion pohjoispuolitse hieman pikkutien pohjoispuolelle. Kallion länsipuolen
painannetta luonnehtivat kosteat lehdot suursaniaisineen (hiirenporras, kotkansiipi, metsäalvejuuri, isoalvejuuri);
täällä kasvaa vielä muutama lehmuskin. Pikkutien pohjoispuolen rinne on lähinnä tuoretta lehtoa. Aivan kohteen
pohjoispäässä kasvaa komea metsälehmusryhmä kalliorinteellä työntäen sieltä juurensa kallionseinää myöten
alapuolensa lehtomaahan. Jo mainittujen lajien lisäksi kohteen lehtokasvistoon kuuluvat mustakonnanmarja,
sinivuokko, kurjenkello, tesma, kevätlinnunherne, näsiä, mustaherukka ja lehtokorte. Kallioiden viljavuudesta
kertovat mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko, pensaikkotatar ja mäkikuisma.

ARVOLUOKKA: I (Helsingissä hyvin harvinainen kasvillisuustyyppi metsälehmusmetsikkö (myös
luonnonsuojelulain mukainen suojeltu luontotyyppi)). Lisäarvoina Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit
mustakonnanmarja, kevätlinnunherne, kotkansiipi, lehtokorte, metsälehmus ja näsiä.

ARVON YLLÄPITO: Kohteen lounaisosan lehmusmetsikkö jatkuu öljysatama-alueelle, jossa se kuitenkin on
raivattu vesakoksi. Tämänkin metsikön osan tulee antaa kehittyä luonnontilaan.

RAJAUKSEN PÄIVITYS V. 2005: Rajausta on tarkennettu lehtokasvillisuuden todellisten rajojen mukaiseksi.

RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Tarpeetonta kulkemista kohteen kosteimmissa osissa on syytä välttää
herkästi haavoittuvien kosteikkopintojen takia.

TAPAHTUMA

Í·ª« ïñîÕ±¸¼»®¿°±®¬¬· ó Ê·®µ¿³·»

îèòçòîðïë¸¬¬°æññµ¿®¬¬¿ò¸»´òº·ñ¿°°´·½¿¬·±²ñ´¬¶ñ®»°±®¬ñµ±¸¼»®¿°±®¬¬·ò¿°¨á·¼ãêìë



Pvm 31.12.2012
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen kuvauksen kohtaa Arvoluokka on muutettu v. 2012

arvoluokkapäivityksessä. Itse arvoluokka ei ole muuttunut. Lisätietoa
aineistokuvauksessa.

Pvm 28.2.2006
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2005.

Tapahtumatyyppi Aineistosalaus
Kuvaus Kohteen tietoja Internet-versiossa on rajattu.

Kohteen lajihavainnot

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä
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MATELIJA- JA SAMMAKKOELÄINKOHTEET
KRUUNUVUORI     (12/07)
Pinta-ala (kartalta) 2,73 ha
Digitoija ja pvm VHA,20.2.2008

Karttaliite Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2014 Kohdetunnus:

Arvoluokka
II Tärkeä alue

Kohdekuvaus

KUVAUS: Kruunuvuodenlampi on luonnontilainen suolampi Laajasalon länsiosassa. Kaitalahdenpuisto on
Kruunuvuoren alueen koilliskulmassa oleva alue, jolla on pieni rehevä lampi. Se on erotettu merestä (Kaitalahti)
ilmeisesti tarkoituksella rakennetulla kannaksella. Kaitalahdenpuiston lammessa oli vuonna 2007 enemmän
sammakonkutua (yli 240 klimppiä) kuin missään muussa tutkimistani kohteista Helsingissä.
Kruunuvuorenlammella on myös rupikonnia ja alue on muutenkin arvokas luontokohde Helsingissä. UHAT:
Rakentaminen. Kruunuvuoren lähelle, öljysataman alueelle on suunniteltu uutta kaupunginosaa.
Kaitalahdenlammen merestä erottava kannas ei ole kovin suuri ja veden virtausta kannaksen läpi ilmeisesti
säädellään. Kaitalahdenpuiston lampi rajoittuu muutamaan yksityistonttiin ja on vaarassa kasvaa umpeen, sillä
alueella on runsaasti puutarhakasveja, mm. angervoita. TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA: Molemmat lammet tulee
suojella. Kaitalahdenpuiston lammen rantoja tulee niittää ja vesikasvillisuutta harventaa. Alueen virkistyskäyttöä
tulee kehittää, mm. polkuverkostoa ja opasteita parantamalla.

JULKAISU

Raportti
Nimi Helsingin matelija. ja sammakkoeläinlajisto ja tärkeät matelija- ja

sammakkoeläinalueet vuonna 2007
Tekijä Jarmo Saarikivi
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Kohteen lajihavainnot

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä
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LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDE
KRUUNUVUORENLAMPI     (224/99)
Pinta-ala (kartalta) 4,23 ha

Karttaliite Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2014 Kohdetunnus:

Arvoluokka
III Arvoluokituksen perusteet

Kohdekuvaus

Soistunut lampare, jonka ympärillä kuusivaltaista sekametsää.
AVAINTEKIJÄT: Alueen rauhallisuus, sekametsän koskemattomuus.
PESIMÄLINNUSTO: Runsas sekametsän peruslinnusto, lisäksi kultarinta, palokärki, pikkukäpylintu, puukiipijä ja
kuusitiainen.

Kohteen lajihavainnot

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

Í·ª« ïñïÕ±¸¼»®¿°±®¬¬· ó Ê·®µ¿³·»

îèòçòîðïë¸¬¬°æññµ¿®¬¬¿ò¸»´òº·ñ¿°°´·½¿¬·±²ñ´¬¶ñ®»°±®¬ñµ±¸¼»®¿°±®¬¬·ò¿°¨á·¼ãïíëêïì



LEPAKKOKOHTEET
TULLISAARI     (20/03)
Pinta-ala (kartalta) 62,7 ha
Digitoija ja pvm SP,7.1.2004

Karttaliite Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2014 Kohdetunnus:

Arvoluokka
I Arvokas lepakkoalue Arvoluokituksen perusteet

Kohdekuvaus

SIJAINTI: Laajasalon luoteisosassa Tuulisaarensalmesta Sarvasto-lahdelle ulottuvalla rantavyöhykkeellä.

KUVAUS: Lepakot viihtyvät alueella, koska siellä on monipuolisia ruokailualueita tarjoavia rauhallisia lahtia,
järeitä puita, tervalepikoita, pienvenesatamia, Aino Acktén huvila, huvilan puisto ja lampi sekä muita huviloita.
Koko alue on puistomaista. Lepakot ovat levittäytyneet pitkälle ranta-alueelle lännessä Tullisaarensalmesta
itään Yliskylänlahdelle asti.

LAJIT: pohjanlepakko, vesisiippa, viiksisiipat, korvayökkö, pikkulepakko

Vuoden 2014 kartoituksessa alueelta tavattiin uutena lajina pikkulepakko (vertailu vuoden 2003 kartoitukseen).

LISÄTIEDOT: Eniten lepakoita saalisti rantavyöhykkeellä. Viiksisiippojen ja pohjanlepakoiden suosima alue
ulottuu Yliskylänlahden itärannan kevyenliikenteen väylille asti. Alueelta on selkeät lentoreitit Kulosaaren
lepakkoalueille ja Tiiliruukinlahdelle. Tullisaarensalmen molemmin puolin on pohjanlepakkoja ja vesisiippoja
sekä itäpuolella viiksisiippoja. Viiksisiippalajien erityisesti suosimat saalistusalueet ovat Yliskylänlahden
kaakkois- ja osin eteläpuolisissa rantametsissä. Uhkatekijöinä ovat rantapuuston kaataminen, rantojen valaisu ja
Tullisaaren puiston vanhan metsän liika harvennus ja kelopuiden poisto. Myös vanhojen rakennusten korjaus voi
karkottaa lepakot. Viiksisiipat karttavat valoa, joten viiksisiippa-alueita ei tulisi tarpeettomasti valaista.
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TAPAHTUMA

Pvm 26.11.2014
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta muutettu v. 2014 lepakkoselvityksen rajauksen mukaiseksi.

JULKAISU

Raportti
Nimi Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet vuonna 2014
Tekijä Terhi Wermundsen, Jarmo Nieminen, Petri Asikainen; Wermundsen Consulting Oy
Sarja Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:38
Vuosi 2014
Linkki Linkki

Raportti
Nimi Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet vuonna 2003
Tekijä Yrjö Siivonen
Sarja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 3/2004
Painopaikka Helsinki
Vuosi 2004
Linkki Linkki

Kohteen lajihavainnot

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä
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LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDE
KRUUNUVUORENRANTA     (51/2010)
Pinta-ala (kartalta) 18,18 ha
Digitoija ja pvm SEL,21.3.2011

Karttaliite Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2014 Kohdetunnus:

Arvoluokka
III Kohtalaisen arvokas lintualue Arvoluokituksen perusteet

Kohdekuvaus

Kallioinen alue Kruunuvuorenlammen ja meren välissä.

AVAINTEKIJÄT: kallioinen alue ja sen edustan vesialue.

PESIMÄLINNUSTO: pesimälinnusto niukkaa. HUOM! Kohteessa luottamuksellisia pesimätietoja.

MUUTTOLINNUSTO: talvella alueella havaittu huuhkaja, pikkutikka, palokärki. Vesilintuja Kruunuvuorenselällä.
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TAPAHTUMA

Tapahtumatyyppi Aineistosalaus
Kuvaus Kohteen tietoja Internet-versiossa on rajattu.

Kohteen lajihavainnot

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä
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GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDE
ARVOKAS KALLIOALUE, KRUUNUVUORI     (14-19)
Pinta-ala (kartalta) 13,95 ha
Digitoija ja pvm JAL,1.6.2004

Karttaliite Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2014 Kohdetunnus:

Arvoluokka
1 Geologinen arvo: suuri

Kohdekuvaus
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Maisemallisesti merkittävä kallioalue.
Sijainti: Laajasalo, Kruunuvuori. Koko 300 m x 700 m. Näköalapaikkoja Kruunuvuoren selälle.

TAPAHTUMA

Pvm 7.1.2015
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta on tarkennettu tai päivitetty ilmakuvan perusteella.

JULKAISU

Raportti
Nimi Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä
Tekijä Antti Salla
Sarja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 6/2004
Painopaikka Helsinki
Vuosi 2004
Linkki Linkki

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä
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GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDE
VANHA LYIJY-SINKKIKAIVOS, KAITALAHTI     (15-08)
Pinta-ala (kartalta) 0,27 ha
Huomioon otettavaa Useita kaivantoja, osa täytetty.

Karttaliite Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2014 Kohdetunnus:

Arvoluokka
3 Geologinen arvo: pieni
d Suojeluarvo: paikallinen

Kohdekuvaus

Lyijy-sinkkikaivos 1700 ja 1800-luvuilta.
Sijainti: Laajasalo, Kaitalahti, Hopeakaivoksentien pää. Tuotti myös vähän hopeaa. Kaivanto on yksityisellä
pihalla. Tila 2003: osin peitetty ja maisemoitu. Tunnus julkaisussa Kananoja & Grönholm 1993: 67.

TAPAHTUMA

Tapahtumatyyppi Kohteen arvotus tai arvon muutos
Kuvaus Kohteen rajausta on muutettu v. 2012 päivityksessä

JULKAISU

Raportti
Nimi Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä
Tekijä Antti Salla
Sarja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 6/2004
Painopaikka Helsinki
Vuosi 2004
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Linkki Linkki

Raportti
Nimi Uudenmaan kallioperän suojelu- ja opetuskohteita
Tekijä Tapio Kananoja ja Sari Grönholm
Sarja Tutkimusraportti 3/1993. YM, alueidenkäytön osasto
Painopaikka Painatuskeskus Oy, Helsinki
Vuosi 1993
Lisätieto ISBN 951-47-8562-2, ISSN 1236-5777

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä
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Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti

Tilapäiset lumenkeräyspaikat
Laajasalo, Kruunuvuori
Liite selostukseen nro 12330



Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti

Liite selostukseen nro 12330



Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti

Liite selostukseen nro 12330



Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti

Liite selostukseen nro 12330


