






Elinkeino-, liikenne— ja <Lausunto> UUDELY/396/07.01/2014

S’ ympäristäkeskus
23.1.2015

helsinki.kirjaamo@hel.fi

VUte Ksv/HEL 2014-001848

Lausunto Helsingin Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden
asemakaava-ja asemakaavan muutosehdotuksesta, nro 12305

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistavat kantakaupungin
ja Laajasalon väliseen joukkolUkenneyhteyden toteuttamisen
Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan välisellä osuudella. Asemakaavan
ulkopuolelle on jätetty kantakaupungin raitiotieosuus. Sen
linjausvaihtoehdoista päätetään raitiotieyhteyden yleissuunnittelun
yhteydessä. Kantakaupungin linjausvaihtoehdon valintaan vaikuttaa
mm. Helsingin Energian Hanasaaren B- voimalaitoksen tulevaisuuteen
liittyvä päätöksenteko.

Maisema ja kulttuuriympäristö

Suunnittelualue edustaa arvokasta ja vaihtelevaa merellistä
kaupunkimaisemaa. Kruunuvuorenselän merenlahti on osa
Suomenlahden pohjoisrannan rikkonaista sisäsaaristoa. Se on melko
selkeästi rajattu maisematila. Etelässä maisema liittyy Helsingin
edustan saaristoon Suomenlinnan merilinnoitusketjun muodostavien
saarten välisten kapeiden salmien kautta.

Alueella on merkittäviä historiallisia, maisemallisia ja kulttuurisia arvoja
ja se on osa Helsingin merellistä identiteettiä. Kruunuvuorenselkä on
yksi Helsingin maisemakuvan kannalta arvokkaimmista suurista
avoimista tiloista.

Korkeasaari ja Palosaari ympäröivine vesialueineen sisältyvät
valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön
Kansanpuistot Korkeasaari ja Seurasaari (RKY 2009).

Silta tulee muuttamaan maisemaa merkittävästi etenkin
Kmunuvuorenselän ja Sompasaaren salmen osalta tuoden siihen
uuden kaupunkikuvallisen elementin. VE ja vplw -määräykset tähtäävät
laadukkaan ympäristön rakentamiseen. Myös siltojen
kaavamääräyksissä on kiinnitetty huomiota niiden laadukkaaseen
toteuttamiseen. Kulttuuriympäristön arvot on otettu riittävästi huomioon
asemakaavaratkaisussa.

Meritulva

Tulvakysymykset on otettu huomioon asianmukaisesti.
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Luonnonympäristö

Linnuston osalta todetaan vaikutusten arviossa sillan rakentamisen
aikaisten vaikutusten olevan suurimmillaan linnuston pesimäaikana.
Tämä tulee ottaa huomioon rakentamisvaiheessa ja eri vaiheiden
suunnittelussa.

Terveellisyys ja turvallisuus

Vaikutusten arvioinnissa on tuotu esiin melu- ja tärinä- sekä
tuulisuusvaikutukset. Asemakaavassa on annettava määräys melun ja
tärinän toijunnan sekä tuulisuuskysymysten ratkaisemisesta
tarpeellisilta osin ratasuunnittelussa tai lähialueiden kaavoituksessa.

Liikenne

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa nopean raitiotie-, pyöräily- ja
jalankulkuyhteyden toteuttaminen Kruunuvuorenrannasta
kantakaupunkAn. Kaava edistää valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti raidelNkenteeseen tukeutuvan
yhdyskuntarakenteen muodostumista. Lisäksi se tukee
joukkolflkennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävän lflkennejärjestelmän
muodostumista. Kruunusiltoja käyttävän raitiotien arvioidaan keräävän
lähes kaikki Laajasalon suunnasta kantakaupunkhn suuntautuvat
joukkolflkennematkat. Tämä vähentää vuoden 2035 ennustetilanteessa
Kulosaaren sillalla metron kuormitusta keskustan suuntaan 17
prosenttia aamuhuipputunnissa. Tällä on ratkaisevaa merkitystä metron
kannalta, sillä metron huippukuormitus osuu Kulosaaren sillalle ja
määrittää metrolinjan kapasiteetin tarpeen.

Kaava mahdollistaa joukkolNkenneyhteyden toteuttamisen osavälillä
Kruunuvuorenranta — Sompasaari (Nihti). Sompasaaren ja
kantakaupungin välisen raitiotieyhteyden linjaus on vielä ratkaisematta.
Linjaukselle tutkitaan kolmea vaihtoehtoa, joista kaksi kulkee
Kruununhaan ja yksi Hakaniemen kautta keskustaan.

Selostuksessa todetaan, että päätös Nihdin ja kantakaupungin
ensisijaisesta yhteysvaihtoehdosta on tarkoitus saada aikaan vuoden
2015 aikana. Ratkaisu on sidoksissa Helsingin Energian toimintaan
lHttyvNn ratkaisuihin. Mikäli raitiotieliikennettä ei ole mahdollista alusta
alkaen liikennöidä suoraan kantakaupunkUn, on mahdollista liittää sillan
raitiotielhkenne Kalasataman katuverkkoon ja sitä kautta Kalasataman
keskukseen. Yhteys olemassa olevaan raitiotieverkkoon järjestyy
Hermannin rantatien kautta.

Suunnittelun keskeneräisyyden vuoksi nyt tekeillä olevassa
asemakaavassa ei ole pystytty arvioimaan koko Kruunuvuorenrannan
joukkoliikenneyhteyden toteuttamisen vaikutuksia muun muassa
Ihkennejärjestelmään ja toteuttamiskustannuksiin. Kalasataman
keskukseen johtavaa vaihtoehtoa ei ole arvioitu YyA lain mukaisessa
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menettelyssä. Arvio vaikutuksista liikennejärjestelmään ja kustannuksNn
on näin ollen esitettävä asemakaavatyön yhteydessä.

Yksikön päällikkö Aimo Huhdanmäki

Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin

<Asiaa hoitaa Brita Dahlqvist-Solin, puh. 0400 291 642.>

TIEDOKSI Yrjölä, Wager, Huolman, Puska, Jaakonaho
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Helsingin kaupunki / Kaupunkisuunnitteluvirasto
PL 10
00099 Helsingin kaupunki

Viite   

Asia HELSINKI, Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaava ja 
asemakaavan muutos (12305)

Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Museovirastolta lausuntoa 
Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaavasta ja asemakaavan 
muutoksesta. Museovirasto lausuu kaavahankkeesta vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta. 
Lisäksi Museovirasto on tarkastellut hanketta Suomenlinnan maailmanperintöstatuksen 
näkökulmasta. Rakennetun kulttuuriperinnön, kulttuurimaiseman ja maassa olevan 
arkeologisen kulttuuriperinnön osalta lausunnon antaa Helsingin kaupunginmuseo 
Museoviraston ja kaupunginmuseon/Keski-Uudenmaan maakuntamuseon välisen 
yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosalue sijaitsee Helsingin keskustan vesialueella 
Sompasaaren salmessa, Korkeasaaressa ja Kruunuvuorenselällä. Kaava mahdollistaa 
jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennesillan rakentamisen Sompasaaresta Korkeasaaren 
pohjoispuolitse Kruunuvuorenrantaan.

Suomenlinnan maailmanperintökohde sille määriteltyine suojavyöhykkeineen sijaitsee 
asemakaavan vaikutuspiirissä Kruunuvuorenselän eteläreunalla. Asemakaava-alue ja 
suunniteltu joukkoliikenneyhteys sijoittuvat kuitenkin näiden ulkopuolelle. Suomenlinna on 
myös valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). UNESCOn 
maailmanperintöluetteloon 1991 liitetylle Suomenlinnalle vahvistettiin 2014 sen 
yleismaailmallista arvoa kuvaava määritelmä (OUV – Outstanding Universal Value). 
Suomenlinnan asema, valtakunnallinen ja yleismaailmallinen merkitys sekä siihen 
kohdistuvat vaikutukset on tuotu asianmukaisesti esille asemakaavan selostuksessa, mikä 
vastaa Museoviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kesken käytyjä keskusteluja. 
Toteutuessaan silta tulee näkymään Suomenlinnaan, mutta Museovirasto ei katso sen 
uhkaavan maailmanperintökohteen arvojen säilymistä.

Siltahankkeen valmistelun yhteydessä tehtiin Museoviraston esityksestä arkeologinen 
vedenalaisinventointi sen selvittämiseksi, onko siltahankkeen alueella vedenalaisia 
muinaisjäännöksiä. Inventoinnissa havaittiin Korkeasaaren pohjoisrannan tuntumassa 
veneen hylky (muinaisjäännösrekisterin kohde 1000023777) ja Palosaaren pohjoisrannan 
lähellä laitureiden jäänteitä (kohteet 2654 ja 1000024820). Ne sijaitsevat kaavan vp/w –
alueella, jossa ne on huomioitu asianmukaisella kaavamääräyksellä. Kohteet on huomioitu 
myös kaavaselostuksessa kohdassa Vaikutukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin 
kohteisiin riittävällä tavalla. Näin ollen Museovirastolla ei ole huomautettavaa 
kaavahankkeesta myöskään vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta.

Yhteyshenkilö Museovirastossa vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta on intendentti Maija 
Matikka (maija.matikka@nba.fi, 040-1286284).
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Yli-intendentti Helena Taskinen

Intendentti Maija Matikka
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Kaupunkisuunnitteluvirasto

Ympäristökeskuksen lausunto Kruunuvuorenrannan 
joukkoliikenneyhteyden asemakaavasta ja asemakaavan 
muutoksesta (nro 12305)
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Ympäristölautakunta on päättänyt kokouksessa 27.1.2015, että 
lausunnon antaa ympäristökeskus.

Ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta.

Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUS

Päivi Kippo-Edlund
ympäristönsuojelupäällikkö
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Ympäristökeskuksen kannanotto Kruunuvuorenrannan 
joukkoliikenneyhteyden kaavoituksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta 1163-00/14 
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Ympäristölautakunta on 20.5.2014 antanut lausunnon Laajasalon 
joukkoliikenneyhteyden ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. 

Lausunnossa kiinnitettiin huomiota erityisesti mahdollisten täyttöjen 
aiheuttamiin vesistövaikutuksiin ja vaikutuksiin lakisääteiseen 
kalaväylään, joka on perustettu vaelluskalojen nousun turvaamiseksi 
Vantaanjokeen. Kalaväylän rajojen selvittäminen ja merkintä kartalle 
edellyttää kalastuslain 24 § mukaista maanmittaustoimitusta. 
Kruunuvuorenselän vesialueella on jo käynnissä Kalasataman 
rakennushanke, jonka toimenpiteet mahdollisesti kaventavat 
kalaväylää Kalasataman ja Mustikkamaan välillä. Kalasataman 
rakennushankkeen toteutuksen yhteydessä Vantaanjoen kalaväylälle 
tehtäneen maanmittaustoimitus, mikäli aluehallintovirasto katsoo että 
kalaväylää tulee siirtää. Laajasalon raideliikenteen silta-vaihtoehtojen 
vaikutukset Vantaanjoen kalaväylään tulisi huomioida mahdollisuuksien 
mukaan saman maanmittaustoimituksen yhteydessä.

Siltahankkeen välittömien vaikutusten alueelle sijoittuu seitsemän 
luontotietojärjestelmän lepakkokohdetta: 19/03 Hopeasalmi, 27/03 
Kulosaaren Leposaari, 28/03 Kivinokka (pääosin), 20/03 Tullisaari, 
21/03 Tahvonlahdenniemi, 22/03 Aittosaari ja 13/03 Jollaksenlahti-
Saunalahti. Tiedossa ei ole erityisiä perusteita olettaa, että silloista 
aiheutuisi merkittävää haittaa lepakoille missään edellä mainituista 
kohteista. Niiden sijainti suhteessa suunnittelualueiseen olisi kuitenkin 
hyvä esittää kartalla. Muuttavien lepakoiden liikkumista 
suunnittelualueella on vaikeampi tutkia kuin lintujen, mutta eri 
siltavaihtoehtojen ja niiden erilaisen valaistuksen mahdollista vaikutusta 
lepakoiden muuttoon tulisi jatkosuunnittelussa selvittää.

Siltayhteyden kaavoituksessa tulee huomioida myös, että 
Kruunuvuorenlammen ympäristö on paitsi arvokas luontokohde myös 
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luonnonsuojeluohjelman ja yleiskaavojen 1992 ja 2002 mukaan 
luonnonsuojelulailla rauhoitettavaksi suunniteltu luonnonsuojelualue.

Suunnittelussa tulee huomioida raitiotieliikenteen melun leviäminen ja 
tarvittavat torjuntatoimet. Kevyen liikenteen olosuhteiden 
miellyttävyyteen mm. sillan tuulisuuden vuoksi tulee kiinnittää erityistä 
huomiota.

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, johtava ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUS

Jari-Pekka Pääkkönen
vs. ympäristönsuojelupäällikkö
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Kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1163-00/14 ja 
Kruunuvuorenrannan joukkoliikenne yhteydestä 
kaupunkisuunnitteluvirastolle
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Lausunto

Korkeasaaren eläintarha toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden toteuttaminen muuttaa 
Korkeasaaren pohjoisrannan liikenteen. Se vaikuttaa paitsi 
Korkeasaaren huoltoliikenteeseen, myös asiakkaiden liikkumiseen. 
Joukkoliikenneyhteys lisää Korkeasaarensaaren ohikulkuliikennettä ja 
aiheuttaa turvallisuusriskien kasvamista, koska eläintarha muuttuu 
mantereesta erillään olevasta saaresta enemmän 
kaupunkieläintarhaksi. Toisaalta Korkeasaaren saavutettavuus 
paranee

Erityisesti Palosaaren villieläinsairaalan toiminnan jatkuminen ja 
loukkaantuneiden eläinten hoitaminen ulkotiloissa saattaa estyä 
liikenteen aiheuttaman tärinän ja melun vuoksi. Palosaari on tähän asti 
ollut suljettu karanteenialue, jonne on ollut pääsy vain henkilökunnalla.  
Mikäli eläimiä joudutaan asettamaan karanteeniin, on alue pystyttävä 
sulkemaan siten, että sinne ei pääse myöskään liikennealueelta.

Kruunuvuoren joukkoliikenneyhteyden toteuttamisesta aiheutuu 
Korkeasaaren eläintarhalle mittavia investointitarpeita, koska 
eläintarhan sisäänkäynti vastaanottorakennuksineen on siirrettävä 
julkisen liikennealueen vuoksi Mustikkamaalta Korkeasaareen. Myös 
satama siirretään uuden sisäänkäynnin läheisyyteen. 
Joukkoliikenneyhteyden toteuttamisesta aiheutuu eläintarhan 
toiminnalle myös huomattavaa rakentamisen aikaista häiriötä ja 
taloudellisia menetyksiä, koska Korkeasaari saatetaan joutua 
sulkemaan joksikin aikaa rakennustöiden vuoksi. 

Kaavaluonnoksessa on huomioitu Korkeasaaren toiveet liikennealueen 
sijoittumisesta Korkeasaaren pohjoispuolelle siten, että varaus 
eläintilan rakentamisesta penkereen ja saaren väliin jäävälle alueelle 
on mahdollista sekä Palosaaren säilymisestä suurimmaksi osaksi 
Korkeasaaren käytössä.

Lisätiedot
Hanna Kurki, yksikönpäällikkö, puhelin: 310 37899

hanna.kurki(a)hel.fi
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Ympäristölautakunta on 20.5.2014 antanut lausunnon Laajasalon 
joukkoliikenneyhteyden ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. 

Lausunnossa kiinnitettiin huomiota erityisesti mahdollisten täyttöjen 
aiheuttamiin vesistövaikutuksiin ja vaikutuksiin lakisääteiseen 
kalaväylään, joka on perustettu vaelluskalojen nousun turvaamiseksi 
Vantaanjokeen. Kalaväylän rajojen selvittäminen ja merkintä kartalle 
edellyttää kalastuslain 24 § mukaista maanmittaustoimitusta. 
Kruunuvuorenselän vesialueella on jo käynnissä Kalasataman 
rakennushanke, jonka toimenpiteet mahdollisesti kaventavat 
kalaväylää Kalasataman ja Mustikkamaan välillä. Kalasataman 
rakennushankkeen toteutuksen yhteydessä Vantaanjoen kalaväylälle 
tehtäneen maanmittaustoimitus, mikäli aluehallintovirasto katsoo että 
kalaväylää tulee siirtää. Laajasalon raideliikenteen silta-vaihtoehtojen 
vaikutukset Vantaanjoen kalaväylään tulisi huomioida mahdollisuuksien 
mukaan saman maanmittaustoimituksen yhteydessä.

Siltahankkeen välittömien vaikutusten alueelle sijoittuu seitsemän 
luontotietojärjestelmän lepakkokohdetta: 19/03 Hopeasalmi, 27/03 
Kulosaaren Leposaari, 28/03 Kivinokka (pääosin), 20/03 Tullisaari, 
21/03 Tahvonlahdenniemi, 22/03 Aittosaari ja 13/03 Jollaksenlahti-
Saunalahti. Tiedossa ei ole erityisiä perusteita olettaa, että silloista 
aiheutuisi merkittävää haittaa lepakoille missään edellä mainituista 
kohteista. Niiden sijainti suhteessa suunnittelualueiseen olisi kuitenkin 
hyvä esittää kartalla. Muuttavien lepakoiden liikkumista 
suunnittelualueella on vaikeampi tutkia kuin lintujen, mutta eri 
siltavaihtoehtojen ja niiden erilaisen valaistuksen mahdollista vaikutusta 
lepakoiden muuttoon tulisi jatkosuunnittelussa selvittää.

Siltayhteyden kaavoituksessa tulee huomioida myös, että 
Kruunuvuorenlammen ympäristö on paitsi arvokas luontokohde myös 
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luonnonsuojeluohjelman ja yleiskaavojen 1992 ja 2002 mukaan 
luonnonsuojelulailla rauhoitettavaksi suunniteltu luonnonsuojelualue.

Suunnittelussa tulee huomioida raitiotieliikenteen melun leviäminen ja 
tarvittavat torjuntatoimet. Kevyen liikenteen olosuhteiden 
miellyttävyyteen mm. sillan tuulisuuden vuoksi tulee kiinnittää erityistä 
huomiota.

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, johtava ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUS

Jari-Pekka Pääkkönen
vs. ympäristönsuojelupäällikkö
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