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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö Kruunusillat-hank-
keen Laajasalon raitiotieyhteyden yleissuunnitelmasta

HEL 2016-002187 T 08 00 02

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt lausuntoa Korkeasaaren eläin-
tarhalta 8.4.2016 mennessä Kruunusillat-hankkeen Laajasalon raitiotie-
yhteyden yleissuunnitelmasta ja siihen liittyvästä aineistosta sekä Kruu-
nusillat-hankkeen alustavasta hankesuunnitelman tiivistelmästä.

Korkeasaaren eläintarha toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Korkeasaaren eläintarhan kannalta Kruunusillat ja uusi raitiotieyhteys
parantavat eläintarhan saavutettavuutta huomattavasti ja luovat mah-
dollisuuden lisätä kävijämääriä etenkin talvikaudella. Korkeasaaren
pohjoisosasta tulee yleistä aluetta ja alueella tulee liikkumaan aikai-
sempaa enemmän ihmisiä.

Korkeasaaren osalta uusi raideyhteys edellyttää vastaanottorakennuk-
sen siirtämistä nykyiseltä paikaltaan Mustikkamaalta Korkeasaareen
sekä eläintarha-alueen pohjois-osan aitaamista. Nykyisin Korkeasaa-
reen saapuu vain Korkeasaaren vierailijoita, työntekijöitä ja huoltoliiken-
nettä ja vähäinen määrä Hylkysaareen suuntautuvaa liikennettä. Vie-
railjoita on nykytilanteessa kesäpäivinä 5 000 – 8 000 ja tulevaisuudes-
sa todennäköisesti enemmän. Uusi tilanne muuttaa liikennemääriä ja
liikennejärjestelyjä huomattavasti.

Raitiovaunupysäkin alueelle voi samanaikaisesti saapua satoja ihmisiä.
Raitiovaunupysäkin ja Korkeasaaren sillan kautta saapuvan kevyen lii-
kenteen lisäksi Korkeasaaren vesiliikennelaiturin sijoittamista yleiselle
alueelle Mischan ja Maschan aukion yhteyteen suunnitellaan. Tämä
mahdollinen vesiliikenneyhteys olisi syytä huomioida liikennesuunnitte-
lussa. Koko aukion liikennöinti tulee suunnitella huomioiden huomatta-
va vierailijoiden määrä, joka nykyisinkin aiheuttaa ruuhkaa Mustikka-
maalla ja Kulosaaressa.

Eläintarhatoiminta edellyttää alueen rajaamista ulkopuolisilta ja myös
siten, että mahdollinen karannut eläin ei pääse poistumaan alueelta.
Saaressa luonnollinen raja on meri, mutta uudessa tilanteessa rajaami-
sesta tulee huolehtia sekä rakentamisen aikana että lopullisessa tilan-
teessa.

Yleinen alue Palosaaren kärjessä



Helsingin kaupunki Lausunto 2 (3)
Korkeasaaren eläintarha

8.4.2016
Eläintarhan johtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4600 Mustikkamaanpolku +358 9 310 161 5 0201256-6 FI9320011800205059
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 12 Faksi Alv.nro
zoo@hel.fi www.korkeasaari.fi +358 9  310 379 02 FI02012566

Kaava-alue on rajattu siten, että sillan Palosaaresta lähtevän pään ali-
kulkutien viereen jää noin 100 m2 yleinen alue Palosaaren maa-alueel-
le. Korkeasaari pitää tätä aluetta hankalana, koska sen kunnollinen ai-
taaminen on vaikeaa ja siten luvaton kulku eläintarhaan voi olla mahdo-
tonta estää. Etenkin jääpeitteen aikana alueelta voi olla hyvin lyhyt es-
teetön matka Korkeasaareen. Yksi vaihtoehto voisi olla pienentää yleis-
tä aluetta ja aidata alue läheltä kevyen liikenteen väylää ja ulottaa kul-
kueste alikulkuun asti, siten että koko sillan alituksen jälkeinen silmuk-
ka on aidattu. Toisena vaihtoehtona voisi miettiä, onko kevyen liiken-
teen reitin kulku raitiotien ali välttämätöntä vai voisiko reitti pysyä sillan
pohjoisreunalla.

Korkeasaaren pelastussuunnitelma rakentamisen ja uusien siltayhteyksien aikana

Korkeasaaressa on vilkkaina päivinä useita tuhansia ihmisiä. Pelastus-
suunnittelussa täytyy varautua myös tilanteeseen, jossa koko saari täy-
tyy evakuoida. Saaresta pääsee poistumaan maitse vain Korkeasaaren
sillan ja tulevan Finken sillan kautta.

Siltojen talvikunnossapito

Lumenpoisto silloilta ja aukiolta tulee suunnitella. Korkeasaaren pohjoi-
sosassa tilaa on niukasti, joten lumimassojen varastointi alueelle ei on-
nistu. Runsaslumisina talvina tulee varautua lumen kuljettamiseen pois
alueelta.

Korkeasaaren ja Palosaaren välisen alueen työmaakäyttö

Korkeasaaren ja Palosaaren välinen täyttömaa tulee olemaan rakenta-
misen aikana työmaa-aluetta ja sillan valmistuttua Korkeasaaren aluet-
ta. Alueella ei myöskään saa aiheuttaa jatkuvaa melua, joka läheisissä
eläintiloissa ylittää 65 dB. Rakentamisen aikaisessa käytössä tulee
huomioida alueen tuleva käyttö eläintarha-alueena. Alueella ei saa
päästää maaperään aineita, jotka voivat haitata tulevaa käyttöä tai alue
on tarvittaessa puhdistettava.

Määritettäessä sallittua melutasoa villieläinsairaalan sisällä ja välittö-
mässä ympäristössä on huomioitava, että kyseessä eivät ole tuotantoe-
läimet vaan kuntoutettavat villieläimet, joiden toipumiselle rauhallinen
ympäristö voi olla erittäin merkittävä. Villieläinten melunsiedosta on erit-
täin vähän tutkimuksia, mutta tiedetään, että petolintujen häiriöherkkyys
on suuri. Sairaalarakennuksen piha-alueella on kuntoutushäkkejä, joi-
den käyttö tulee olla mahdollista myös raitiovaunuliikenteen (ja sen ra-
kentamisen) aikana.

Korkeasaaren sillan käyttö
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Korkeasaaren ja Mustikkamaan välistä siltaa käytetään Korkeasaaren
huoltoliikenteeseen. Huoltoliikenne tapahtuu eläintarhan aukioloaikojen
ulkopuolella, koska aukioloaikoina sillalla ja saaressa on paljon jalan
liikkuvia vierailijoita. Korkeasaaren huoltoliikenteen pitää toimia koko
rakentamisen ajan päivittäin. Mikäli Korkeasaaren siltaa tarvitaan ra-
kentamisen aikana työmaaliikenteeseen, niin liikennöinti pitää suunni-
tella yhteistyössä Korkeasaaren kanssa ja tapahtuvaksi aukioloaikojen
ulkopuolella.

Korkeasaaren silta on myös Kruunusiltojen valmistuttua varattu Kor-
keasaaren huoltoliikenteeseen, eikä sitä avata yleiseen käyttöön ajo-
neuvoille. Liikenteen rajoittaminen on myös uudessa tilanteessa tärke-
ää, koska Korkeasaaren päässä ei ole tilaa ylimääräiselle liikenteelle ja
pahimmillaan sinne harhautuvat autot olisivat raitioliikenteen tiellä tai
kevyen liikenteen väylillä. Korkaesaaren eläintarha voi valvoa sillan lii-
kennettä myös tulevaisuudessa. Mustikkamaalle tarvitaan tiomiva tek-
ninen ratkaisu liikenteen rajoittamiseen ja tämän toteuttaminen pitäisi
suunnitella osana siltaprojektia. Korkeasaaren valvomo siirtyy Mustik-
kamaalta uuteen vastaanottorakennukseen Korkeasaaressa.
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