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TIIVISTELMÄ

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Kruunuvuorenran-
nan keskeisiä julkisten ja kaupallisten palveluiden kortteleita, jotka
sijaitsevat Haakoninlahdenkadun ja Haakoninlahdenpuiston var-
rella hyvien joukkoliikenneyhteyksien välittömässä läheisyydessä.

Kaavaratkaisu mahdollistaa monipuolisten kaupallisten- ja julkis-
tenpalveluiden rakentamisen sekä viihtyisän ja vaihtelevan asuin-
ympäristön muodostumisen, jossa on hyvät edellytykset laaduk-
kaalle kaupunkielämälle.

Uutta asuntokerrosalaa on 18 390 k-m2, liiketilaa 6 850 k-m2 sekä
julkisia palveluita 15 500 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 450
asukasta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma
(piir.nro 7002), joka on asemakaavan liitteenä. Liikennesuunnitel-
missa on esitetty liikennejärjestelyt Pitkäluodonkadulle, Varis-
luodonkadulle ja osalle Stansvikin rantakatua, jotka sisältävät
kortteleiden vaatimat järjestelyt jalankulun, pyörä-, auto- ja huolto-
liikenteen järjestämiseksi.

Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueen. Kaavaratkaisu on
tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin yksi muistutus. Muistutuksessa esitetyt huomautukset koh-
distuivat rakentamiseen luonnontilaiselle alueelle, ympäristövaiku-
tusten puutteellisuuteen, Stansvik-Tullisaari viheryhteyteen,
ylempien kaavojen ja viereisten asemakaavojen huomioimiseen
sekä osallisten puutteelliseen kuulemiseen.

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat vesihuollon liite-
karttaan, kierrätyspisteisiin, sähkömuuntamoon, yhteiskäyttöisten
joukkoliikennepysäkkien toimivuuden varmistamiseen, melumää-
räyksiin ja kaavan ulottumiseen viereiselle valitusprosessissa ole-
valle kaava-alueelle.

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityis-
kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Tavoitteena on suunnitella monipuolisia kaupallisia- ja julkisia pal-
veluita sekä viihtyisää ja vaihtelevaa asuinympäristöä, jossa on
hyvät edellytykset laadukkaalle kaupunkielämälle.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että se toteuttaa osaltaan AM-ohjelman mukaista
asuntotuotantotavoitetta, tarjoaa edellytyksiä hyvälle kaupunkielä-
mälle ja ihmisten kohtaamiselle sekä kehittää kaupunginosaa mo-
nipuolisena. Kaavaratkaisu on kestävän kehityksen mukainen ja
toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita: Kaavaa laadi-
taan alueelle, jolla asuntotuotannolla on hyvät edellytykset toteu-
tua ja joka on hyvin saavutettavissa bussi- ja raideliikenteellä. Alu-
een kaavoittaminen tehokkaasti parantaa koko Kruunuvuorenran-
nan toteuttamiskelpoisuutta ja hyödyntää tiiviin kaupunkirakenta-
misen etuja sekä tuo lisää käyttäjiä tulevalle Kruunusillat hank-
keelle.

Mitoitus

Asemakaava-alueen pinta-ala on 4,4 ha. Asemakaava-alueen ko-
konaiskerrosala on yhteensä 40 740 k-m2.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle (AL) saa ra-
kentaa asumista 18 390 k-m2, 6 850 k-m2 liiketiloja ja päiväkodin.
Korttelitehokkuus (e) on 2,4.

Yleisten rakennusten korttelialueen rakennusoikeus on 15 500
k-m2 ja korttelitehokkuus noin e=0,7.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Osa kaava-alueesta on ollut öljysatama-aluetta, jossa on sijainnut
sen toimintaan liittyviä huolto-, varasto-, toimisto- ja tehdasraken-
nuksia. Näiden alueiden ympäristöä on runsaasti muokattu öljysa-
taman tarpeisiin. Öljysataman toiminta Kruunuvuorenrannassa on
loppunut ja kaikki siihen liittyvät rakennukset ja rakenteet on alu-
eelta purettu ja maaperä on puhdistettu. Pilaantuneisuus on vielä
rakennushankkeiden yhteydestä tarkistettava. Nykyisin pääosa
alueesta on sorakenttää ja toimii louheiden välivarastoalueena.
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Kaava-alueen maisema on voimakkaasti muuntunutta, lähinnä
sora- ja louhekenttää. Asemakaava-alueen pohjoisosissa on har-
vahkoa kalliometsää. Kalliomaasto on korkeuseroiltaan vaihtele-
vaa. Eteläosassa on kapea metsäinen vyöhyke.

Alue rajautuu pohjois- ja itäpuolella Stansvikinkallion asema-
kaava-alueeseen ja lännessä uuteen Haakoninlahdenkatuun ja
sen varrelle rakennettaviin uusiin asuinkortteleihin. Etelässä on
yleiseksi uimarannaksi parhaillaan rakentuva ranta ja sen metsäi-
nen rakentamattomaksi jäävä rantavyöhyke.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL)

Kruunuvuorenrannan kaupalliset palvelut keskittyvät Kruunuvuo-
renrannan osayleiskaavassa (nro 11756) C-merkinnällä osoite-
tulle alueelle. Kortteli on merkitty asemakaavassa asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Keskustakortteli on toi-
minnallisesti monipuolinen kokonaisuus, joka tuo lisää aktiivista
kaupunkitilaa ja palveluita Kruunuvuorenrantaan. Kortteli on niin
sanottu hybridikortteli, jossa on liiketilan lisäksi asumista. Pääosa
Kruunuvuorenrannan julkisista palveluista sijaitsee kaupallisen
keskuksen eteläpuolella: keskitetysti sijoitetut palvelut mahdollis-
tavat toimivan ja houkuttelevan kaupunginosakeskuksen syntymi-
sen.

Korttelin läpi kulkevat kävelykadut jakavat korttelin kolmeen
osaan. Korttelilla on yhtenäiset kellarikerrokset, jolloin kortte-
liosien liiketiloja ja pysäköintitiloja on mahdollista yhdistää laajem-
miksi kokonaisuuksiksi. Kauempaa katsottuna keskusaukion ym-
pärille sijoitetut, vaaleat pistetalot toimivat keskuksen maamerk-
keinä ja muodostavat keskukselle tunnistettavan silhuetin yh-
dessä ulkokehän viistokattoisten lamellien kanssa. Ulkokehän la-
mellitalot ovat julkisivuiltaan tummemmat ja ne liittävät keskuksen
ympäröivien asuntokortteleiden mittakaavaan. Liike- ja yhteistilo-
jen julkisivujen tulee olla pääosin lasia ja umpiosien umbravärjät-
tyä betonia ja niihin tulee rakentaa sisäänkäynti suoraan kadulta.
Pelastus järjestetään katualueilta, tontin sisäiseltä jalankulkualu-
eelta ja omatoimisesti parvekeluukkujen kautta.

Korttelin kokonaiskerrosala on 25 240 k-m2, josta 18 390 k-m2 on
osoitettu asumiseen ja 6 850 k-m2 liiketiloiksi.

Kaupallisesta keskuksesta on laadittu selvitys, jonka tavoitteena on
ollut päivittää osayleiskaavavaiheessa laadittuja kaupallisten pal-
veluiden selvityksiä koko Kruunuvuorenrannan alueelta sekä tutkia
asemakaava-alueelle optimaalinen keskuksen koko ja konsepti
(Kruunuvuorenranta ja keskustakortteli, Keskustakorttelin kehittä-
minen ja kaupalliset palvelut Kruunuvuorenrannassa, WSP Fin-
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land, 1.10.2015, Kruunuvuorenrannan kaupallinen keskus, viite-
suunnitelma, WSP Finland, 5.10.2015). Selvitystyö laadittiin yhteis-
työssä kaupunginkanslian ja kiinteistöviraston kanssa.

Selvityksen pohjalta kaupunki järjesti kilpailun, jolla haettiin koko-
naisuudelle lopullinen konsepti, toteuttaja sekä mahdollisia toimi-
joita. Kilpailun voitti YIT Rakennus Oy:n vetämä konsortio, jonka
kanssa kaupunki on aloittanut neuvottelut tontin varaamisesta.
Asemakaavaehdotus on laadittu kumppanuuskaavoituksena kilpai-
lun jälkeen jatkokehitetyn suunnitelman pohjalta.

Yleisten rakennusten korttelialue (Y)

Asemakaava-alueeseen on liitetty voimassa olevasta asemakaa-
vasta (nro 12080) julkisten lähipalveluiden korttelialue (YL). Kort-
teliin rakennetaan suomen- ja ruotsinkielinen peruskoulu, päivä-
koti, leikkipuiston sisätilat ja liikuntahalli, joka toimii tarvittaessa
myös koulun liikuntatilana. Päiväkotia palveleva leikkipuisto sijoit-
tuu viereiselle kaava-alueelle Haakoninlahdenpuistoon päiväkodin
viereen.

Korttelista on laadittu yhteistyössä silloisen tilakeskuksen, opetus-
ja varhaiskasvatusviraston sekä liikuntaviraston kanssa viitesuun-
nitelma (Kruunuvuorenrannan palvelurakennukset, Verstas Arkki-
tehdit Oy, 23.10.2015), jossa on tutkittu mitoitusta sekä kaupunki-
kuvallisia ja toiminnallisia tavoitteita. Mitoitusta on tarkistettu vuo-
den 2019 aikana kaupungin eri palveluiden yhteisissä kokouk-
sissa.

Korttelista järjestetään arkkitehtuurikilpailu vuosien 2020 21 ai-
kana.

Autopaikkojen korttelialue (LPA)

Alue on varattu viereisen palvelukorttelin huoltoliikenteelle ja py-
säköinnille.

Liikenne

Lähtökohdat

Alueen liikennemäärät ovat nykyisin vielä pieniä, koska Kruunu-
vuorenrannan kokonaisuudesta on rakennettu pääosin vasta Koi-
rasaarentien viereisiä tontteja ja liikenne rajoittuu näille alueille.
Lopputilanteessa palvelukorttelien alueen liikenne muodostuu
pääosin kaupallisen keskittymän ja uimarannan aiheuttamasta lii-
kenteestä sekä koulun ja päiväkodin saattoliikenteestä. Liikkumis-
tarvetta syntyy myös lähialueiden asukkailta ja heidän vierail-
tansa.
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Kaavaratkaisu

Jalankulku on tiiviissä ja kaupunkimaisessa rakenteessa tärkein
kulkumuoto ja sen reittiverkosto on tihein. Alueen jalankulkurei-
teissä on huomioitu sujuvat yhteydet joukkoliikenteen pysäkeille,
Kruunuvuorenrannan uimarannalle sekä poikittainen virkistysyh-
teys Stansvikin kartanoalueen suuntaan. Kaupallisen keskuksen
sekä alueelle sijoittuvan koulun ja päiväkodin kävely-yhteyksistä
luodaan houkuttelevat eri suunnista lähestyttäessä. Alueen topo-
grafia aiheuttaa jalankulkureiteille suuriakin korkeuseroja ja kaikki
reitit eivät ole esteettömiä. Merkittäviä jalankulun ylityskohtia on
korostettu suojateillä tai hidasteilla.

Alueen pyöräliikenneverkko liittyy laajempaan verkostoon ja ulkoi-
lureitteihin. Pitkäluodonkadulla pyöräily sijoittuu ajoradalle. Stans-
vikin rantakadulla on kaksisuuntainen pyörätie. Alueen kokoojaka-
duilla Haakoninlahdenkatu, Saaristolaivastonkatu ja Koirasaaren-
tie, on yksisuuntaiset pyöräliikennejärjestelyt. Kruunusillat hank-
keen myötä Koirasaarentie tulee olemaan osa laadukasta pyörälii-
kenneyhteyttä kantakaupungin ja Laajasalon välillä.

Joukkoliikenteen pääyhteys on Kruunusillat hankkeen pikaraitiotie
kantakaupungin ja Laajasalon keskuksen välillä. Yhteyden valmis-
tumisajankohdaksi on arvioitu vuosi 2026. Lisäksi kulkee bussiyh-
teydet Herttoniemen metroasemalle Kaitalahden alueen ja Gunil-
lankallion alueen kautta. Toinen Kruunusillat hankkeen pikaraitio-
linjoista kulkee keskustan suunnasta Koirasaarentietä ja Haako-
ninlahdenkatua pitkin alueen sivuitse. Haakoninlahdenkadun py-
säkki sijoittuu koulun välittömään läheisyyteen.

Alueella on jyrkkä topografia ja katujen korkotasot on pyritty suun-
nittelemaan mahdollisimman hyvin huomioiden viereisten kortte-
leiden kulku- ja ajoyhteydet.

Alueen ajoneuvoliikenne kulkee pääosin Haakoninlahdenkatua
pitkin. Tonttikaduilla on normaalia asumisesta ja palveluista synty-
vää liikennettä.

Kaupallisen keskuksen pysäköinti sijoittuu kahteen kerrokseen ra-
kennuksen alle. Huoltoajo ja ajo pysäköintihalliin tapahtuu Pitkä-
luodonkadun länsipäästä. Pitkäluodonkadun ajoyhteys kaupalli-
seen keskukseen pysäköintiin ja toisaalta jalankulun ja pyörälii-
kenteen yhteydet rannan suuntaan, ovat suunniteltu siten, että
nämä liikennevirrat eivät kohtaisi.

Stansvikinrantakatu on suunniteltu siten, että läpiajo autolla ei
olisi niin houkuttelevaa ja ajonopeudet pysyvät maltillisina. Kadun
poikkileikkauksessa on huomioitu tilat kaikille liikkumismuodoille.
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Yleisiä pysäköintipaikkoja sijoittuu kadun varsille, jotka palvelevat
muun muassa uimarannan käyttäjiä.

Palvelukorttelin pysäköinti, huolto- ja saattoliikenne on jakautunut
kolmelle alueelle. Pitkäluodonkadun länsipäässä on LPA-alue,
jossa on huoltotasku ja lastausalue kuorma-autolle sekä palvelu-
korttelin pysäköintipaikkoja. Pitkäluodonkadun keskivaiheilta ja
Stansvikin rantakadulta on likimääräiset tonttiliittymät sijainniltaan
ja kooltaan ohjeellisille pysäköintialueille. Pysäköintipaikat voi-
daan myös sijoittaa rakenteellisesti liikuntahallin alle.

Asuintonttien autojen ja pyörien pysäköintipaikkojen mitoituksessa
on käytetty kaupunkisuunnittelulautakunnan vuonna 2015 hyväk-
symiä laskentaohjeita. Työpaikkojen ja palveluiden osalta on käy-
tetty kaupunkisuunnittelulautakunnan vuonna 2017 hyväksymiä
laskentaohjeita. Vieras- ja asiointipysäköinti sijoittuu katualueille.

Palvelut

Lähtökohdat

Alueella ei ole tällä hetkellä palveluja. Lähimmät palvelut sijaitse-
vat Stansvikin kartanoalueella (ravintola) sekä Laajasalossa. Vie-
reisen Haakoninlahdenkadun varrelle on rakenteille asuinkortte-
leita, joissa on kivijalkaliiketilaa.

Kaavaratkaisu

Asemakaava mahdollistaa Kruunuvuorenrannan keskeisten pal-
veluiden rakentamisen.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle (AL) rakentuu
suuri osa Kruunuvuorenrannan kaupallisista palveluista. Kortteliin
rakentuu muun muassa kaksi päivittäistavarakauppaa, erikois-
kauppoja, ravintoloita, kahviloita, ruokatori, Cowork-tiloja sekä yk-
sityinen palvelukoti ja päiväkoti.

Yleisten rakennusten korttelialueelle (Y) rakennetaan suomen- ja
ruotsinkielinen peruskoulu, päiväkoti, leikkipuiston sisätilat ja lii-
kuntahalli, joka toimii tarvittaessa myös koulun liikuntatilana. Päi-
väkotia palveleva leikkipuisto sijoittuu viereiselle kaava-alueelle
Haakoninlahdenpuistoon päiväkodin viereen.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta vaativaa maaston
ja haastavien tasoerojen takia. Alueen katuverkko ja jalankulku
ja pyöräilyreitit on pyritty sovittamaan maastoon. Alueelle sijoittu-
vien julkisten palveluiden korttelin sekä kaupallisen keskuksen
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osalta tulee kiinnittää erityistä huomiota esteettömien yhteyksien
järjestämiseen.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Pääosa kaava-alueesta on ollut öljysatama-aluetta, jossa on si-
jainnut sen toimintaan liittyviä huolto-, varasto-, toimisto- ja teh-
dasrakennuksia. Kaava-alueen maisema on voimakkaasti muun-
tunutta, lähinnä sora- ja louhekenttää.

Alueen koillisnurkka on metsäistä ja korkeuseroiltaan vaihtelevaa
kalliomaastoa. Kallioisilla alueilla kasvaa sammalta ja jäkälää ja
niiden vähäinen puusto on pääosin kuivaa kalliomännikköä.  Ete-
läosassa on kapea metsäinen vyöhyke, josta noin kymmenen
metrin kaistale kuuluu tähän asemakaava-alueeseen.

Kruunuvuorenrannan ympäristöarvoja on tutkittu alueen osayleis-
kaavoituksen yhteydessä ja tutkimuksia on täydennetty erityisesti
Stansvikinkallion osalta vuonna 2011 (Kruunuvuorenrannan luon-
toselvitysten täydennys, Enviro, Esa Lammi, 2.11.2011). Maas-
toinventoinneissa tarkasteltiin kasvillisuutta ja luontotyyppejä.
Tehtyjen selvitysten mukaan Helsingin kaupungin luontotietojär-
jestelmään kootussa aineistossa ei ollut merkittäviä aluetta koske-
via puutteita. Kaava-alueella ei ole luonnonsuojelukohteita.

Helsingin luontotietojärjestelmässä asemakaava-alue kuuluu osit-
tain arvokkaaseen linnustokohteeseen (2017) nimeltä Tahvonlah-
den alue, alueella ei ole arvoluokitusta. Tahvonlahden alueen lin-
nustokohde on 65 hehtaarin kokoinen ja asemakaava-alueen
osuus on tästä 0,85 hehtaaria.

Helsingin luontotietojärjestelmässä asemakaava-alue kuuluu osit-
tain arvokkaaseen metsäkohteeseen nimeltä Laajasalo Stansvik-
Tullisaari (98,73 ha, tämän kaava-alueen alueella n. 1,2 ha). Ase-
makaava-alueella ei ole metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tär-
keitä elinympäristöjä, eikä luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia
suojeltuja luontotyyppejä. Alueella on kolme metsäkuviota, jotka

luokan Metso-kohteeksi. Kyseinen metsäkohde on laajemman
metsäalueen uloke ja entisen öljysatama-alueen ympäröimä
etelä- ja pohjoislaidoiltaan, minkä vuoksi metsä on huonosti kyt-
keytynyt laajempiin metsäalueisiin. (Helsingin luontotietojärjes-
telmä 9.5.2019).

Vuoden 2017 aikana teetettiin lepakkoselvitys koko Kruunuvuoren-
rannan osayleiskaavan alueelta (mukaan lukien Stansvikinkallion
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asemakaava-alue) sekä maankäyttösuunnitelman alueelta (Bat-
House). Selvityksessä arvioitiin nykytilanteen kartoittamisen lisäksi
tulevan rakentamisen vaikutuksia ja annettiin suosituksia lepakoi-
den huomioon ottamiseksi. Asemakaava-alueen eteläpuolelle si-
joittuva metsäinen vyöhyke uimarantoineen sisältyy alueelle
vuonna 2011 laadittuun Rannat, puisto ja palvelukorttelin asema-
kaavaan (nro 12080), joka on tullut voimaan 23.11.2012. Asema-
kaavassa rannan ympäristöarvot on huomioitu ympäristöä ja puus-
toa säilyttävillä kaavamääräyksillä. Selvitysten mukaan alue on
viiksisiippojen ja pohjanlepakon tärkeää saalistusaluetta ja veden-
puoleinen ranta-alue vesisiipan saalistusaluetta

Kaava alueen eteläreuna kuuluu Lahokaviosammaleen tukialuee-
seen noin 1000 m2 osalta, joka on asemakaavassa katualuetta.
Tämä alue on noin 5% tukialueen koosta. Viereinen vahvistama-
ton Stansvikinkallion asemakaava on noin 47% tästä tukialueen
koosta. Lahokaviosammaleen tukialueet ovat lajin elinympäristön
vieressä sijaitsevia lajille potentiaalisia metsiä, joilta lajia voisi nyt
tai tulevaisuudessa löytyä. Lahokaviosammalhavaintoja ei kaava-
alueelta ole.

Kaavaratkaisu

Kaava muuttaa luonnonympäristöä siten, että nykyistä metsäalu-
etta muuttuu kortteli- ja katualueeksi 1,5 hehtaarin verran. Koko
metsäkohde on 98,73 hehtaarin suuruinen, joten rakennettava
osa voidaan katsoa vähäiseksi muutokseksi. Vaikka kaava-alueen
metsäalue on arvioitu I-luokan Metso-kohteeksi, niin kyseinen
metsäkaistale on kahdelta sivulta entisen öljysatama-alueen ym-
päröimää ja kytkeytyy huonosti laajempiin metsäalueisiin.

Ekologisesta näkökulmasta rakentaminen on perusteltua, koska
uudet asuinkorttelit sijoittuvat uuden raideyhteyden välittömään
läheisyyteen.

Keskustakorttelin alue louhitaan kokonaan tiiviin korttelirakenteen
alta. Koulun ja päiväkodin piha jää maavaraiseksi palvelukortte-
lissa. Viereisellä Stansvikinkallion asemakaava-alueella keskei-
nen kalliolaki on säilytetty ja sinne on johdettu kulkuyhteys kes-
kustakorttelin läpi. Katualueet on sovitettu olevaan maastoon,
jotta louhintaa tulisi mahdollisimman vähän ja viereisen kaava-
alueen asuinkortteleiden pihat saadaan sovitettua luontevasti säi-
lyvään lakikallioalueeseen.
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Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Kaavamuutosalue sijaitsee erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien
varrella. Kaava-alueen viereisillä kaduilla on raitiotieyhteys kes-
kustaan ja Laajasaloon sekä bussiyhteys Herttoniemeen.

Kaavaratkaisu

Alueella sovelletaan Helsingin viherkerrointa työkaluna riittävän
vihertehokkuuden ja urbaanin resilienssin määrittelemiseksi.

Viherkerroin on suhdeluku tontin painotetun viherpinta-alan ja ton-
tin kokonaispinta-alan välillä. Painotettu viherpinta-ala koostuu
erilaisten viherkerroinelementtien (esim. nurmi, viherkatto, istutet-
tava puu) yhteenlasketuista painotetuista pinta-aloista. Lasken-
nassa käytettävät elementtien painotukset on määritelty ekologi-
suuden, toiminnallisuuden, maisema-arvon ja kunnossapidon nä-
kökulmasta, huomioiden kaupungin maankäytön asiantuntijoiden
näkemykset. Viitesuunnitelmassa lamellien kattopinnat on esitetty
osittain viherkattoina, jotka sitovat, viivyttävät ja haihduttavat sa-
devettä.

Yhdyskuntatekninen huolto

Asemakaavan kaikkien tonttien on mahdollista liittyä Haakoninlah-
denkadulle rakennettuihin ja Pitkäluodonkadulle rakennettaviin
yhdyskuntateknisen huollon verkostoihin. Kaikkien kortteleiden tu-
lee liittyä alueelliseen jätteiden putkikeräysjärjestelmään.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä noin
+4,5 - +18.  Alue on kauttaaltaan kallio- ja kitkamaa aluetta. Maa-
peitteen paksuus alueella vaihtelee välillä noin 0 - 2 m. Maaperä
on rakennettavuudeltaan pääosin hyvää.

Asemakaava-alueen länsiosa on aiemmin kuulunut öljysataman
alueeseen. Öljyhuoltotoiminnot on alueelta lopetettu ja niiden ra-
kenteet, myös maanalaiset putkilinjat ja betonirakenteet, on pu-
rettu.

Entisillä öljyhuoltoalueilla ja paikoin kallionraoissa havaittu pilaan-
tuneisuus on puhdistettu vaiheittain toimintojen lopettamisen
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myötä. Etenkin entisen voiteluainetehtaan alueella on ollut run-
saasti louhetäyttöä, josta kunnostuksen aikana on poistettu sel-
västi öljyyntyneet kappaleet. Osa puhtaaksi todetusta louheesta
on käytetty alueen kaivantojen täyttämiseen. Sekä voiteluaineteh-
taan alueella, että pakkaamon alueella, havaittiin öljyisiä kalli-
onuomia, joista voiteluainetehtaan alueella olevasta uomasta ei
täysin saatu öljyisyyttä poistettua.

Puhdistamiselle ilmoituspäätöksissä asetetut tavoitteet on ympä-
ristökeskuksen loppuraporteista antamien lausuntojen perustella
saavutettu. Alueen tuleva käyttö asuin- ja virkistysalueena on ollut
puhdistamisen tavoitteita ohjaava tekijä.

Kaavaratkaisu

Alueen maaperä on kunnostettu. Koska alueella on ollut öljy-
pilaantuneisuutta, joka vähäisessä määrin on todettu myös kallion
raoissa, on jatkosuunnittelun yhteydessä syytä tarkistaa kunnos-
tustilanne yksityiskohtaisemmin rakennushankkeiden alueilla. Mi-
käli öljyyntymistä epäillään tai havaitaan jatkosuunnittelun tai ra-
kentamisen yhteydessä, on otettava yhteys Helsingin kaupungin
ympäristöpalveluun.

Maaperän kaavan osoittamaan käyttötarkoitukseen soveltuvuu-
den ja mahdollisen pilaantuneen maa-aineksen asianmukaisen
käsittelyn varmistamiseksi kaavassa on annettu määräys: Alueen
maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaantunut maaperä
on kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Suunnittelualueella on nykyisin Helsingin mittakaavassa melko
hiljaista. Alueelle rakentuu asuntoja arviolta vuosittain noin kah-
deksalle sadalle uudelle asukkaalle. Kruunuvuorenrannan alueen
katu-, puisto- ja asuinrakentamisen ja siihen liittyvän toiminnan
äänet erottuvat ajoittain muutoin rauhallisessa ääniympäristössä.
Santahaminassa suoritettavien ammuntojen ja räjäytysten ääni on
ajoittain kuultavissa Kruunuvuorenrannassa. Äänen voimakkuus
riippuu mm. äänilähteestä ja sääolosuhteista.

Alue sijaitsee meren äärellä kaukana suurista liikenneväylistä, jo-
ten alueen ilmanlaatu on pääkaupunkiseudulla sijaitsevaksi alu-
eeksi hyvä. Rakentamisesta aiheutuvia pölyhaittoja voi esiintyä
ajoittain ja paikallisesti.



17 (30)

Kaavaratkaisu

Kaava-alueelta ei ole teetetty liikennemeluselvitystä, vaan mitoit-
tavaa ennustemelutilannetta ja tarvittavia asemakaavamääräyksiä
on arvioitu asiantuntija-arviona hyödyntäen Kruunusillat-hankkeen
suunnittelun yhteydessä tehtyjä liikennemeluselvityksiä, joissa on
otettu huomioon katu- ja raideliikenne sekä alueelle suunniteltu
uusi maankäyttö.

Suunnittelualueelle aiheutuu jatkossa melua lähinnä Haakoninlah-
denkadun ajoneuvoliikenteestä ja kadulla kulkevan Kruunusiltojen
raitiotien Haakoninlahden linjan raitioliikenteestä. Haakoninlah-
denkadun ennustettu liikennemäärä on noin 5 500 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Koirasaarentien ennustettu liikennemäärä Haa-
koninlahdenkadusta itään on noin 12 000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa, mutta sen liikennemelu ei merkittävästi leviä kaava-alu-
eelle. Pitkäluodonkadun ja muiden kaava-alueen lähiympäristön
tonttikatujen liikenne on huomattavasti vähäisempää. Kaupallisen
keskuksen huoltoajo ja ajo pysäköintihalliin tapahtuu Pitkäluodon-
kadun länsipäässä ja sen aiheuttamat liikenteen haitat rajautuvat
pienelle alueelle.

Raitiotien osalta on tarpeen tarkastella keskiäänitason lisäksi yk-
sittäisen ohiajon aiheuttamaa enimmäisäänitasoa. Lisäksi rai-
tiotiessä on kaksi melko tiukkaa kaarretta, joissa voi esiintyä
muusta raitioliikenteen melusta poikkeavaa kirskuntaa. Asuinviih-
tyisyyden varmistamiseksi myös nukkumisen ja levon kannalta
kaavassa on annettu määräys, jonka mukaan julkisivujen ääne-
neristävyys tulee mitoittaa siten, että saavutetaan melutason oh-
jearvojen lisäksi enimmäisäänitason suositusarvo sisällä. Meluta-
son ohjearvoilla tarkoitetaan tavanomaiseen tapaan Vnp
993/1992 mukaisia ohjearvoja LAeq 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä.
Enimmäisäänitason osalta sisätiloissa on tavoiteltava suositusar-
voa LAmax 45 dB. Suurimmat vaatimukset ääneneristävyydelle
muodostunevat kaava-alueen pohjoisimpaan rakennusmassaan,
jossa äänitasoerovaatimus voi kaarteen aiheuttaman enim-
mäisäänitason vuoksi nousta melko korkeaksi. Pitkäluodonkadun
länsiosassa ääneneristävyyden mitoituksessa on syytä ottaa huo-
mioon kaupallisen keskuksen toimintoihin liittyvän ajoyhteyden ai-
heuttama melu.

Vaikka asuinrakennusten korttelipihat sijoittuvat kansipihoille, ka-
tutasoa selvästi korkeammalle, niiden suojaaminen liikenneme-
lulta edellyttänee ainakin paikoin melulta suojaavia rakenteita. Y-
korttelialueella piha-alueet on mahdollista suojata liikennemelulta
rakennusten massoittelulla. Riittävän meluntorjunnan varmista-
miseksi sekä leikkiin ja oleskeluun käytettävillä piha-alueille, että
oleskeluparvekkeilla, on asemakaavassa edellytetty melutason
ohjearvojen saavuttamista päivällä ja yöllä.
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Raitioliikenteestä aiheutuu maaperään värähtelyä, joka voi aiheut-
taa runkoääni- tai tärinähaittoja rakennuksissa ilman torjuntatoi-
mia.

Kruunusiltojen raitiotien suunnittelussa ja rakentamisessa tulee
varmistaa riittävä runkomelun- ja/tai tärinäntorjunta siten, ettei ra-
dan lähiympäristön rakennuksiin kohdistuu tavoitearvoja ylittävää
runkomelu- tai tärinähäiriötä.

Myös uusissa kortteleissa on suositeltavaa kiinnittää huomiota ka-
dun pintarakennetta pitkin mahdollisesti rakennuksen sokkeliin
kytkeytyvän runkomelun torjuntaan, mikäli rakennukset sijoittuvat
lähelle raiteita ja niissä on runkomelulle herkkiä toimintoja alim-
missa kerroksissa.

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Kaavaratkaisu

Pelastusteiden ajoreitit ja likimääräiset nostopaikat on esitetty vii-
tesuunnitelmassa olevassa viitteellisessä pelastuskaaviossa.
Yleisten rakennusten korttelialueella pelastus on mahdollista pi-
halta. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida pelastusteiden ajoreit-
tien ja nostopaikkojen tarkemmat järjestelyt. Korttelien pelastus-
tiejärjestelyt tulee suunnitella kokonaisuutena. Kaduille ja muille
yleisille alueille sijoitettavien nostopaikkojen sijainnista tulee sopia
Helsingin kaupungin kanssa. Pelastusteiden ja nostopaikkojen si-
joituksessa on huomioitava istutettavien puiden sijainti. Nosto-
paikkojen sijoituksessa tulee huomioida riittävä etäisyys raitiovau-
nujen ajolangoista ja niiden kannatuksista.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 18.11.2015 esittää alu-
eelle seuraavia nimiä: Pitkäluodonkatu  Långholmsgatan (katu)
ja Varisluodonaukio  Kråkholmsplatsen (aukio), Varisluodonkatu
- Kråkholmsgatan.
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Vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia
(05/2019, Alv 0%) seuraavasti:

Esirakentaminen 5 milj. euroa
Katualueet 1,5 milj. euroa
Julkiset palvelut / rakennukset 42 milj. euroa
Yhteensä n. 49 milj. euroa

Esirakentamisen kustannusarvio pitää sisällään tarvittavat yleis-
ten alueiden ja tonttien louhinta- ja täyttökustannukset. Suurimmat
esirakentamiskustannukset aiheutuvat louhinnasta. Kustannuslas-
kennan osalta louhinta on arvioitu tehtävän aluelouhintana. Esira-
kentamisen kustannusarvio tarkentuu jatkosuunnittelun yhtey-
dessä. Katualueiden esirakentamiskustannukset sisältyvät esira-
kentamisen kustannuksiin.

Katu-alueet sisältävät kaava-alueen katujen kustannukset.

Julkiset palvelut sekä rakennukset sisältävät kaavoitettavalle alu-
eelle toteuttavan koulun ja päiväkodin sekä liikuntahallin raken-
nuskustannukset. Koulun ja päiväkodin sekä liikuntahallin raken-
nuskustannuksiksi on kaupungin talousarviossa arvioitu noin
42 milj. euroa. Rakennuskustannukset täsmentyvät jatkosuunnit-
telun yhteydessä. On huomioitava, että julkiset palvelut ja raken-
nukset palvelevat huomattavasti tätä asemakaavaa laajempaa
aluetta.

Uuden rakentamisen tarvitseman vesihuoltoverkoston rakentamis-
kustannuksiksi on arvioitu noin 0,5 miljoonaa euroa. Energiahuol-
toverkon rakentamiskustannukset ovat noin 0,4 miljoonaa euroa.

Yhdyskuntateknisen huollon verkostojen kustannuksista vastaa-
vat verkon haltijat ja kustannukset peritään alueen tulevilta käyttä-
jiltä liittymis- ja käyttömaksuina.

Uudesta kaavoitettavasta kerrosalasta kaupungille kertyvä raken-
nusoikeuden arvo täsmentyy kiinteistökaupan esisopimuksen
myötä.

Tonttitalous

Alueen maaperä mahdollistaa rakennusten sekä pysäköintiratkai-
sujen perustamisen pääosin kallio- tai maanvaraisesti. AL-kortte-



20 (30)

lissa pysäköinti järjestetään rakenteellisesti kannenalaisena. Voi-
daan todeta, että pysäköinti on taloudellisesti tarkoituksenmukai-
nen.

Asemakaava luo edellytykset toteuttaa AM-ohjelman mukaista
asuntotuotantoa. Hyvät perustamismahdollisuudet edistävät koh-
tuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiä.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaava-alue on keskeinen osa Kruunuvuorenrantaan rakentuvaa
13 000 asukkaan uutta asuinaluetta. Asemakaava tarjoaa asun-
toja noin 420:lle uudelle asukkaalle lähellä luontoa ja hyvien jouk-
koliikenneyhteyksien äärellä. Kruunuvuorenrannan rakentaminen
jatkaa kaupungin laajentumista itään ja jatkaa osaltaan Kruunu-
vuorenselän ympäristössä tapahtuvaa maisemallista muutosta.
Kortteleiden perusrakenne jatkaa Kruunuvuorenrannan länsi-
osissa jo kaavoitettujen alueiden kaupunkikuvallisia periaatteita ja
täydentää korttelirakennetta. Palvelukorttelin pihat liittyvät luonte-
vasti keskeiseen Haakoninlahdenpuistoon ja eteläosan virkistys-
ja uimaranta-alueeseen.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Alueellisesti muutokset kaupunkikuvassa ja maisemassa ovat
merkittävämpiä. Pääosa alueesta on teollisuuskäyttöön muutettua
rujoa maastoa, joka on nykyisin osittain väliaikaisesti varastoitujen
louhekasojen alla. Louheiden meriläjitys on alkanut. Alueesta tu-
lee rakennettua kaupunkiympäristöä ja kallioita joudutaan raken-
tamisen myötä louhimaan. Katulinjaukset ja rakentaminen on py-
ritty sijoittamaan maastoon siten, että louhintatarve olisi mahdolli-
simman vähäinen. Rakennettavilla alueilla maiseman ja lähiympä-
ristön muutos on kuitenkin varsin ilmeinen ja vaikutuksiltaan huo-
mattava.

Asemakaavan mukainen rakentaminen pienentää Laajasalon
Stansvik-Tullisaaren arvokasta metsäkohdetta n. 1,5 ha, joka on
kokonaisuudessaan n. 98,73 ha. Kallioalueella ei ole erityistä
merkitystä esimerkiksi kääpälajiston tai lahopuissa elävien hyön-
teisten kannalta. Kallio on niukka ravinteista graniittia ja kiil-
legneissiä, ja kasvillisuus on karuille kallioalueille tavanomaista.
Alueella on jonkin verran keloja, mutta erityiset suojeluarvot puut-
tuvat. Alueelta ei loppukesällä 2011 tehdyssä inventoinnissa löy-
detty harvinaisia tai muita huomionarvoisia kasvilajeja tai niille so-
piva ympäristöä.

Kaava-alue sivuaa 55 metriä leveää, metsäistä rantavyöhykettä,
joka on lepakoiden saalistusaluetta. Tällä asemakaava-alueella
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oleva Stansvikinrantakatu kaventaa tätä metsäistä vyöhykettä
pohjoisreunalta keskimäärin noin kymmenen metriä. Eteläpuolei-
sella alueella on lainvoimainen asemakaava, jossa alue on mer-
kitty VL-alueeksi. Vuoden 2017 selvityksen mukaan katu- ja ulkoi-
lupolkujen valaisinten päälläoloajan rajoittamisella kesäkuukau-
sina on merkittävä vaikutus lepakoiden elinmahdollisuuksiin alu-
eilla. Pääosa viheralueille tulevista poluista voidaan toteuttaa va-
laisematta. Reiteillä, jotka tulee valaista, voidaan valaistus esimer-
kiksi toteuttaa matalilla liiketunnistimilla varustetuilla pollareilla.
Katujen ja polkujen valaiseminen talviaikaan ei vaikuta lepakoihin.
Lepakoille sopivat saalistusalueet ja siirtymäreitit voivat olla sa-
malla asukkaiden virkistysalueita.

Asemakaavan mukainen rakentaminen pienentää Tahvonlahden
tärkeää lintualuetta n. 1,0 ha, joka on kokonaisuudessaan n. 65,4
ha, Vuoden 2017 selvityksen mukainen rajaus on jo osittain van-
hentunut lainvoimaisen asemakaavan mukaisen viereisen Haako-
ninlahdenkadun rakentamisen myötä.

Kaava alueen eteläreuna kuuluu lahokaviosammaleen tukialuee-
seen noin 1000 m2 osalta, joka on asemakaavassa katualuetta.
Tämä alue on noin 5% tukialueen koosta. Viereinen vahvistama-
ton Stansvikinkallion asemakaava on noin 47% tästä tukialueen
koosta.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaupallinen keskus, koulu ja urheilupuisto aiheuttavat alueelle vä-
häisessä määrin raskasta liikennettä. Ajoyhteys kaupallisen kes-
kuksen toimintoihin sijaitsee aivan Pitkäluodonkadun länsipäässä
ja sen aiheuttamat liikenteen haitat rajautuvat pienelle alueelle.
Alue liitetään Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestel-
mään, joten huoltoliikennettä on normaalia vähemmän.

Kaava luo edellytykset korkeatasoisten teknisen huollon palvelui-
den toteuttamiselle alueelle.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Koko Kruunuvuorenrannan rakentamisen myötä suljettu teolli-
suusalue muuttuu osaksi kaupunkia ja alueen rannat ja uudet vir-
kistysalueet avaavat alueen kaikkien kaupunkilaisten käyttöön.
Alue tarjoaa uusille asukkaille merellisen asuinympäristön, joka
liittyy laajoihin viheralueisiin. Etäpuolelle sijoittuu korkeatasoinen
uimaranta, joka palvelee laajaa aluetta. Asemakaava-alueen läpi
on osoitettu luontevat reitit rakennetusta ympäristöstä viher- ja vir-
kistysalueille sekä palveluihin ja joukkoliikenteen pysäkeille.
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Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kaava-alue sijaitsee erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien var-
rella. Pitkäluodonkadun katupuilla on miellyttävän katutilan ja suo-
jaisan pienilmaston muodostamisen lisäksi viilentävä vaikutus.

Asemakaava edellyttää, että jatkosuunnittelussa viherkerroinme-
netelmää sovelletaan siten, että korttelin vihertehokkuus noudat-
taa Helsingin viherkerroinmenetelmässä asetettua tasoa 0,5. Kes-
kuskorttelin viitesuunnitelmassa lamellien viistot katot ovat esitetty
osittain viherkattoina, jotka sitovat, viivyttävät ja haihduttavat sa-
devettä.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Suunnitelma luo edellytykset viihtyisälle ja terveelliselle ympäris-
tölle. Rankkasateiden aiheuttamiin tulviin on varauduttu suunnitte-
lemalla alueellinen tasaus siten, että tulvavedet voidaan johtaa
pintavaluntana katuja pitkin puistoalueille tai mereen. Hyvät jouk-
koliikenneyhteydet helpottavat etenkin autottomien saapumista
alueelle.

Kaava-alueen lähiympäristö tarjoavat laajoja virkistysalueita, joilla
ympäristömelu on jatkossakin Helsingin olosuhteisiin verrattuna
vähäistä. Alueella ajoittain kuultavissa oleva Santahaminasta kan-
tautuva ampumatoiminnan melu ei hallitse alueen äänimaisemaa.

Kaava luo edellytykset melun, tärinän, runkoäänen, ilmanlaadun
ja maaperän pilaantuneisuuden osalta ohje-, raja- ja suositusarvot
täyttävälle sekä pelastusturvallisuuden osalta määräysten mukai-
selle jatkosuunnittelulle ja tarjoaa uusille asukkaille erilaisia asun-
totyyppejä.

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Kaava luo erinomaiset edellytykset Kruunuvuorenrannan palvelu-
tarjonnan ja työskentelymahdollisuuksien kehittymiselle keskei-
sellä sijainnilla hyvien joukkoliikenneyhteyksien vieressä.

Kaavan toteuttamisella on positiivinen vaikutus rakennusalan työl-
lisyyteen sekä välillisesti kasvavan kotimaisen kysynnän kautta
muuhun talouteen.
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TOTEUTUS

Asemakaava toteutuu osana Kruunuvuorenrannan aluerakenta-
misprojektia. Kaava-alueen länsipuoleisen Haakoninlahdenkadun
ja sen viereisten asuinkortteleiden toteuttaminen on jo alkanut.
Kruunuvuorenrannan koko alueen on arvioitu varmistuvan vuo-
teen 2030 mennessä.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-

selle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja moni-
puoliselle asuntotuotannolle

- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-
dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen

- suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen
eheyttä

- edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hy-
vää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta

- merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alu-
eet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja
pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa

- Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta ai-
heutuvia ympäristö-  ja terveyshaittoja.

Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu mer-
kittävän asuntorakentamisen ja palveluiden sijoittamista raidelii-
kenteen palvelualueelle ja sijaintia keskeisesti kaupunkiraken-
teessa.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava ja Kruunuvuorenrannan osayleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on lähes kokonaan lähi-
keskusta C3-aluetta. Etelä- ja itäosassa alue on pieniltä osin
asuntovaltaista aluetta A3. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin
yleiskaavan 2016 mukainen.
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Kaava-alueen keski- ja länsiosassa on voimassa Kruunuvuoren-
rannan osayleiskaava. Osayleiskaavassa pohjoinen korttelialue
on merkitty keskustatoimintojen alueeksi sekä kerrostaloval-
taiseksi alueeksi. Eteläinen korttelialue on merkitty julkisten palve-
lujen ja hallinnonalueeksi. Itä- ja lounaisosa tätä kaava-aluetta on
merkitty osittain puistoksi, mikä tulee sijaitsemaan tämän kaava
alueen vieressä. Eteläinen osa on vähäisiltä osin merkitty uima-
ranta-alueeksi, mikä tulee sijaitsemaan kokonaisuudessa tämän
kaava-alueen eteläpuolella. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Kruunu-
vuorenrannan osayleiskaavan mukainen.

Kruunuvuorenrannan osayleiskaavassa silloinen Stansvikinnum-
men asemakaava-alue (nykyisen Stansvikinkallion asemakaavan
alue ja tämän kaava-alueen itäosa) merkittiin asuinalueeksi (A).
Kruunuvuorenrannan osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginval-
tuustossa 10.12.2008. Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä
jätettiin yksitoista valitusta ja edelleen hallinto-oikeuden päätök-
sestä neljä valitusta. Korkein hallinto-oikeus on 7.6.2011 tekemäl-
lään päätöksellä jättänyt voimaan hallinto-oikeuden 12.3.2010 te-
kemän päätöksen kumota Helsingin kaupunginvaltuuston päätös
siltä osin kuin se koskee öljysatama-alueen itäpuolelle osoitetun
Stansvikinnummen asuntoaluetta (A) (nykyisen Stansvikinkallion
asemakaavan aluetta ja tämän kaava-alueen itäosaa). Päätök-
sessään hallinto-oikeus on todennut, että Stansvikinnummen
A-alueen luonnosta ja luontoarvoista ei ollut kaavaselostuksessa
tai sen liitteissä tietoa. Kaupungin käytössä oleva tieto alueen
luontoarvoista olisi tullut koota erilliseksi selvitykseksi, ja siinä olisi
tullut arvioida alueen käyttötarkoituksen muuttamisen vaikutuksia
luontoarvoihin. Päätöksen perusteella Kruunuvuorenrannan
osayleiskaava ei ole voimassa tämän asemakaava-alueen itä-
osassa vaan Helsingin yleiskaavan 2016.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupunkialuei-
den pintakallioaluetta, jonka soveltuvuus maanalaiseen rakenta-
miseen ja käyttötarkoitus tutkitaan jatkosuunnittelussa. Nyt laa-
dittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Pääosalla alueesta on voimassa rannat, puisto ja palvelukortteli
asemakaava nro 12080 (tullut voimaan 23.11.2012). Alue on ase-
makaavassa julkisten lähipalveluiden korttelialuetta (YL), jonka
muutostarpeita päivitetään tässä asemakaavassa.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
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Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavaluon-
noksen 1.12.2015

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa koko kaava-alueen.

Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2015 kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 Uudenmaan ELY-keskus
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä suunnitteluperiaatteiden
nähtävilläolo

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma sekä alustavat suunnitteluperiaatteet
(päivätty 18.5.2015). Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2015
kaavoituskatsauksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 18.5.  5.6.2015 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Laajasalon kirjastossa, Koulutanhua 2
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaa-
van lähtökohtia ja tavoitteita esiteltiin Laajasalo-päivän yhtey-
dessä pidetyssä asukastilaisuudessa 23.5.2015.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä suunnitteluperiaatteista kohdistuivat, katujen mitoitukseen,
jalankulkuyhteyksiin, maaperän ominaisuuksiin ja sen puhtauteen,
melu- ja tärinäselvityksiin ja riittäviin melumääräyksiin, hulevesiin,
viherkertoimen käyttöön, uusituvan energiatuotannon mahdollista-
viin kaavamääräyksiin, joukkoliikenteen järjestelyihin, yhdyskunta-
teknisiin suunnitelmiin, pihakansien haasteisiin, liiketilojen mää-
rään sekä yleisesti kaavamääräyksiin. Pääosa kannanotoista koh-
distui Stansvikinkallion asemakaavan alueelle, joka irrotettiin ase-
makaavaluonnoksen jälkeen omaksi asemakaavakseen.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Kirjallisia mielipiteitä saapui 8 kpl, joista 4 oli yhdistysten mielipi-
teitä ja 4 yksityishenkilöiltä. Pääosa mielipiteistä kohdistui Stansvi-
kinkallion asemakaavan alueelle, joka irrotettiin asemakaavaluon-
noksen jälkeen omaksi asemakaavakseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet kohdis-
tuivat erityisesti alueen luontoarvoihin ja kaavan niille aiheuttamiin
vaikutuksiin ja niiden ehkäisemiseen sekä asemakaavan ja voi-
massa olevan yleiskaavan ja maakuntakaavan suhteeseen. Li-
säksi mielipiteet kohdistuivat yleiskaavan mukaiseen tavoitteiseen
alueen pientalomaisesta rakentamisesta, yleisesti rakentamisen
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sijoittamiseen alueella ja sen tehokkuuteen, virheellisiin lähtötie-
toihin, Kruunuvuorenrannan virkistysalueiden riittävyyteen, kulku-
reitteihin, väestön ikärakenteen ja erityisryhmien huomioimiseen
suunnittelussa, koulun sijaintiin ja säilytettävän rantametsän laa-
juuteen.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Luonnosaineiston erillinen nähtävilläolo

Luonnosaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä
ja verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Helsingin
Uutiset -lehdessä.

Luonnosaineisto oli nähtävillä 14.9.  2.10.2015 seuraavissa pai-
koissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Laajasalon kirjastossa, Koulutanhua 2

 Verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

Kaavan valmistelija oli tavattavissa Laajasalon kirjastolla 21.9. ja
28.9.2015.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Luonnosaineiston nähtävillä olo järjestettiin erikseen, jolloin viran-
omaisten kannanotot kohdistuivat virkistysalueiden ja katujen mi-
toitukseen, virkistysreitteihin, maaperän ominaisuuksiin ja sen
puhtauteen, melu- ja tärinäselvityksiin ja riittäviin melumääräyk-
siin, hulevesiin, viherkertoimen käyttöön, uusituvan energiatuotan-
non mahdollistaviin kaavamääräyksiin, joukkoliikenteen järjestelyi-
hin, yhdyskuntateknisiin suunnitelmiin, pihakansien haasteisiin,
liiketilojen määrään sekä yleisesti kaavamääräyksiin. Pääosa kan-
nanotoista kohdistui Stansvikinkallion asemakaavan alueelle, joka
irrotettiin asemakaavaluonnoksen jälkeen omaksi asemakaavak-
seen.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Kirjallisia mielipiteitä saapui 7 kpl, joista 5 oli yhdistysten mielipi-
teitä ja 2 yksityishenkilöiltä. Pääosa mielipiteistä kohdistui Stansvi-
kinkallion asemakaavan alueelle, joka irrotettiin asemakaavaluon-
noksen jälkeen omaksi asemakaavakseen.
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Asemakaavaluonnoksesta ja asemakaavan muutosluonnoksesta
saadut mielipiteet kohdistuivat pääosin asemakaava- ja asema-
kaavan muutosluonnoksen suhteeseen voimassa olevan yleis-
kaavaan sekä maakuntakaavaan. Useissa mielipiteissä esitettiin,
että maankäytön muutos tulisi toteuttaa voimassa olevan yleis-
kaavan rakentamisalueiden rajausten ja periaatteiden mukaisena.
Mielipiteissä vedottiin arvokkaan luontoalueen säilymisen puo-
lesta ja todettiin kaavaluonnoksen luontoselvitysten ja toteuttami-
sen aiheuttamien vaikutusten arviointien erityisesti luonnolle ja
suojelluille lajeille olevan puutteellisia. Lisäksi mielipiteet kohdis-
tuivat maankäytön muutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin Stansvikin
kartanon RKY- alueeseen, yleisesti rakentamisen laajuuteen, te-
hokkuuteen ja mittakaavaan, Kruunuvuorenrannan virkistysaluei-
den riittävyyteen, kulkureitteihin, katulinjauksiin ja Suomenlinnan
suojavyöhykkeen huomioimiseen asemakaavoituksessa.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaava- ja
asemakaavan muutosluonnoksen 1.12.2015 jatkosuunnittelun
pohjaksi.

Asemakaava ja asemakaavan muutos on jaettu luonnosvaiheen
jälkeen kahteen osaan: Stansvikinkallion asemakaavaehdo-
tukseksi, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.3.2018, ja Kruu-
nuvuorenrannan keskuskorttelien asemakaava- ja asemakaavan
muutosehdotukseksi.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 21.11.  20.12.2019

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle
5.11.2019 ja lautakunta päätti 5.11.2019 asettaa kaavaehdotuk-
sen nähtäville.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus.

Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat rakentami-
seen luonnontilaiselle alueelle, ympäristövaikutusten puutteelli-
suuteen, Stansvik-Tullisaari viheryhteyteen, ylempien kaavojen
ja viereisten asemakaavojen huomioimiseen sekä osallisten puut-
teelliseen kuulemiseen.
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Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat vesihuollon liitekarttaan, kierrätyspisteisiin, sähkömuunta-
moon, yhteiskäyttöisten joukkoliikennepysäkkien toimivuuden var-
mistamiseen, melumääräyksiin ja kaavan ulottumiseen viereiselle
valitusprosessissa olevalle kaava-alueelle.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus)
 kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista
sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-
teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

Helen Sähköverkko Oy:n lausunnon johdosta:
 Asemakaavaan on lisätty määräys jakelumuuntamotilasta

kortteliin 49331.

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
 Stansvikin rantakadun katualuetta on levennetty pohjoi-

seen 3m, jotta myös kadun pohjoisreunalle saadaan vie-
raspysäköintipaikkoja.

 Palvelukortteliin on esitetty ohjeelliset maantasopysäköinti-
alueet ja tonttiliittymien kohtia on tarkistettu.

 Korttelin 49331 ohjeellinen tonttijako on poistettu ja mää-
räyksiä on tarkistettu tältä osin

 Korttelin 49331 rakennusoikeuksia ja rakennusaloja on täs-
mennetty muutetun viitesuunnitelman mukaisiksi

 Korttelin 49331 viherkerroinmääräystä on tarkistettu

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.
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Aineistoon tehdyt täydennykset:

 Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta

 Vesihuollon liitekartta on lisätty selostukseen Helsingin seudun
ympäristöpalvelut kuntayhtymän lausunnon johdosta.

 Kaavaselostusta on päivitetty kaavakarttaan tehtyjen muutos-
ten osalta

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on
neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
5.11.2019 päivätyn ja 22.9.2020 muutetun asemakaava- ja ase-
makaavan muutosehdotuksen nro 12580 hyväksymistä.

Helsingissä 22.9.2020

Tuomas Hakala
vs. asemakaavapäällikkö









































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
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Laajasalon entisen öljysataman aluetta lähiympäristöineen suunnitellaan
asuinalueeksi. Kruunuvuorenranta-nimellä tunnetun alueen rakentaminen tuo
Laajasaloon noin 10 000 uutta asukasta. Suurin osa rakennettavasta alueesta on
käytöstä poistunutta öljysatamaa, joka on rakennusten purkamisen jäljiltä lähes
kauttaaltaan puutonta joutomaakenttää. Öljysataman alueen länsipuolella si-
jaitseva Stansvikinnummen kallioinen metsäalue on myös varattu asuinalueek-
si.

Kruunuvuoren alueelta on tehty maankäytön suunnittelua varten luon-
toselvitys vuonna 2005. Ympäristösuunnittelu Environ laatimaan selvitys kat-
toi mm. Kruunuvuoren pohjoisosan, Stansvikin kartanon ympäristön, Tahvon-
lahdenniemen sekä Stansvikinnummen eteläisimmän, öljysataman ulkopuolel-
la sijainneen osan. Selvitykseen ei kuulunut vielä käytössä ollutta, aidattua öl-
jysataman aluetta eikä Stansvikinnummen keski- ja pohjoisosaa. Työhön kuu-
lui linnuston, kasvillisuuden ja luontotyyppien inventoiminen sekä kääpäselvi-
tys niiltä Kruunuvuoren alueen metsäkohteilta, jotka arvioitiin kääpälajiston
kannalta merkittäviksi.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto tilasi Ympäristösuunnittelu Enviro
Oy:ltä loppukesällä 2011 luontoselvityksen täydennyksen Kruunuvuorenran-
nan alueelta. Selvityskohteina oli kolme erillistä aluetta (kuva 1), joista kaksi
sijaitsee öljysataman alueella (Shellin alue, öljysataman läntinen alue) ja kol-
mas pääosin öljysataman ja Stansvikin kartanon välissä (Stansvikinnummi).
Selvityksen maastotyöt on tehty 26.8. (Stansvikinnummi) ja 7.9.2011 (läntinen
alue ja Shellin alue).

Tässä raportissa esitellään selvityskohteiden luonnonolot ja arvioidaan
aiempien luontoselvitysaineistojen riittävyyttä. Raportin on laatinut biologi,
FM Esa Lammi Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:stä.

Helsingin kaupungin on teettänyt 1990-luvulta lähtien useita luontokohdesel-
vityksiä, joiden aineistot on koottu kaupungin luontotietojärjestelmään. Osa
aineistoista on koostettu koko kaupungin kattaviksi julkaisuiksi, joissa esitel-
lään tärkeimmät kohteet. Laajasalon öljysatama (kuva 1) on ollut suljettu ja ai-
dattu alue, jossa ei ole tehty luontoselvityksiä samassa laajuudessa kuin muual-
la Helsingissä. Alueella on kuitenkin selvitetty kasvilajistoltaan ja kasvillisuu-
deltaan arvokkaat alueet samalla ruutumenetelmällä kuin muualtakin Helsin-
gistä, mutta tulosten tulkinnassa ei ole päädytty arvokkaan kasvikohteen raja-
ukseen. Myös Stansvikinnummen selvitysalueen länsi- ja pohjoisosa sijaitsevat
öljysataman alueella. Stansvikinnummella on vuoden 2001 biotooppikartoi-
tuksen pilottiprojektin yhteydessä luokiteltu luontotyyppejä myös öljysataman
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puolelta. Ympäristösuunnittelu Environ vuonna 2005 tekemä luontoselvitys
käsitti Stansvikinnummesta vain eteläisimmän merenrantaan rajoittuvan osan.

Helsingin kaupungin alueella tehtyihin luontokohdeselvityksiin kuuluvat
linnustollisesti arvokkaat kohteet
lepakoille tärkeät kohteet
matelijoille ja sammakkoeläimille tärkeät kohteet
arvokkaat kasvillisuus- ja kasvistokohteet
geologisesti tärkeät kohteet.

Selvitysten perusteella luontotietojärjestelmään on rajattu arvokkaat, ta-
vanomaisesta luonnonympäristöstä poikkeavat kohteet. Kaikkea lähtöaineistoa
tietokantoihin ei ole viety. Luontitietojärjestelmässä ei ole eläin- ja kasvilajien
tarkkoja havaintotietoja niiltä alueilta, joissa ei ole todettu uhanalaisia, silmäl-
läpidettäviä tai muita huomionarvoisia lajeja.
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Luontitietojärjestelmän linnustollisesti arvokkaiden kohteiden rajaukset
perustuvat Helsingin seudun lintutieteellisen yhdistyksen vuosina 1996 1998
toteuttamaan Helsingin lintuatlaskartoitukseen, jossa pesimälinnusto selvitet-
tiin neliökilometrin ruuduilta koko kaupungin alueelta (esim. Solonen ym.
2010, s. 83). Aineistoa on täydennetty vuonna 2003. Aineiston perusteella on
rajattu linnustollisesti arvokkaat kohteet kaupungin alueelta (rajaukset Matti
Koivula). Stansvikinnummi ei ole mukana rajatuissa kohteissa. Lähimmät koh-
teet ovat Stansvikinnummen itäpuolella sijaitseva Tahvonlahden ruovikko sekä
kaksi Kruunuvuoren eteläpuolella sijaitsevaa luotoa.

Koko kaupungin kattava lepakoille tärkeiden kohteiden luettelo ja niiden
rajaukset on julkaistu vuonna 2004 (Siivonen 2004). Tahvonlahdenniemi on
rajattu arvokkaaksi lepakkokohteeksi, mutta rajaus ei ulotu Stansvikinnummel-
le asti.

Matelijoille ja sammakkoeläimille tärkeät alueet on rajattu koko kaupun-
gin alueelta luontotietojärjestelmään vuonna 2007. Rajaukset perustuvat usean
vuoden havaintoihin. Tärkeissä kohteissa ei mainita Stansvikinnummea.

Arvokkaiden kasvisto- ja kasvillisuuskohteiden rajaukset perustuvat
vuosina 1990 1998 tehtyihin kasvillisuuden kartoituksiin (Arto Kurtto ja Lee-
na Helynranta). Kartoituksessa on jokaiselta neliökilometrin ruudulta tehty
putkilokasvilajien luettelo (Kurtto & Helynranta 1998). Kartoitusyhteydessä
on rajattu arvokkaat kasvillisuuskohteet, joissa on uhanalaisia ja muita Helsin-
gissä huomionarvoisia kasvilajeja tai harvinaisia luontotyyppejä. Rajauksia on
tarkennettu maastossa vuosina 2004 2006 (A. Kurtto). Stansvikinnummea lä-
himmät arvokkaat kasvillisuuskohteet ovat Stansvikin kaivoskallion alue ja
Tahvonlahdenniemi.

Koko kaupungin käsittävä geologisesti arvokkaiden kohteiden selvitys
on julkaistu vuonna 2004 (Salla 2004). Selvitystyössä oli mukana koko Kruu-
nuvuoren Laajasalon alue. Selvityksessä mainitaan arvokkaina geologisina
kohteina Kruunuvuoren kallioalue öljysataman pohjoispuolella sekä Tahvon-
lahdenniemen harju. Stansvikinnummen kallioalueella ei todettu huomattavia
geologisia arvoja.

Alueella tehdyt luontoselvitykset eivät kata kaikkia eliöryhmiä. Mainit-
tavimmat puutteet ovat sammalet ja hyönteiset. Näitä lajeja koskevat löytötie-
dot on tarkistettu ympäristöhallinnon Oiva-tietopalvelusta, johon on koottu
uhanalaisten lajien havaintotietoja monista eri lähteistä. Tietojärjestelmässä
(elokuu 2011) ei ole havaintoja Stansvikinnummen alueelta.

Seuraavassa kuvataan selvityskohteiden luonnonoloja elo syyskuun 2011 vaih-
teessa tehtyjen maastokäyntien sekä aiemman aineiston perusteella. Maastoin-
ventoinneissa tarkasteltiin selvityskohteiden kasvillisuutta ja luontotyyppejä.
Tavoitteina oli

arvioida lähtöaineistojen riittävyys ja luotettavuus
paikallistaa mahdolliset arvokkaat luontokohteet
laatia hyvä yleiskuvaus selvityskohteiden luonnonoloista
arvioida mahdollisten lisäselvitysten tarve.



Kruunvuorenrannan luontoselvityksen täydennys

41

Alue muodostuu metsäisestä kallioselänteestä, jonka lounais- ja pohjoisosa si-
jaitsevat entisen öljysataman puolella. Pohjoisreunassa on satamaan johtava tie,
jonka varrella on hylättyjä rakennuksia ja hiljattain raivattua joutomaakenttää.
Alueen kaakkoisosassa on Uudenkylän mökkialue. Muu osa alueesta on met-
sämaastoa. Stansvikinnummen selvitysalueen pinta-ala on noin 14 hehtaaria,
josta metsää on noin 8 hehtaaria. Alueelta rajattiin kahdeksan osa-aluetta, joi-
den luonnonoloja kuvataan seuraavassa.

Osa-alue 1
Stansvikinnummen lounaisin osa on aidattua öljysataman aluetta. Alue on puu-
tonta kenttää, jonne on tuotu betoni- ja tiilimurskaa ja sepelikasoja. Rakennuk-
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set on purettu. Suurin osa alueesta on raivaus- ja maansiirtotöiden vuoksi lähes
kasvitonta (kuva 3). Jäljellä oleva kasvillisuus on tyypillistä hiljattain käsitelty-
jen joutomaiden lajistoa, kuten tahmavillakkoa, kanadankallioista, pelto-
ohdaketta, poimuhierakkaa ja pujoa. Pensaita ja nuorta puustoa on ainoastaan
alueen reunaosissa.

Kentän itäpuolella on loiva kalliorinne, joka on pidetty ilmeisesti palo-
turvallisuuden vuoksi lähes puuttomana. Rinne on heinittynyt. Kalliopinnoilla
on tavanomaista karujen kallioalueiden kasvillisuutta, esimerkiksi kanervaa,
ahosuolaheinää, metsälauhaa ja kultapiiskua.

Osa-alue 2
Pohjoisreunan osa-alue muodostuu kahdesta teollisuuskentästä, joiden välissä
on kapea, varttuvaa männikköä kasvava kallioharjanne. Osa-alueen pohjoisreu-
nassa on satamaan johtava tie. Läntinen kenttä on tasaiseksi jyrättyä kivimurs-
ketta ja louhittua kalliota. Rakennukset on purettu. Koko alue oli elokuussa
2011 lähes kasvitonta. Itäisellä kentällä oli jäljellä osin purettuja rakennuksia ja
säiliöitä. Piha-alueet on asvaltoitu.

Satamatien pohjoispuolella on pieni kuvio tuoretta kangasta. Puusto on
varttuvaa koivua, sekapuuna on mäntyjä ja pensaskerroksessa pihlajaa. Tien
pientareella kasvaa rantavehnää ja tienvarren ojassa isomaltsaa; molemmat
ovat merenrantakasveja ja ehkä liikenteen mukana paikalle kulkeutuneita. Muu
tienvarsikasvillisuus on tavanomaista.
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Osa-alue 3
Stansvikinnummen keskiosan loivapiirteinen, luode-kaakkosuuntainen kallio-
harjanne. Aluetta luonnehtivat puuttomat avokalliot ja niiden väliset, varttunut-
ta, matalaa männikköä kasvavat alat (kuva 4). Pensaskerroksessa on koivua,
pihlajaa ja joitakin katajia. Keloutuneita mäntyjä on ilmeisesti 2000-luvun alun
kuivien kesien jäljiltä melko paljon, muuta lahopuuta on vähän. Lounaisrinteel-
tä on aikoinaan otettu rakennuskiveä, mutta muutoin kallio on luonnontilainen.
Alueen lounaisosa on ollut aidattuna ja kalliopintojen kasvillisuus on hyvin säi-
lynyttä. Kallioperä on karua ja kasvillisuudessa vallitsevat tavanomaiset niuk-
karavinteisten kallioiden lajit. Runsaimpia kasveja ovat kanerva, ahosuolahei-
nä, metsälauha, jäykkärölli, lampaannata, kalliotierasammal, harmosammal ja
kynsisammalet. Jäkäläpeitteisillä paikoilla kasvaa mm. poronjäkäliä, torvijäkä-
liä ja isohirvenjäkälää.  Alarinteellä kasvaa harvakseltaan jänönsalaattia, mutta
muut vaateliaat kalliokasvit puuttuvat, esimerkiksi melko vähäänkin ravintei-
suuteen tyytyvää keto-orvokkia ja isomaksaruohoa on vain muutamin paikoin.
Männikköisillä alueilla vallitsee mustikan, puolukan ja kanervan luonnehtima
kasvillisuus.

Kallion lakialueen painanteissa on pieniä soistumia ja valuvesilamparei-
ta, jotka ovat kasvistoltaan tavanomaisia. Niillä kasvaa rahkasammalten lisäksi
mm. jouhivihvilää, jokapaikansaraa, virpapajua ja harmaapajua. Varsinaisia
suokasveja ei ole.
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Osa-alue 4
Alueeseen kuuluu kalliomaaston ja merenrannan vanhan männikön välinen
metsäkuvio. Alue on tuoretta ja lehtomaista kangasta, jossa kasvaa myös lehto-
lajistoa. Ylispuina on varttuneita ja vanhoja mäntyjä ja kuusia. Vanhoja kilpi-
kaarnamäntyjä on eniten osa-alueen eteläreunassa. Pensaskerroksessa on run-
saasti pihlajaa varsinkin kuvion länsipäässä. Aluskasvillisuutena on mm. man-
sikkaa, metsäorvokkia, jänönsalaattia, kieloa, mustikkaa, nuokkuhelmikkää ja
sanajalkaa. Eteläreunan kookkaissa männyissä kasvaa karhunkääpää (Kinnunen
2005), joka on melko harvinainen vanhojen männiköiden laji.

Osa-alue 5
Alueeseen kuuluu Uudenkylän kesämökkialue ja sen itäpuolinen metsäkuvio.
Mökkikylä on tiheään rakennettu ja rakentamattomat alueet ovat pääosin piha-
maita. Pohjoisosassa on pieniä, pihoina käytettyjä kallioalueita, muu mökkikylä
on kangasmaastossa. Puustona on varttuneita ja joitakin vanhoja mäntyjä, mut-
ta kuuset on kauan sitten poistettu. Kalliokumpareilla kasvaa koristekasvien li-
säksi mm. tuoksusimaketta, isomaksaruohoa, kalliokieloa ja pihoilta levinnyttä
keltamoa.

Mökkikylän itäpuolella on nuorta, koivuvaltaista sekametsää, jonka
puusto on kymmenmetristä. Alueella kasvaa myös joitakin nuoria, todennäköi-
sesti Stansvikin kartanon istutuksista levinneitä tammia ja vaahteroita. Alus-
kasvillisuutena on tavanomaista tuoreen kankaan lajistoa. Osa-alueen kaak-
koiskulma on varttunutta lehtomaisen kankaan kuusikkoa, jonka läpi kulkee
mökkikylään johtava ajotie. Kuviolla kasvaa myös muutamia vanhoja mäntyjä.
Pensaskerroksessa on etenkin pihlajaa ja kenttäkerroksessa mustikkaa, käen-
kaalia, oravanmarjaa, metsäkastikkaa ja tesmaa.

Osa-alue 6
Stansvikinnummen kallioharjanteen itärinne on hakattu paljaaksi ilmeisesti
1970-luvulla. Rinteessä kasvaa nyt 10 15 metrin mittaista männikköä. Seka-
puuna on kuusta ja alispuustona pihlajaa ja koivua. Kenttäkerroksessa on tuo-
reen kankaan lajistoa. Rinteen alapuolella kuvion itäosassa on paikoin kos-
teapohjainen notkelma, jossa on tiheää, noin kymmenen metrin korkuista koi-
vikkoa. Sekapuuna on kuusta ja mäntyä. Ylispuiksi on jätetty muutama kookas
mänty. Notkelma on ojitettu ja kuivahtanut; kenttäkerroksessa on tuoreen kan-
kaan metsäkasvillisuutta. Kosteampien kasvupaikkojen lajeja, kuten metsäalve-
juurta, karhunputkea ja suo-ohdaketta on vain muutamin paikoin.

Notkelman pohjoispäässä osa-alueen 7 kallioharjanteiden välissä on noin
kymmenen aarin laajuinen soistuma, joka on ojitettu muutamia vuosikymmeniä
sitten (kuva 5). Ojista huolimatta suo oli loppukesällä tulvaveden vallassa. Ku-
violla kasvaa ruoho- ja heinäkorven lajistoa, mm. vehkaa, raatetta, kurjenjal-
kaa, maariankämmekkää, pullosaraa, jokapaikansaraa sekä hapra- ja okarah-
kasammalta. Puustona on nuorta hieskoivikkoa ja muutama tervaleppä ja män-
ty. Suolta ei tavattu vaateliaita, ravinteikkuutta ilmentäviä kasvilajeja, eikä
Helsingissä harvinaisia kasvilajeja.
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Osa-alue 7
Varttunutta männikköä kasvava alue, jonka länsireunassa on kaksi viitisen met-
riä korkeaa avokallioharjannetta. Ylispuustossa on myös järeitä mäntyjä, alis-
puustona on koivua ja kuusta. Aluskasvillisuus kostuu lähinnä tuoreen kankaan
lajeista  mm. mustikka, vanamo, metsätähti ja sanajalka ovat runsaita. Kallio-
kumpareilla on Stansvikinnummen muille kallioalueille tyypillisesti karujen
kasvupaikkojen lajeja, kuten kanervaa, puolukkaa, ahosuolaheinää ja metsä-
lauhaa ja kallioimarretta.

Osa-alue 8
Stansvikinnummen koillisosa on varttunutta havumetsää. Rinteiden valtapuuna
on kuusi, mäkien kallioisemmissa yläosissa mänty. Koivua kasvaa sekapuuna
koko alueella. Kuusivaltaisilla alueilla on lehtomaisen kankaan kasvillisuutta,
mm. käenkaalia, oravanmarjaa ja niukasti jänönsalaattia. Mäntyvaltaisissa koh-
dissa vallitsee tuoreen kankaan lajisto. Pohjoispäässä kasvaa muutama nuori
tammi ja vaahtera. Lahopuustoa on niukasti kuten muuallakin Stansvikinnum-
men alueella.

Läntinen alue sijoittuu öljysataman keskiosaan käytöstä poistuneen Nesteen
laiturin ja Shellin alueen väliin. Alueella on kaksi kallioista merenrantakohdet-
ta, joista toinen sijaitsee Nesteen laiturin lähellä ja toinen Haakoninlahden itä-
rannalla rantajakson pohjoispäässä (kuva 6). Kohteet ovat pieniä; molempien
pinta-ala on noin hehtaari. Selvityskohteiden ympäristössä on voimakkaasti kä-
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siteltyä maastoa, lähinnä täyttömaakenttää, muuta joutomaata ja entisiä piha-
alueita, joiden rakennukset on purettu.

Nesteen laiturin pohjoispuolella on pieni, noin 20 aaria kattava kal-
lioniemi (osa-alue 1). Sen itäpuolella on ollut pohjoiseen johtanut ajotie ja put-
kilinja, joiden kohdalta on kaivettu maa-aines laajalta alueelta kokonaan pois
(osa-alue 2). Entisen tien itäpuolella on avoin kenttä, jonka rakennukset ja säi-
liöt on purettu. Puuton kenttä jatkuu satamaan johtavalle tielle asti. Alkuperäis-
tä luonnonympäristöä on jäljellä kallioniemen lisäksi niemen koillispuolella
vanhan ajotien molemmilla puolilla (osa-alue 3).
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Osa-alue 1
Kallioniemen merenpuoleinen osa on jyrkkäpiirteinen ja puuton. Kasvillisuu-
dessa on tyypillisiä merenrantakallioiden lajeja, kuten keto-orvokkia, ruoho-
laukkaa, isomaksaruohoa, tahmavillakkoa, pölkkyruohoa, syysmaitiaista ja
metsälauhaa. Kallion laella kasvaa nuorta haapaa, pihlajaa ja muutama varttu-
nut mänty (kuva 7). Puusto on alle kymmenmetristä. Jäljellä on myös jokunen
lumimarja- ja syreenipensas ilmeisesti vanhan huvila-ajan peruna. Puuston kat-
veessa kasvaa mm. puolukkaa, kieloa, kangasmaitikkaa ja kevättähtimöä.

Osa-alue 2
Lähes kasviton alue kallioniemen itäpuolella. Laiturille johtaneen tien ja putki-
linjan kohdalla maa on ilmeisesti ollut öljyistä, sillä se on kaivettu kallioperää
myöten pois. Aukkoinen kasvillisuus koostuu sorakenttien pioneerilajeista,
mm. pietaryrtistä, kanadankallioisesta, pihasauniosta sekä pelto- ja rantakanan-
kaalista. Alueen itäreunasta alkaa puuton täyttömaakenttä, jota on hiljattain ta-
soitettu. Alueella on tavanomaista joutomaiden kasvilajistoa.

Osa-alue 3
Rannan kallioalueen luoteispuolella on jäljellä asvaltoitua tiepohjaa ja sen ym-
päristössä puoliaukeaa kalliomaastoa. Kasvillisuus on samantyyppistä kuin
osa-alueella 1. Puustossa on joitakin vanhoja, matalia mäntyjä ja myös vaahte-
roita. Ranta on loivapiirteistä kalliota ja sen kasvillisuus on niukkaa, mm. ruo-
kohelpiä, sinikaislaa ja merirannikkia pieninä laikkuina. Osa-alueelta alkava
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metsäinen alue on noin 50 metrin levyinen. Sen pohjoispuolella on laajahko,
puuton täyttömaakenttä.

Osa-alue 4
Täyttömaan ja Shellin alueen välissä Haakoninlahden itärannalla on toinen kal-
lioalue. Kallion eteläpäässä on avointa joutomaata ja vanha, lohkareista koos-
tuva täyttöalue, joka on metsittymässä. Paikalla kasvaa viiden metrin mittaista
mäntyä, raitaa ja koivua. Lajistoon kuuluvat lisäksi mm. haisukurjenpolvi ja
rikkapalsami, jotka lienevät kulkeutuneet paikalle maa-aineksen mukana.

Osa-alue 5
Haakoninlahden itärannan kallioalue on rannan puolelta puuton (kuva 8). Avo-
kallion pinta-ala on kymmenisen aaria. Sen kasvilajisto on samantyyppistä kuin
eteläisemmän, Nesteen laiturin luona sijaitsevan kallioalueen. Lajistoon kuulu-
vat mm. keto-orvokki, kultapiisku, isomaksaruoho, metsälauha, lampaannata,
jäykkärölli, poronjäkälät ja isohirvenjäkälä. Vaateliaat kalliokasvit puuttuvat
kokonaan.

Haakoninlahden itäranta on miltei kasviton. Kasvillisuutta on lähinnä
rannalle ajautuneiden törkykasojen päällä, jossa kasvoi mm. Helsingin rannoil-
ta siellä täällä tavattavaa merisinappia (niukka esiintymä). Muita huomionar-
voisia kasvilajeja Haakoninlahden itärannan alueelta ei tavattu.
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Osa-alue 6
Kallion laki on metsäinen. Ylispuina on muutamia vanhoja, joskin matalia (10
15 m) mäntyjä, mutta pääosa puustosta on nuorta. Sekapuuna kasvaa joitakin
kuusia ja koivuja. Kenttäkerroksessa on tyypillisiä tuoreen kankaan kasveja,
kuten mustikkaa ja metsälauhaa.

Noin kuuden hehtaarin laajuinen Shellin alue sijaitsee Haakoninlahden ja
Kruunuvuoren kallioiden välissä. Lähes kaikki alueella sijainneet rakennuksen
ja säiliöt purettiin kesän 2011 aikana. Suurin osa alueesta oli loppukesällä kas-
vitonta sora- ja murske- ja purkujätekenttää. Luonnontilaisempaa ympäristöä
oli jäljellä vain alueen reunaosissa. Alueelta erotettiin viisi osa-aluetta (kuva 6),
joiden luonnonoloja tarkastellaan seuraavassa.

Osa-alue 7
Purku- ja maansiirtotöiden jäljiltä kasviton alue, jonka luonnonoloja ei ollut
tarpeen inventoida (ks. selvityksen kansikuvaa). Öljysataman aikaisesta kasvil-
lisuudesta oli jäljellä Haakoninlahden perukassa kaksi melko kookasta hevos-
kastanjaa ja neljä puistolehmusta. Kastanjoiden säilymisestä oli huolehdittu
purkutöiden yhteydessä.

Osa-alue 8
Kallioinen, miltei puuttomana pidetty niemenkärki, jonka itärantaa on täytetty.
Muita rantoja reunustaa luonnontilainen kallio. Alueella on monipuolinen, jos-
kin melko tavanomainen rantakallioiden kasvillisuus. Runsaita lajeja ovat mm.
kanerva, keto-orvokki, isomaksaruoho, keltamaksaruoho, särmäkuisma, mäki-
kuisma, kalliokielo, ahosuolaheinä, pölkkyruoho, nurmirölli, koiranheinä, kel-
tamaite, kalliotierasammal, harmosammal ja poronjäkälät. Lähellä vesirajaa
kasvaa mm. purtojuurta, rantavehnää, rantakukkaa ja rantatädykettä. Eteläpään
kalliolla kasvaa lisäksi melko harvinaista kalliotuhkapensasta. Länsirannalla on
runsas esiintymä kaukasianmaksaruohoa, joka on alkujaan Suomeen tuotu ko-
ristekasvi.

Osa-alue 9
Jyrkähkö Kruunuvuoren kallioalueeseen kuuluva harjanne Shellin alueen länsi-
rajalla. Puuton harjanne on sijainnut purettujen öljysäiliöiden välissä ja sen ete-
lärinteellä on vaateliasta kasvilajistoa, mm. valkomaksaruohoa, heinäkauraa ja
sanikkaisiin kuuluvaa liuskaraunioista (kaikki melko runsaita). Valkomaksa-
ruoho on koristekasvi ja luultavasti jäänne alueella ennen öljysataman toimin-
taa olleista huviloista. Heinäkauraa ja liuskaraunioista kasvaa luontaisesti siellä
täällä etelärannikon kallioilla. Ainakin valkomaksaruohon esiintymä jatkuu
selvitysalueen rajan länsipuolelle.
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Osa-alue 10
Öljysataman aidan ja öljysäiliöiden väliin jäänyt pieni alue, joka länsipäässä on
kalliomännikköä ja nuori haapametsikkö. Puusto on 12 15 metrin korkuista ja
kenttäkerroksessa on tavanomaista tuoreen kankaan kasvillisuutta. Haavikon
itäpuolella on öljysataman aitaan rajautuva muutaman metrin korkuinen täyt-
tömaakumpare, joka kattaa suuren osan koko osa-alueesta. Kumpare on puu-
ton, mutta sen reunaluiskissa kasvaa nuorta lehtipuustoa (kuva 10). Kumpareel-
la on tavanomaista, heinittyneiden joutomaiden lajistoa, mm. pelto-ohdaketta,
pietaryrttiä, päivänkakkaraa, hietakastikkaa ja nurmipuntarpäätä. Lisäksi lajis-
toon kuuluvat ukontulikukka ja Helsingissä melko harvinainen metsänätkelmä
(runsas esiintymä). Viimemainitut ovat kasvupaikasta päätelleen päätyneet pai-
kalle maa-aineksen mukana.

Täyttömaakumpareen eteläpuolella ajotien varressa kasvaa nuoria koivuja,
vaahteroita, raitoja ja mäntyjä. Itäpäässä on nuorta haapavaltaista metsää, jossa
on sekapuuna koivua ja raitaa. Aluskasvillisuutena on kieloa, metsäkastikkaa ja
metsäalvejuurta.

Osa-alue 11
Pieni, lähes puuton kallioniemi satamakentän itäpuolella. Kalliolla on säilynyt
vanhan asutuksen jäljiltä monipuolinen koristekasvillisuus. Lajistoon kuuluvat
mm. kaukasianmaksaruoho, mongolianmaksaruoho, mehiparta, keltamo, (sak-
san?)kurjenmiekka sekä punalehtiruusu ja pihasyreeni. Luontainen kasvillisuus
on samantyyppistä kuin öljysataman muilla kalliokohteilla.
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Suurin osa selvityskohteista on entistä öljysatamaa, jossa alkuperäistä luon-
nonympäristöä on säilynyt varsin vähän. Shellin alueella tai länsirannalla ei ole
jäljellä merkittäviä luontoalueita. Stansvikinnummi muodostaa laajahkon kal-
liometsäkohteen, joka rajautuu lännessä öljysataman kenttiin ja idässä Stansvi-
kin kartanolle johtavaan maantiehen. Kallioalueen puusto on aukkoista ja kas-
villisuus on hyvin säilynyttä, sillä alueella on liikuttu melko vähän. Puusto on
varttuvaa, vanha puusto puuttuu lähes kokonaan ja lahopuustoa on pystyyn
kuivuneita mäntyjä lukuun ottamatta niukasti. Alueella ei ole erityistä merki-
tystä esimerkiksi kääpälajiston tai lahopuissa elävien hyönteisten kannalta.
Puustoltaan arvokkain alue on lähellä rantaa sijaitseva Stansvikinnummen ete-
läosa, jossa kasvaa vanhoja mäntyjä. Puustoinen rantavyöhyke on esitetty säily-
tettäväksi lähinnä maisemallisista syistä (Ympäristösuunnittelu Enviro 2005).

Stansvikinnummen kallioperä on niukkaravinteista graniittia ja kiille-
gneissiä (www.geo.fi), ja kasvillisuus on karuille kallioalueille tavanomaista.
Alueelta ei loppukesällä 2011 tehdyssä inventoinnissa löydetty harvinaisia tai
muita huomionarvoisia kasvilajeja tai niille sopivaa ympäristöä. Stansvikin-
nummen lakialueen kallio on etelärannikolle tyypillistä kalliomaastoa, jollaista
on jäljellä melko paljon. Alueella on jonkin verran keloja ja harjanteen itärin-
teellä on myös melko vanhaa puustoa, mutta erityiset suojeluarvot puuttuvat.
Puuston peittävyys kallion laella (alue 3) on alle 50 %. Aluetta voidaan pitää
metsälain arvokkaana elinympäristönä (karukkokankaita puuntuotannollisesti
vähätuottoisemmat kalliot). Metsälaki säätelee metsänhakkuita. Erityisen ar-
vokkaita elinympäristöjä tulee käsitellä niin, että niiden erityispiirteet säilyvät.
Voimakkaasti maaperään ja puustoon vaikuttavat metsänhoitotoimet ovat kiel-
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lettyjä. Metsälaki ei yksin rajoita alueen käyttämistä esimerkiksi rakentamistar-
koituksiin.

Hiltunen (2000) korostaa Stansvikin kartanoalueen merkitystä sammal- ja
jäkälälajiston kannalta. Runsas epifyyttilajisto tulee toimeen kartanon vanhojen
puistopuiden turvin. Stansvikinnummella ei ole vaateliaille sammalille tai jäkä-
lille sopivaa vanhaa puustoa, esimerkiksi jaloja lehtipuita. Vuonna 2005 tehty
Kruunuvuorenrannan kääpäselvitys keskittyi kääpälajistoltaan parhaimmiksi
arvioiduille kohteille, mutta työssä ei paljastunut uhanalaisten kääpälajien kas-
vupaikkoja (Kinnunen 2005).

Helsingissä uhanalaisista tai silmälläpidettävistä kasvilajeista (Kurtto
2005) Kruunuvuorenrannan alueella esiintyvät liuskaraunioinen (Helsingissä
silmälläpidettävä) ja metsänätkelmä (Helsingissä yhdeksän esiintymä, joista
vain yksi todennäköisesti alkuperäinen, muut tulokkaita). Kumpikin näistä löy-
dettiin Shellin alueelta. Valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja (Rassi ym. 2010)
Kruunuvuorenrannasta ei ole löydetty. Selvitysalueella ei myöskään ole Rauni-
on ym. (2008) kuvaamia uhanalaisia luontotyyppejä.

Kruunuvuorenrannan selvityskohteilla ei ole nyt tehdyn selvityksen tai ai-
empien selvitysten perusteella luonnonsuojelulain mukaisia suojeltavia luonto-
tyyppejä tai vesilain suojaamia pienvesiä. Loppukesällä 2011 tehdyt inventoin-
nit eivät paljastaneet, että Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmään koo-
tuissa aineistoissa oli merkittäviä Stansvikinnummea tai öljysataman aluetta
koskevia puutteita.
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