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1
TIIVISTELMÄ

Asemakaavan sisältö

Asemakaava käsittää Kruunuvuorenrannan eteläkärkeen sijoittuvan
merellisen asuinalueen, jolta avautuvat näkymät avomerelle, itäpuolen
saaristomaiseen maisemaan sekä elämykselliseen kanavaympäris-
töön.

Nykyistä Koirasaarta laajennetaan meritäytöillä. Lisäksi tehdään uusi
täyttösaari Koirasaaren itäpuolelle. Näiden väliin jää kanava, jonka ran-
taa kulkee yleinen laiturimainen jalankulkureitti ilta-auringon puolella.
Täyttösaaren itärannalle sijoittuu pienvenesatama.

Alueelle suunnitellaan kerros- ja pientaloja. Rantapuiston reunaan on
suunniteltu nauhamainen kerrostalorivistö. Tiiviisti rakennetut pientalo-
korttelit sijoittuvat alueen keski- ja itäosaan kanavan molemmille puolil-
le suojaan Kruunuvuorenselän tuulilta. Osa kanavan varteen sijoittuvis-
ta kaupunkipientaloista ja kerrostaloista on omarantaisia. Lähes kaikis-
ta asunnoista on merinäköala tai näkymä kanavaan.

Koirasaaren länsirannalle on suunniteltu puisto, jossa pyritään hyödyn-
tämään vanhoja öljysataman rakenteita sekä luonnonvoimien elämyk-
sellisyyttä. Puisto toimii maisemallisena puskurivyöhykkeenä Suomen-
linnaan päin.

Alueelle rakennetaan 52 450 k-m2 asuntoja, noin 300 k-m2 kahvila-
/ravintola- tai kerhorakennus venesataman yhteyteen sekä edustus-
saunarakennus säilyvän öljysataman laiturin päälle.

Asemakaavan valmistelun vaiheet

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta ei ole esitetty mielipiteitä.

Asemakaavan toteutus

Asemakaava toteutetaan Kruunuvuorenrannan aluerakentamisprojektin
osana. Kunnallistekniikan rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna
2017 ja asuntorakentaminen 2018.
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2
LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Asemakaavaa koskevat seuraavat erityistavoitteet:

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

– tonttimaan riittävyyden varmistaminen asuntotuotannon
turvaamiseksi

– olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta irrallisen haja-
rakenteen ehkäiseminen

– riittävien alueiden varaaminen jalankulun ja pyöräilyn ver-
kostoja varten sekä verkostojen jatkuvuuden, turvallisuu-
den ja laadun edistäminen

– tulviin, myrskyihin ja rankkasateisiin varautuminen ja niihin
liittyvien riskien ehkäiseminen

– maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön
– pilaantuneen maan puhdistustarpeen selvittäminen ennen

ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin
– melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvien

haittojen ehkäiseminen
– kaukolämmön käyttöedellytysten edistäminen.

Jalankulun ja pyöräilyn kulkureittejä on käsitelty kappaleessa Liikenne.

Helsingin seudun erityiskysymykset

– tonttimaan riittävyyden varmistaminen riittävän asuntotuo-
tannon turvaamiseksi

– merkittävän rakentamisen sijoittaminen joukkoliikenteen,
erityisesti raideliikenteen palvelualueelle

– uusien asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueiden
käyttöönotto ja olevien alueiden huomattava täydennysra-
kentaminen siten, että mahdollisuudet joukkoliikenteen
hyödyntämiseen varmistetaan

– varautuminen raideliikenteen laajentamiseen yhdyskunta-
rakentamisen ja asuntotuotannon niin edellyttäessä.

Kruunuvuorenranta on yksi Helsingin merkittävimmistä asuntotuotanto-
kohteista 2010-luvulla.

Kruunuvuorenranta on tarkoitus yhdistää suoraan keskustaan silloille
rakennettavalla raitiotie-, pyöräily- ja jalankulkuyhteydellä.
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Asemakaavaluonnos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden käyt-
tötavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Rantaan on
osoitettu viheryhteystarve.

Maakuntavaltuuston 20.3.2013 hyväksymässä Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavassa Haakoninlahti 2 alue on merkitty tiivistettäväksi
alueeksi. Kaava-alue ulottuu itäosassa puolustusvoimien melualueeksi
merkitylle alueelle. Kruunuvuorenrantaan kaava-alueen ulkopuolelle on
merkitty liikenteen yhteystarve keskustasta.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue kuuluu laajempaan pääosin
kerrostalovaltaiselle asumiselle ja pientalovaltaiselle asumiselle osoitet-
tuun alueeseen. Nyt laadittu asemakaavaluonnos on yleiskaavan mu-
kainen.

Osayleiskaava

Kruunuvuorenrannan osayleiskaava sai lainvoiman 23.6.2011 lukuun
ottamatta Stansvikinnummen aluetta.

Kruunuvuorenrannan osayleiskaavassa nykyistä Koirasaarta on laa-
jennettu meritäytöillä ja sen itäpuolelle on sijoitettu uusi täyttösaari.

Koirasaareen ja sen laajennukseen on merkitty asuntoalue, johon saa
rakentaa pien- ja kerrostaloja. Uusi täyttösaari on merkitty pientaloval-
taiseksi alueen osaksi ja suunnittelualueeksi, jossa osayleiskaava esit-
tää maankäyttömuodot ja niiden väliset likimääräiset suhteet. Niiden si-
jainti ja rajaukset ratkaistaan asemakaavoituksessa. Täyttösaaren itä-
puolelle on varattu venesatama-alue.

Koirasaareen ja uuteen täyttösaareen on merkitty ulkoilureitti, joka kier-
tää koko Kruunuvuorenrannan ranta-alueilla. Koirasaaren länsiranta ja
täyttösaaren eteläosa ovat merkitty puistoksi. Koirasaaressa oleva
puisto on merkitty alueeksi, jonka suunnittelussa tulee säilyttää ja hyö-
dyntää alueella sijaitsevia öljysataman rakenteita.

Nyt laadittu asemakaavaluonnos on osayleiskaavan mukainen.
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Asemakaava

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunginvaltuusto päätti 12.11.2008 hyväksyä jatkovalmistelun poh-
jaksi raitiotie- ja siltavaihtoehdon välillä Laajasalo–Korkeasaari–
Sompasaari–Kruununhaka. Uudenmaan ympäristökeskus päätti
24.6.2009, että hankkeeseen tulee soveltaa ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelyä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn jälkeen kau-
pungilla on mahdollisuus valita jatkosuunnitteluun jokin ympäristön
kannalta toteuttamiskelpoisiksi todetuista vaihtoehdoista. Kaupunki-
suunnitteluvirasto saattoi 26.8.2010 vireille Laajasalon raideliikenteen
vaihtoehtoja koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn Hel-
singin keskustan ja Laajasalon välille suunnitellusta joukkoliikenneyh-
teydestä.

Helsingin kaupunki ja St1 Oy ovat 31.8.2009 allekirjoitetussa ja
28.12.2010 tarkistetussa sopimuksessa, joka koskee Koirasaaren alu-
een maankäytön suunnittelua ja aluejärjestelyjä, sopineet, että yhtiö lo-
pettaa omistamallaan alueella Koirasaaressa polttonestevarastotoimin-
nan 31.12.2011 ja puhdistaa alueen maaperän. Kaupunki pyrkii ohjel-
moimaan Kruunuvuoren toteutusaikataulun siten, että Koirasaaren
asemakaavan toteuttaminen voisi alkaa mahdollisimman pian asema-
kaavan saatua lainvoiman.

Rannat, puisto ja palvelukortteli asemakaava sai lainvoiman
23.11.2012.

Kaupunginhallitus päätti 17.6.2013, että Kruunuvuorenrannan uudelle
asunto- ja toimitila-alueelle toteutetaan jätteen putkikeräysjärjestelmä ja
alueen yksityiset maanomistajat ja kiinteistöjen luovutuksensaajat vel-
voitetaan maankäyttö- ja luovutussopimuksissa liittymään alueelliseen
järjestelmään.
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Haakoninlahti 2 asemakaava sai lainvoiman 22.11.2013.

uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 7.3.2013 hy-
väksynyt ST1 Oy:n sauna- ja edustustilarakennuksen rakentamista
koskevan poikkeamisluvan ehdoilla, että rakennushanke sovitetaan
maisemaan ja vireillä olevan asemakaavan suunnitteluvaihtoehtoja ei
rajoiteta.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan.

Maanomistus

St1 Oy omistaa nykyisen Koirasaaren maa-alueen. Lisäksi St1 omistaa
vähäisen osan vesialuetta Koirasaaren länsi- ja etelärannassa. Kau-
punki omistaa vesialueen sekä sille tehtävät täyttöalueet.

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö

Alue on St1 Oy:n öljysatama-aluetta, jossa on sijainnut teräsrakenteisia
öljysäiliötä sekä niihin liittyviä rakenteita. Alueelle jää öljysataman käy-
tössä ollut laituri sekä muutamia öljysäiliöiden perustuksia, joita hyö-
dynnetään puiston rakenteina.

Palvelut

Alueen lähipalvelukeskuksena toimii Laajasalon keskus Yliskylässä.
Herttoniemi on kasvamassa alueen paikalliskeskukseksi. Lähimmät
päivittäistavarakaupat ovat Laajasalon ostoskeskuksessa sekä Gunil-
lantiellä ja Jollaksentiellä. Posti- ja pankkipalvelut, apteekki sekä vali-
koima muita kaupallisia palveluja on saatavilla Laajasalon keskukses-
sa.

Lähin koulu on Tahvonlahden ala-asteen koulu, lähin päiväkoti sijaitsee
koulun itäpuolella. Lähin yläasteen koulu sijaitsee Laajasalon keskuk-
sessa. Alueen terveysasema, kirjasto ja nuorisotalo sijaitsevat Laajasa-
lon keskuksessa.

Luonnonympäristö

Koiraluodot ovat Helsingin ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmän
mukaan linnustollisesti arvokas kohde (Arvoluokka III).
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Maasto on topografialtaan loivapiirteistä ja osittain avokalliota. Maape-
rää ja rantoja on louhittu ja muokattu teollisuus- ja satamatoimintojen
tarpeisiin.

Yhdyskuntatekninen huolto

Öljyhuoltotoimintoja varten rakennettu kunnallistekniikka sijaitsee ny-
kyisen Koirasaarentien varressa.

Maaperä, kallioperä sekä niiden pilaantuminen

Koirasaaren alue on maaperältään pääosin kantavaa moreenia tai avo-
kalliota. Maanpinta on korkeimmillaan saaren keskiosassa n. tasolla
+6.

Nykyisen Koirasaaren länsipuolella kallionpinta laskee hyvin jyrkästi.
Kalliopinnan yläpuoliset maakerrokset on paikoin ruopattu. Koirasaaren
eteläpuolella kovan pohjan pinta laskee loivasti n. tasolle -10. Kovan
pohjan yläpuolella on muutaman metrin paksuinen kerros savea tai silt-
tiä.

Nykyisen Koirasaaren ja sen itäpuolelle rakennettavan täyttösaaren vä-
liin jäävien kallioisten Koiraluotojen maanpinta on ylimmillään n. tasolla
+1. Suunnitellun kanavan alueella merenpohja on alimmillaan n. tasolla
-3. Merenpohjassa kalliopinnan päällä on ohut kerros savea. Suunnitel-
lun täyttösaaren alueella kovan pohjan tason vaihtelee n. välillä -5 - 15.
Kovan pohjan tason yläpuolella on n. 0 - 6 m paksu kerros savea.

Merialueelta tehtyjen sedimenttitutkimusten perusteella täyttöalueella
laatukriteeritason 2 ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia on enintään 0,2 m
syvyydellä ja laatukriteeritasojen 1 - 2 välissä olevia haitta-
ainepitoisuuksia enintään 2 m syvyydellä sedimentin pinnasta.

Alueen maaperää on kuormittanut aiempi polttonesteiden varastointi-
toiminta. Alueella on sijainnut polttonesteiden varastosäiliöitä perustuk-
sineen. Maaperä on laajalta alalta avokalliota. Alueen maaperän pi-
laantuneisuutta on tutkittu alueen vielä ollessa toiminnassa. Alueelta on
todettu pilaantuneisuutta paikoin, mm. raskasmetalleja ja öljyperäisiä
yhdisteitä.

Ympäristöhäiriöt

Santahaminan ampumatoiminnasta kantautuu ääniä suunnittelualueel-
le. Ampumatoiminnasta tehdyn meluselvityksen perusteella raskaiden
aseiden aiheuttama melu ei ylitä puolustusvoimien suositusarvoja tai
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pienikaliiperisten aseiden osalta ampumaratojen ohjearvotasoja nykyi-
sen Koirasaaren maa-alueilla. Puolustusvoimat on selvitykseen perus-
tuen esittänyt tulkinnan Santahaminan melualuerajauksesta LAeq 55 dB
(klo 7-22), joka ulottuu osittain kaava-alueelle.

3
TAVOITTEET

Asemakaavaluonnoksen tavoitteena on Kruunuvuorenrannan osayleis-
kaavan mukaisesti rakentaa alueelle korkeatasoinen merellinen asuin-
alue. Asuinkortteleista, kaduista, kanavan ympäristöstä ja puistoista on
muodostettu viihtyisää ja vaihtelevaa asuinympäristöä, joka tarjoaa
monenlaisia talotyyppejä ja asuntoja erilaisille ruokakunnille.

Uusi Koirasaaren kaupunginosa ammentaa voimansa Kruunuvuoren
uloimpana niemenkärkenä ja näköalapaikkana. Koirasaareen saavu-
taan Haakoninlahdenkatua, jonka päätteenä oleva kanava johdattaa
kaupungista saaristoon. Kanavassa nostetaan keskeiseen asemaan
nykyiset Koiraluodot. Muistumiksi teollisuusperinnöstä jäävät esiin öl-
jysäiliöiden pohjaympyrät muuntuneena uusiokäyttöön osana puistoa.

Itäosan pienvenesatama palvelee koko Kruunuvuorenrannan asukkaita
keskeisellä paikalla Helsingin merialuetta.

4
ASEMAKAAVALUONNOKSEN KUVAUS

Yleisperustelu ja -kuvaus

Kaava-alue muodostuu Kruunuvuorenrannan eteläosan. Nykyistä Koi-
rasaarta laajennetaan meritäytöillä. Koirasaaren itäpuolelle muodoste-
taan uusi täyttösaari. Avomeren puoleiset korttelit muodostavat selkä-
rangan ja suojamuurin lännen ja etelän suuntaan. Itäpuoleiset korttelit
muodostuvat kaksikerroksisista rivitalokortteleista, joita rytmittävät viisi-
kerroksiset pistetalot. Koiraluodot ja kanava muodostavat alueen kes-
kelle suojaisan ytimen. Vehreään saaristomaisemaan rajautuvan itäi-
sen rannan luonteen määrittää venesatama ja sitä sivuava merellinen
ulkoilureitti.

Koirasaaren ulkoreunoilta avautuu avoin merimaisema, jota koroste-
taan maisemarakentamisen keinoin. Tämän avoimuuden vastapainona
korttelialueilla näkymät ovat tarkasti rajattuja ja suunnattuja. Pääkadul-
ta ja kaupunkirakenteen läpi avautuu kapeita näkymälinjoja kohti merta
sekä ympäröivän maiseman maamerkkejä, kuten kantakaupungin ja
Suomenlinnan kirkontorneja sekä Kustaanmiekan salmea. Toisaalta
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alueen sisälle syntyy oma pienipiirteinen maailmansa, kun silloilta ja
kortteleiden välistä avautuu näkymiä rakennusten rajaaman kanavan
suuntaan.

Korttelit on suunniteltu siten, että asuntosuunnitteluvaiheessa lähes
kaikista asunnoista on mahdollista muodostaa näkymä kohti merta, jo-
ko avomerelle tai kanavan suuntaan. Samalla on pyritty muodosta-
maan tuulilta suojaisia paikkoja kaupunkirakenteeseen sekä arkkiteh-
tuurin että maisemasuunnittelun keinoin.

Mitoitus

Alueen pinta-ala on 25,8 ha. Alueesta on asuinkortteleita (A, AK) noin
3,9 ha, sauna- ja edustusrakennuksia (K/s) 0,17 ha, puistoa (VP) 2,6
ha, katuja n. 1,5 ha, venesatamaa 2 ha ja LPA-kortteleita 0,2 ha.

Asuinrakennusten korttelialue (A, AK)

Länsirannan puistoa reunustavat nauhamaiset asuinkorttelit, jotka suo-
jaavat takana olevia kortteleita Kruunuvuorenselän tuulilta. Kaksiker-
roksinen jalusta-aiheen väritys on tummaa sulauttaen sen maastoon ja
visuaalisesti pienentäen koko rakennuksen massaa. Tämän kerroksen
yläpuoliset väritykseltään vaaleat yhden lamellin kokoiset kolmekerrok-
siset rakennusosat rytmittävät rakennusta. Yläpuolisia massoja on viis-
tetty aukeamaan merimaisemaan. Näiden rakennusosien väliin teh-
dään toisen kerroksen katolle asukkaiden yhteisterasseja ja -saunoja.

Itäpuoleiset korttelit muodostuvat pääosin kaksikerroksisista rivitaloista.
Jokaiseen kortteliin liittyy yksi tai kaksi viisikerroksista pistetalomaista
lamellia, jotka sijaitsevat kaupunkikuvallisesti oleellisissa kohdissa raja-
ten näkymäakseleita. Korttelien leikki- ja oleskelupaikat sijoitetaan kan-
sipihoille.

Kanavan läntisen reunan rakennukset on mahdollista rakentaa kiinni
vesirajaan omine venepaikkoineen ja niiden sallittu rakentaa laiturimai-
sia ulokkeita kanavan päälle enintään kolme metriä tontin reunasta.
Kanavakortteleiden yhtenäisen julkisivun katkaisee julkinen aukio, josta
on pääsy veden ääreen.

Alueen pohjoisosaan kanavan viereen on suunniteltu kerrostalokortteli,
joka toimii maamerkkinä Haakoninlahden ja Koirasaarten välisessä
kaupunkirakenteen liitoksessa. Vastaavia maamerkkikortteleita on
suunniteltu muuallekin Kruunuvuorenrannan alueelle.
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Asuinkortteleiden pysäköinti on kannenalaisissa pysäköintilaitoksissa
noin tasolla +1,4.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K/s)

Yksityiselle maalle vanhan öljysataman laiturin päälle sijoittuu yksiker-
roksinen saunarakennus, joka sisältää edustustiloja. Suunnitelma pe-
rustuu maanomistajan järjestämään arkkitehtuurikilpailuun.

Puisto (VP)

Länsi- ja etelärantaa kiertää nauhamainen puisto, joka tukeutuu nykyi-
seen Koirasaaren avokallioalueeseen sekä uuteen täyttöalueelle tehtä-
vään merituulilta suojaavaan maisemalliseen puskurivyöhykkeeseen.
Puiston maisemallisena pääaiheen muodostavat maastokummut, jotka
yhdistävät puiston ja asuinpihat osaksi suurempaa maisemallista tee-
maa. Kumpujen väleihin syntyy istutusten kanssa suojaisia oleskelu-
paikkoja olosuhteita vastaan.

Puistossa on säilytetty vanhoja öljysäiliöiden perustuksia, joita hyödyn-
netään puiston rakenteina esimerkiksi oleskelu- ja toimintapisteinä.
Puiston pohjoisimpaan reunaan on mahdollista sijoittaa koko alueen
keskeinen leikki- ja pelipaikka. Kalliomaasto vaihtuu vähitellen puiston
puolessa välissä tyrskyrannaksi, jossa pääsee kokemaan meren aalto-
jen voiman meren tasolla. Meren ja tuulen voimaa voi kokea myös kor-
kealta, pääkadun näkymän päätteenä, rakennusten välistä avomerelle
työntyvältä näköalatasanteelta.

Vallipuiston esteetön, talvikunnossapidettävä pääreitti sivuaa asunto-
kortteleita tason +3.0 yläpuolella. Esteetön ulkoilureitti jatkuu vallikortte-
leista kanavan toiselle puolelle. Pienipiirteisempi rantapolku myötäilee
rantaviivaa tasolla +1.2 - +2.0.

Venesatama (LV)

Kaava-alueen itäosaan sijoittuu venesatama noin 200:lle veneelle. Ve-
nesatama muodostaa Koirasaarten itäisen reunan avautuen kohti Pit-
käluotoa. Sataman alue on jaksotettu pitkittäisiin, rannan suuntaisiin
vyöhykkeisiin. Rantaraittia, joka jatkaa Kruunuvuoren rannan ulkoilu-
reittien verkostoa, rajaavat matalat istuskelumuurit istutussaarekkeiden
reunassa. Venesataman huolto- ja pysäköintialueet on erotettu kivetys-
tä raitista matalilla maastokummuilla ja puuryhmillä. Puiset pistolaiturit
(leveys 2,5 m) on sijoitettu kohtisuoraan rantamuuriin nähden. Venesa-
taman päätteenä on satamatoimintoja palveleva alue veneiden tank-
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kauspisteineen ja nostopaikkoineen sekä louheesta pengerretty aal-
lonmurtaja, jonka päällä pääsee kulkemaan.

Autopaikkojen korttelialue (LPA)

Venesataman pysäköinti sijoittuu katutasoa alemmaksi noin tasolle
+2,0. LPA-alueelle on mahdollista sijoittaa pienempiä veneitä talvisäily-
tykseen.

Vesialue (W)

Kanavaan jäävät nykyiset Koiraluodot on merkitty säilytettäviksi. Kana-
van varteen ilta-auringon puolelle on merkitty yleiselle jalankululle va-
rattu polveileva puulaiturireitti, jota jaksottavat kaislikkoalueet. Kanavan
ylitse on merkitty kulkevaksi kaksi ajoneuvosiltaa sekä kaksi kevyen lii-
kenteen siltaa.

Liikenne

Koirasaarten alueella ei ole joukkoliikennettä. Lähimmät pysäkit sijait-
sevat alueen pohjoispuolella Haakoninlahti 2 eteläreunassa. Siellä on
sekä linja-auton että raitiotien päätepysäkit, joille on alueen tonteilta al-
le 400 metrin matka. Linja-auto kulkee Herttoniemen metroasemalle ja
raitiovaunu kulkee Kruunusiltoja pitkin kohti kantakaupunkia.

Alueella on hyvät jalankulkuyhteydet, sillä kaduilla on jalkakäytävät mo-
lemmin puolin ja alueen läpi kulkee jalankulkureittejä. Polkupyöräilijät
ajavat ajoradalla sekaliikenteessä.

Aluetta kiertää tonttikatu, jonka arvioitu liikennemäärä alueen rakennut-
tua on noin 1 000 ajoneuvoa/vrk. Alueelle pääsee sekä Haakoninlah-
denkadulta että Stansvikin Rantakadulta. Alueen itäreunassa on pien-
venesatama, joka aiheuttaa alueelle vähäisissä määrin raskasta liiken-
nettä.

Alueen asukkaiden pysäköinti sijoittuu tonteilla oleviin kannenalaisiin
pysäköintihalleihin. Mitoituksessa on käytetty kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan 7.2.2012 hyväksymiä autopaikkamäärien laskentaohjeita. Vie-
raspysäköinti sijoittuu katualueille.

Asukkaiden pyöräpaikat sijoitetaan tonteille.
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Palvelut

Vanhan öljysataman laiturin päälle on merkitty sauna- ja edustustilat.
Satamaan liittyvälle puisto-osalle on merkitty tilavaraus 300 m2 kokoi-
selle kahvila-, ravintola- tai kerhotilalle.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta ja
kaava luo edellytykset esteettömien rakennusten suunnittelulle. Alueen
jalankulkureittien suunnittelussa on huomioitu esteettömyysvaatimuk-
set. Myös yhteydet joukkoliikenteen pysäkeille, joista pääsee Laajasa-
lon keskukseen, ovat hyvät ja helposti saavutettavissa.

Lisäksi on määrätty, että asuntoon tarvittava esteetön sisäänkäynti
saadaan järjestää pihan puolelta. Tämä koskee lähinnä kaksikerroksi-
sia rakennusosia, jotka avautuvat suoraan kadulle. Määräys mahdollis-
taa ensimmäisen kerroksen lattiatason noston hieman katutasoa
ylemmäs ja parantaa näin asumismukavuutta yksityisyyden osalta.

Luonnonympäristö

Nykyisen Koirasaaren ehjät avokallioalueet säilyvät osana länsirannan
puistoa. Rakentamisen korkeus laskee Kruunuvuorenselältä itään päin
mentäessä, missä rakentaminen liittyy saaristomaiseen maisemaan.
Täytettäväksi suunnitellulta merialueelta on tehty vuonna 2013 pohja-
eläinselvitys. Kaikissa näytepisteissä sedimentin pinta oli hapettunut,
eikä merkkejä hapettomista pohjista havaittu. Pohjaeläinten määrät oli-
vat samaa suuruusluokkaa, kuin Helsingin edustan merialueilla yleen-
sä. Pohjaeläinlajisto koostuu sekä orgaanista kuormitusta ilmentävistä
että sitä karttavista pohjaeläinlajeista. Lajisto on Helsingin edustan me-
rialueelle tyypillinen.

Suojelukohteet

Nykyiset Koiraluodot on määrätty säilytettäväksi osana elämyksellistä
kanavaympäristöä. Puistoon jäävät öljysäiliöiden perustukset on mää-
rätty säilytettäväksi ja hyödynnettäväksi puistorakenteina muistumina
alueen öljysatamahistoriasta.

Yhdyskuntatekninen huolto ja yleistasaus

Alueelle laaditun kunnallisteknisen yleissuunnitelman mukaan alueelle
rakennetaan normaalit yhdyskuntateknisen huollon verkostot. Katualu-
eiden mitoituksessa on varauduttu myös kaukojäähdytykseen ja jätteen
putkikeräyksen tuloon alueelle. Kaavassa on jätevesipumppaamoita,



12

jakelumuuntamoita, tulvareittejä ja putkikeräysjätteen ulkopuolisia jät-
teen keräyshuoneita koskevia kaavamääräyksiä.

Alueen yleistasaus on määrittynyt pääasiassa merenpinnalta suojau-
tumista koskevien ohjeiden ja pohjarakentamiskustannusten minimoin-
titarpeen seurauksena. Ympäristöoppaan 52 ja Helsingin tulvastrategi-
an mukainen alin suositeltava rakentamiskorkeus on A- ja AK-kortteli-
alueella +2,8 m (N2000) ja K/s-korttelissa vähintään +3,1 m (N2000).
Ympäristöoppaan 52 tämänhetkisen päivitysluonnoksen mukaan edellä
mainittuihin lukuihin tulee lisätä 0,3 m. Tämä muutos on otettu huomi-
oon kaavaa laatiessa. Alimman suositeltavan rakentamiskorkeuden
alapuolisten tilojen rakenteet tulee tehdä vesitiiviinä ja estää rakenteel-
lisin ratkaisuin veden pääsy tiloihin esim. pysäköintilaitosten ajoluiskien
ja sadevesiviemäröinnin kautta.

Pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kunnostaminen

Savikerros ruopataan kokonaisuudessaan pois täytettävältä merialueel-
ta ennen täyttötöiden aloittamista. Kasuunien ja betonirakenteiden poh-
japenkereet sekä meritäytön reunapenkereet rakennetaan louheesta.
Penkereiden välisten alueiden täyttömateriaalina voidaan käyttää lou-
hetta tai rakentamiskelpoisia kitkamaita tai merihiekkaa. Täyttöalueen
kantavuuden varmistamiseksi täyttöalue tulee joko esikuormittaa tai sy-
vätiivistää.

Nykyisen Koirasaaren alueelle sijoittuvat rakennukset ja pysäköintilai-
tokset voidaan perustaa osin maan- tai kallionvaraisesti. Louhepenger-
ten kohdille sijoittuvat rakennukset ja pysäköintilaitokset perustetaan
porattavien teräsputkipaalujen välityksellä kallion varaan. Mikäli louhe-
penkereiden väliset osat täytetään lyöntipaalutuskelpoisilla kitkamailla
tai merihiekalla, voidaan täytölle sijoittuvat rakennukset ja pysäköintilai-
tokset perustaa lyötävien teräsbetonipaalujen välityksellä kantavan
maakerroksen tai kallion varaan.

Alueella, jossa meritäytön paksuus on vähäinen, voidaan alueen kaa-
voituksen jälkeisen suunnittelun yhteydessä selvittää mahdollisuuksia
perustaa matalia rakennuksia maanvaraisilla perustuksilla louhepenke-
reen varaan.

Nykyisten luotojen kohdalla on mahdollisesti tehtävä vedenalaista lou-
hintaa, jotta saarien väliin suunnitellussa kanavassa saavutetaan riittä-
vä vesisyvyys ja veden vaihtuvuus myös alaveden aikana.

Täyttöalueelta poistettavat meriläjityskelvottomat ruoppausmassat sijoi-
tetaan maa-alueelle käsittelyä varten. Meriläjitykseen kelpaavat ruop-



13

pausmassat viedään Helsingin kaupungin meriläjitysalueelle. Ruoppa-
ukset, täytöt ja massojen sijoittaminen ovat luvanvaraista toimintaa.

Alueelta on loppukesällä 2013 purettu viimeiset suuret 5 000 m3 poltto-
nestesäiliöt. Maanomistaja tekee maaperän pilaantuneisuuden täyden-
tävät tutkimukset alueella vuonna 2014. Entisellä öljyhuoltoalueella on
erityistä tarvetta kiinnittää riittävää huomiota haihtuvien yhdisteiden
esiintymiseen. Alueen maaperä tulee puhdistaa ennen rakentamiseen
ryhtymistä. Asemakaavassa on maaperän tutkimista ja kunnostamista
koskeva määräys.

Puistoalueella mahdollisesti säilytettävien säiliöiden perustusten sovel-
tuvuus virkistyskäyttöön tulee varmistaa kuntotutkimuksin ja haitta-
aineselvityksin.

Ympäristöhäiriöt

Santahaminan ampumatoiminnasta aiheutuvien äänien arvioidaan ole-
van kuultavissa erityisesti Santahaminan puoleisilla avoimilla rannoilla
niinä päivinä, jolloin tuuliolosuhteet ovat melun leviämisen kannalta
suotuisat ja käytössä on meluisimmat raskaat aseet. Rakennusten suo-
jaamille piha-alueille äänet kantautuvat selvästi heikommin. Pienikalii-
peristen aseiden ohjearvoon verrannolliseen enimmäisäänitasoon näh-
den tai raskaiden aseiden suositusarvoihin nähden melun ei kuitenkaan
arvioida olevan merkittävä häiriötekijä alueella.

Alueelle tulevan vähäisen liikennemäärän johdosta liikenteestä johtuvat
ympäristöhäiriöt ovat hyvin vähäisiä.

Pelastusturvallisuus

Selostusta täydennetään kaavan ehdotusvaiheessa pelastusteiden pe-
riaatteita koskevalla tekstillä.

Rakennetekniikka

Pysäköintilaitosten sijainnin, mitoituksen, korkeustason ja kannelle tu-
levien toimintojen suunnittelua tarkennetaan kaavan ehdotusvaiheessa.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti 11.12.2013 esittää alueelle uusia nimiä: Bel-
lankuja - Bellas gränd, Haakoninlahdenkatu - Håkansviksgatan, Koira-
luodonkanava - Hundgrundskanalen, Koiraluodonlaituri - Hundgrunds-
bryggan, Koirasaarenpuisto - Hundholmsparken, Laivakoirankatu -
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Skeppshundsgatan, Laivakoiranlaituri - Skeppshundskajen, Mustinkuja
- Mustis gränd, Peninkulma - Milen, Tassuaukio - Tassplatsen

5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön

Kaava-alue on osa Kruunuvuorenrannan uutta asuinaluetta. Kruunu-
vuorenrannan rakentaminen täydentää Helsingin kaupunkirakennetta.
Kruunuvuorenranta on yksi 2010- ja 2020-luvun merkittävimmistä asun-
totuotantokohteista Helsingissä. Se tarjoaa asunnot noin 12 000 asuk-
kaalle merellisellä ja luonnonläheisellä alueella. Kruunuvuorenranta on
tarkoitus yhdistää suoraan keskustaan joukkoliikenteellä. Suora raitio-
tieyhteys tuo Kruunuvuorenrannan yhtä lähelle keskustaa kuin Lautta-
saari ja Kulosaari ovat nyt. Kruunuvuorenranta liittyy Laajasalon kau-
punkirakenteeseen.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Ennusteen mukaan Laajasalon liikennemäärä kasvaa noin 15 000 ajo-
neuvoa/vrk Kruunuvuorenrannan (osayleiskaava-alue ja maankäyttö-
suunnitelma-alue) rakentamisen myötä. Lisääntyvä liikenne Itäväylältä
Kruunuvuorenrantaan kulkee pitkin Linnanrakentajantietä, Laajasalon-
tietä ja Koirasaarentietä, joka on pääliikenneyhteys Kruunuvuorenran-
taan. Itäväylän ja Linnanrakentajantien liittymän toimivuus liikenteen li-
sääntyessä pyritään turvaamaan uusin liikennejärjestelyin. Kaupungin-
valtuusto päätti 12.11.2008 hyväksyä Itäväylän ja Linnanrakentajantien
liittymän liikennejärjestelyt kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnit-
teluosaston 12.6.2008 päivättyjen piirustusten nro 5667–3 ja 5668–3
(vaihtoehto C) mukaisina.

Kaupunkisuunnitteluvirasto saattoi 26.8.2010 vireille Laajasalon raide-
liikenteen vaihtoehtoja koskevan ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyn Helsingin keskustan ja Laajasalon välille suunnitellusta joukkolii-
kenneyhteydestä.

Keskustan liikenneyhteyden toteutuessa kaava-alueen joukkoliikenne-,
pyöräily- ja jalankulkuyhteydet paranevat huomattavasti. Uuden joukko-
liikennetarjonnan myötä nykyisiin bussiliikenteen reitteihin tulee muu-
toksia vaiheittain Kruunuvuorenrannan rakentamisen edetessä.

Venesataman toiminnot tuottavat jonkin verran raskasta liikennettä alu-
eelle.
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Kaavaluonnos luo edellytykset korkeatasoisten teknisen huollon palve-
lujen toteuttamiselle.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Koirasaaren öljysäiliöt ovat olleet näkyvä elementti Kruunuvuorenselän
suurmaisemassa. Niiden paikalle rakennetaan korkeatasoinen asuin-
alue, jonka tavoite on olla ajallisesti kestävä, maisemaan sovitettu ja vi-
suaalisesti mielenkiintoinen. Asuinrakentaminen on rajattu kauemmaksi
rantaviivasta kuin paikalla olleet öljysäiliöt. Rakentamisen korkeus las-
kee Kruunuvuorenrannan pohjoisosista Koirasaariin tultaessa. Länsi-
rannalle rakennetaan Koirasaarenpuisto, joka muodostaa viereisiä kort-
teleita tuulelta suojaavan ja suurmaisemaan sovittavan vihervyöhyk-
keen.

Koiraluodot ovat Helsingin ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmän
mukaan linnustollisesti arvokas kohde (Arvoluokka III). Koiraluodot säi-
lyvät kanavan keskellä kallioluotoina. Kanavan itäpuoli rakennetaan
luonnonmukaiseksi ruovikkomaiseksi ympäristöksi.

Uusi täyttösaari vaatii meritäyttöjä, joka tehdään joko merihiekasta tai
louheesta, jota on varastoitu viereisellä alueella. Täyttö aiheuttaa vesi-
alueella sekä työnaikaisia että pysyä vaikutuksia. Työnaikaisia vaiku-
tuksia ovat ruoppausten ja täyttöjen aiheuttama sameneminen ja kiin-
toaineksen kulkeutuminen. Pohjaeläinten nykyinen elinympäristö jää
pysyvästi täytön alle. Ruoppausten ja täyttöjen haitallisten vaikutusten
torjuntatoimia selvitetään toteutusvaiheen suunnittelussa ja niistä anne-
taan tarvittavat määräykset vesiluvissa.

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

Alue on ollut osa ulkopuolisilta suljettua öljysatama-aluetta. Kruunuvuo-
renrannan rakentaminen avaa alueen myös ympäristön asukkaiden
käyttöön. Alueelle tuleva venesatama palvelee lähiseudun asukkaita.

Maaperän kunnostaminen parantaa ihmisten elinoloja poistamalla hai-
tallisista aineista aiheutuvia riskejä.

Kaavaluonnos luo ympäristömelun kannalta edellytykset terveellisen ja
viihtyisän asumisympäristön luomiselle.
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Kaavatalous

Koirasaaren arkkitehtikilpailun ja siinä suoritetun alustavan kustannus-
tarkastelun jälkeen maankäyttöä ja sen taloudellisuutta kehitettiin osa-
na kaavasuunnittelua, mm. lisäämällä asuinrakentamisen määrää ja
luopumalla kalleimmista rantarakenteista. Kehitetyn maankäytön poh-
jalta laadittiin pohjarakentamisen, korkeustasojen ja kuntatekniikan
yleissuunnitelmat. Niiden perustella laskettiin kaupunkiin kohdistuvat
rakentamiskustannukset, jotka suuruusluokaltaan hyvin arvioivat tule-
van rakentamisen kustannuksia.

Tonttien kaavoituksen kustannusohjauksen kannalta kaavaluonnos on
vasta alustavassa suunnitteluvaiheessa. Jatkossa tulee tarkentaa ra-
kennusten sijaintia suhteessa tonttien pihanalaisiin pysäköintiratkaisui-
hin ja eräiden rakennusten massoittelua. Tonttien rakentamiskustan-
nukset riippuvat jatkossa myös siitä, kuinka kaupunki päättää toteuttaa
keinosaarten maatyöt. Kaupungin massojenhallinnan kannalta halvin
toteutustapa johtaa tonttien rakentamisessa kalleimpien pohjarakenta-
mistapojen käyttöön.

Kaupungin investoinnit

Kaavan toteuttamisen arvioidaan aiheuttavan kaupungille suuruusluo-
kaltaan 41–47 miljoonan euron kokonaiskustannukset (12/2013, alv 0
%). Suurin osa näistä kustannuksista muodostuu uusien, merestä val-
lattavien saarten täyttö- ja ruoppauskustannuksista, jotka ovat 21–27
miljoonaa euroa.

Keinosaarten täyttökustannusten vaihtelu riippuu ennen muuta raken-
tamishetkellä käytettävissä olevien maamassojen saatavuudesta ja
hinnoista. Tässä tarkastelussa on oletettu, että Kruunuvuorenrannasta
ja muualta saatavaa louhetta ei riitä Koirasaarten rakentamiseen koko-
naan louheesta johtuen esimerkiksi monien rantarakentamiskohteiden
samanaikaisesta toteutuksesta. Täyttökustannusten kustannusvaihtelu
21–27 miljoonaa euroa on toisaalta kuitenkin vain n. 15 % kaupungin
kokonaiskustannuksista.

Muiden kaupungin rakentamiskustannusten arvioidaan olevan seuraa-
vat:

Katualueet
- kadut ja sillat 7 M€
- sataman maa-alue 2 M€
- kanava 7 M€
Puisto VP 1 M€
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Venesatama LV 3 M€

Yhteensä 20 M€

Kaupungin kokonaiskustannukset 41–47 miljoonaa euroa kaavan ko-
konaiskerrosalaa kohden ovat 800–900 €/k-m2. Koirasaaressa tonttien
kauppahinnaksi voidaan arvioida 1 000–300 €/k-m2, eli kokonaisker-
rosalan avulla laskettuna 50– 70 miljoonaa euroa.

Asuintontit on laskelmassa oletettu toteutettavan rahoitus- ja hallinta-
muodoltaan sääntelemättömänä tuotantona. Kaupungille kannattavuu-
den edellytyksenä on se, että asunnot kovan rahan tuotantona mene-
vät kaupaksi.

Yhdyskuntatekniset laitokset

Yhdyskuntateknisten laitosten uusien verkostojen rakentamiskustan-
nuksiksi arvioidaan vesihuolto 1,0 M€ ja energiahuolto 1,2 M€.

Tonttitalous

Tonteilla aiheutuu lisäkustannuksia pysäköinnistä ja paaluperustuksis-
ta.

Tonttien pysäköinnin kustannuksia ei tässä suunnitteluvaiheessa vielä
voida arvioida, sillä tonttien ja rakennusten viitesuunnittelu on vielä
kesken. Pysäköintikustannukset lasketaan asemakaavan ehdotusvai-
heessa.

Paalutuskustannusten osalta tässä laskelmassa esitetyt kustannukset
perustuvat siihen oletukseen, että merestä vallattavalle alueelle raken-
netaan louheesta reunapenger, jonka sisäosa täytetään merihiekalla tai
muulla sellaisella materiaalilla, joka mahdollistaa rakennusten perus-
tamisen teräsbetonisille lyöntipaaluille. Kustannukset on laskettu sillä
oletuksella, että louhetäytölle sijoittuvat rakennukset perustetaan porat-
taville teräsputkipaaluille ja louhepenkereiden väliselle täyttöalueelle si-
joittuvat rakennukset teräsbetonisille lyöntipaaluille. Rakennusten olete-
tut perustamistavat on esitetty kaavan liitteenä olevassa perustamista-
pakartassa.

Rakennusten ja tonttien maanalaisen pysäköinnin paalutuskustannuk-
set ovat porattavilla teräsputkipaaluilla perustettavilla alueilla keskimää-
rin n. 330 €/k-m2 (alv 0 %) ja teräsbetonisilla lyöntipaaluilla perustetta-
villa alueilla n. 100 €/k-m2 (alv 0 %).
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6
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

Rakentamisaikataulu

Kaava toteutuu Kruunuvuorenrannan aluerakentamisprojektin osana.
Kunnallistekniikan rakentaminen alueella alkaa 2020 ja asuntoraken-
taminen 2022.

Toteuttamis- ja soveltamisohjeet

Alueelle tullaan laatimaan rakentamistapaohjeet/lähiympäristön suun-
nitteluohje.

7
SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 6.2.2012).

Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyö-
tä pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen, raken-
nusviraston, liikuntaviraston, kiinteistöviraston tonttiosaston ja geotek-
nisen osaston sekä turvallisuus- ja kemikaaliviraston kanssa.

Kaavan valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut kirjeit-
se kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä, ympäristökeskukselta, terveyskes-
kukselta, kaupunginmuseolta, turvallisuus- ja kemikaalivirastolta, Mu-
seovirastolta ja rakennusvirastolta.

Kaavan valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut kirjeit-
se kannanotot asemakaavaluonnoksesta liikuntavirastolta, Helsingin
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Satamalta, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä, ope-
tusvirastolta, Museovirastolta, kaupunginmuseolta, Helsingin seudun
liikenne -kuntayhtymältä, rakennusvalvontavirastolta, rakennusvirastol-
ta ja kiinteistövirastolta.

Kannanotot kohdistuivat alueen visuaaliseen merkitykseen, raitiovau-
nuyhteyden rakentamisen ajoittamiseen, asemakaavamääräyksien tar-
kentamiseen, puistossa sijaitseviin pelastusteihin sekä ajoyhteyteen,
katualueiden tilamitoitukseen ja ohjeellisiin korkoihin, venesataman
vastuualueisiin, kanavan leveyteen sekä meritäyttöjen ajoittamiseen
sekä kokonaistaloudellisuuteen.

Kannanotot on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että maisemal-
listen vaikutusten arviointia ja asemakaavamääräysten tarkentamista
jatketaan jatkosuunnittelun yhteydessä.  Pelastusteiden sijoittumista
tarkistetaan kortteleiden jatkosuunnittelun yhteydessä. Pelastusteistä
tehdään oma liite asemakaavaselostukseen. Katualueiden ja kanavan
mitoitusta sekä vastuualuerajoja tarkistetaan jatkosuunnittelussa.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen asemakaavaosastolle saapui kir-
jeitse kolme mielipidettä koskien osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse yhteensä kaksi mielipidettä koskien asemakaavaluonnosta.

Mielipiteet kohdistuivat meritäyttöihin, rakentamisen laajuuteen, korkeu-
teen ja kalleuteen, pientalojen osuuteen, ympäristöhäiriöihin kuten me-
lu ja valaistus, joukkoliikenteeseen sekä Suomenlinnan suojavyöhyk-
keeseen.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että meritäyttöjen
määrä on pyritty minimoimaan kerrosalatavoitteen rajoissa. Koirasaa-
renpuistossa nykyiset säilyneet silokalliot ja luonnonmuodot pyritään
säilyttämään osana Koirasaarenpuistoa, joka muodostaa viereisiä kort-
teleita tuulelta suojaavan ja suurmaisemaan sovittavan vihervyöhyk-
keen. Asuinrakentaminen on rajattu kauemmaksi rantaviivasta kuin
paikalla olleet öljysäiliöt. Rakentamisenkorkeus laskee Kruunuvuoren-
rannan pohjoisosista Koirasaariin tultaessa. Koirasaarien rakennus-
alasta on pientaloja yli puolet. Kaava luo ympäristömelun kannalta
edellytykset terveellisen ja viihtyisän asumisympäristön luomiselle.
Kruunuvuorenrannasta on ideoitu valonkaupunginosaa, jossa hyvin
suunniteltuun valaistukseen kiinnitetään erityistä huomiota.
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8
KÄSITTELYVAIHEET

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee hyväksyä asemakaavaluon-
noksen

Helsingissä

Olavi Veltheim





















Asemakaava 

Kruunuvuorenranta, Koirasaaret 

Kslk 1.4.2014 

Liite asemakaavaluonnos 

 

 

 

 









Havainnekuva  

Kruunuvuorenranta, Koirasaaret 

Kslk 1.4.2014 

Liite asemakaavaluonnos 

 



Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta 

Kruunuvuorenranta, Koirasaaret 

Kslk 1.4.2014 

Liite asemakaavaluonnos 

 



Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta 

Kruunuvuorenranta, Koirasaaret 

Kslk 1.4.2014 

Liite asemakaavaluonnos 

 



Merkinnät 

Taajamatoimintojen alue 

Tiivistettävä alue 

Taajamatoimintojen tai työpaikka-alueiden reservialue 

Raideliikenteeseen tukeutuva taajamatoimintojen alue 

Raideliikenteeseen tukeutuva asemanseudun kehittämisalue 

Kylä 

Palvelujen alue 

Keskustatoimintojen alue, valtakunnan keskus 

Keskustatoimintojen alue, seutukeskus 

Keskustatoimintojen alue 

Merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö 

Työpaikka-alue 

Teollisuusalue 

Virkistysalue 

Viheryhteystarve 

Luonnonsuojelualue  

Puolustusvoimien alue 

Puolustusvoimien alue, jonka toissijainen käyttötarkoitus  

on virkistys-, matkailu- ja/tai koulutustoiminta 

Moottoriväylä 

Valtatie / Kantatie 

Seututie 

Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta 

Kruunuvuorenranta, Koirasaaret 

Kslk 1.4.2014 

Liite asemakaavaluonnos 

 



Yhdystie 

Eritasoliittymä 

Päärata 

Yhdysrata 

Liikennetunneli 

Liikennetunnelin ohjeellinen linjaus 

Liikenneväylän katkoviivamerkintä osoittaa vaihtoehtoisen 

ratkaisun tai ohjeellisen linjauksen 

Liikenteen yhteystarve 

Joukkoliikenteen vaihtopaikka 

Liityntäpysäköintipaikka 

Pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli 

Ulkoilureitti 

400 kV voimajohto 

110 kV voimajohto 

110 kV voimajohdon ohjeellinen linjaus  

Estlink 1 

Estlink 2 

110 kV voimajohdon tai merkittävän merikaapelin yhteystarve 

Energiahuollon alue 

Siirtoviemäri 

Siirtoviemärin ohjeellinen linjaus 

Maakaasun runkoputki 

Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta 

Kruunuvuorenranta, Koirasaaret 

Kslk 1.4.2014 

Liite asemakaavaluonnos 

 



Lentomelualue M (LAeq 7-22 yli 55 db ) 

Puolustusvoimien melualue (LAeq 7-22 yli 55 db) 

Natura 2000 verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue 

Kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde, 

valtakunnallisesti merkittävä (RKY 2009) 

Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma 

Kunnan raja 1.1.2013 

Maakuntakaava-alueen raja 

Merkintöihin liittyy määräyksiä ja suosituksia 

Luonnos nähtävillä                       16.5.-17.6.2011 

Maakuntahallitus                                   23.4.2012 

Ehdotus nähtävillä                        14.5.-15.6.2012 

Ehdotus uudelleen nähtävillä   20.11.-21.12.2012 

Maakuntahallitus                                     4.3.2013 

Maakuntahallitus                                   20.3.2013 

Maakuntavaltuusto                                20.3.2013 

OUTI MÄKELÄ 
Maakuntahallituksen puheenjohtaja 

OSSI SAVOLAINEN 
Maakuntajohtaja 

Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta 

Kruunuvuorenranta, Koirasaaret 

Kslk 1.4.2014 

Liite asemakaavaluonnos 

 



Ote yleiskaava 2002:sta 

Kruunuvuorenranta, Koirasaaret 

Kslk 1.4.2014  

Liite asemakaavaluonnos 

 



Ote voimassa olevasta Osayleiskaavasta 

Kruunuvuorenranta, Koirasaaret 

Kslk 1.4.2014  

Liite asemakaavaluonnos 

 



Ote ajantasa-asemakaavasta 

Kruunuvuorenranta, Koirasaaret 

Kslk 1.4.2014  

Liite asemakaavaluonnos  

 



Maanomistuskartta (ST1 Oy) 

Kruunuvuorenranta, Koirasaaret 

Kslk 1.4.2014 

Liite asemakaavaluonnos  

 



Haakoninlahti 1 

Koirasaaret 

Rannat, puisto ja  

palvelukortteli 

Hopealaakso 

Kruunuvuori 

Havainnekuva Kruunuvuorenranta 

Kruunuvuorenranta, Koirasaaret 

Kslk 1.4.2014 

Liite asemakaavaluonnos 

 

Haakoninlahti 2 



Kanava 

Kruunuvuorenranta, Koirasaaret 

Kslk 1.4.2014 

Liite asemakaavaluonnos 

 



Koirasaarenpuisto 

Kruunuvuorenranta, Koirasaaret 

Kslk 1.4.2014 

Liite asemakaavaluonnos 

 



Venesatama 

Kruunuvuorenranta, Koirasaaret 

Kslk 1.4.2014 

Liite asemakaavaluonnos 

 





Santahaminan ampumatoiminnan melualue 

Kruunuvuorenranta, Koirasaaret 

Kslk 1.4.2014 

Liite asemakaavaluonnos 

 














