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Tiivistelmä

Kruunuvuoren etelärinteeseen pääosin 
nykyisen öljysataman alueelle on suun-
niteltu asuinalue noin 1600 asukkaalle. 
Asuinalue hyödyntää sijaintiaan avoi-
mien merinäkymien äärellä. Real Esta-
te Oy / Skanska Talonrakennus Oy on 
ostanut Kruunuvuoren vanhan öljysata-
ma-alueen Shelliltä vuonna 2013. Ase-
makaavoitusta on tehty tiiviissä yhteis-
työssä maanomistajan kanssa (kump-
panuuskaavoitus). Pääosalle aluetta 
rakennetaan kerrostalovaltaisia asuin-
kortteleita. Rakennusten korkeuden 
sovittaminen ympäristöön sekä kau-
komaisemaan ovat olleet suunnittelun 
lähtökohtia. 

Kruunuvuoren kallioalue kohoaa alueen 
maamerkkinä. Kruunuvuoren pohjois-
osa on varattu virkistysalueeksi, jossa 
on aluetta kattava virkistysreitistö se-
kä virkistystä tukevia toimintoja. Koil-
lisosaan on suunniteltu vanhoista siir-
retyistä puurakennuksista muodostuva 
asuinalue. 

Koko alueelle tulee asumista noin 64 
000 k-m2. 

Tavoitteena on, että alueen asemakaa-
vaehdotus esitellään lautakunnalle lop-
puvuodesta 2015.

Kruunuvuoren havainnekuva
Laajasalo, Kruunuvuori
Kslk 24.2.2015
Liite asemakaavaluonnos

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti

Havainnekuva

Kuva: Kaupunkisuunniteluvirasto

Havainnekuva

Kuva: Kaupunkisuunnitteluvirasto
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Asemakaavaluonnoksen kuvaus

Tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on Kruunu-
vuorenrannan osayleiskaavan mukaises-
ti rakentaa alueelle korkeatasoinen me-
rellinen asuinalue. Tarkoituksena on ra-
kentaa uutta merellistä asumista Kruu-
nuvuorenrantaan sekä liittää Kruunuvuo-
ren kallioalue osaksi Kruunuvuorenran-
nan virkistysaluetta, joka palvelisi koko 
Helsingin asukkaita.

Kruunuvuorenrannan asemakaava to-
teuttaa Helsingin kaupungin strategi-
an AM-ohjelman asuntotuotantotavoi-
tetta. Alue tarjoaa edellytykset hyväl-
le kaupunkielämälle ja ihmisten kohtaa-
miselle.

Alueen maiseman kannalta on ollut tär-
keää rakennusten korkeuksien tukeutu-
minen maiseman hierarkiaan siten, et-
tä Kruunuvuoren kallioalue on säilynyt 
alueen maamerkkinä.

Mitoitus 

Asemakaava-alue on noin 36 hehtaa-
ria ja maa-alue noin 28 hehtaarin suu-
ruinen. Alueesta on asuinkortteleita (A, 
AK, AO, AL ja AH) noin 5 ha, LPA-kort-
telia 0,04 ha, koonta-aseman korttelia 
(ET) 0,2 ha, virkistysaluetta (VL/s) noin 
15 ha, puistoa (VP) 1 ha, luonnonsuoje-
lualuetta (SL) 2,4 ha, venesatamaa 1,5 
ha, vesialuetta (W) 6,8 ha ja katuja 2 ha.

Asumista on 63 670 k-m2, johon sisäl-

tyy 300 k-m2 kokoinen asumista palve-
leva yhteiskäyttöinen korttelialue, 700 
k-m2 kahvila- ja ravintolatilaa ja 2 140 
k-m2 liiketilaa. Rakennusoikeus on yh-
teensä noin 64 000 k-m2 ja alueelle on 
tulossa noin 1 600 asukasta. 

Korttelialueet

Asuinrakennusten korttelialue (A, AK, 
AO)

Koirasaarentien pohjoispuolella on se-
kä kerrostalo- että kaksi-kolmi-kerrok-
sisia townhouse -tyyppisiä korttelei-
ta. Kaikki kerrostalokorttelit (AK) Koira-
saarentien pohjoispuolella rakennetaan 
paikalla muuratusta tiilestä. Katujulkisi-
vut ovat vaalean, harmaan, keltaisen, 

Näkymä Koirasaarentieltä

Kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

N
äkym
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oirasaarentieltä

Laajasalo, K
ruunuvuori

K
slk

24.2.2015
Liite asem

akaavaluonnos
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elsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
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akaavaosasto
K

ruunuvuorenranta-projekti

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
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ruskean ja mustan eri sävyjä ja ladon-
toja. Sisäpihojen julkisivut ovat vaaleaa 
rappausta. Koirasaarentien katua reu-
nustaa neljä- ja viisikerroksisten kerros-
talojen kortteli (AK) siten, että viisiker-
roksiset rakennukset rajaavat Koirasaa-
rentietä. Koirasaarentien varrella on lii-
ketilaa yhteensä 680 m2. Virkistysaluei-
siin rajautuvissa kortteleissa rakennus-
ten kerrosten määrä vaihtelee neljäs-
tä kerroksesta seitsemään kerrokseen. 
Alueen keskiosan korttelissa on kaksi- 
kolmikerroksisia townhouse-tyyppi-
siä rakennuksia, joissa on epäsymmet-
rinen harjakattomuoto (A). Julkisivut 
ovat metallilevyä tai vastaavaa ympä-
ristöön sopivaa korkealaatuista julkisi-
vumateriaalia.

Koirasaarentien eteläpuolisissa rantaan 
rajautuvissa kortteleissa on tasaisesti 
nouseva ja laskeva kattopinta. Horison-
tin ja Koirasaarentien välissä olevassa 
kerrostalokorttelissa (AK) kerrosten lu-
kumäärä vaihtelee kahdesta kerrokses-
ta kuuteen siten, että rakennuksen kor-
keus on korkeimmillaan sillan vieres-
sä. Rakennuksen julkisivut ovat metal-

lilevyä tai vastaavaa ympäristöön sopi-
vaa korkealaatuista julkisivumateriaalia 
ja sävyltään keskiharmaata. Horisont-
tiin ja Aaltokoron kulmaan rajautuvalle 
rakennusalalle on varattu tila liiketilalle 
tai kahvilalle (150 k-m2). Horisontin ete-
läpuolella oleva kortteli on hieman ma-
talampi ja korttelin kerrosten lukumää-
rä vaihtelee kahdesta neljään. Raken-
nuksen julkisivut ovat vaaleanharmaa-
ta metallilevyä tai vastaavaa ympäris-
töön sopivaa korkealaatuista julkisivu-
materiaalia. Haakoninlahden länsiran-
nalla on kaksi-kolmikerroksisen kah-
den townhouse-tyyppisen rakennuk-
sen korttelialue (A). Korttelin eteläosas-
sa puistoon rajautuvalle rakennusalal-
le on varattu tila liiketilalle tai kahvilal-
le (150 k-m2). Rakennusten ensimmäi-
seen kerrokseen tulee rakentaa työ- tai 
liiketiloja. 

Koirasaarentien ja Hopealaaksontien 
kulmassa on kaksi-kolmikerroksis-
ten townhousetyyppisten rakennus-
ten kortteli. Koirasaarentien ja Hopea-
laaksontien kulmasta rakennusten vä-
listä johtaa portaat tontin kautta virkis-

tysalueelle. Rakennukset ovat paikalla 
muurattua tiiltä.

Alueen pohjoisosaan sijoittuvalle kort-
telialueelle (AO) virkistysalueen koillis-
reunalla on varattu alue, jolle on voi siir-
tää alueen historiaan soveltuvia vanho-
ja puisia asuinrakennuksia. Tarkoitus 
on jatkaa alueelle tyypillistä huvilape-
rinnettä, mikä toisi samalla sosiaalista 
valvontaa ja palauttaisi kulttuurihistori-
allisesta näkökulmasta elämää alueel-
le. Korttelin alueella on sijainnut useita 
puurakennuksia, joista on vieläkin kivi-
jalat ja osittain sortuneet rakennukset 
nähtävissä. Virkistysalueelle on ennen 
ajoneuvoliikenne kulkenut Päätien ete-
läisestä päästä asemakaavaan suojelu-
alueeksi merkityn alueen läpi. Asema-
kaavan vahvistuttua ajoneuvoliikennet-
tä ei voida johtaa suojelualueen läpi ja 
ainoa pääsy asemakaavassa suojelta-
vaksi merkitylle Villa Hällebolle on AO-
alueen kautta. Korttelialueelle raken-
nettava kulkuyhteys palvelisi samalla 
myös virkistysaleen suojeltavia raken-
nuksia.

Aluejulkisivu etelään

Kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Aluejulkisivu länteen

Kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Alueleikkaus etelä-pohjoissuunnassa

Kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
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Koirasaarentien ja Horisontin välinen kortteli

Kuva:Masu Planning

Kultakruununkaaren ja Koirasaarentien väliset korttelit

Kuva:Masu Planning

Kultakruununkaaren pohjoispuolella oleva kortteli

Kuva:Masu Planning
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Havainnekuva

Kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Julkisivu etelään, Koirasaarentien ja Horisontin välinen kortteli

Kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
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Asumista palveleva yhteiskäyttöinen 
korttelialue (AH)

Tontille sijoitetaan koko Kruunuvuo-
renrantaa palveleva yhteiskäyttöinen 
rakennus, joka on tarkoitettu asukkai-
den kokoontumis- ja saunatiloiksi.  Ti-
la toimisi ”segelklubben” -tyyppisenä 
juhla- ja kokoontumistilana. Rakennuk-
seen saa sijoittaa juhlasalin, kokousti-
lan, keittiö- ja saunatiloja. Rakennuksel-
le on varattu tilaa 300 k-m2.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten 
korttelialue (AL)

Haakoninlahden merellistä aukiota ra-
jaa kaksi-kolmikerroksinen rakennus, 
jonka kahteen alimpaan kerrokseen on 
varattu tilat päivittäistavarakaupalle, lii-
ketiloille (yhteensä 1460 k-m2) ja ravin-
tolalle (400 k-m2). Ylimmässä kerrok-
sessa on asuntoja (900 k-m2). 

Lähivirkistysalue (VL/s)

Suurin osa Kruunuvuoren virkistysalu-
eesta jää luonnontilaan. Kruunuvuores-
sa vanhoista huviloista on jäljellä enää 
yksi huvila (sr-1) ja sauna (sr-1) jotka on 

mahdollista säilyttää. Lisäksi jäljellä on 
kaksi pientä rakennusta (v-1), jotka tu-
lee korjata tai mikäli se ei ole mahdol-
lista, rakentaa vanhojen mittasuhtei-
den ja materiaalien mukaisesti uudel-
leen. Rakennukset toimisivat alueelle 
suunniteltujen virkistystoimintojen tu-
kikohtina ja niiden kautta pystyttäisiin 
aluetta myös valvomaan. Tämä vähen-
täisi alueella ongelmaksi muodostu-
nutta ilkivaltaa. Yhdistyksillä ja järjes-
töillä voisi olla kiinnostusta toimia alu-
eella ja käyttää kahta pienikokoista ja 
nyt melko heikkokuntoista rakennusta 
kesäajan virkistystoimintaansa. Raken-
nuksien käytön kautta palautuisi alueen 
pihapiirien kulttuuriympäristöä ja huo-
lenpitoa. Suurin osa huviloista on jo tu-
houtunut, mutta parhaiten säilyneitä ki-
vijalkoja (sk) voi hyödyntää alueen käy-
tön suunnittelussa. Olemassa olevien 
rakennuksien (v-1) yhteyteen on osoi-
tettu alue viljelypalstoille (rp-1). Säily-
vien rakennuksien ympärille on rajat-
tu pihapiirit. Avoimena kulttuurimaise-
mana ollut alueen osa on esitetty kaa-
vassa am-merkinnällä. Tavoitteena on 
palauttaa myös näkymiä merelle. Me-
ren rantaan on entisten laiturien paikal-
le esitetty mahdollisuus uusien laituri-

en (lv1) perustamiselle. Laiturien yh-
teydessä on merkitty kaksi rakennus-
alaa (v-3), joille kummallekin on mah-
dollista rakentaa kesäkäyttöön tarkoi-
tettu sauna. 

Kruunuvuoren kallioalueen laella, vir-
kistysalueen eteläosassa on vanha öl-
jysäiliö, jolta on loistavat näköalat kau-
as merelle ja tulevalle Kruunuvuoren-
rannan asuntoalueelle. Se on ehdotet-
tu suojeltavaksi. Asemakaava-alueen 
eteläosa liittyy uuteen Kruunuvuoren-
rannan alueeseen. Luonnonsuojelualu-
een ja asuntoalueen välistä on suunni-
teltu itä-länsi suuntainen virkistysreitti, 
joka jatkuu Kruunuvuoren länsirannan 
kallioseinämää myötäillen Kruunusil-
lan alitse Kruunuvuorenrantaan. Tämä 
virkistysyhteys on tärkeä, jotta Kruunu-
vuoren laaja ja maastoltaan jyrkkä vir-
kistysalue on saavutettavissa. Yhteys 
mahdollistaa myös länsirannan vapaa-
ajan käyttöön tarkoitettujen rakennuk-
sien rakentamisen ja käytön (v-2).

Puisto (VP)

Alueen eteläisin kallioinen niemi on 
merkitty puistoksi. Alueen kautta kul-

Kruunuvuoren kallion länsirannan laiturimainen virkistysreitti

Kuva: Verstas Arkkitehdit Oy ja WSP Oy
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kee rantareitti.

Venesatama (LV)

Kruunuvuorensillan eteläpuolelle sijoit-
tuu venesatama. Ajoyhteys venesata-
maan on Horisontin kautta. Sataman 
on tarkoitus palvella lähialueen asuk-
kaita. Haakoninlahdella Kruunulaiturin 
eteläpuolella on vierasvenesatama. 

Autopaikkojen korttelialue (LPA)

Salamanterinkujan varrella on kadun 
pohjoispuolella olevan korttelin auto-
paikkoja.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevi-
en rakennusten ja laitosten alue (ET)

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvele-
vien rakennusten alueelle saa sijoittaa 
putkikeräysjätteiden väliaikaiseen va-
rastointiin tarkoitetun  700 k- m2 kokoi-
sen koonta-aseman. Alueen käyttötar-
koituksesta päätetään erillisellä maan-
käyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukai-
sella suunnittelu-tarveratkaisulla, jonka 
myöntämisen erityisenä edellytyksenä 
on, ettei rakentaminen aiheuta haitalli-

sia vaikutuksia. Suunnittelutarveratkai-
sun mukainen ratkaisu sisällytetään hy-
väksyttävään asemakaavaan. 

Koska koonta-aseman toiminta on jät-
teen ammattimaista keräystä, toimin-
nanharjoittajan on tehtävä kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaiselle ilmoi-
tus jätehuoltorekisteriin merkitsemis-
tä varten (jätelaki 100 §). Jätehuolto-
rekisteriin merkitsemisen edellytyksenä 
on muun muassa, että toimintaa har-
joitetaan aiheuttamatta vaaraa tai hait-
taa terveydelle ja ympäristölle (jätela-
ki 95§).

Luonnonsuojelualue (SL)

2,3 hehtaarin kokoinen Kruunuvuo-
ren nevarantainen lampi rantapuustoi-
neen on merkitty Helsingin luonnon-
suojeluohjelmaan 2008–2017. Kruunu-
vuorenlampi edustaa Helsingissä hyvin 
harvinaista ympäristö- ja kasvillisuus-
tyyppiä ja lammessa kasvaa Helsingis-
sä vaarantuneita kasvilajeja. Suolam-
pi, maaduntanevat ja kapeat rämemäi-
setkin osuudet sekä erityyppiset korpi-
suot ja uloinna vaikuttavan järeäpuus-
toiset, liki luonnontilaiset metsät, muo-

dostavat lähes erämaisen kokonaisuu-
den. Alue on kasvillisuudeltaan hyvin 
monipuolinen ja maisemaltaan upea ja 
elämyksellinen.

Vesialue (W)

Asemakaava-aluetta rajaa sekä eteläs-
tä, lännestä että pohjoisesta vesialue.  
Horisontin päässä on säilytettävä lai-
turi, jonka yhteyteen saa rakentaa uu-
sia laitureita, jotka ovat riittävän mata-
lia, jotta laiturille voi rantautua. Virkis-
tysaluetta rajaavalle vesialueelle saa ra-
kentaa uusia laitureita uimista ja ran-
tautumista varten. Kruununlaiturilla tu-
lee ottaa rantarakenteissa huomioon 
melojien rantautuminen.

Kruunuvuorenlampi

Kuva: Kaupunkisuunniteluvirasto
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Liikenne 

Jalankulkuverkko on jatkuva ja ohjaa 
keskeisille alueille, kuten joukko-liiken-
teen pysäkeille sekä virkistysreiteille. 
Aluetta jatketaan Kruunuvuorenrannan 
rantoja kiertävällä virkistysreitistöllä.

Pyöräliikenteelle on Laajasalon suun-
nasta tultaessa yksisuuntaiset pyörä-
kaistat, jotka yhdistyvät kaksisuuntai-
seksi pyörätieksi kohti Kruunusiltoja. 
Alueen vähäliikenteisillä tonttikaduilla 
pyöräily on ajoradalla sekaliikenteessä. 
Asukkaiden pyöräpaikat (1/30 m2) sijoi-
tetaan tonteil-le.

Kruunuvuoren aluetta palvelee Helsin-
gin keskustaan sekä Laajasalon kes-
kukseen liikennöivä Laajasalon raitio-
tie sekä Herttoniemen metroasemal-
le liikennöivä bussi. Lähin raitiovaunu-
pysäkki sijaitsee Koirasaarentiellä, al-
le 300 metrin päässä jokaisesta kortte-
lista. Lähin bussipysäkki sijaitsee Saa-
ristolaivastonkadulla, jonne on alle 400 

metrin matka. 

Kaava-alueen ajoneuvoliikennemäärän 
on arvioitu olevan alueen ra-kennuttua 
noin 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Koirasaarentieltä tuleva liikenne jakau-
tuu Kultakruununkaarelle (noin 2/3) ja 
Horisontille (noin 1/3). Hopeakaivok-
sentielle sekä Päätielle tulee hyvin vä-
hän lisäliikennettä. 

Ajoneuvoliikenteen pääyhteys alueelle 
on Koirasaarentie, joka on Kruunuvuo-
renrannan alueellinen kokoojakatu. Koi-
rasaarentielle liittyvät tonttikadut Hori-
sontti sekä Kultakruununkaari. Alueen 
sisällä on kortteleihin johtavia pieniä ka-
tuja. Alueen pohjoisosaan on suunni-
teltu tonttia siirrettäville puutaloille, joi-
den ajoyhteys, Kalastaja-Kallen katu, 
kulkee Päätien kautta. 

Alueen asukkaiden pysäköinti sijoit-
tuu tonteilla oleviin kannenalaisiin py-
säköintihalleihin, yhteiskäyttöisiin py-
säköintilaitoksiin, maanpäälliselle LPA-

tontille sekä tontin omiin autotalleihin. 
Mitoituksessa on käytetty kaupunki-
suunnittelulautakunnan 7.2.2012 hy-
väksymiä autopaikkamäärien laskenta-
ohjeita. Asuinkerrostalojen osalta auto-
paikkoja tulee rakentaa vähintään suu-
rempi luvuista 1 ap / 120 k-m2 tai 0,6 
ap/asunto. Pientalojen osalta autopaik-
kamääräys on vähintään suurempi lu-
vuista 1 ap/100 k-m2 tai 1 ap/asunto. 
Vieras- ja asiointipysäköinti sijoittuu ka-
tualueille.

Liikennekaavio

Kuva: Kaupunkisuunniteluvirasto
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Palvelut Asemakaavaan on merkitty Kruunu-
laiturin aukion laidalle päivittäistava-
rakauppa, ravintola ja liiketiloja. Koira-
saarentien varteen on varattu tiloja kivi-
jalkakaupoille. Baneeripuistoon saa ra-
kentaa kioskin. Kruunausviitan ja puis-
ton välisessä kulmassa sekä Horison-
tin päässä on varattu tilat kahvila- ja ra-
vintolatiloille. Haakoninlahdelle Kruu-
nulaiturin eteläpuolelle tulee vierasve-
nesatama.

Kruunuvuorenrannan alueelle on suun-
niteltu neljä päiväkotia, leikkipuisto ja 
kaksi peruskoulua sekä ruotsinkielinen 
päiväkoti-alkuopetuskoulu. Pääkoulun 
yhteyteen on varattu paikka suurelle lii-
kuntahallille ja sivukoulun viereen tulee 
liikuntapuisto. Stansvikinnummen ete-
lään avautuvaan rantaan kunnostetaan 
yleinen uimaranta. Koirasaarten itäpuo-
lelle tulee pienvenesatama. 

Alueen suurin päivittäistavarakauppa 
sijoittuu keskeisesti Haakoninlahteen. 

Pysäköintikaavio

Kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Palveluverkkoa täydentämään tulee 
kaksi tai kolme pienempää myymälää. 
Kahviloita, ravintoloita ja muita palve-
luita sijoittuu pääkatujen ja rantakadun 
kivijalkatiloihin.

Esteettömyys

Asemakaava on esteettömyyden kan-
nalta normaalia aluetta ja kaava luo 
edellytykset esteettömien rakennus-
ten suunnittelulle. Alueen jalankulku-
reittien suunnittelussa on huomioitu 
esteettömyysvaatimukset. Myös yhte-
ydet joukkoliikenteen pysäkeille, jois-
ta pääsee Laajasalon keskukseen, ovat 
hyvät ja helposti saavutettavissa.

Lisäksi on määrätty, että asuntoon tar-
vittava esteetön sisäänkäynti saadaan 
järjestää pihan puolelta.  Määräys mah-
dollistaa ensimmäisen kerroksen lattia-
tason noston hieman katutasoa ylem-
mäs ja parantaa näin asumismukavuut-
ta yksityisyyden osalta.

Lähtökohdat

Ennen Kruunuvuorenrannan rakentumis-

ta alueen lähipalvelukeskuksena toimii Laa-

ja-salon keskus Yliskylässä. Herttoniemi on 

kasvamassa alueen paikalliskeskukseksi. 

Lähimmät päivittäistavarakaupat ovat Laa-

jasalon ostoskeskuksessa sekä Gunillantiel-

lä ja Jollaksentiellä. Posti- ja pankkipalve-

lut, apteekki sekä valikoima muita kaupal-

lisia palveluja on saatavilla Laajasalon kes-

kuksessa. 

Lähin koulu on Tahvonlahden ala-asteen 

koulu, lähin päiväkoti sijaitsee koulun itä-

puolella. Lähin yläasteen koulu sijaitsee 

Laajasalon keskuksessa. Alueen terveysase-

ma, kirjasto ja nuorisotalo sijaitsevat Laaja-

salon keskuksessa. 
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Kruunuvuren kalioalueen rannasta näkymä Suomenlinnaan

Kuva: Kaupunkisuunniteluvirasto
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Luonnonympäristö

Kruunuvuoren pohjoisosa säilyy met-
säisenä luontoalueena. Sen pinta-ala 
koko kaava-alueesta on 1/2 osa. Tä-
mä alue on hyvin monipuolista luon-
toaluetta vaihdellen karusta kallioises-
ta metsästä reheviin laaksopainantei-
siin. Luontoalueen keskellä on luon-
nonsuolelualueeksi esitetty suolampi 
nevareunoineen. Etelärinteen öljysata-
ma-alueella ei ole luonnonkasvillisuutta 
ja kalliorinteitä on leikattu. Suunniteltu-
jen korttelialueiden itäosassa on säily-
nyt melko eheä kallio, mikä on kaavas-
sa merkitty lähivirkistysalueeksi ja jon-
ka kautta on esitetty yhteys Kruunu-
vuoren virkistysalueelle. Haakoninlah-
den pohjukassa olevaa Kruunulaiturin 
aukiota ympäröivää rantaa täytetään. 
Kaava-alueen eteläisen osan luonnon-
mukainen kallioalue säilyy osana puis-
toa. 

Kruunuvuren virkistysalue

Kuvat: Kaupunkisuunniteluvirasto

Lähtökohdat

Suurin osa Kruunuvuoren alueesta on kalli-

oista metsää. Etelärinne on vanhaa öljysata-

ma-aluetta. Kruunuvuoren niemeä reunustaa 

jyrkät merenrantakalliot, maasto on vaihte-

levaa ja alueella kasvaa melko karua män-

tymetsää, jonka lomassa on suppea-alaisia 

reheviä laaksoja. Kruunuvuoren keskellä on 

metsäisten selänteiden ympäröimä suolam-

pi. Lampi ympäristöineen on merkitty Hel-

singin luonnonsuojeluohjelmaan 2008–2017.
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Suojelukohteet

Lähtökohdat 

Kruunuvuori on yksi Helsingin lähisaaristoon 

1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella 

syntyneistä huvila-alueista. Kruunuvuoren alu-

eella oli alun perin kolmatta kymmentä huvilaa 

ja lisäksi muita rakennuksia. Eteläosa alueesta 

myytiin kuitenkin jo 1920-luvulla öljy-yhtiölle 

öljysatamaksi, jonka tieltä purettiin 12 huvilaa. 

Pohjoisosassa huvila-asutus jatkui eri muo-

doissaan 1800-luvun lopulta lähes sadan vuo-

den ajan hiipuen hiljalleen 1970-luvulta lähtien.

Nykyisin Kruunuvuoren pohjoisosa Kruunu-

vuorenlampineen on metsäinen kallioalue, jos-

sa sieltä täältä löytää tuhoutuneiden huviloiden 

ja vajojen jäänteitä, muutaman puoliksi romah-

taneen rakennuksen ja vain kaksi-kolme asu-

miskelpoiselta vaikuttavaa huvilaa tai mökkiä. 

Säilyneet kivijalat ja jäljellä olevat rakennuk-

set paljastavat, että huvilat ovat olleet hieno-

varaisesti sijoitettuna vaihtelevaan kallioiseen 

maastoon. Huviloiden ja muiden rakennus-

ten kivijalkoja ja muita jäänteitä on metsäises-

sä maastossa siellä täällä harvakseltaan. Jon-

kun verran näkyy merkkejä villiintyneistä puu-

tarhoista, puistokäytävistä, porteista, kaivoista, 

aidoista ja muista rakennuksista. 

Kruunuvuoren huvila-alueella on 1880-luvun ja 

2010-luvun välisenä aikana ollut useita omista-

jia.  Alueen ensimmäiset huvilatontit vuokrasi 

Uppbyn isäntäpariskunta Karl Fredrik ja Lovi-

sa Lindberg. Ensimmäinen maapalstan vuok-

raaja oli räätälimestari A. B. Eklöf. Ensimmäis-

ten vuokralaisten joukossa oli apteekkari, työ-

mies, konttoristeja ja pankkivirkailija. Sijain-

ti lähellä Helsinkiä houkutteli nopeasti pals-

tanvuokraajiksi varakkaampiakin kesäasukkai-

ta. Eräälle heistä, Suomen Eläinvakuutusyhti-

ön toimitusjohtaja Johan Jacob Cygnaeukselle 

tarjoutui vuonna 1905 mahdollisuus ostaa ko-

ko alue. Cygnaeus tarttui tilaisuuteen, teki kau-

pat ja ryhtyi rakentamaan Kaitalahden toiselle 

puolelle perheelleen uutta komeaa kesänviet-

topaikkaa Villa Idmania, jonka suunnittelijaksi 

hän valitsi Bertel Jungin. 

Cygnaeukset luopuivat suurimmasta osasta 

Kruunuvuoren aluetta vuonna 1913. Ostaja oli 

nytkin yksi Kruunuvuoren vuokralaisista, sak-

salainen liikemies Albert Goldbeck-Löwe, joka 

hankki alueen Kissinge-yhtiönsä nimiin. Varak-

kaan Goldbeck-Löwen aikana Kruunuvuoren 

alueen huvilaelämä oli hienoimmillaan. Palve-

luskunta huolehti aterioiden valmistuksesta ja 

tarjoilusta sekä puutarhan ja kotieläinten hoi-

dosta. Ympäristön huvilat ja mökit olivat ystä-

vien ja sukulaisten käytössä. Vietettiin kesää 

ystäväpiirissä, kestittiin vieraita ja pidettiin juh-

lia, joista erikoisimpia oli vuonna 1912 saksa-

laisen koululaiva ”Herthan” upseeriston vierai-

lu Kruunuvuoressa. 

Huviloille kuljettiin enimmäkseen vesitse joko 

omalla veneellä tai aikataulun mukaan kulkevil-

la höyrypursilla. Maitse matka oli pitkä ja han-

kala huonon tiestön vuoksi. Huvila-asutus yllä-

piti lähes sadan vuoden ajan vilkasta höyrylai-

valiikenne-elinkeinoa. Laajasaloon pääsi vuo-

roveneellä jo 1830-luvulla. Säännöllinen liiken-

ne jatkui vilkkaana 1930-luvulle asti. Kruunu-

vuoressa ja sen ympäristössä oli useita laitu-

reita, joihin höyryveneet poikkesivat.

Vuonna 1945 Kruunuvuori siirtyi saksalaisena 

omaisuutena rauhansopimuksen nojalla Neu-

vostoliiton omistukseen. Neuvostoliitto vuok-

rasi alueen vuonna 1946 Kissingen saaritoimi-

kunnalle eli Suomen Kommunistisen Puolueen 

jäsenille kesänviettopaikaksi. Saaritoimikunta 

organisoi rakennusten kunnostustalkoita ja jär-

jesti alueen yhteiskäytön. Alueella vietti aikaa 

tunnettujakin SKP:n jäseniä, mm. Elvi Siner-

von ja Mauri Ryömän perhe sekä Hertta Kuusi-

nen. Vuonna 1952 vieraana kävi olympiasan-

kari Emil Zátopek. Kommunistiaikana Kruunu-

vuoren kesäelämä oli varsin tavallisenoloista 

suomalaista 50-luvun kesänviettoa: rakennus-

ten kunnostusta, taloustöitä, haravointitalkoi-

ta, saunomista, uimista, kalastusta, lentopal-

loa jne. 

Vuonna 1955 Neuvostoliitto myi alueen lii-

kemies Aarne Aarniolle. Aarnion tavoitteena 

oli rakentaa Kruunuvuoreen asuinalue. Aar-

nio esitti vuonna 1956 kaupungille teettämän-

sä 83 000 k-m²:n suunnitelman hyväksymis-

tä. Kielteisen vastauksen saatuaan Aarnio uu-

si ehdotuksensa pienennettynä 1982 ja 1998 

tuloksetta. Omistusaikanaan Aarnio vuokrasi 

huviloita lähipiirilleen kesänviettoon ja myös 

ympärivuotiseen asumiseen. Koska tarkoituk-

sena oli rakentaa alue kerrostaloalueeksi, alu-

eelle ei rakennettu uusia huviloita eikä omista-

ja huolehtinut rakennusten kunnossapidosta. 

Alueen rappeutuminen alkoi 1970-luvulla, kun 

rakennukset alkoivat jäädä asumattomiksi ja il-

man vuokralaisten tekemiä korjauksia. Vuota-

vat katot ja vandaalit tuhosivat nopeasti tyhjil-

leen jääneet rakennukset. Useissa huviloissa 

asuttiin kesäisin vielä 1990-luvulle tultaessa. 

2000-luvun alussa kesäkäytössä oli vielä vii-

si rakennusta, Villa Hällebo, punainen mökki, 

vartijoiden tupa, kesämökiksi muutettu enti-

nen kanala ja Puutarhurin huvila. Vartijoiden 

tupa paloi 2009. Puutarhurin huvila ja entinen 

kanala ovat tuhoutumassa korjauskelvottomik-

si. Myös tähän asti hyvin säilyneet Villa Hälle-

bo ja punainen mökki ovat kuluneen vuoden 

aikana kärsineet tihutöistä, mutta olisivat vielä 

pelastettavissa. Erityisesti Villa Hällebo yhtenä 

alueen vanhimmista suurista huviloista omaa 

arvon tulla säilytetyksi esimerkkinä sadan vuo-

den takaisesta Helsingin saariston huvilakult-

tuurista. Sen lisäksi Kruunuvuoren alueen mo-

nivaiheista omistus- ja käyttöhistoriaa voitai-

siin valottaa säilyttämällä virkistysalueella hu-

viloiden kivijalkoja, portaita ja muita rakenteita.

Goldbeck-Löven huvilan säilyneet kivirakenteet

Kuva: Kaupunkisuunniteluvirasto

Anopin talo

Kuva: Kaupunkisuunniteluvirasto
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Kruunuvuoren huviloista on säilynyt 
vain yksi, Villa Hällebo. Se on vielä kor-
jattavissa ja se suojellaan kaavassa sr-
1 merkinnällä. Lisäksi Villa Hällebon 
rantasauna ja ulkokäymälä on merkitty 
suojeltaviksi. Villa Hällebo rantasaunoi-
neen on erinomainen kohde esim. mat-
kailuyrittäjälle. Huvila pihapiireineen on 
erotettavissa siten, että sen käyttö ei 
ole ristiriidassa yleisen virkistyskäytön 
kanssa.

Kaksi vaatimatonta kesärakennusta, 
Kanala ja Anopin talo, on merkitty kaa-
vaan v-1 merkinnällä.  Mikäli raken-
nukset ovat korjauskelvottomia, voi-
daan ne rakentaa uudelleen noudatta-
en olemassa olevien rakennuksien mit-
tasuhteita ja materiaaleja. Rakennuk-
sien merkitys virkistystoiminnan tuki-
kohtana ja sitä kautta alueen elävöit-
täjinä on suuri. Tuhoutuneiden huviloi-
den luonnonkivestä rakennetut kivijalat 
ja siihen kuuluneet rakenteet on mer-
kitty suojeltaviksi (sk). Alkuperäinen, 
maastoon perustettu polkuverkosto ja 
sen rakenteet tulee säilyttää ja käyttää 
vanhaa linjausta lähtökohtana alueen 
kulun suunnittelussa.

Kruunuvuorenlampi ympäristöineen on 
kaavassa merkitty luonnonsuojelualu-
eeksi. 

Anopin talo

Kuva: Kaupunkisuunniteluvirasto

Villa Hällebo, ylhäällä ja alhaalla Villa Hällebon huvila, keskellä Villa Hällebon sauna

Kuva: Kaupunkisuunniteluvirasto
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Huvimaja vuonna 2004

Kuva: Kaupunkisuunniteluvirasto

Huvimaja vuonna 2007

Kuva: Kaupunkisuunniteluvirasto

Villa Kissinge

Kuva: Kaupunkisuunniteluvirasto

Villa Kissinge

Kuva: Kaupunkisuunniteluvirasto

Villa Kronberg

Kuva: Kaupunkisuunniteluvirasto

Puutarhurin huvila 

Kuva: Kaupunkisuunniteluvirasto
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Kallioluolat 

Kruunuvuoren kalliossa sijaitsevat öljyn 
varastointiin aiemmin käytetyt, yhteis-
tilavuudeltaan noin 300 000 m3 luolat 
on tyhjennetty polttonesteistä vuosina 
2009-2011. Tyhjentämisen yhteydes-
sä on poistettu veden pintaan kertynyt 
bakteerikasvusto ja öljytuotteet, min-
kä jälkeen veden pintaan kertynyt öljy 
on vielä kertaalleen poistettu. Luolien 
seinämiin ja kallionrakoihin puhdista-
misen ensimmäisten vaiheiden jälkeen 
jääneen öljyn oletetaan valuvan vähitel-
len luolan pohjalle. Luoliin kertyy vet-
tä vähitellen ja öljy jää veden pinnalle, 
josta se on mahdollista poistaa mekaa-
nisesti. Mikäli luolista ei poisteta kerty-
vää vettä, täyttyvät ne muutamien vuo-
sikymmenten kuluessa. Luolien mah-
dolliset puhdistamistoimet ja niiden 
vaatimat valmistelut, kuten luolien tuu-
lettaminen luolissa oleskelun mahdol-
listamiseksi, selvitetään asemakaavoi-
tuksen aikana. Luolien avaamisesta ja 
tuulettamisesta saattaa aiheutua ase-
makaava-alueelle hiilivetypäästöjä. Ym-
päristöön voi levitä hiilivetyjen ja rikki-
yhdisteiden aiheuttamia hajuhaittoja. 
Haittojen merkittävyyttä arvioidaan tar-
kemmin, kun mahdollisesta operointi-

tarpeesta ja ajankohdasta on käytettä-
vissä lisätietoja. 

Luoliin jääneen polttoainejäämän 
höyryjen mahdollisia riskejä on tar-
kasteltu luolien päälle rakennettavan 
asuinalueen turvallisuuden kan-nalta. 
Luolien ilmatilan hiilivetypitoisuuksia 
on mitattu viimeksi kesällä 2014. Hii-
livetypitoisuudet olivat suuruusluokal-
taan noin 200 mg/m3 heptaaniksi las-
kettuna. Suurin osa ilmassa olevas-
ta hiilivedyistä oli alifaattisia C6-C15-
jakeita. Mitatut pitoisuudet vastaavat 
noin puolta prosenttia alemmasta rä-
jähdysrajasta. Selvityksen perusteella 
on arvioitu, ettei räjähdyskelpoisia hii-
livetypitoisuuksia voi syntyä luolan olo-
suhteissa.

Hiilivetyjen kulkeutumismahdollisuus 
diffundoitumalla kallion päälle raken-
nettavien talojen alapohjaan on selvi-
tyksessä arvioitu vähäiseksi mitattujen 
pitoisuuksien, kallion vähäisen rakoilun 
ja kallion noin 20 metrin paksuuden pe-
rusteella. 

Luolien passiivisesta tuuletuksesta tuu-
letusputkien ja luolan aukkojen kautta 
voi levitä ympäristöön hiilivetypäästö-

jä ja hajua. Kaavassa on edellytetty luo-
lan maanpäällisten yhteyksien turvaa-
mista. Yhteyksien ja rakennusten yh-
teensovittamisessa on kiinnitettävä riit-
tävästi huomiota myös luolista poistu-
van ilman laadun mahdollisten haitto-
jen hallintaan ja torjuntaan. 

Yhdyskuntatekninen huolto ja me-
renpinta

Luolan suuaukko Hopeakaivoksentien kohdalta

Kuva: Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lähtökohdat

Alueella ei ole muita vanhoja yhdyskuntatekni-

sen huollon verkostoja kuin Kaitalahdesta en-

tiseen öljysatamaan tuleva sähkön keskijännit-

teinen ilmajohto- ja maakaapeli.

Alueelle rakennetaan normaalit yhdys-
kuntateknisen huollon verkostot. Jät-
teiden putkikeräyksen koonta-asema 
ja raideliikenteen sähkönsyöttöasema 
sijaitsevat alueella. Kaavassa on mää-
räyksiä jätevesipumppaamoiden ja säh-
kön jakelumuuntamoiden sijaintipai-
koista sekä jätehuoneista. Kaava mah-
dollistaa Laajasalon ja Helsinginniemen 
välisten yhdyskuntateknisen huollon 
runkoverkostojen rakentamisen.

Ympäristöoppaan (Tulviin varautumi-
nen rakentamisessa, 2014) ja Hel-sin-
gin tulvastrategian mukainen alin suo-
siteltava rakentamiskorkeus korkealta 
merivedeltä suojautumisen kannalta on 
kortteleissa KL49324 ja KL49325 +3,1 
m (N2000) sekä kortteleissa AK49322 
ja AH49326 +3,4 m (N2000).

Kaitalahdessa, joka sijaitsee tulvapa-
don suojaamalla alueella, ei ole tarpeen 
noudattaa em. ympäristöoppaan suosi-
tuksia. Kaitalahden eteläosan ja Hope-
alaakson asemakaavojen laadinnan yh-
teydessä näille alueille on laadittu yh-
teinen tulvantorjuntasuunnitelma. Tul-
vapadon harjan korkeusasemaksi suo-
siteltiin tuolloin +3,0 - +3.3 m (N2000).
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Maaperä, kallioperä, pohjavesi, ra-
kennettavuus ja pilaantuneisuuden 
kunnostaminen

Alueen aiempi öljyhuoltotoiminta on ai-
heuttanut maaperän pilaantumista öljy-
hiilivedyillä, liuottimilla ja raskasmetal-
leilla. Alueen maaperä on suurelta osin 
puhdistettu asumiskäytön edellyttä-
mään tasoon. Asemakaava-alueella on 
vielä käynnissä tai vireillä puhdistamis-
hankkeita Haakoninlahteen rajautuval-
la täyttöalueella sekä Koirasaarentiellä 
kaava-alueen itäosassa. Haakoninlah-
teen rajautuvalta alueelta on todettu 
huomattavan suuria pitoisuuksia öljy-
hiilivetyjä. Asemakaavassa on annettu 
määräys maaperän pilaantuneisuuden 
selvittämisestä ja kunnostamisesta.
 
Meren pohjasedimenttien haitta-ai-
neita on tutkittu Kruunuvuorenrannan 
osayleiskaavan ja asemakaavojen laa-
timisen aikana. Haakoninlahdella on 
todettu yleisesti haitta-aineiden pitoi-
suuksia, jotka ylittävät ympäristöminis-
teriön ruoppaus- ja läjitysohjeen (2004) 
laatukriteeritasot 1 ja 2. Sedimenteis-
sä esiintyy mm. öljyhiilivetyjä, PAH-yh-
disteitä  ja metalleja. Myös Kruunuvuo-
ren länsirannalla on havaittu kohonnei-
ta sedimenttien haitta-ainepitoisuuksia. 
Rantarakentamisen yhteydessä on va-
rauduttava siihen, että osa ruoppaus-
massasta ei kelpaa mereen läjitettäväk-
si. Kaavassa on annettu ruopattavia se-
dimenttejä koskeva määräys.

Pohjarakentaminen

Kruunuvuori on rakennettavuudeltaan 
hyvä, mutta jyrkkäpiirteinen kallio-
maasto tuo vaativuutta rakentamiseen. 
Korttelien AH49326, KL49324, Kruu-
nausviitan, Kruunulaiturin ja Kruunu-
laiturinkujan osalla tulee merenpohjaa 
ruopattavaksi ja täytettäväksi. Täyttö 
tulee syvätiivistää, jotta alueen raken-
teet eivät vaurioidu mahdollisten täy-
tön painumien johdosta. 

Rakennukset voidaan pääosin perus-
taa kallion tai maanvaraisesti. Ran-
nan kortteleiden AH49326, KL49324 
ja KL49325 osalta perustamistapa 
varmistuu tarkemman hankekohtai-
sen pohjarakennussuunnittelun myö-
tä. Rannan alueellinen vakavuus tulee 
varmistaa rantaan tehtävien täyttöjen 
ja rantakortteleiden osalta tarkemman 
suunnittelun yhteydessä.

Kadut ja kunnallistekniikka voidaan pe-
rustaa maan- tai kallionvaraisesti. Kun-
nallisteknisiä verkostoja joudutaan to-
dennäköisesti myös louhimaan alueen 
jyrkkäpiirteiseen kalliomaastoon.

Kalastaja-Kallen katu sijaitsee Kaitalah-
den entisen lahdenpohjukan savialu-
eella. Katu tulee mahdollisesti perus-

Pelastuskaavio

Kuva:  Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Lähtötiedot:

Alue on avokallioista moreenimaastoa. 
Maasto on jyrkkäpiirteistä ja nousee 
ranta-alueelta sisemmälle mentäessä 
ylimmillään noin tasolle +30 m. Haa-ko-
ninlahden pohjoispuolella on ollut tasai-
seksi louhittu, öljysäiliöiden alue. Öljy-
säiliöiden alueen eteläpuolelle, Haako-
ninlahden pohjukkaan, on tehty täyttöä. 
Täytemaakerroksen paksuus on enim-
millään noin 5 metriä. Nykyinen maan-
pinta täyttöalueella on noin +4 m. 

Alueen pohjoisosalla on kosteikkoalue 
Kruunuvuorenlammen ympärillä.

Merialueella Haakoninlahdella meren-
pohjassa on ylimpänä savikerros. Savi-
kerroksen alla on 1 … 2 metrin hiek-
ka-  ja moreenikerros. Lahden länsi-
osalla merenpohjan savikerros on ohut, 
vain 1 … 2 metriä. Paksuimmillaan sa-
viker-ros on lahden pohjukassa noin 4 
… 5 metriä.  Haakoninlahdella vesisy-
vyys on noin 4 - 5 metriä. Kruunuvuo-
ren puoleisella merialueella syvimmil-
lään tasolla -38 m.
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tettavaksi syvästabiloinnille. Katualu-
een alueellinen vakavuus tulva-altaan 
suuntaan tulee varmistaa toteutusvai-
heessa.

Ympäristöhäiriöt
 
Koirasaarentien liikenne aiheuttaa me-
lua ja heikentää ilmanlaatua ka-dun lä-
heisyydessä. Kadulla on ennustettu ar-
kivuorokaudessa ajavan noin 500 raitio-
vaunua ja 800-5 400 moottoriajoneu-
voa. Ennusteessa on huomioitu Koira-
saarentien liikenne myös Hopeakaivok-
sentien liittymästä itään päin.

Koirasaarentien varren asuinrakennus-
ten julkisivujen suurimmat keskiäänita-
sot (päivän Leq) on arvioitu pistemäi-
sillä melulaskennoilla käyttäen pohjois-
maista tieliikennemelun laskentamal-
lia. Raitiovaunun melu on laskennassa 
huomioitu siten, että yksi raitiovaunu 
vastaa 1,4 raskasta ajoneuvoa. Laskel-
mien mukaan korkeimmat julkisivuille 
kohdistuvat keskiäänitasot ovat noin 66 
dB. Melulaskennan tulokset on esitetty 
kaavan liiteaineistossa.

Koirasaarentien moottoriajoneuvo- ja 
raitioliikenteen melu on otettu huomi-
oon Koirasarentien varren asuinraken-
nusten ulkovaipan ääneneristävyyttä ja 
oleskeluparvekkeiden lasitusta koske-
vissa kaavamääräyksissä. Asuinkorttei-
den oleskelupihat ovat rakennusmas-
sojen muodostamassa melukatveessa.

Koirasaarentien uusi raitiorata rakenne-
taan siten, että raitioliikenne ei aiheuta 
runkomelua tai tärinää asuinkortteleis-
sa, mistä on kaavassa määräys.

Korttelien 49183 ja 49320 Koirasaa-
rentiehen rajautuville asuintonteille on 
kaavassa on annettu määräys, jonka 
mukaan koneellisen tulo-   ja poistoil-
manvaihdon raittiin ilman sisäänoton 
tulee tapahtua sisäpihan puolelta.

Pelastusturvallisuus 

Rakennusten sijoittelussa on huomioi-
tu tikasauton nostopaikkojen mahtu-
minen ja etäisyys. Yli 10 metrin korke-
udessa sijaitsevat varatiet pelastetaan 
nostolava-autolla. Asemakaavaselos-
tuksen liitteenä on pelastusteiden pe-
riaatesuunnitelma.

Nimistö
 
Nimistötoimikunta on 9.4.2014 esit-
tänyt alueelle seuraavia uusia nimiä: 
Aaltokoro–Vågskuran, Baneerikuja–
Banergränden, Baneeripuisto–Baner-
parken, Horisontti–Horisonten, Häl-
lebonpolku–Hällebostigen, Kaivosl-
yhty–Gruvlyktan, Kruunausviitta–Krö-
ningsmantelnm Kruunulaituri–Kronka-
jen, Kruunulaiturinkuja–Kronkajsgrän-
den, Kruunuvuorenlampi–Kronbergs-
träsket, Kruunuvuori–Kronberget, Kul-
takruununkaari–Guldkronsbågen, Kul-
taveneenkatu–Guldbåtsgatan, Lakana-
kallio–Lakansbergetm Pegasoksenku-
ja–Pegasgränden, Salamanterinkuja–
Salamandergränden, Serafinkuja–Se-
rafgränden, Villimiehenkuja–Vildman-
sgränden, Yksisarvisenkuja–Enhör-
ningsgränden ja Zátopekinsuora–Záto-
peksrakan

Nimistötoimikunnan ehdottama Kalas-
taja-Kallen polku–Fiskar-Kalles stig on 
muutettu Kalastaja-Kallen kaduksi–Fis-
kar-Kalles gataniksi. Nimistön aihepiiri 
tulee pääosin heraldiikasta eli vaakuna-
opista ja osin paikallishistoriasta. 

Vaikutukset

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huol-
lon järjestämiseen

Kaava-alueen ajoneuvoliikennemäärän 
on arvioitu olevan alueen ra-kennuttua 
noin 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Koirasaarentieltä tuleva liikenne jakau-
tuu Kultakruununkaarelle (noin 2/3) ja 
Horisontille (noin 1/3). Hopeakaivok-
sentielle sekä Päätielle tulee hyvin vä-
hän lisäliikennettä. 

Alue täydentää Helsingin rantoja kiertä-
vää jalankulun ja pyöräilyn rantareittiä. 

Laajasalon joukkoliikenneyhteyden to-
teutuessa kaava-alueen raitiotie-, pyö-
räily- ja jalankulkuyhteydet Helsingin 
keskustaan ovat erittäin hyvät. Kruunu-
vuorenrannan rakentamisen edetessä 
bussiliikenteen reitteihin tulee muutok-
sia vaiheittain.

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

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Kruunuvuoren eteläinen osa on entis-
tä öljysatama-aluetta. Etelärinteen ra-
kentuminen muuttaa maisemaa kauko-
mittakaavassa kantakaupungin ja Suo-
menlinnan suunnasta tarkasteltuna. 
Kruunuvuoren kallioalueen tulee säily-
mään alueen maamerkkinä myös alu-
een rakentumisen jälkeen, koska raken-
nusten korkeudet on sovitettu maise-
maan.

Kruunuvuoren ja Kruunuvuorenrannan 
muiden asuntoalueiden rakentamisen 
myötä Kruunuvuoren luontoalueel-
le kohdistuu huomattavasti enemmän 
virkistyskäyttöä kuin nyt. Kruunuvuo-
ren virkistysalueen suunnittelun läh-
tökohtana on lisääntyvän virkistyskäy-
tön kanavointi, mikä mahdollistaa luon-
nonalueen säilymisen mahdollisimman 
eheänä. Virkistysreitistö, poluista huol-
toreitteihin, linjataan siten, että niiden 
avulla saavuttaa Kruunuvuoren huip-
pukohteet sekä virkistysalueen mah-
dolliset palvelut. Kruunuvuorenlammen 
luonnonsuojelualueelle laaditaan alu-
een hoito- ja käyttösuunnitelma, mis-
sä luonnonsuojelualueen kulkukäytä-
vät nivoutuvat ympäröivään virkistys-
reitistöön. 

AO-korttelialueen rakentaminen on so-
vitettu alueen historiaan ja rakentami-
nen ei heikennä alueen luontoarvoja 
tai virkistyskäyttöä. Korttelialueella si-
jaitsee useita rakennusten kivijalkoja ja 
alue on ollut rakennettu ennenkin.

Asuinalueen luoteisreunassa kaksi AK-
korttelia ovat osittain valuma-alueella. 
Kortteleissa hulevesien hallinta hoide-
taan tonteilla. Asemakaavassa on mää-
räys hulevesien hallinnasta Kultakruu-
nunkaaren ja virkistysalueen välisillä 
tonteilla ja kaduilla. Kruunuvuorenlam-
men valumavesien määrä säilyy lähes 
nykyisenlaisena ja niiden laatu ei muu-
tu. Kruunuvuoren pohjoisosan alue, jo-
hon on mahdollista sijoittaa yksittäisiä 
siirrettäviä puurakennuksia, on Kruunu-
vuoren lammen vedenjakavavyöhyk-
keen ulkopuolella.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, tur-
vallisuuteen, eri väestöryhmien toimin-
tamahdollisuuksiin lähiympäristössä, 
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin
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Alue on ollut osa ulkopuolisilta suljet-
tua öljysatama-aluetta. Kruunuvuo-
renrannan rakentaminen avaa alueen 
myös ympäristön asukkaiden käyttöön. 
Kruunuvuoren virkistysalue on sin-
ne suunniteltujen reittien ansiosta hel-
pommin saavutettavissa. Asemakaava 
mahdollistaa uudenlaisten, virkistysalu-
eella omaehtoisesti toimivien yhteisö-
jen toiminnan alueella, missä kaupun-
gin mahdollisuudet tai liiketoimintaan 
perustuvien yksiköiden mahdollisuudet 
tuottaa erilaisia virkistyspalveluja ovat 
hyvin rajallisia.

Kaava luo edellytykset jatkosuunnitte-
lussa ottaa huomioon lait, määräykset 
ja ohjeet melusta, runkoäänestä, täri-
nästä ja pelastusturvallisuudesta.

Alueen maaperä kunnostetaan kaavan 
edellyttämään käyttötarkoitukseen so-
pivaksi. Suurin osa alueesta on jo kun-
nostettu. Meren pohjasedimenttien 
haitta-aineista ei aiheudu ihmisen ter-
veydelle haittaa tai muuta merkittävää 
haittaa asemakaavan mukaiselle käy-
tölle. 
Entisten öljyn varmuusvarastoluolien 
passiivisen tuulettumisen aiheuttamat 

mahdolliset ympäristöhaitat on otet-
tava huomioon luolien maanpäällisten 
yhteyksien ja rakennusten yhteensovit-
tamisessa. Kaavassa on annettu asiaa 
koskeva määräys. Luolien mahdollisen 
muun operointitarpeen vaikutuksia tar-
kennetaan asemakaavoituksen aikana.

Kaava luo edellytykset terveellisen ja 
turvallisen asuin- ja toimintaympäris-
tön toteuttamiselle. 

Kaavatalous

Asemakaavan toteuttamisen arvioi-
daan aiheuttavan kaupungille seuraa-
vat rakentamiskustannukset:

- Katualueet, raitit, torit 13,1 milj.€
- Haakoninlahden aallonmurtaja 2,2 
   milj. €
- Merisedimenttien pilaantuneisuudes
  ta aiheutuvat kustannukset 0,7 milj. €
- Kaupungin maalla olevien tonttien ra
  kentamiskelpoiseksi saattaminen 0,3 
  milj. €

Kaavan toteuttamisen kokonaiskustan-
nukset 16,3 milj. 

Laskelma ei sisällä pääasiassa yksityi-
sellä maalla sijaitsevien puistojen ja lä-

hivirkistysalueiden kustannuksia, jot-
ka määrittyvät tarkemmin yksityiskoh-
taisessa suunnittelussa ja maan lunas-
tusmenettelyssä. Laskelma ei sisäl-
lä jätteen putkikeräyksen koonta-ase-
man kustannuksia, sillä sen toteuttaa 
alueellinen jäteyhtiö. Laskelma ei sisäl-
lä alueelle mahdollisesti eri päätöksel-
lä toteutettavan raideliikenteen kustan-
nuksia.

Arvioita sedimenttien pilaantuneisuu-
desta aiheutuvista lisäkustannuksis-
ta tarkennetaan, kun rantarakenteiden 
ruoppaustarpeesta ja haitta-aineiden 
esiintymisen laajuudesta saadaan to-
teutusvaiheessa käyttöön lisää tietoa.

Teknisten laitosten verkostojen raken-
tamiskustannuksiksi arvioidaan vesi-
huolto 1,2 milj. €, energiahuolto 0,9 
milj. €.

Ilmakuva luoteesta

Kruunuvuori
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-

teet

Asemakaavaa ja asemakaavan muu

tosta koskevat seuraavat erityistavoit

teet: 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elin

ympäristön laatu

-    asunto- ja työpaikkarakentamiseen on 

tarjolla riittävästi tonttimaata

- on varattava riittävät alueet jalankulun 

ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edis-

tettävä verkostojen jatkuvuutta, turvalli-

suutta ja laatua.

- on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, 

rankkasateisiin ja taajamatulviin

- on otettava huomioon maa- ja kalliope-

rän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön

- pilaantuneen maan puhdistustarpeen 

selvittäminen ennen ryhtymistä kaavan 

toteuttamistoimiin

- on ehkäistävä melusta, tärinästä ja il-

man epäpuhtauksista aiheutuvaa hait-

taa ja pyrittävä vähentämään jo olemas-

sa olevia haittoja

Jalankulun ja pyöräilyn kulkureittejä on 

käsitelty asemakaavaselostuksen kap-

paleessa Liikenne. 

Helsingin seudun erityiskysymykset

- riittävän asuntotuotannon turvaamisek-

si on alueiden käytössä varmistettava 

tonttimaan riittävyys

- alueidenkäytön suunnittelussa merkittä-

vä rakentaminen tulee sijoittaa joukkolii-

kenteen, erityisesti raideliikenteen pal-

velualueelle.

- alueidenkäytön mitoituksella tulee pa-

rantaa joukkoliikenteen toimintaedelly-

tyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia.

- alueidenkäytössä tulee ehkäistä olemas-

sa olevasta yhdyskuntarakenteesta irral-

lista hajarakentamista

- Helsingin seudun liikennejärjestelmää 

tulee kehittää koko seudun kattavan lii-

kennejärjestelmäsuunnitelman avulla si-

ten, että se hillitsee ilmastonmuutosta 

sekä tukee yhdyskuntarakenteen eheyt-

tämistä ja riittävän asuntotuotannon jär-

jestämistä.

- alueidenkäytön suunnittelussa tulee va-

rautua raideliikenteen laajenemiseen yh-

dyskuntarakentamisen ja asuntotuotan-

non niin edellyttäessä

- raideliikenneverkostoa laajennettaessa 

on otettava huomioon ympäröivä alu-

eidenkäyttö ja lähiympäristö, erityises-

ti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuuri-

kohteet sekä maiseman erityispiirteet. 

- alueiden käytön suunnittelussa on tur-

vattava väestön tarpeiden edellyttämät 

ylikunnalliseen virkistyskäyttöön sovel-

tuvat riittävän laajat ja vetovoimaiset 

alueet ja niitä yhdistävän viheraluever-

koston jatkuvuus.

Kruunuvuorenranta on yksi Helsingin merkit-

tävimmistä asuntotuotantokohteista 2010-lu-

vulla.

Kruunuvuorenranta on tarkoitus yhdistää suo-

raan keskustaan silloille rakennettavalla raitio-

tie-, pyöräily- ja jalankulkuyhteydellä.

Asemakaava ei ole ristiriidassa valtakunnallis-

ten alueiden käyttötavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamas-

sa Uudenmaan maakuntakaavassa suunnitte-

lualue on taajama-aluetta. 

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvista-

massa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavas-

sa Kruunuvuori on merkitty tiivistettäväksi alu-

eeksi. Kruunuvuorenrantaan on merkitty lii-

kenteen yhteystarve keskustasta. Asemakaa-

van muutos ei ole ristiriidassa maakuntakaa-

vojen kanssa.

 Osayleiskaava

Alueella on voimassa Kruunuvuorenrannan 

osayleiskaava 23.6.2011

Kruunuvuorenrannan osayleiskaavassa suun-

nittelualueella nykyisin olevan öljysataman ete-

läosa on varattu palvelujen ja hallinnon alueek-

si sekä asuntoalueeksi. Öljysataman pohjois-

osa sekä kaistale Kruunuvuoren kallioaluetta 

on varattu asuntoalueeksi, jonne saa rakentaa 

pien- ja kerrostaloja. Suunnittelualueen halki 

kulkee ohjeellinen alueen osa, jolle saa raken-

taa raitiotien. Suunnittelualueen pohjoisosas-

sa kulkee ulkoilureitti Kaitalahden pientaloalu-

eelta virkistysalueelle ja luonnonsuojelualueek-

si merkityn Kruunuvuorenlammen ohi Päätien 

eteläiseen päähän. Ulkoilureitti on merkitty 

myös kiertämään Haakoninlahdelta rantavii-

vaa pitkin pohjoiseen virkistysalueelle.

Virkistysalueelle on merkitty 4 kulttuurihisto-

riallisesti ja/tai rakennustaiteellisesti arvokasta 

rakennusta, jotka tulee säilyttää.

Asemakaava on osayleiskaavan mukainen. 

Osa säilytettäviksi merkityistä huviloista on 

jo tuhoutunut eikä niitä voida asemakaavas-

sa suojella.

Maanalainen yleiskaava

Maanalainen yleiskaava on tullut alueella lain-

voimaiseksi 10.6.2011. Kruunuvuoren kallioti-

lat on kaa-vassa merkitty nykyiseksi maanalai-

seksi tilaksi. Alue osoittaa ohjeellisen tilantar-

peen pysäköintiin, yhdyskuntatekniseen huol-

toon tai varastointiin. Tiloja voidaan käyttää 

myös julkisten ja yksityisten palvelujen, tuo-

tannon ja hallinnon tarpeisiin. Tiloja saadaan 

käyttää väestönsuojina. Maanalainen yleiskaa-

va on huomioitu asemakaavassa.

Asemakaava

Suunnittelualueen itäosassa on pienellä alu-

eella 7.6.2010 voimaan tullut asemakaava nro 

11950. Asemakaavassa on katualuetta suun-

nittelualueen kohdalla. Suunnittelualueen poh-

joisosassa on pienellä alueella 27.4.2012 voi-

maan tullut asemakaava nro 12016. Asema-

kaavassa on puistoa suunnittelualueen koh-

dalla. Suunnittelualueen itäosassa on 2.8.1988 

vahvistunut asemakaava nro 9380. Asemakaa-

vassa on suojaviheraluetta suunnittelualueen 

kohdalla.

Rakennusjärjestys 

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hy-

väksytty 22.9.2010.

Suunnittelun lähtökohdat
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Kiinteistörekisteri 

Alue on merkitty pääosin valtion ylläpitä-

mään kiinteistörekisteriin ja pieneltä osin 

kaupungin ylläpitämään rekisteriin. 

Muut suunnitelmat ja päätökset 

Kaupunginhallitus päätti 7.5.2007 myön-

tää suunnittelutarveratkaisun Oy Esso 

Ab:n (nykyisin St1 Oy), Neste Markkinoin-

ti Oy:n ja Oy Shell Ab:n nykyisten vuok-

ra-alueiden rakenteiden pitämiseksi pai-

kallaan 31.12.2009 asti ehdolla, että pur-

kutyöt sekä maaperän ja ympäristön puh-

distus- ja kunnostustyöt suoritetaan riittä-

vän ajoissa niin, että koko alue on vuok-

rasopimusehtojen ja ympäristölupien edel-

lyttämässä kunnossa vuokra-ajan päättymi-

seen 31.12.2010 mennessä.

Kaupunginhallitus päätti antaa 16.9.2013 

10 vuoden investointisuunnitelman valmis-

teluun seuraavat jatkosuunnitteluohjeet: Ta-

voitteena on, että aloitetaan Kruunuvuoren 

siltaratkaisun toteuttaminen vuonna 2017.

Uudenmaan ympäristökeskus päätti 

24.6.2009, että hankkeeseen tulee soveltaa 

tarveharkintaista ympäristövaikutusten ar-

viointimenettelyä (YVA). Laajasalon raidelii-

kenteen vaihtoehtojen ympäristövaikutus-

ten arviointityö aloitettiin vuonna 2010 ja 

työ päättyi 3.9.2014, kun yhteysviranomai-

nen antoi arviointiselostuksesta kaupunki-

suunnitteluvirastolle lausuntonsa. 

Sillan mahdollistava asemakaava on hy-

väksytty kaupunkisuunnittelulautakunnas-

sa 11.11.2014.

Pohjakartta 

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kau-

punkimittausosasto on laatinut pohjakar-

tan, joka on tarkistettu 8.7.2014.

Maanomistus 

Maa-alueista noin 90 % omistaa yksityiset 

maanomistajat Kruunuvuori Real Estate 

Oy/ Skanska Ta-lonrakennus Oy sekä Aar-

ne Aarnion kuolinpesä ja noin 10 % aluees-

ta omistaa kaupunki.
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Vireilletulo

Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin tahol-

ta. Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille ase-

makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lä-

hetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

(päivätty 5.12.2012). 

Viranomaisyhteistyötahot

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on 

tehty viranomaisyhteistyötä rakennusvalvon-

taviraston, rakennusviraston, kaupunginmuse-

on, kiinteistöviraston tonttiosaston, kaupunki-

mittausosaston ja geoteknisen osaston, Helen 

Sähköverkko Oy:n, pelastuslaitoksen ja ympä-

ristökeskuksen kanssa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma- ja luon-

nosvaiheen vuorovaikutus

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty 

liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuun-

nitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma sekä kaavaluonnos ja sen havain-

nekuva olivat esillä 10.12.2012-11.1.2013 kau-

punkisuunnitteluvirastossa, Laajasalon kirjas-

tossa, kaupungin ilmoitustaululla kaupungin-

talossa sekä kaupunkisuunnitteluviraston in-

ternetsivuilla. Kaavan valmistelija oli tavattavis-

sa 17.12.2012 Laajasalon kirjastossa.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosluon-

nos oli nähtävillä 10.11.2014-28.11.2014 kau-

punkisuunnitteluvirastossa, Laajasalon kirjas-

tossa, kaupungin ilmoitustaululla kaupungin-

talossa sekä kaupunkisuunnitteluviraston im-

ternetsivuilla. Luonnosta koskeva yleisötilai-

suus pidettiin Kruunuvuorensillan asemakaa-

voitukseen ja suunnitteluun liittyvän Siltaillan 

yhteydessä 26.11.2014. 

 

Mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on ase-

makaavaosastolle saapunut 5 mielipidettä, jot-

ka koskivat osallistumis- ja arviointisuunnitel-

maa.

Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty Laaja-

salon kirjastossa, jossa valmistelija oli tavat-

tavissa. 

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on ase-

makaavaosastolle saapunut 8 mielipidettä, 

jotka koskivat asemakaava- ja asemakaavan 

muutosluonnosta.

Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty Silta-il-

lan keskustelutilaisuudessa.

Mielipiteet kohdistuivat asemakaavaan ja ase-

makaavamääräysten detaljeihin, asemakaa-

vaselostuksen puutteellisuuteen, rakentami-

sen tiiviyteen, Kruunuvuoren lammen valuma-

alueen säilymisen turvaamiseen, erillispienta-

lojen alueeseen AO 49327/1, kevyen liikenteen 

reitteihin, alueelle tuleviin liiketiloihin, määrä-

ykseen asuntojen keskipinta-alasta, joukkolii-

kenteen lauttayhteyteen ja jalkapallohallin si-

joittamiseen asemakaava-alueelle.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomi-

oon siten, että asemakaavaa, asemakaava-

määräyksiä ja asemakaavaselostusta on tar-

kennettu ja täydennetty. 

Viranomaisten kannanotot 

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on ase-

makaavaosastolle saapunut kirjeitse kannan-

otot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

ympäristökeskukselta, museovirastolta, kau-

punginmuseolta, rakennusvirastolta, sosiaali- 

ja terveysvirastolta, turvallisuus- ja kemikaali-

virastolta ja Helsingin Seudun Ympäristöpal-

velut -kuntayhtymältä 

Kiinteistöviraston tilakeskus ja tonttiosasto, 

opetusvirasto, Helsingin Energia -liikelaitos ja 

asuntotuo-tantotoimisto (ATT) ovat ilmoitta-

neet, että niillä ei ole huomautettavaa osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelmasta. Pelastuslai-

tos on ilmoittanut, että ei ota kantaa tässä vai-

heessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on ase-

makaavaosastolle saapunut kirjeitse kannan-

otot asemakaava- ja asemakaavan muutos-

luonnoksesta ympäristökeskukselta, Helsin-

gin Energialta, museovirastolta, kaupungin-

museolta, rakennusvirastolta, Helsingin Seu-

dun Ympäristöpalvelut-kuntayhtymältä ja Hel-

singin Seudun Liikenne- kuntayhtymältä. 

Kiinteistöviraston tilakeskus, opetusvirasto, 

asuntotuotantotoimisto (ATT) ovat ilmoitta-

neet, että niillä ei ole huomautettavaa asema-

kaavaluonnoksesta. Pelastuslaitos on ilmoitta-

nut, että ei ota kantaa tässä vaiheessa asema-

kaavaluonnokseen. Kiinteistöviraston tontti-

osasto on ilmoittanut, että kaavaluonnosta on 

valmisteltu yhteistyössä ja lausuu myöhem-

min. Sosiaali- ja terveysvirasto on ilmoittanut, 

että ei ole lisättävää aikaisempaan kannanot-

toon. Virastolla ei tilatarpeita asemakaavassa.

Kannanotot kohdistuivat jäähdytysverkoston 

mahdollistamiseen, kaukolämpöenergiaan pe-

rustuvaan liukkaudentorjuntajärjestelmään, sil-

lan eteläpuolisen korttelin rakennusvolyymiin, 

lumitilaan, asemakaavamääräyksiin, palstavil-

jelyyn, keskipinta-alaan ja ikääntyvien ihmis-

ten asumisen- ja palvelutarpeiden huomioon 

ottamiseen. 

Kannanotot on kaavoitustyössä otettu huo-

mioon siten, että asemakaavaa, asemakaava-

määräyksiä ja asemakaavaselostusta on tar-

kennettu ja täydennetty. 

Suunnittelu- ja käsittelyvaiheet
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Liitteet
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LAAJASALO, KRUUNUVUORENRANTA, KRUUNUVUORI,
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS,
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

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

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

Nykytilanne

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

Suunnittelualueen pohjoisosa
on kallioista ja metsäistä luon-
toaluetta.
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Mitä alueelle suunnitellaan

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

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

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

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

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

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

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta.

Maanomistus

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

Kaavatilanne

Asemakaava

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

Yleiskaava

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

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

Osayleiskaava

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

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

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

Kruunuvuoren laella oleva vanha säiliö on
merkitty säilytettäväksi.

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

Muut suunnitelmat ja päätökset

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

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

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

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

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

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

Tehdyt selvitykset

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
· Kruunuvuorenrannan osayleiskaa-

vaehdotuksen selostus, Ksv 2008
· Kruunuvuorenrannan osayleiskaa-

vaehdotus, Vaikutukset virkistys-
alueisiin ja luonnonympäristöön,
Ksv 2008

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

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

· Kruunuvuorenrannan osayleiskaa-
vaehdotus, Teknistaloudellinen
suunnittelu, Ksv 2008.

· Laajasalon pysäköintiselvitys, Ksv,
Fundatec, 2007

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

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

Kaavan valmisteluun osallistuminen

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

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

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

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

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

nyt").

Valmisteluvaihe

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

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

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

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

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
· alueen ja lähialueiden maanomis-

tajat, asukkaat ja yritykset, Kaita-
lahden eteläosan tontinomistajat

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

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

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

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

Mistä saa tietoa

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

Suunnittelun etenemisestä sekä osallis-
tumismahdollisuuksista tiedotetaan:

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

vänä nyt)
· Helsingin kaavoituskatsauksessa.
· Helsingin Uutisissa

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

Mielipiteet

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

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

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Kaavaa valmistelee

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

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

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

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

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

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

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



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 091 Helsinki Täyttämispvm 30.01.2015
Kaavan nimi Kruunuvuori
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm  
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus  
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 35,6458 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 34,7410
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]0,9048
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 35,6458 100,0 64370 0,18 34,7410 64370
A yhteensä 5,8078 16,3 63670 1,10 5,8078 63670
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 16,0242 45,0   15,5249  
R yhteensä       
L yhteensä 4,4213 12,4   4,2682  
E yhteensä 0,2214 0,6 700 0,32 -0,0310 700
S yhteensä 2,3813 6,7   2,3813  
M yhteensä       
W yhteensä 6,7898 19,0   6,7898  

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 35,6458 100,0 64370 0,18 34,7410 64370
A yhteensä 5,8078 16,3 63670 1,10 5,8078 63670
A 1,1448 19,7 7335 0,64 1,1448 7335
AK 3,8835 66,9 52335 1,35 3,8835 52335
AO 0,4709 8,1 900 0,19 0,4709 900
AL 0,2375 4,1 2800 1,18 0,2375 2800
AH 0,0711 1,2 300 0,42 0,0711 300
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 16,0242 45,0   15,5249  
VP 1,0449 6,5   0,5456  
VL/s 14,9793 93,5   14,9793  
R yhteensä       
L yhteensä 4,4213 12,4   4,2682  
Kadut 2,1160 47,9   1,9629  
Pihakadut 0,4446 10,1   0,4446  
Katuauk./torit 0,2854 6,5   0,2854  
LV 1,5368 34,8   1,5368  
LPA 0,0385 0,9   0,0385  
E yhteensä 0,2214 0,6 700 0,32 -0,0310 700
ET 0,2214 100,0 700 0,32 0,2214 700
EV     -0,2524  
S yhteensä 2,3813 6,7   2,3813  
SL 2,3813 100,0   2,3813  
M yhteensä       
W yhteensä 6,7898 19,0   6,7898  
W 6,7898 100,0   6,7898  







Asemakaava
Laajasalo, Kruunuvuori
Kslk 24.2.2015
Liite asemakaavaluonnos

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti











Kruunuvuorenrannan havainnekuva
Laajasalo, Kruunuvuori
Kslk 24.2.2015
Liite asemakaavaluonnos

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti



Kruunuvuoren havainnekuva
Laajasalo, Kruunuvuori
Kslk 24.2.2015
Liite asemakaavaluonnos

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti



Ote maakuntakaavasta
Laajasalo, Kruunuvuori
Kslk 24.2.2015
Liite asemakaavaluonnos

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti



Ote Yleiskaava 2002:sta
Laajasalo, Kruunuvuori
Kslk 24.2.2015
Liite asemakaavaluonnos

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti



Ote 2. vaihemaakuntakaavasta
Laajasalo, Kruunuvuori
Kslk 24.2.2015
Liite asemakaavaluonnos

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti



Kruunuvuorenrannan osayleiskaava
Laajasalo, Kruunuvuori
Kslk 24.2.2015
Liite asemakaavaluonnos

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti







Kruunuvuori, ilmakuva lounaasta
Laajasalo, Kruunuvuori
Kslk 24.2.2015
Liite asemakaavaluonnos

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti
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Näkymä Koirasaarentieltä
Laajasalo, Kruunuvuori
Kslk 24.2.2015
Liite asemakaavaluonnos

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti
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Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti

Aluejulkisivu etelään
Laajasalo, Kruunuvuori
Kslk 24.2.2015
Liite asemakaavaluonnos
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Aluejulkisivu länteen
Laajasalo, Kruunuvuori
Kslk 24.2.2015
Liite asemakaavaluonnos

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti
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Alueleikkaus
Laajasalo, Kruunuvuori
Kslk 24.2.2015
Liite asemakaavaluonnos

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti
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Pelastusteiden periaatesuunnitelma
Laajasalo, Kruunuvuori
Kslk 24.2.2015
Liite asemakaavaluonnos

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti
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halvahe
Leimasin

halvahe
Tekstiruutu
65 dB

halvahe
Tekstiruutu
63,5 dB

halvahe
Tekstiruutu
63,5 dB

halvahe
Tekstiruutu
63,5 dB

halvahe
Tekstiruutu
66 dB

halvahe
Tekstiruutu
58,5 dB

halvahe
Tekstiruutu
65 dB

halvahe
Tekstiruutu
65 dB

halvahe
Tekstiruutu
62,5 dB

halvahe
Kirjoituskone
Päivän keskiäänitasot julkisivuilla ennustetilanteessa.



ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOHTEET
KRUUNUVUORENLAMPI     (12/90)

Pinta-ala (kartalta) 2,37 ha

Karttaliite Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2013 Kohdetunnus:

Arvoluokka
I hyvin arvokas Arvoluokituksen perusteet

Kohdekuvaus

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

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

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

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

TAPAHTUMA

Pvm 31.12.2012

Sivu 1/2Kohderaportti - Virkamies

2.2.2015http://kartta.hel.fi/applications/ltj/reports/kohderaportti.aspx?id=368



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

arvoluokkapäivityksessä. Itse arvoluokka ei ole muuttunut. Lisätietoa
aineistokuvauksessa.

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

Kohteen lajihavainnot

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

Sivu 2/2Kohderaportti - Virkamies

2.2.2015http://kartta.hel.fi/applications/ltj/reports/kohderaportti.aspx?id=368



ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOHTEET
KRUUNUVUOREN LEHMUSLEHDOT     (25/93)

Pinta-ala (kartalta) 1,37 ha

Karttaliite Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2013 Kohdetunnus:

Arvoluokka
I hyvin arvokas Arvoluokituksen perusteet

Kohdekuvaus

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

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

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

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

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

TAPAHTUMA

Sivu 1/2Kohderaportti - Virkamies

2.2.2015http://kartta.hel.fi/applications/ltj/reports/kohderaportti.aspx?id=645



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

arvoluokkapäivityksessä. Itse arvoluokka ei ole muuttunut. Lisätietoa
aineistokuvauksessa.

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

Tapahtumatyyppi Aineistosalaus
Kuvaus Kohteen tietoja Internet-versiossa on rajattu.

Kohteen lajihavainnot

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

Sivu 2/2Kohderaportti - Virkamies

2.2.2015http://kartta.hel.fi/applications/ltj/reports/kohderaportti.aspx?id=645



GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDE
ARVOKAS KALLIOALUE, KRUUNUVUORI     (14-19)

Pinta-ala (kartalta) 13,95 ha
Digitoija ja pvm JAL,1.6.2004

Karttaliite Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2013 Kohdetunnus:

Arvoluokka
1 Suuri arvo

Kohdekuvaus

Sivu 1/2Kohderaportti - Virkamies

2.2.2015http://kartta.hel.fi/applications/ltj/reports/kohderaportti.aspx?id=176629



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

TAPAHTUMA

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

JULKAISU

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

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

Sivu 2/2Kohderaportti - Virkamies

2.2.2015http://kartta.hel.fi/applications/ltj/reports/kohderaportti.aspx?id=176629



KAAVOJEN SUOJELUKOHTEITA
KRUUNUVUORENLAMPI JA SUO     (26_LSO)

Pinta-ala (kartalta) 2,3 ha
Digitoija ja pvm SEL,3.7.2007

Karttaliite Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2013 Kohdetunnus:

Kohdekuvaus

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

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

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

JULKAISU

Sivu 1/2Kohderaportti - Virkamies

2.2.2015http://kartta.hel.fi/applications/ltj/reports/kohderaportti.aspx?id=177336



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

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

Sivu 2/2Kohderaportti - Virkamies

2.2.2015http://kartta.hel.fi/applications/ltj/reports/kohderaportti.aspx?id=177336



LUONNONSUOJELULAIN MUKAINEN SUOJELTU LUONTOTYYPPI
KRUUNUVUOREN LEHMUSMETSIKKÖ     (1)

Pinta-ala (kartalta) 0,62 ha
Digitoija ja pvm JussiImm,23.8.2001

Karttaliite Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2013 Kohdetunnus:

Kohdekuvaus

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

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

RAUHOITUSPERUSTE
Peruste Tarkempi peruste Alaperuste
Metsäinen luontotyyppi jalopuumetsikkö

TAPAHTUMA

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

Linkki
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Säädös Luonnonsuojelulaki 1096/1996

JULKAISU

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

Kohteen luontotyypit

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä
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KAAVOJEN SUOJELUKOHTEITA
KRUUNUVUOREN LAMPI JA SUO     (L3)

Pinta-ala (kartalta) 0,84 ha
Digitoija ja pvm SEL,1.9.2006

Karttaliite Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2013 Kohdetunnus:

Kohdekuvaus

Yleiskaavan luonnonsuojelualue (luonnonsuojelulailla rauhoitettava luonnonalue). Myös
Luonnonsuojeluohjelmassa 2008-2017.

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä
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LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDE
KRUUNUVUORENRANTA     (51/2010)

Pinta-ala (kartalta) 18,18 ha
Digitoija ja pvm SEL,21.3.2011

Karttaliite Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2013 Kohdetunnus:

Arvoluokka
III Kohtalaisen arvokas lintualue Arvoluokituksen perusteet

Kohdekuvaus

Kallioinen alue Kruunuvuorenlammen ja meren välissä.

AVAINTEKIJÄT: kallioinen alue ja sen edustan vesialue.

PESIMÄLINNUSTO: pesimälinnusto niukkaa. HUOM! Kohteessa luottamuksellisia pesimätietoja.

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

Tapahtumatyyppi Aineistosalaus
Kuvaus Kohteen tietoja Internet-versiossa on rajattu.

Kohteen lajihavainnot

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä
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LEPAKKOKOHTEET
TULLISAARI     (20/03)

Pinta-ala (kartalta) 62,7 ha
Digitoija ja pvm SP,7.1.2004

Karttaliite Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2013 Kohdetunnus:

Arvoluokka
I Arvokas lepakkoalue Arvoluokituksen perusteet

Kohdekuvaus

SIJAINTI: Laajasalon luoteisosassa Tuulisaarensalmesta Sarvasto-lahdelle ulottuvalla rantavyöhykkeellä.

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

LAJIT: pohjanlepakko, vesisiippa, viiksisiipat, korvayökkö, pikkulepakko

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

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

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

JULKAISU

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

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

Kohteen lajihavainnot

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

Sivu 2/2Kohderaportti - Virkamies

2.2.2015http://kartta.hel.fi/applications/ltj/reports/kohderaportti.aspx?id=176367



200 m

516

607

580

581
631

1041

1040

1042
1039

595

606 609

610611
612

613

616

563

501

502

564

560

561

567

513

519512

505

514

517

520518

532

533

521 523

524

539

537530526
535525

534
538

578

588

587

577

579589

529

528
527

574

1024

545

543

544

1023

1022

1013 1011

536

583

615
1027.1

1029

1030
1034

1032

1031

1026

1027

582586

1050

1035

1036

1044

1033

10091014

1019

1018

1010
1012

1021

1006

43
1005

1020

1008

1015

576

1002

1001.1
1001

1025

1016

54

53

55

52

1109 1104

1028

1103
1108 59

1045

1046

1037

74

60
62

1105

61

1048
1047

1049

METSO-elinympäristötyypit

Lehdot
Lehtomaiset ja tuoreet kankaat (Runsaslahopuustoiset kangasmetsät)
Kuivahkot ja kuivat kangasmetsät (Runsaslahopuustoiset kangasmetsät)
Karukkokankaat (Runsaslahopuustoiset kangasmetsät)
Pienvesien lähimetsät
Korvet (Puustoiset suot ja soiden metsäiset reunat)
Rämeet (Puustoiset suot ja soiden metsäiset reunat)
Metsäluhdat ja tulvametsät
Muut monimuotoisuudelle merkittävät metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot

Yhtenäisyyden kannalta tärkeät lisäalueet, jotka eivät täytä Metso-kriteerejä

Kohderajaus

Pohjakartta © Kaupunkimittausosasto, Helsinki 002/2013

M39 Laajasalo Stansvik-Tullisaari

Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2011



LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDE
KRUUNUVUORENLAMPI     (224/99)

Pinta-ala (kartalta) 4,23 ha

Karttaliite Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2013 Kohdetunnus:

Arvoluokka
III Arvoluokituksen perusteet

Kohdekuvaus

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

Kohteen lajihavainnot

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä
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MATELIJA- JA SAMMAKKOELÄINKOHTEET
KRUUNUVUORI     (12/07)

Pinta-ala (kartalta) 2,73 ha
Digitoija ja pvm VHA,20.2.2008

Karttaliite Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2013 Kohdetunnus:

Arvoluokka
II Tärkeä alue

Kohdekuvaus

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

JULKAISU

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

sammakkoeläinalueet vuonna 2007
Tekijä Jarmo Saarikivi

Kohteen lajihavainnot

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä
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