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TIIVISTELMÄ 
 Stansvikinkallion alue sijaitsee Kruunuvuorenrannan itäosassa. Alueelle suunnitellaan sen ominaispiirteitä, luontoa, kallioita ja korkeuseroja hyödyntäviä kerrostalokortteleita. Asuinkortteleiden keskelle jää Stansvikinkallion puisto, jota asuinkorttelit ja Stansvi-kinkallionkatu kiertävät kehämäisesti. Rakentamisen korkeus las-kee etelään merelle päin ja itään kohti Stansvikin kartanoaluetta.   Stansvikinkallio liittyy luontevalla tavalla osaksi Kruunuvuorenran-nan uutta kaupunginosaa. Alue on tiiviimmin rakennetun Kruunu-vuorenrannan keskeisten osien ja virkistysalueiden välissä, mikä on huomioitu itään ja etelään päin avautuvalla kaupunkiraken-teella. Aluetta suunnitellaan noin 2 000 uudelle asukkaalle. Ase-makaava-alueen kokonaiskerrosala on yhteensä 88 350 k-m2, josta asumista on 87 600 k-m2 ja liiketilaa 750 k-m2.  Alueen kaakkoiskulmassa sijaitsee Uusikylän kesämaja-alue, jolle asemakaavassa on osoitettu kerrostalokortteleita. Uusikylän mö-keille on mahdollistettu Vanhakylästä korvaavat mökkipaikat. Ne on osoitettu Stansvikin kartanoalueen jo lainvoimaisessa asema-kaavassa.  Kaava-alueen itä- ja kaakkoisalueen AK-korttelit ulottuvat Laajasa-lon Tahvonlahdenniemen ja Stansvikin arvokkaalle lepakkoalueelle (LS-alue). Näillä alueilla saalistaa ja ruokailee lepakoita. Ruokailu- eli saalistusalueet eivät ole luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja. EU:n luontodirektiivin mukaiset suojeltavat lisääntymis- ja leväh-dyspaikat eivät sijaitse kaava-alueella. Kaavassa on lepakoiden elinolosuhteita koskeva määräys, joka koskee valaistuksen suun-taamista ja rajoittamista.  Alue on asemakaavoittamatonta lukuun ottamatta pientä aluetta Stansvikintien alkupäässä, joka on viheraluetta lainvoimaisessa Stansvikin asemakaavassa nro 11960 vuodelta 2016. Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloit-teesta.  
ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS 

 Tavoitteet  Tavoitteena on suunnitella viihtyisää ja vaihtelevaa asuinympäris-töä, jossa on hyvät edellytykset laadukkaalle kaupunkielämälle. Alueen suunnitteluratkaisuissa ja rakennusten massoittelussa on kiinnitetty huomiota rakennusten sopeutumiseen alueen haasta-viin maasto-olosuhteisiin ja herkkään luontoympäristöön.   
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Alue on suunniteltu asuinalueeksi, jossa on mahdollista toteuttaa erilaisia kerrostalotyyppejä. Tiiviimmät kerrostalokorttelialueet pai-notuvat alueen pohjoisosaan ja jatkavat Haakoninlahdelle asema-kaavoitettujen rakennusten mittakaavaa ja luonnetta. Keskeisin kerrostaloalue rakentuu joukkoliikennekatujen Koirasaarentien ja Haakoninlahdenkadun risteykseen sekä korkeimman kalliolaen ja sen metsäistä kalliomaastoa säilyttävän Stansvikinkallion puiston ympärille. Ajoneuvoliikenne kiertää kehämäisesti puistokorttelei-den ympäri syöttäen tehokkaasti sen varrelle rakennettavia kortte-leita. Alueen topografiaa on hyödynnetty kortteleiden ja niiden py-säköintiratkaisujen suunnittelussa. Rakentamisen mittakaava, te-hokkuus ja korkeudet madaltuvat etelää ja rantaa kohden.  Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-teutumista siten, että se toteuttaa osaltaan AM-ohjelman mukaista asuntotuotantotavoitetta, tarjoaa edellytyksiä hyvälle kaupunkielä-mälle ja ihmisten kohtaamiselle sekä kehittää kaupunginosaa mo-nipuolisena. Kaavaratkaisu on kestävän kehityksen mukainen ja toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita: Kaavaa laadi-taan alueelle, jolla asuntotuotannolla on hyvät edellytykset toteu-tua ja joka on hyvin saavutettavissa joukko- ja raideliikenteellä. Alueen kaavoittaminen tehokkaasti parantaa koko Kruunuvuoren-rannan toteuttamiskelpoisuutta ja hyödyntää tiiviin kaupunkiraken-tamisen etuja sekä tuo lisää käyttäjiä tulevalle Kruunusillat hank-keelle.  Mitoitus  Asemakaava-alueen pinta-ala on 10,9 ha. Asemakaava-alueen kokonaiskerrosala on yhteensä 88 350 k-m2, josta asumista on 87 600 k-m2 ja liiketilaa 750 k-m2.  Asemakaavan aluetehokkuus on 0,81. Luvussa on mukana viher- ja katualueet. Asuinkortteleiden tehokkuus on 0,7–2,3 ja keski-arvo 1,47.  Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet Alueen lähtökohdat ja nykytilanne  Pääosa kaava-alueesta on metsäistä ja korkeuseroiltaan vaihtele-vaa kalliomaastoa. Alue rajautuu pohjoisessa Koirasaarentiehen ja lännessä uuteen Haakoninlahdenkatuun ja sen varrelle raken-nettaviin uusiin asuinkortteleihin sekä Kruunuvuorenrannan kau-palliseen keskukseen. Idässä alue rajautuu Stansvikin kartanoalu-eeseen ja sen reuna-alueilla kasvavaan sekametsään. Stansvikin kartanoympäristö on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta. Kaava-alueen koilliskulma ulottuu noin 0,5 ha tämän valtakunnallisesti merkittä-vän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) ja maakunnallisesti ar-vokkaan kulttuuriympäristön alueelle (Helsingin höyrylaivareittien 
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kesähuvila-asutus). Etelässä on yleiseksi uimarannaksi muuttuva ranta ja sen metsäinen rakentamattomaksi jäävä rantavyöhyke.  Alueen pohjois- ja luoteisosat ovat olleet öljysatama-aluetta, jossa on sijainnut sen toimintaan liittyviä huolto-, varasto, toimisto- ja tehdasrakennuksia. Näiden alueiden ympäristöä on runsaasti muokattu öljysataman tarpeisiin. Öljysataman toiminta Kruunu-vuorenrannassa on loppunut ja kaikki siihen liittyvät rakennukset ja rakenteet on alueelta purettu ja maaperä on puhdistettu. Pi-laantuneisuus on vielä rakennushankkeiden yhteydestä tarkistet-tava.  Suunnittelualueen kaakkoisosassa on pienistä kesämajoista koostuva lomakylä, Uusikylä. Alueen rakentaminen on käynnisty-nyt 1957 ja sillä sijaitsee nykyisin 30 mökkiä, joista 26 sijaitsevat Stansvikinkallion asemakaava-alueella. Uusikylässä sijaitseville kesämajoille on Stansvikin asemakaavassa (nro 11960) osoitettu korvaavat paikat Stansvikin kartanoalueen itärannalla sijaitse-vassa Vanhakylän lomakylässä. Stansvikin asemakaava on lain-voimainen.   Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)  Kaava-alueen pohjoisosaan joukkoliikennekatujen (Koirasaarentie ja Haakoninlahdenkatu) varrelle sijoittuu kolme umpikorttelimaista kerrostalokorttelia (49337–49339), joista kaksi avautuu toistensa sisäpihoille Stansvikinkallionkujan molemmille puolille. Korttelit muodostavat yhtenäisen V- ja VII-kerroksisten rakennusten koko-naisuuden alueen pohjoisreunaan. Alueen topografia mahdollis-taa pihakansien alle rakennettavan pysäköinnin siten, että ajoyh-teydet pysäköintilaitoksiin saadaan Haakoninlahdenkadun ja Koi-rasaarentien tasoilta. Pihakannet liittyvät luontevasti alueen ko-koojakadun Stansvikinkallionkadun korkoihin. Haakoninlahdenka-dulla kortteleiden katutasossa on liiketiloja yhteensä vähintään 600 k-m2.  Itäreunan kerrostalokorttelissa (49340) on maisemallisesti arvo-kas siirtolohkare, joka on määrätty säilytettäväksi osana piha-alu-etta. IV-kerroksiset pistetalot rajaavat tontin länsiosassa Stansvi-kinkallionkatua ja itäosassa pistetalojen välistä avautuu näkymiä itäpuolen viheralueelle ja Tahvonlahteen.  Stansvikinkallion puistoa reunustavissa kerrostalokortteleissa V-kerroksiset lamellit rajaavat Stansvikinkallionkatua. Kortteleiden sisäpihat aukeavat ja liittyvät luontevasti niiden keskellä sijaitse-vaan puistoon. Tontteja ei saa aidata, vaan rajaus puistoon toteu-tetaan istutetulla maastokummulla. Pysäköinti on pihakansien alla.   
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Alueen kaakkoisosaan Stansvikin kartanopuistoon rajatuvalle korttelille (49341) on suunniteltu nelikerroksisia pistetaloja yhteis-pihan ympärille. Pistetalojen välistä avautuu vaihtelevia näkymiä merelle ja itäpuoleiselle virkistysalueelle. Autopaikat sijaitsevat autotalleissa rakennuksien rungossa. Korttelipihalle on merkitty alue, jolla tulee säilyttää olemassa olevaa puustoa. Korttelipihan puusto tukee alueella esiintyvien lepakoiden siirtymäreittien säily-misedellytyksiä.   Stansvikinkallion eteläiseen rinteeseen suunniteltu kortteli (49342) muodostuu IV- ja V-kerroksisista pistetaloista, joissa pysäköinti on rakennusrungossa autotalleissa. Rakennusmassojen sijoittelulla on pyritty luomaan merinäköaloja mahdollisimman useisiin asun-toihin sekä mahdollistamaan näkymiä merelle myös Stansvikinkal-lion puistosta ja sitä reunustavista rakennuksista. Korttelipihalle on merkitty alue, jolla tulee säilyttää olemassa olevaa puustoa.  AK-kortteleiden rakennuksien julkisivumateriaalin on oltava pää-osin paikalla muurattu tiili. Umpikorttelimaisissa kortteleissa myös puujulkisivu on mahdollinen sisäpihan puolella.  Lähivirkistysalue (VL)  Stansvikinkallion korkein kalliolaki ja sen kangasmetsä säilytetään luonnonmukaisena virkistysalueena, jonka maastoon linjataan ja sovitetaan jalankulkureitit. Stansvikinkalliota ympäröivien kerrosta-lokortteleiden pihat liitetään luontevasti puiston reunaan. Puistoon ei osoiteta toimintoja eikä sallita esim. pelastusreittien rakenta-mista.   Puistossa kulkemista ohjataan hienovaraisin keinoin, eikä polvei-levaa kalliomaastoa rikota tai rakenneta laajemmin. Lopulliset reit-tilinjaukset tehdään maastossa toteutussuunnitteluvaiheessa. Sa-malla tarkastetaan onko kalliolla alueita, joita erityisesti halutaan vaalia kulumiselta ja niiden läheisyydessä kulkua ohjataan voi-makkaammin, esimerkiksi laiturireiteillä tai kevyellä kaiteella. Kal-lion tärkeimmän poikittaisyhteyden merkitsemisessä periaate on, että rakenteet sijoitetaan näköyhteyden päähän toisistaan, jolloin kulkusuunta on helposti hahmotettava. Luonteviin kohtiin, mm. ka-tuaukioiden jatkoksi ja kallion pohjois- ja eteläpuolisten poikittais-reittien varrelle tehdään helpotettu kulku kalliolle (ei esteetön), esim. kallioon hakatut porrasaskelmat, käsijohde, polun kohdalta täytetty painanne tai siltataso. Kallion eteläosaan on suunniteltu paikka näköalapaikalle. Tarkka sijainti valitaan jatkosuunnittelu-vaiheessa, kun nähdään miten rakennusmassat ovat sijoittuneet ja mistä näkymäsektoreita avautuu. Näköalapaikka toteutetaan rakenteellisesti kevyenä, esimerkiksi kallion muotoihin upotettuna puutasona tai teräsrakenteena.   
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Liikenne 
Lähtökohdat  
Alueen liikennemäärät ovat nykyisin vielä pieniä, koska Kruunu-vuorenrannan kokonaisuudesta on rakennettu pääosin vasta Koi-rasaarentien itäosia ja liikenne rajoittuu näille alueille. 
Kaavaratkaisu 
 Jalankulku on tiiviissä ja kaupunkimaisessa rakenteessa kulku-muodoista tärkein ja sen reittiverkko tihein. Alueen jalankulkurei-teissä on huomioitu sujuvat yhteydet joukkoliikenteen pysäkeille, Kruunuvuorenrannan uimarannalle, kaupalliseen keskukseen sekä poikittainen virkistysyhteys Stansvikin kartanoalueen suun-taan. Alueen topografia aiheuttaa jalankulkureiteille suuriakin kor-keuseroja ja kaikki reitit eivät ole esteettömiä.   Alueen pyöräilyreitistö liittyy laajempaan pyöräliikenneverkkoon ja ulkoilureitteihin. Koirasaarentien baanayhteydellä ja Haakoninlah-denkadulla on yksisuuntaiset pyörätiejärjestelyt. Tonttikaduilla pyöräliikenne on järjestetty sekaliikenteenä. Kaivoshuvilanpolulla on eroteltu jalankulun ja pyöräliikenteen yhteys, joka on yhtey-dessä Koirasaarentien suuntaan. Stansvikinkallion lähivirkistys alueen eteläosassa aukioiden jatkeena kulkee yhdistetty jalanku-lun ja pyöräilyn yhteys Katinpaadenpolku, jonka keskivaiheilta etelään jatkuu tontilla yhteys Stansvikin rantakadulle. Stansvikin rantakadulla on kaksisuuntainen pyörätie, joka on osa rannan suuntaista virkistysreittiä ja se palvelee myös uimarannan sekä koulun ja liikuntahallin käyttäjiä.   Joukkoliikenteen pääyhteys on Koirasaarentielle tuleva pikaraitio-tie keskustan ja Laajasalon keskuksen välillä. Toinen raitiotielinja kulkee alueen länsipuolella Koirasaarentieltä Haakoninlahdenka-dun eteläpäähän. Lisäksi Koirasaarentieltä ja Haakoninlahdenka-dulta on bussiyhteydet Herttoniemen metroasemalle. Koirasaa-rentiellä on kaksi aluetta palvelevaa pysäkkiä ja kolmas Haako-ninlahdenkadun pysäkki, sijoittuu koulun läheisyyteen Varis-luodonkadun liittymän tuntumaan. Tonttikadut rauhoitetaan linja-autoliikenteeltä.   Alueen ajoneuvoliikenne kulkee pääosin Haakoninlahdenkatua pitkin. Liittymät Stansvikinkallion alueelle ovat Haakoninlahdenka-dun suunnasta Varisluodonkadulta ja myöhemmin Kruunuvuoren-rannan keskuksen yhteydessä kaavoitettavalta Pitkäluodonka-dulta. Keskelle jäävää puistoa kiertää Stansvikinkallionkatu poh-joisessa ja idässä, etelässä Stansvikin rantakatu ja lännessä Va-risluodonkatu.  
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Alueen asukkaiden pysäköinti sijoittuu kannenalaisiin pysäköinti-laitoksiin tai autotalleihin. Mitoituksessa on käytetty kaupunki-suunnittelulautakunnan 15.12.2015 hyväksymiä autopaikkamää-rien laskentaohjeita. Asuinkerrostalojen osalta autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 1 ap/130 k-m². Vieras- ja asiointipysäköinti voidaan sijoittaa katualueille pääosin kadunvarsi-pysäköintinä. Vieraspysäköintipaikkoja osoitetaan vähintään 1 ap/1 000 k-m². Pyöräpysäköintipaikkoja tulee rakentaa asukkaille vähintään 1 pp/30 k-m² ja vieraspaikkoja 1 pp/1 000 k-m².  Liiketilojen auto- ja pyöräpaikoissa noudatetaan kaupunkisuunnit-telulautakunnan 28.2.2017 hyväksymiä laskentaohjeita ja ravinto-lan osalta asiantuntija-arviota. Toimistot vähintään 1 ap/100 k-m², myymälät vähintään 1 ap/100 k-m² ja ravintolat 1 ap/150 k-m². Pyöräpysäköintipaikkoja tulee rakentaa vähintään toimistot 1 pp/50 k-m², myymälät 1 pp/50 k-m², ravintolat 1 pp/15 asiakas-paikkaa. Työntekijöille (pl. toimistot) 1 pp/3 työntekijää ja vieras-paikkoja 1 pp/1 000 k-m².  Palvelut 
Lähtökohdat  
 Alueella ei ole tällä hetkellä palveluja. Lähimmät palvelut sijaitse-vat Stansvikin kartanoalueella (ravintola) sekä Laajasalossa. Kruunuvuorenrannan uuden kaupunginosan rakentamisen myötä rakennetaan myös lähipalvelut.  
Kaavaratkaisu 
 Kadunvarsiliiketilat on sijoitettu pääosin Haakoninlahdenkadun varrelle alueen luoteisosaan, jotta ne olisivat liikenteellisesti mah-dollisimman hyvin saavutettavissa. Samalla Haakoninlahdenka-dun luonnetta alueen keskuksena vahvistetaan. Myös Varis-luodon kadun varressa on liiketiloja katuaukioiden yhteydessä. Kadunvarren liiketiloja on alueella yhteensä 750 k-m2.  Kaava-alueelle ei tule palveluita. Alueen länsipuolelle rakenne-taan Kruunuvuorenrannan kaupallinen keskusta palveluineen sekä koulu-, päiväkoti ja liikuntahalli. Alueen eteläpuolelle raken-netaan uimaranta. Itäpuolella Stansvikin kartanonalueella toimii ravintola.  Esteettömyys   Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta osittain vaativaa aluetta maaston topografian takia. Stansvikinkallionkujalla, Stans-vikinkallionpolulla ja Kaivoskallionpolulla tulee kiinnittää huomiota tarvittavien esteettömien yhteyksien järjestämiseen. Stansvikinkal-lion virkistysalue jää pääosin luonnontilaiseksi kallioalueeksi, jota 
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kiertävä reitti sovitetaan maastoon louhintoja välttäen. Reitti ei ole kaikilta osin esteetön, mutta esimerkiksi lastenrattailla kulkeminen onnistuu.   Luonnonympäristö 
Lähtökohdat  
 Stansvikinkallion ympäristö muodostuu pääosin metsäisestä kal-lioselänteestä, jonka lounais- ja pohjoisosa sijaitsevat entisen öljy-sataman puolella. Kalliot, jyrkänteet ja louhikot leimaavat maise-maa. Korkein kalliolaki nousee yli kahdenkymmenen metrin kor-keuteen merenpinnasta. Kallioisilla alueilla kasvaa sammalta ja jäkälää ja niiden vähäinen puusto on pääosin matalaa kalliomän-nikköä. Itäisen suunnittelualueen metsä on rehevämpää, pääosin tuoretta kangasmetsää.  Kruunuvuorenrannan luontoarvoja on tutkittu alueen osayleiskaa-voituksen yhteydessä ja tutkimuksia on täydennetty eritysesti Stansvikinkallion osalta vuonna 2011 (Kruunuvuorenrannan luon-toselvitysten täydennys, Enviro, Esa Lammi, 2.11.2011). Maas-toinventoinneissa tarkasteltiin kasvillisuutta ja luontotyyppejä. Tehtyjen selvitysten mukaan Helsingin kaupungin luontotietojär-jestelmään kootussa aineistossa ei ollut merkittäviä Stansvikinkal-liota koskevia puutteita.  Tehdyissä selvityksessä on inventoitu kaava-aluetta eikä sieltä ole löytynyt luonnonsuojelulain tai vesilain mukaan suojeltuja luontotyyppejä tai pienvesiä. Luontoselvityksessä ei todettu uhan-alaisia lajeja tai niille sopivia elinympäristöjä. Loppukesällä 2011 kaava-alueella tehtyjen lisäselvitysten mukaan Helsingin kaupun-gin luontotietojärjestelmään kootussa aineistossa ei ollut merkittä-viä Stansvikinkalliota koskevia puutteita.  Kaava-alueelta on sittemmin löytynyt lahokaviosammalen kasvu-paikka. Lahokaviosammal kasvaa lahopuulla, tavallisimmin kuu-sella, ja on vaatelias kasvupaikan pienilmaston suhteen. Lahoka-viosammal on erityisesti suojeltava laji ja luontodirektiivin liitteen II laji sekä uhanalaisuusluokaltaan äärimmäisen uhanalainen. Sen kasvupaikkoja ei saa hävittää eikä heikentää. Löytö perustuu tuo-reeseen, vuonna 2017 valmistuvaan koko Helsingin aluetta kos-kevaan inventointiin. Lajin löytäminen vaatii erityisosaamista eikä ilmennä aiempaa puutteellista selvittämistä. Lahokaviosammalen kasvupaikkojen tunnistamisessa Helsinki on toiminut päinvastoin edelläkävijänä.  Stansvikin alueella on tehty lepakkokartoitus vuonna 2003 koko Helsinkiä kattavan lepakkokartoituksen yhteydessä (Siivonen), jol-loin Tahvonlahdenniemi luokiteltiin lepakoille tärkeäksi alueeksi. Vuonna 2013 Stansvikin kyläyhdistys teetti lepakkokartoituksen 
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Stansvikin kartanon, Vanhakylän, Uusikylän ja Kaivoshuvilan alu-eelta (Wermundsen). Vuonna 2014 päivitettiin koko Helsinkiä kat-tava lepakkokartoitus ja kertyneiden tietojen perusteella rajattiin luontotietojärjestelmään nykyinen lepakoille tärkeän alueen. Vuo-sina 2014–2016 Kaivoshuvilassa asustavaa lepakkoyhdyskuntaa seurattiin ja osa lähialueista kartoitettiin (BatHouse).  Kaavaehdotuksesta on pyydetty asiantuntijalausunto asemakaa-van toteuttamisen vaikutuksista lepakoiden elinoloihin (14.10.2016, BatHouse). Vuoden 2017 aikana teetettiin lepakkoselvitys koko Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan alueelta (mukaan lukien Stansvikinkallion asemakaava-alue) sekä maankäyttösuunnitel-man alueelta (BatHouse). Selvityksessä arvioitiin nykytilanteen kartoittamisen lisäksi tulevan rakentamisen vaikutuksia ja annettiin suosituksia lepakoiden huomioon ottamiseksi.  Selvitysten mukaan Stansvikinkallion eteläosan alueella saalistaa ainakin kaksi eri lepakkolajia. Kaava-alueen metsäiset etelä- ja itäosat ovat osa lepakoiden siirtymäreittejä. Vuoden 2017 selvityk-sen mukaan tärkeimmät saalistusalueet sijaitsevat kaava-alueen ulkopuolella Tahvonlahden pohjukassa, Vanhakylän kesämaja-alueelle johtavan kannaksen ympäristössä, Vanhakylän kesä-maja-alueen pohjoisosassa sekä kaava-alueen eteläpuolella ole-valla metsäisellä rantavyöhykkeellä. Näillä alueilla saalistaa aina-kin neljä lepakkolajia. Näillä alueilla on lainvoimaiset asemakaa-vat, jossa alueet on merkitty virkistysalueiksi (VL- ja VL/s).   EU:n luontodirektiivin liitteen mukaiset suojeltavat lisääntymis- ja levähdyspaikat eivät sijaitse Stansvikinkallion asemakaava-alu-eella. Suomi liittyi Euroopan lepakoiden suojelusopimukseen (EU-ROBATS) vuonna 1999 (Valtionsopimus 104/1999). Sopimuksen mukaan jäsenmaiden tulee pyrkiä säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita ja siirtymäreittejä. Nämä ruokailu- eli saalistusalu-eet eivät kuitenkaan ole luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja.   Asemakaava-alueen eteläpuolelle sijoittuva metsäinen vyöhyke ui-marantoineen sisältyy alueelle vuonna 2011 laadittuun Rannat, puisto ja palvelukorttelin asemakaavaan (nro 12080), joka on tullut voimaan 23.11.2012. Asemakaavassa rannan ympäristöarvot on huomioitu ympäristöä ja puustoa säilyttävillä kaavamääräyksillä. Alue on sopivaa ympäristöä sekä viiksisiippalajeille että pohjanle-pakolle. Selvitysten mukaan alue on viiksisiippojen ja pohjanlepa-kon tärkeää saalistusaluetta ja vedenpuoleinen ranta-alue vesisii-pan saalistusaluetta. Metsäalue säilyy luonnontilassa, joten sen arvo lepakoille pääosin säilyy. Ulkoilupolun rakentaminen alueelle ei heikennä alueen arvoa lepakoille.   Suunnittelualueen itäpuolella sijaitseva Stansvikin kartanoalue on ainutlaatuisen hyvin säilynyt maisemakokonaisuus, jossa on hoide-
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tun kulttuuriympäristön lisäksi monipuolinen ja arvokas luonto. Alu-een lajirikkaan kasvillisuuden lisäksi sen eläinlajistossa on suojelun piiriin kuuluvia lajeja kuten lepakoita ja Tahvonlahden pohjukassa viitasammakoita (kuulohavainto 26.4.2014). Stansvikin ympäristö-arvot on tunnistettu ja niitä vaalitaan kartanoalueelle laaditulla suo-jelukaavalla, (Stansvikin asemakaava nro 11960).  Stansvikinkallion luontoarvoista ja maankäytön muutoksen vaiku-tuksista niihin on laadittu erillinen kooste, joka on asemakaava-selostuksen liitteenä. 
Kaavaratkaisu 

 Rakentaminen on sovitettu luonnonympäristöön ja haastavaan maastoon. Katulinjauksissa on pyritty mukailemaan olemassa ole-via korkoja, jotta massiivisilta kallioleikkauksilta ja mittavilta lou-hintatöiltä vältyttäisi.   Kaava-alueen viheralueista on laadittu yleissuunnitelma. Metsäi-nen kalliolaki on säilytetty virkistysalueena, jota kiertävät reitit ja muut tarvittavat rakenteet toteutetaan louhintoja välttäen maas-toon sovittaen.  Asemakaavassa muutamia huomionarvoisia ympäristökohteita, kuten hienoja kallioita ja siirtolohkare, säilytetään osana uutta kaupunkirakennetta.  Korttelin 49340 rakennukset on sijoitettu alueelta löydetystä laho-kaviosammal esiintymästä noin kahdenkymmenenviiden metrin päähän niin, että kortteli voidaan vielä luontevasti rakentaa säily-vän siirtolohkareen ympärille louhimatta kallioita. Säilyvä metsä on merkitty lähivirkistysalueeksi, jonka lahopuujatkumo tulee tur-vata. Kaava-alueen itäpuolen viheralue säilyy luonnontilaisena yh-dessä tämän kaava-alueen itäpuoleisten viheralueiden kanssa muodostaen yhtenäisen metsikön. Lahokaviosammal esiintymä sijaitsee nykyisin vain muutaman metrin päässä metsään muo-dostuneista ulkoilupoluista. Uudet rakennetut polkuverkostot oh-jaavat kulkua viheralueilla ja vähentävät luonnontilaisen metsän-pohjan kulumista.  Itä- ja eteläosan kortteleissa on määrätty säilytettäväksi olevaa puustoa. Korttelin 49340 pihalle jäävä maisemallisesti arvokas kalliomuodostelma on määrätty säilytettäväksi. Asemakaavassa on lisäksi annettu määräys tonttien ympäristön säilyttämiseksi: puita ja avokalliota rakennusalojen ja katualueiden ulkopuolella ei saa vahingoittaa.   Kaavassa on lepakoita koskeva määräys, joka koskee valaistuk-sen suuntaamista ja rajoittamista etelä- ja itäosan kortteleissa ja katualueilla. 
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 Ekologinen kestävyys  
Lähtökohdat  
 Kaavamuutosalue sijaitsee erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien varrella. Kaava-alueen viereisillä kaduilla on raitiotieyhteys kes-kustaan ja Laajasaloon sekä bussiyhteys Herttoniemeen.  
Kaavaratkaisu 
 Alueella sovelletaan Helsingin viherkerrointa työkaluna riittävän vihertehokkuuden ja urbaanin resilienssin määrittelemiseksi. Itä-osan kortteleissa on määrätty olevaa puustoa sekä kallioita säily-tettäväksi.   Viherkerroin on suhdeluku tontin painotetun viherpinta-alan ja ton-tin kokonaispinta-alan välillä. Painotettu viherpinta-ala koostuu erilaisten viherkerroinelementtien (esim. nurmi, viherkatto, istutet-tava puu) yhteenlasketuista painotetuista pinta-aloista. Lasken-nassa käytettävät elementtien painotukset on määritelty ekologi-suuden, toiminnallisuuden, maisema-arvon ja kunnossapidon nä-kökulmasta, huomioiden kaupungin maankäytön asiantuntijoiden näkemykset.  Suojelukohteet 
Lähtökohdat  
 Alueella ei ole suojelukohteita. Kaava-alueen koilliskulma ulottuu noin 0,5 ha valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriym-päristön (RKY) ja maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön alueelle (Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutus).   
Kaavaratkaisu  
 Rakentamisen raja suhteessa Stansvikin kartanoalueeseen on määritelty perustuen alueesta laadittuihin selvityksiin, Kruunuvuo-renrannan osayleiskaavan kokonaisratkaisuun ja kulttuurihistorial-lisiin näkökohtiin. Kulttuurihistoriallisesti arvokas kartanopuistoko-konaisuus rajautuu lännessä sinne johtavaan hiekkatiehen ja sitä seurailevaan kiviaitaan. Asutuksen ja kartanon väliin jäävä met-säinen rinne rajaa asumisen ja kartanopuiston selkeästi omiksi kokonaisuuksikseen.   
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Stansvikinkallion asemakaavan noin 0,5 ha:n RKY alueen ylittä-västä osuudesta noin puolet on lähivirkistysaluetta. Stansvikinkar-tanon alueen kehittäminen ja rakennetun ympäristön kulttuuriarvot ovat huomioitu alueelle laaditussa lainvoimaisessa asemakaa-vassa (Stansvikin asemakaava nro 11960).  Yhdyskuntatekninen huolto 
Lähtökohdat  
 Alueen pohjoisreunassa on entisen öljysataman toimintoja palvel-leita yhdyskuntateknisen huollon verkostoja sekä Koirasaarentien linjausta noudattavaa äskettäin rakennettua kunnallistekniikkaa. Stansvikin kartanoalueen 20 kV:n ilmajohto on alueen koillisnur-kassa 
Kaavaratkaisu 
 Kaava-alueelle rakennetaan yhdyskuntateknisen huollon verkos-tot. Kaikkien kortteleiden tulee liittyä alueelliseen jätteiden putki-keräysjärjestelmään. Kaava mahdollistaa runkovesijohdon raken-tamisen välille Gunillankallio-Stansvik-Stansvikinkallio. Kaavassa on et-merkintä jakelumuuntamon rakentamiseksi.  Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kunnostaminen 
Lähtökohdat  
 Maan pinnassa ja rakenteiden perustamissyvyydessä alue on lä-hes kauttaaltaan avokallioaluetta, jota paikoin peittää ohut kitka-maakerros. Maaperä on geotekniseltä rakennettavuudeltaan pää-osin hyvää.   Asemakaava-alueen luoteisosassa on aiemmin toiminut öljytuot-teita pakkaava yritys ja alueen lounaisosa on kuulunut voiteluai-netehtaan entiseen alueeseen. Asemakaava-alueen pohjois-osassa, Koirasaarentien entisen linjauksen eteläreunaa on kulke-nut öljyhuoltotoimintojen vaikutuspiirissä ollut Tahvonlahden oja. Öljyhuoltotoiminnot on alueelta lopetettu ja niiden rakenteet, myös maanalaiset putkilinjat ja betonirakenteet, on purettu.   Öljyhuoltoalueiden ja ojan maaperässä ja paikoin kallionraoissa havaittu pilaantuneisuus on puhdistettu vaiheittain toimintojen lo-pettamisen myötä. Etenkin entiseen voiteluainetehtaan alueella on ollut runsaasti louhetäyttöä, josta kunnostuksen aikana on poistettu selvästi öljyyntyneet kappaleet. Osa puhtaaksi todetusta louheesta on käytetty alueen kaivantojen täyttämiseen. Sekä voi-teluainetehtaan alueella että pakkaamon alueella havaittiin öljyisiä 
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kallionuomia, joista voiteluainetehtaan alueella olevasta uomasta ei täysin saatu öljyisyyttä poistettua.  Puhdistamiselle ilmoituspäätöksissä asetetut tavoitteet on ympä-ristökeskuksen loppuraporteista antamien lausuntojen perustella saavutettu. Alueen tuleva käyttö asuin- ja virkistysalueena on ollut puhdistamisen tavoitteita ohjaava tekijä.  
Kaavaratkaisu 
 Alueen maaperä on kunnostettu. Koska alueella on ollut öljy-pilaantuneisuutta, joka vähäisessä määrin on todettu myös kallion raoissa, on jatkosuunnittelun yhteydessä syytä tarkistaa kunnos-tustilanne yksityiskohtaisemmin rakennushankkeiden alueilla. Mi-käli öljyyntymistä epäillään tai havaitaan jatkosuunnittelun tai ra-kentamisen yhteydessä, on otettava yhteys Helsingin kaupungin ympäristökeskukseen.   Maaperän kaavan osoittamaan käyttötarkoitukseen soveltuvuu-den ja mahdollisen pilaantuneen maa-aineksen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi kaavassa on annettu määräys: Alueen maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaantunut maaperä on kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.   Ympäristöhäiriöt  
Lähtökohdat  
 Öljynhuoltoalueella suoritetut melumittaukset osoittavat, että suunnittelualueella on nykyisin Helsingin mittakaavassa hyvin hil-jaista. Santahaminassa suoritettavien ammuntojen ja räjäytysten ääni on ajoittain kuultavissa Kruunuvuorenrannassa. Äänen voi-makkuus riippuu mm. äänilähteestä ja sääolosuhteista.   Alue sijaitsee meren äärellä kaukana suurista liikenneväylistä, jo-ten alueen ilmanlaatu on pääkaupunkiseudulla sijaitsevaksi alu-eeksi hyvä.  
Kaavaratkaisu  
 Päiväaikana Koirasaarentiellä ja Haakoninlahdenkadulla kulkeva auto- ja raitiovaunuliikenne tulevat aiheuttamaan suurimman julki-sivuille kohdistuvan melun. Haakoninlahdenkadun ennustettu lii-kennemäärä on noin 5 500 ajoneuvoa / vrk ja Koirasaarentien en-nustettu liikennemäärä on noin 12 000 ajoneuvoa / vrk. Muiden kaava-alueen katujen liikenne on huomattavasti vähäisempää.  Raideliikenteen tärinän ja runkoäänen vaimennus tulee voimassa olevan Koirasaarentien asemakaavan mukaan toteuttaa siten, 
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että tavoitteena pidettäviä äänenpaineen enimmäistasoja ei yli-tetä. Samaa periaatetta tullaan noudattamaan Haakoninlahdenka-dulla.  Raitiotielinjan varrella kaavassa on rakennusten kadun puoleisilta ulkovaipoilta edellytetty Koirasaarentiellä 36 dB ja Haakoninlah-denkadulla 32 dB äänitasoeroa. Asuinrakennusten korttelipihat ovat rakennusten muodostamassa melukatveessa. Koirasaaren-tien ja Haakoninlahdenkadun puoleiset parvekkeet tulee lasittaa siten, että ulkomelun ohjearvot saavutetaan.  Koirasaarentien ja Haakoninlahdenkadun varren rakennukset tu-lee varustaa koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jonka tu-loilman sisäänoton tulee olla kattotasolla ja sisäpihan puolella.  Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka 
Kaavaratkaisu 
 Korttelien pelastustiejärjestelyt tulee suunnitella kokonaisuutena. Alueelle on merkitty istutettavia puurivejä. Pelastusteiden ja pe-lastusautojen nostopaikkojen sijoituksessa on huomioitava istutet-tavien puiden sijainti. Kadulle ja muille yleisille alueille sijoitetta-vien nostopaikkojen sijainnista tulee sopia asianomaisten viran-omaisten kanssa.   Koirasaarentien ja Haakoninlahdenkadun varren kortteleissa pe-lastautuminen voidaan toteuttaa sijoittamalla pelastustiet ja niiden vaatimat nostopaikat kadulle sekä korttelin sisäpihoille. Pihakan-nen kansirakenteiden kantavuutta määritettäessä on huomioitava pelastustoiminnan vaatimukset ja istutuksiin tarvittavan kasvu-alustan paksuus ja paino. Nostopaikkojen sijoituksessa kaduille, joilla kulkee raitiovaunu, tulee huomioida riittävä etäisyys raitio-vaunujen ajolangoista ja niiden kannatuksista. Kortteleissa 49337 ja 49338 Haakoninlahdenkadun puoleiset nostopaikat sijoittuvat osittain tontin puolelle.  Stansvikinkallion puistoon rajautuvien kortteleiden pelastautumi-sen suunnittelussa tulee huomioida, että pihoille ei saa rakentaa pelastusteitä. Korttelit sijoittuvat haastavaan maastoon, jossa tar-koitus on välttää puistossa olevien kallioiden louhintaan. Puistoon ei sallita pelastusteitä. Sisäpihalle avautuvien asuntojen pelastau-tuminen tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa. Katualueille avautuvat asunnot voidaan pelastaa katualueilta.  Eteläosan kortteleissa pelastautuminen voidaan toteuttaa sijoitta-malla pelastustiet ja niiden vaatimat nostopaikat kadulle sekä tar-vittaessa korttelin pihoille.  
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Palokunnan toimintaedellytyksiin, poistumisjärjestelyihin ja palo-turvallisuuteen tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää huomiota. Pe-lastusteiden periaatesuunnitelma on selostuksen liitteenä.  Nimistö  Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 18.11.2015 esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:  Kaivoskallionpolku–Gruvbergsstigen (jalankulku- ja pyöräily-yh-teys), Katinpaadenpolku–Katthällsstigen (jalankulku- ja pyöräily-yhteys), Stansvikinkallio–Stansviksberget (puisto), Stansvikinkalli-onkatu–Stansviksbergsgatan (katuaukio/jalankulkuyhteys), Stans-vikinkallionkuja–Stansviksbergsgränden (katu), Stansvikinkallion-polku–Stansviksbergsstigen (jalankulku- ja pyöräily-yhteys), Thel-ninginpolku–Thelningsstigen (jalankulku- ja pyöräily-yhteys), Va-risluodonkatu–Kråkholmsgatan (katu), Villbergskanpolku–Vill-bergskans stig (jalankulku- ja pyöräily-yhteys), Stansvikinkallio–Stansviksberget (suunnittelualue).  Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 16.11.2016 esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:  Katinpaadenkuja/Katthällsgränden (pihakatu)   Vaikutukset  
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
 Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia (09/2016, Alv 0 %) seuraavasti:  Esirakentaminen  7 milj. euroa Katualueet   5 milj. euroa Virkistysalueet  1 milj. euroa Yhteensä   13 milj. euroa  Esirakentamisen kustannusarvio pitää sisällään tarvittavat yleis-ten alueiden ja tonttien kaivu-, louhinta- ja täyttökustannukset. Suurimmat esirakentamiskustannukset aiheutuvat louhinnasta. Kustannuslaskennan osalta louhinta on arvioitu tehtävän alue-louhintana. Katualueiden sekä virkistysalueiden esirakentamis- ja pohjarakennuskustannukset sisältyvät esirakentamisen kustan-nuksiin.  Kaava-alueen katujen sekä aukioiden töistä on arvioitu aiheutu-van kustannuksia noin 5 miljoonaa euroa.  
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Virkistysalueiden toteuttamisesta on arvioitu aiheutuvan kustan-nuksia noin 1 miljoonaa euroa.   Uutta kaavoitettavaa kerrosalaa kohden kustannuksia aiheutuu noin 150 €/k-m2.  Uudesta kaavoitettavasta kerrosalasta kaupungille on arvioitu ker-tyvän tonttien rakennusoikeuden myymisestä sekä vuokraami-sesta noin 50 - 55 miljoonaa euroa.   Tonttitalous  Alueen maaperä mahdollistaa rakennusten sekä pysäköintiratkai-sujen perustamisen pääosin kallio- tai maanvaraisesti. Lisäksi suuri tonttitehokkuus AK- kortteleissa sekä rakennusten järkevä massoittelu luovat kaavasta kaupungille edullisen.   Rakennusten perustuskustannukset ovat noin 50–150 euroa/k-m2 sekä pysäköintikansien perustuskustannukset ovat keskimäärin noin 50 euroa/k-m2.  Pysäköinti järjestetään pääosin tonteilla rakenteellisesti pihakan-nen alla sekä autotalleilla. Voidaan todeta, että pysäköinti on ta-loudellisesti tarkoituksenmukainen.  Asemakaava luo edellytykset toteuttaa AM-ohjelman mukaista asuntotuotantoa. Kaava mahdollistaa monipuolisen asuntotuotan-non; yhtäältä vapaarahoitteisen, toisaalta tuetun asuntotuotannon. Edulliset perustamismahdollisuudet edistävät kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiä. Kaavaa voidaan pitää taloudelli-sesti kannattavana.  
Muut kustannukset 

 Uuden rakentamisen tarvitseman vesihuoltoverkoston rakentamis-kustannuksiksi on arvioitu noin 3 miljoonaa euroa. Energiahuolto-verkon rakentamiskustannukset ovat noin 3 miljoonaa euroa.   Yhdyskuntateknisen huollon verkostojen kustannuksista vastaa-vat verkon haltijat ja kustannukset peritään alueen tulevilta käyttä-jiltä liittymis- ja käyttömaksuina. 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun  ympäristöön  

 Kaava-alue on osa Kruunuvuorenrantaan rakentuvaa 13 500 asukkaan uutta asuinaluetta. Asemakaava tarjoaa asuntoja noin 2 000 uudelle asukkaalle lähellä luontoa ja hyvien joukkoliiken-neyhteyksien äärellä. Kruunuvuorenrannan rakentaminen jatkaa 
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kaupungin laajentumista itään ja jatkaa osaltaan Kruunuvuorense-län ympäristössä tapahtuvaa maisemallista muutosta.   Kortteleiden perusrakenne jatkaa Kruunuvuorenrannan länsi-osissa jo kaavoitettujen alueiden kaupunkikuvallisia periaatteita. Kruunuvuorenrannan suunnitteluperiaatteita noudattaen korkein kalliolaki jätetään rakentamatta ja osoitetaan puistoksi. Rantoja kohden rakennusten korkeudet madaltuvat mahdollistaen näky-miä alueelta merelle ja toisaalta huomioiden näkymät Stansvikin kartanoalueelta ja mereltä kohti rakennettua ympäristöä. Kanta-kaupungin suunnasta Stansvikinkallion rakentaminen jää rantaan kaavoitettujen alueiden taakse. Rakentamisen vaikutukset suur-maisemassa eivät ole huomattavia.  Stansvikinkallion kaava-alueella sijaitseva Uusikylän kesämaja-alue muuttuu asemakaavan toteuttamisen myötä osaksi rakennet-tua kaupunkiympäristöä. Maankäytön muutoksen vuoksi kaikille majoille on Stansvikin asemakaavassa mahdollistettu korvaavat paikat Tahvonlahden länsirannalle sijaitsevaan Vanhakylään.  Vaikutukset luontoon ja maisemaan   Alueellisesti muutokset kaupunkikuvassa ja maisemassa ovat merkittävämpiä. Pohjoisosan teollisuuskäyttöön muutetusta ru-josta kalliomaisemasta tulee rakennettua kaupunkiympäristöä. Eteläosissa nykyinen metsä muuttuu osin asuinkortteleiksi ja kalli-oita joudutaan rakentamisen myötä louhimaan. Katulinjaukset ja rakentaminen on pyritty sijoittamaan maastoon siten, että louhin-tatarve olisi mahdollisimman vähäinen. Kallioselänteen korkein alue jää virkistysalueeksi, jossa luonnonympäristö säilyy. Raken-nettavilla alueilla maiseman ja lähiympäristön muutos on kuitenkin varsin ilmeinen ja vaikutuksiltaan huomattava.   Stansvikinkallion asuinalue sijoittuu Kruunuvuorenrannan asuin-alueen ja Stansvikin kulttuurihistoriallisesti merkittävän kartano-alueen väliin. Itäosan kortteleissa, jotka liittyvät Stansvikin alueen viheralueisiin, ei ole kansipihoja. Kortteleiden nelikerroksisten ra-kennuksien massoittelun avautuminen itään yhdessä pihoilla säi-lyvien puiden kanssa sopeuttaa rakentamisen liittymistä viheralu-eeseen.  Lahokaviosammal esiintymä sijaitsee nykyisin vain muutaman metrin päässä metsään muodostuneista ulkoilupoluista. Uudet ra-kennetut polkuverkostot ohjaavat kulkua viheralueilla ja vähentä-vät luonnontilaisen metsänpohjan kulumista.  Kaava-alueen eteläosan rakentaminen vaikuttaa lepakoihin (erityi-sesti viiksisiippalajeihin) heikentäen niiden elinmahdollisuuksia alueella. Vuoden 2017 selvityksen mukaan tärkeimmät saalistus-
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alueet sijaitsevat kuitenkin kaava-alueen ulkopuolella Tahvonlah-den pohjukassa, Vanhakylän kesämaja-alueelle johtavan kannak-sen ympäristössä, Vanhakylän kesämaja-alueen pohjoisosassa sekä kaava-alueen eteläpuolella olevalla metsäisellä rantavyöhyk-keellä. Alueilla on lainvoimaiset asemakaavat, jossa alueet on merkitty VL- ja VL/s-alueiksi. Lepakoiden kannalta on tärkeää, että jatkossakin nämä alueet ovat yhteydessä metsä- ja viheralu-eiden kautta.  Vuoden 2017 selvityksen mukaan katu- ja ulkoilupolkujen valaisin-ten päällä olo ajan rajoittamisella kesäkuukausina on merkittävä vaikutus lepakoiden elinmahdollisuuksiin alueilla. Kaavassa on le-pakoita koskeva määräys, joka koskee valaistuksen suuntaamista ja rajoittamista etelä- ja itäosan kortteleissa ja katualueilla. Pääosa viheralueille tulevista poluista voidaan toteuttaa valaisematta. Rei-teillä, jotka tulee valaista, voidaan valaistus esimerkiksi toteuttaa matalilla liiketunnistimilla varustetuilla pollareilla. Katujen ja polku-jen valaiseminen talviaikaan ei vaikuta lepakoihin. Lepakoille sopi-vat saalistusalueet ja siirtymäreitit voivat olla samalla asukkaiden virkistysalueita.  Kaavan toteutumisen vaikutuksista alueen luontoarvoihin on koos-tettu erilliset luontokohdekortit, jotka ovat asemakaavan selostuk-sen liitteenä.  
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

 Alueen liikennemäärä tulee olemaan noin 1500–2000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kaupallinen keskus, koulu ja urheilupuisto aiheut-tavat alueelle vähäisessä määrin raskasta liikennettä. Alue liite-tään Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmään, joten huoltoliikennettä on normaalia vähemmän.  Kaava luo edellytykset korkeatasoisten teknisen huollon palvelui-den toteuttamiselle alueelle. 
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön  

 Koko Kruunuvuorenrannan rakentamisen myötä suljettu teolli-suusalue muuttuu osaksi kaupunkia ja alueen rannat ja uudet vir-kistysalueet avaavat alueen kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. Alue tarjoaa uusille asukkaille merellisen asuinympäristön, joka liittyy laajoihin viheralueisiin. Lähipalvelut (koulu, päiväkoti, liikun-tahalli ja kaupalliset palvelut) tulevat sijoittumaan välittömästi alu-een länsipuolelle. Etäpuolelle sijoittuu korkeatasoinen uimaranta joka palvelee laajaa aluetta. Asemakaava-alueen läpi on osoitettu luontevat reitit rakennetusta ympäristöstä viher- ja virkistysalueille sekä palveluihin ja joukkoliikenteen pysäkeille.  
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Rakentamisen raja kulkee 50–100 metrin etäisyydellä Stansvikin-tielle ja näkyy osittain puuston takaa Stansvikintielle kohdissa, missä on harvempaa puustoa ja rakentaminen on lähempänä ka-tua. Tammikujanteen kohdalla, mistä varsinainen Stansvikin kar-tanopuisto alkaa, rakentaminen kääntyy poispäin kartanopuis-tosta. Tammikuja, joka haarautuu Stansvikintieltä itään, johtaa kartanon päärakennukselle. Päärakennuksen edustan itärinne merenrantoineen on kartanon ja kartanopuiston ydinaluetta. Nie-men harjanteen länsirinteellä on kartanon talousrakennuksia, 1960- luvulla rakennettu ravintola ja talonmiehen asuinrakennus. Kartanon länsirinteen talouspihapuolen ja rakennettavan Stansvi-kinkallion alueen väliin jää metsäinen vyöhyke, jossa kasvaa ko-meita mäntyjä ja tammia. Tämä olemassa oleva metsävyöhyke muodostaa luontevan reunan Stansvikinkallion uuden rakentami-sen ja kartanoalueen välille.   Stansvikinkallion asemakaavan toteuttaminen ei vaikuta Stansvi-kin kartanoalueen ympäristöön, sen kulttuurisiin arvoihin ja maise-makokonaisuuteen häiritsevästi. Lähimmät asuinrakennukset ovat yli 260 metrin etäisyydellä kartanon päärakennuksesta.  Stansvikin kartanoalueen lähelle tuleva uusi asuinalue mahdollis-taa kartanoalueen luontevan virkistyskäytön ja sitä kautta myös uuden perinteen muodostumisen.  
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 

 Kaava-alue sijaitsee erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien var-rella. Stansvikinkadun katupuilla on miellyttävän katutilan ja suo-jaisan pienilmaston muodostamisen lisäksi viilentävä vaikutus.  Asemakaava edellyttää, että jatkosuunnittelussa viherkerroinme-netelmää sovelletaan siten, että korttelin vihertehokkuus noudat-taa Helsingin viherkerroinmenetelmässä asetettua tavoitetasoa.  Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,  eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,  sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin  Suunnitelma luo edellytykset viihtyisälle ja terveelliselle ympäris-tölle. Rankkasateiden aiheuttamiin tulviin on varauduttu suunnitte-lemalla alueellinen tasaus siten, että tulvavedet voidaan johtaa pintavaluntana katuja pitkin puistoalueille tai mereen. Hyvät jouk-koliikenneyhteydet helpottavat etenkin autottomien saapumista alueelle.   Kaava-alue ja sen lähiympäristö tarjoavat laajoja virkistysalueita, joissa ympäristömelu on jatkossakin Helsingin olosuhteisiin verrat-tuna huomattavan vähäistä. Alueella ajoittain kuultavissa oleva 
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Santahaminasta kantautuva ampumatoiminnan melu tai muu ta-vanomaisempi, esimerkiksi katuliikenteen aiheuttama ympäristö-melu, eivät hallitse alueen äänimaisemaa. Alueelle tulevan vähäi-sen liikennemäärän johdosta liikenteestä johtuvat ympäristöhäiriöt ovat hyvin vähäisiä.   Stansvikinkallion kaava-alueella sijaitseva Uusikylän kesämaja-alue muuttuu asemakaavan toteuttamisen myötä osaksi rakennet-tua kaupunkiympäristöä. Maankäytön muutoksen vuoksi kaikille majoille on Stansvikin asemakaavassa mahdollistettu korvaavat paikat Tahvonlahden länsirannalle sijaitsevaan Vanhakylään.  Kaava luo edellytykset melun, tärinän, runkoäänen, ilmanlaadun ja maaperän pilaantuneisuuden osalta ohje-, raja- ja suositusarvot täyttävälle sekä pelastusturvallisuuden osalta määräysten mukai-selle jatkosuunnittelulle ja tarjoaa uusille asukkaille erilaisia asun-totyyppejä sekä hallinta- että rahoitusmuodoltaan erilaisia asun-toja.   
TOTEUTUS  

 Rakentamisaikataulu  Asemakaava toteutuu osana Kruunuvuorenrannan aluerakenta-misprojektia. Kaava-alueen länsi- ja pohjoispuoleisten katualuei-den toteuttaminen on jo alkanut. Näiden katualueiden viereiset kerrostalokorttelit rakentuvat ensimmäisinä. Kruunuvuorenrannan koko alueen on arvioitu varmistuvan vuoteen 2030 mennessä.  Korttelikortit   Alueelle on laadittu toteuttamista ohjaavat korttelikortit, jotka ovat kaavaselostuksen liitteenä. Korttelikorttien tarkoituksena on ohjata rakennusten toteutussuunnittelua ja avata suunnittelijoille kaavan tavoitteita ja pääperiaatteita konkreettisin esimerkein.  
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  - Asemakaavaa koskevat seuraavat valtakunnallisten alueiden-käyttötavoitteiden (VAT) erityistavoitteet: 
- Alueiden käytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata 
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- Alueiden käytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatku-vuutta, turvallisuutta ja laatua. 
- Asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyi-hin, rankkasateisiin ja taajamatulviin 
- Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön 
- Alueidenkäytön suunnittelussa pilaantuneen maa-alueen puh-distustarve on selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan toteutta-mistoimiin 
- Alueiden käytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja 
- Alueiden käytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyk-siä. 
- Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologi-sesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luon-nonalueet siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota  Helsingin seudun erityiskysymykset:  
- riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueiden käytössä varmistettava tonttimaan riittävyys 
- alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia. 
- alueiden käytön suunnittelussa on turvattava väestön tarpei-den edellyttämät ylikunnalliseen virkistyskäyttöön soveltuvat riittävän laajat ja vetovoimaiset alueet ja niitä yhdistävän viher-alueverkoston jatkuvuus. 

 
Kruunuvuorenranta on yksi Helsingin merkittävimmistä asuntotuo-tantokohteista 2010-luvulla. Kaavan valmistelussa on painotettu erityisesti riittävän asuntotuotannon turvaamista ja siten joukkolii-kenteen toimintaedellytysten ja hyödyntämismahdollisuuksien pa-rantamista alueella. Kruunuvuorenranta yhdistetään suoraan kes-kustaan silloille rakennettavalla raitiotie-, pyöräily- ja jalankulkuyh-teydellä. Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen verkostot on turvattu suunnitelmissa. Lisäksi asiaa käsitellään selostuksen kohdassa Liikenne. 
 
Asemakaava ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden kanssa.  
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Maakuntakaava  Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-kuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta sekä osin virkistysaluetta. Asemakaava-alue vähäisiltä osin Stansvikin kartanoaluetta, joka on merkitty kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi.  Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on pääosin tiivistettävää taajamatoimintojen aluetta. Asemakaava-alueen koillisosa on noin 0,5 hehtaarin osuudelta Stansvikin kartanoaluetta, joka on mer-kitty kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi ja joka on valtakunnallisesti merkittävä (RKY 2009). Tästä 0,5 heh-taarin alueesta noin puolet jää lähivirkistysalueeksi.  Yleiskaava ja osayleiskaava  Yleiskaava 2002  Helsingin Yleiskaava 2002:ssa Kruunuvuorenranta on rajattu suunnittelualueeksi, joka kaavamääräyksen mukaan osoittaa maankäyttömuodot ja niiden väliset suhteet. Niiden sijainti ja ra-jaukset ratkaistaan yksityiskohtaisella kaavoituksella. Yleiskaa-vassa asemakaava-alueen länsiosa on merkitty kerrostaloval-taiseksi alueeksi asumiselle/toimitilalle sekä pientalovaltaiseksi alueeksi asumiselle. Osalla länsiosaa on voimassa Kruunuvuo-renrannan osayleiskaava. Itäinen osa kaava-alueesta on yleiskaa-vassa merkitty virkistysalueeksi ja kaupunkipuistoksi. Asema-kaava-alue on osittain Stansvikin kartanoympäristön kulttuurihis-toriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta. Asemakaavassa ja asemakaavan muutok-sessa rakentaminen ulottuu osittain yleiskaavassa merkityn virkis-tysalueen ja kaupunkipuiston alueelle. Vastaavasti muualla Kruu-nuvuorenrannan alueella on jo lainvoimaisissa asemakaavoissa jätetty yleiskaavassa rakentamiselle merkittyjä alueita lähivirkis-tysalueiksi.  Pientalojen rakentaminen Kruunuvuorenrantaan on ollut yksi yleiskaava 2002 tavoitteista. Tavoitteen toteutuminen laajassa mittakaavassa on ollut asemakaavojen taloudellista toteuttamis-kelpoisuutta ja kerrosalatavoitteita tarkasteltaessa haastavaa. Kruunusiltojen rakentaminen sekä Koirasaarentien ja Haakonin-lahdenkadun joukkoliikenneyhteydet puoltavat alueen tehokasta rakentamista. Kaavoituksessa on otettu huomioon myös Helsingin asuntotuotantotavoitteet ja kaupunginvaltuuston hyväksymä asu-misen- ja maankäytön ohjelma. Valtakunnalliset alueidenkäyttöta-voitteetkin edellyttävät, että merkittävä rakentaminen tulee sijoit-taa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Kaavoittamalla pientaloja ei voida taata tonttimaata myös tuettuun 
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asuntotuotantoon eikä saavuttaa Helsingin kasvun edellyttämää asuntojen määrää.   Yleiskaava 2002 on kaava-alueella pientalorakentamista koske-valta osalta vanhentunut, kun otetaan huomioon kaupungin muut asumista ohjaavat tavoitteet ja joukkoliikenneinvestointipäätökset. Asemakaava poikkeaa yleiskaava 2002:sta pientalorakentamisen osalta mutta sopeutuen sen kokonaisuuteen ja on muilta osin sen mukainen.  Uusi yleiskaava (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.10.2016)  Helsingin uudessa yleiskaavassa alue on kokonaisuudessaan asuntovaltaista aluetta A3. Aluetta kehitetään pääasiassa asumi-sen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä lähipalvelujen käyttöön. Korttelitehokkuus on pääasiassa 0,4–1,2. Perustellusti korttelikohteinen tehokkuus voi olla tätä suurempikin. Alueen pinta-alasta keskimäärin 60 % tai enemmän on korttelimaata. Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotuksessa korttelimaata on noin 55 % ja korttelitehokkuuksien keskiarvo on noin 1,4 (0,7–2,2). Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.   Kruunuvuorenrannan osayleiskaava  Kruunuvuorenrannan osayleiskaavassa Stansvikinnummen (ny-kyinen Stansvikinkallio) asemakaava-alue merkittiin lähes koko-naan asuinalueeksi (A). Kruunuvuorenrannan osayleiskaava hy-väksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2008. Osayleiskaavan hy-väksymispäätöksestä jätettiin yksitoista valitusta ja edelleen hal-linto-oikeuden päätöksestä neljä valitusta. Korkein hallinto-oikeus on 7.6.2011 tekemällään päätöksellä jättänyt voimaan hallinto-oi-keuden 12.3.2010 tekemän päätöksen kumota Helsingin kaupun-ginvaltuuston päätös siltä osin kuin se koskee öljysatama-alueen itäpuolelle osoitetun Stansvikinnummen (nykyinen Stansvikinkal-lio) asuntoaluetta (A). Päätöksessään hallinto-oikeus on todennut, että Stansvikinnummen (nykyisen Stansvikinkallion) A-alueen luonnosta ja luontoarvoista ei ollut kaavaselostuksessa tai sen liit-teissä tietoa. Kaupungin käytössä oleva tieto alueen luontoar-voista olisi tullut koota erilliseksi selvitykseksi, ja siinä olisi tullut arvioida alueen käyttötarkoituksen muuttamisen vaikutuksia luon-toarvoihin. Päätöksen perusteella Kruunuvuorenrannan osayleis-kaava ei ole voimassa pääosassa suunnittelualuetta vaan Yleis-kaava 2002. Osayleiskaava on voimassa kaava-alueen Haakonin-lahdenkadun viereisten kortteleiden osalla, joka on merkitty osayleiskaavassa keskustatoimintojen alueeksi sekä kerrostalo-valtaiseksi asuntoalueeksi, sekä vähäisiltä osin kaava-alueen ete-läreunassa, joka on merkitty osayleiskaavassa uimaranta-alu-eeksi. Uimaranta ja sen pohjoispuoleinen viheralue on suunniteltu 
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kokonaisuudessaan lainvoimaisen rannat, puisto ja palvelukorttelit asemakaavan alueelle.  Luontoselvityksiä on täydennetty asemakaavoituksen aikana ja ne on koottu erilliseksi asemakaavan liitteeksi.  Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupunkien pintakallioaluetta. Nyt laadittu asemakaava- ja asemakaavamuu-tosehdotus on maanalaisen yleiskaavan mukainen.  Asemakaavat  Pääosa alueesta on asemakaavoittamatonta. Alueen koillis-osassa on Stansvikintien liittymän kohdalla lainvoimainen Stansvi-kin asemakaava numero 11960, jossa alue on merkitty viheralu-eeksi. Alue on nykyisin tiepengertä, jolle rakennetaan osa Kaivos-kallionpolkua ja korttelin 49339 ajoyhteys.  Rakennusjärjestys  Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.  Kiinteistörekisteri   Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekis-teriin.  Muut suunnitelmat ja päätökset  Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavaluon-noksen 1.12.2015.  Pohjakartta   Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laatinut pohjakartan.  Maanomistus  Helsingin kaupunki omistaa koko kaava-alueen.  Muut lähtökohdat  Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.  
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SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET 
 Vireilletulo  Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2015 kaupungin aloitteesta.  Viranomaisyhteistyö  Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-raavien viranomaistahojen kanssa:   

 Helen Oy  
 Helen Sähköverkko Oy 
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
 Museovirasto 
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 
 kiinteistöviraston geotekninen osasto 
 kiinteistöviraston tonttiosasto 
 pelastuslaitos 
 rakennusvalvontavirasto 
 rakennusvirasto 
 ympäristökeskus 
 kaupunginmuseo 
 asuntotuotantotoimisto 
 kaupunginkanslia 
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston ja  luonnosaineiston nähtävilläolo   Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistu-mis- ja arviointisuunnitelma sekä alustavat suunnitteluperiaatteet (päivätty 18.5.2015).   Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2015 kaavoituskatsauk-sessa.  Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaa-van lähtökohtia ja tavoitteita esiteltiin Laajasalo-päivän yhtey-dessä pidetyssä asukastilaisuudessa 23.5.2015.  Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa 14.9.–2.10.2015. Kaavan valmistelija oli tavattavissa Laajasalon kirjas-tolla 21.9. ja 28.9.2015.  
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Viranomaisyhteistyö   Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyh-teistyötä Helsingin kaupunginkanslian (aluerakentaminen ja elin-keino-osasto), rakennusviraston, kiinteistöviraston, opetus- ja var-haiskasvatusviraston, liikuntaviraston, ympäristökeskuksen, kau-punginmuseon, liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL), asuntotuotanto-toimiston, rakennusvalvontaviraston sekä Helsingin seudun lii-kenne -kuntayhtymän (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalve-lut -kuntayhtymän (HSY) kanssa.  Viranomaisten kannanotot kohdistuivat Stansvikin kartanon RKY-alueen huomioimiseen suunnittelussa, rakentamisalueiden rajauk-siin, virkistysalueiden ja katujen mitoitukseen, virkistysreitteihin, lepakoihin ja niiden elinoloja säilyttäviin kaavamerkintöihin, maa-perän ominaisuuksiin ja sen puhtauteen, melu- ja tärinäselvityk-siin ja riittäviin melumääräyksiin, hulevesiin, viherkertoimen käyt-töön, uusituvan energiatuotannon mahdollistaviin kaavamääräyk-siin, joukkoliikenteen järjestelyihin, yhdyskuntateknisiin suunnitel-miin, pihakansien haasteisiin, liiketilojen määrään sekä yleisesti kaavamääräyksiin.  Kannanotot on otettu huomioon suunnittelussa.    Esitetyt mielipiteet  Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut kirjeitse 15 mielipidettä, joista 8 koski osallistumis- ja ar-viointisuunnitelmaa ja 7 asemakaavaa- ja asemakaavan muutos-luonnosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilai-suudessa ja puhelimitse.   Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet kohdis-tuivat erityisesti alueen luontoarvoihin ja kaavan niille aiheuttamiin vaikutuksiin ja niiden ehkäisemiseen sekä asemakaavan ja voi-massa olevan yleiskaavan ja maakuntakaavan suhteeseen. Li-säksi mielipiteet kohdistuivat yleiskaavan mukaiseen tavoitteiseen alueen pientalomaisesta rakentamisesta, yleisesti rakentamisen sijoittamiseen alueella ja sen tehokkuuteen, Uusikylän mökkiky-lään, virheellisiin lähtötietoihin, maankäytön muutoksen aiheutta-miin vaikutuksiin Stansvikin kartanon RKY- alueeseen, Kruunu-vuorenrannan virkistysalueiden riittävyyteen, kulkureitteihin, väes-tön ikärakenteen ja erityisryhmien huomioimiseen suunnittelussa, koulun sijaintiin ja säilytettävän rantametsän laajuuteen.  Asemakaavaluonnoksesta ja asemakaavan muutosluonnoksesta saadut mielipiteet kohdistuivat pääosin asemakaava- ja asema-kaavan muutosluonnoksen suhteeseen voimassa olevan yleis-kaavaan sekä maakuntakaavaan. Useissa mielipiteissä esitettiin, 
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että maankäytön muutos tulisi toteuttaa voimassa olevan yleis-kaavan rakentamisalueiden rajausten ja periaatteiden mukaisena. Useissa mielipiteissä vaadittiin Uusikylän kesämaja-alue säilyttä-mistä. Mielipiteissä vedottiin arvokkaan luontoalueen säilymisen puolesta ja todettiin kaavaluonnoksen luontoselvitysten ja toteut-tamisen aiheuttamien vaikutusten arviointien erityisesti luonnolle ja suojelluille lajeille olevan puutteellisia. Lisäksi mielipiteet koh-distuivat maankäytön muutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin Stans-vikin kartanon RKY-alueeseen, yleisesti rakentamisen laajuuteen, tehokkuuteen ja mittakaavaan, Kruunuvuorenrannan virkistysalu-eiden riittävyyteen, kulkureitteihin, katulinjauksiin ja Suomenlinnan suojavyöhykkeen huomioimiseen asemakaavoituksessa.   Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että raken-tamisen rajoja ja mittakaavaa on tarkennettu ja asemakaavan se-lostusta on täydennetty. Asemakaavaan on lisätty lepakoiden elin-oloja huomioiva määräys.   Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.  Ehdotusvaiheen viranomaisyhteistyö  Kaavan valmistelun yhteydessä on pidetty kaavan esittelyä ja kommentointia varten yhteistyökokouksia Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, rakennusviraston, rakennusval-vontaviraston, kiinteistöviraston, ympäristökeskuksen, pelastuslai-toksen ja kaupunginkanslian kanssa. Lisäksi asemakaavoituksen tueksi teetettiin konsulttityönä katuaukioiden ja viheralueiden yleissuunnitelma (Loci maisema-arkkitehdit Oy, 2016), jonka oh-jausryhmään kuului myös yhteistyöhenkilöt rakennusvirastosta.  Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet  Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen 1.12.2015 jatkosuunnittelun pohjaksi.   Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen alue on jaettu luonnos-vaiheen jälkeen kahteen osaan: Stansvikinkallion asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseksi ja Kruunuvuorenrannan kes-kuskorttelien asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseksi.  Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 10.2.–13.3.2017  Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupun-kisuunnittelulautakunnalle 24.1.2017 ja lautakunta päätti asettaa sen julkisesti nähtäville.   
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Muistutukset  Kaavaehdotuksesta tehtiin neljä muistutusta.   Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat pääosin ase-makaavaehdotuksen suhteeseen voimassa olevan yleiskaavaan sekä maakuntakaavaan. Useissa muistutuksissa esitettiin, että maankäytön muutos tulisi toteuttaa voimassa olevan yleiskaavan rakentamisalueiden rajausten ja periaatteiden mukaisena. Muistu-tuksissa vedottiin arvokkaan luontoalueen säilymisen puolesta ja todettiin kaavaehdotuksen luontoselvitysten ja toteutuksen vaiku-tusten arviointien erityisesti luonnolle ja suojelluille lajeille olevan puutteellisia. Lisäksi mielipiteet kohdistuivat maankäytön muutok-sen aiheuttamiin vaikutuksiin Stansvikin kartanon RKY-aluee-seen, yleisesti rakentamisen laajuuteen, tehokkuuteen ja mitta-kaavaan, Kruunuvuorenrannan virkistysalueiden riittävyyteen, kul-kureitteihin, katulinjauksiin ja Suomenlinnan suojavyöhykkeen huomioimiseen asemakaavoituksessa.  Viranomaisten lausunnot  Kaavaehdotuksesta saatiin kymmenen viranomaisten lausuntoa sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomau-tukset kohdistuivat puutteellisiin luontoselvityksiin, tonttien ajoyh-teyksiin, pelastukseen, Stansvikin RKY-alueeseen, korttelin 49341 rakennusaloihin, vesihuoltoa, asemakaavamääräyksiin koskien parvekelasitusta, viherkerrointa, autopaikkoja, maasto-kumpuja, teknistentilojen sijoitusta, yhteispihamääräystä, räys-täättömyyttä ja puiden säilyttämistä.   Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:  
 Helen Sähköverkko Oy 
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)  
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
 asuntotuotantotoimisto (ATT) 
 kiinteistölautakunta 
 pelastuslautakunta 
 yleisten töiden lautakunta 
 ympäristökeskus 
 kaupunginmuseo  Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen   Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-sesta saaduista muistutuksista, ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. 
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 Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.  Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset:  ELY-keskuksen lausunnon johdosta: 
 Parvekkeiden lasitusmääräystä on tarkistettu  Kiinteistölautakunnan lausunnon johdosta: 
 ah-pih määräys on lisätty kaikkiin AK-kortteleihin. 
 Viherkerroinmääräystä on täsmennetty.  Asuntotuotanto toimiston lausuntojen johdosta: 
 Kortteleiden 49337 ja 49338 ajoyhteyksiä ja massoittelua Stansvikinkallionkujan varrella on muutettu. 
 Teknisiä tiloja koskevaa asemakaavamääräystä on täs-mennetty.  Yleisten töiden lautakunnan lausunnon johdosta: 
 Katinpaadenkuja on muutettu likimääräiseksi yleiselle ja-lankululle ja pyöräilylle varatuksi alueen osaksi, joka on osa tonttia.  
 Korttelin 49341 rakennusaloja on tarkistettu. 
 Säilyviä puita koskevaa määräystä ja rajauksia on tarkis-tettu.  Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta: 
 Lahokaviosammalhavainnon takia korttelia 49340 on pie-nennetty ja massoittelua muutettu. Muu osa alueesta on merkitty viheralueeksi, jonka lahopuujatkumo tulee turvata.  
 Varisluodonkatua on kavennettu yhdellä metrillä, jonka seurauksena kaavarajaa on siirretty vastaavasti. 
 Kaavarajaa on laajennettu 87m2 Stansvikintien liittymän kohdalla, jotta korttelin 49339 ja Kaivoskallion polun järjes-telyt saadaan kokonaan samaan katualueeseen. Liitetty alue on Stansvikin asemakaavassa (11960) viheraluetta, joka liittyy kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen maisema-puistokokonaisuuteen. Alue on liitetyltä osin nykyistä tiepengertä.  
 Kortteleiden 49337–49339 rakennusaloja on muutettu vä-häisiltä osin ja kerrosalaa kasvatettu yhteensä 1 900 k-m2:llä.  
 Villbergskanpolku on muutettu katualueesta lähivirkistys-alueella kulkevaksi likimääräiseksi yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varatuksi alueen osaksi ja sen itäpään linjausta on tarkistettu. 
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 Liiketilojen pysäköintimitoitus on päivitetty kaupunkisuun-nittelulautakunnassa 28.2.2017 hyväksyttyjen ohjeiden mu-kaisiksi.  Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.  Aineistoon tehdyt täydennykset:  
 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-den osalta 
 kaavaselostusta on päivitetty lepakkoselvitysten ja lausuntojen ja jatkosuunnittelun johdosta tehtyjen muutoksien osalta 
 kaavaselostuksen liitteitä on päivitetty lausuntojen ja jatko-suunnittelun johdosta tehtyjen muutoksien osalta 
 kaavakartan nimiö on päivitetty.  Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvo-teltu asianomaisten tahojen kanssa.   Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle  Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 24.1.2017 päivätyn ja 21.11.2017 muutetun asemakaava- ja ase-makaavan muutosehdotuksen nro 12410 hyväksymistä.  Samalla kaupunkiympäristölautakunta totesi, että aiemmassa vai-heessa tehtyjen selvitysten jälkeen aava-alueelta on löytynyt laho-kaviosammalen kasvupaikka. Löytö perustuu tuoreeseen, vuonna 2017 valmistuvaan koko Helsingin aluetta koskevaan inventoin-tiin. Lajin löytäminen vaatii erityisosaamista eikä ilmennä aiempaa puutteellista selvittämistä. Voidaan todeta, että laajalla selvityk-sellä lahokaviosammalen kasvupaikkojen tunnistamisessa Hel-sinki on toiminut edelläkävijänä.   Lahokaviosammal kasvaa lahopuulla, tavallisimmin kuusella, ja on vaatelias kasvupaikan pienilmaston suhteen. Lahokaviosam-mal on erityisesti suojeltava laji ja luontodirektiivin liitteen II laji sekä uhanalaisuusluokaltaan äärimmäisen uhanalainen. Sen kas-vupaikkoja ei saa hävittää eikä heikentää.  Korttelin 49340 rakennukset on sijoitettu alueelta löydetystä laho-kaviosammalesiintymästä noin kahdenkymmenenviiden metrin päähän niin, että kortteli voidaan vielä luontevasti rakentaa säily-vän siirtolohkareen ympärille louhimatta kallioita. Säilyvä metsä on merkitty lähivirkistysalueeksi, jonka lahopuujatkumo tulee tur-vata. Kaava-alueen itäpuolen viheralue säilyy luonnontilaisena yh-dessä tämän kaava-alueen itäpuoleisten viheralueiden kanssa muodostaen yhtenäisen metsikön. Lahokaviosammalesiintymä 
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sijaitsee nykyisin vain muutaman metrin päässä metsään muo-dostuneista ulkoilupoluista. Uudet rakennetut polkuverkostot oh-jaavat kulkua viheralueilla ja vähentävät luonnontilaisen metsän-pohjan kulumista.  Käsittely:  Palautusehdotus: Mika Välipirtti: Esitän seuraavan palautusehdo-tuksen: Kaava palautetaan uudelleen nähtäväksi ja valmistelta-vaksi siten, että jatkotyöstössä selvitetään Stansvikinkallion ase-makaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12410 selostuksen 7.11.2017 päivätyn version kaava-alueen luontoselvitykset. Niistä Kruunuvuoren lepakkoselvitys 2017 (päivätty 27.10.2017) sekä Helsingin lahokaviosammalselvitys 2017 eivät ole olleet käytettä-vissä muistutusaikana 10.2.–13.3.2017. Molemmissa tutkimuk-sissa on asemakaavasuunnitelman arvioinnin kannalta olennaista uutta tietoa. Kannattaja: Silvia Modig  Asian käsittelyn jatkamisesta äänestettiin ennen keskustelun jat-kamista.  Vastaehdotus: Anni Sinnemäki: Esitän seuraavan vastaehdotuk-sen: Esitysehdotukseen lisätään kolme uutta seuraavan sisäl-töistä viimeistä kappaletta:  Samalla kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että aiemmassa vaiheessa tehtyjen selvitysten jälkeen aava-alueelta on löytynyt lahokaviosammalen kasvupaikka. Löytö perustuu tuoreeseen, vuonna 2017 valmistu vaan koko Helsingin aluetta koskevaan in-ventointiin. Lajin löytäminen vaatii erityisosaamista eikä ilmennä aiempaa puutteellista selvittämistä. Voidaan todeta, että laajalla selvityksellä lahokaviosammalen kasvupaikkojen tunnistamisessa Helsinki on toiminut edelläkävijänä.  Lahokaviosammal kasvaa lahopuulla, tavallisimmin kuusella, ja on vaatelias kasvupaikan pienilmaston suhteen. Lahokaviosam-mal on erityisesti suojeltava laji ja luontodirektiivin liitteen II laji sekä uhanalaisuusluokaltaan äärimmäisen uhanalainen. Sen kas-vupaikkoja ei saa hävittää eikä heikentää.  Korttelin 49340 rakennukset on sijoitettu alueelta löydetystä laho-kaviosammalesiintymästä noin kahdenkymmenenviiden metrin päähän niin, että kortteli voidaan vielä luontevasti rakentaa säily-vän siirtolohkareen ympärille louhimatta kallioita. Säilyvä metsä on merkitty lähivirkistysalueeksi, jonka lahopuujatkumo tulee tur-vata. Kaava-alueen itäpuolen viheralue säilyy luonnontilaisena yh-dessä tämän kaava-alueen itäpuoleisten viheralueiden kanssa muodostaen yhtenäisen metsikön. Lahokaviosammalesiintymä 
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sijaitsee nykyisin vain muutaman metrin päässä metsään muo-dostuneista ulkoilupoluista. Uudet rakennetut polkuverkostot oh-jaavat kulkua viheralueilla ja vähentävät luonnontilaisen metsän-pohjan kulumista. Kannattaja: Laura Rissanen  1 äänestys JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan EI-ehdotus: Mika Vähäpirtin palautusehdotuksen mukaisesti  Jaa-äänet: 11: Sirpa Asko-Seljavaara, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Jape Lovén, Tuo-mas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara Ei-äänet: 2: Silvia Modig, Mika Välipirtti  Kaupunkiympäristölautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11-2.  Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen.   Helsingissä 21.11.2017   Marja Piimies 
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KRUUNUVUORENRANTA
STANSVIKINNUMMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SUUNNITTELUPERIAATTEET

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan Stansvikinnummen asemakaavaa. Stansvikin-
nummi on viimeinen Kruunuvuorenrantaan asemakaavoitettavista osa-alueista.

Stansvikinnummelle suunnitellaan alueen ominaispiirteitä, luontoa, kallioita ja korkeuseroja hyö-
dyntäviä kerros- ja pientalokortteleita. Alueen keskelle suunnitellaan Kruunuvuorenrannan kau-
pallisten palveluiden keskus.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Stansvikinnummen suunnittelualuetta,
joka sijaitsee Laajasalossa (49. kaupunginosa) Kruunuvuorenrannan
osa-alueella.

Suunnittelualueen rajaus
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Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa
Stansvikinnummen rakentaminen osaksi uutta Kruunuvuorenrannan
kaupunginosaa.

Tarkemmin suunnittelun tavoitteita on kuvattu osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman kanssa nähtävillä olevissa Stansvikinnummen alustavis-
sa suunnitteluperiaatteissa.

Asemakaava-alue rajautuu pohjoisessa rakenteilla olevaan Koirasaa-
rentiehen ja lännessä uuteen Haakoninlahdenkatuun ja sen varren
asuinkortteleihin. Asemakaava-alueen itäpuolella on Stansvikin karta-
non metsäinen reuna-alue. Pääosa suunnittelualueesta on metsäistä
kalliomaastoa, joka rajautuu etelässä uimarannaksi muuttuvaan met-
säiseen rantavyöhykkeeseen.

Alueen lounais- ja luoteisosat ovat olleet öljysatama-aluetta, jossa on
sijainnut toimintaan liittyviä huolto-, varasto, toimisto- ja tehdasraken-
nuksia. Näiden alueiden ympäristöä on runsaasti muokattu öljysataman
tarpeisiin. Öljysataman toiminta Kruunuvuorenrannassa on loppunut ja
kaikki siihen liittyvät rakennukset ja rakenteet on alueelta purettu.
Suunnittelualueen kaakkoisosassa on pienistä kesämajoista koostuva
lomakylä.

Mitä alueelle suunnitellaan

Alue suunnitellaan liittyväksi luontevalla tavalla osaksi Kruunuvuoren-
rannan uutta kaupunginosaa. Alue suunnitellaan pääosin asuinalueek-
si.

Suunnittelualueen länsiosaan suunnitellaan Kruunuvuorenrannan kau-
pallisten palveluiden keskus, joka mitoitetaan Kruunuvuorenrannan tar-
peisiin kuitenkin Laajasalon palvelut huomioiden. Palvelukorttelin (kou-
lu ja päiväkoti) osalta asemakaavaan päivitetään uudet tilatarpeet ja
varmistetaan uusien katulinjausten vaikutukset sen toimivuuteen.

Koirasaarentien ja Haakoninlahdenkadun varren korttelit suunnitellaan
kerrostalovaltaisiksi ja niiden suunnittelussa tutkitaan myös pienimuo-
toisen toimitilarakentamisen edellytyksiä. Muilla alueilla pyritään ns. se-
kakortteleihin, joissa on monipuolisesti sekä kerrostaloja että pientaloja.
Rakentamisessa ja rakennusten massoittelussa kiinnitetään erityistä
huomiota rakennusten sopeutumiseen alueen haastaviin maasto-
olosuhteisiin ja herkkään ympäristöön.

Aluetta suunnitellaan noin 2 000 uudelle asukkaalle.
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Valmistelun eteneminen

Tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä esitellään
Stansvikinnummen suunnitteluperiaatteet.

Suunnitteluperiaatteiden ja saadun palautteen pohjalta alueelle laadi-
taan vuoden 2015 aikana asemakaavaluonnos. Luonnoksen nähtävil-
läolosta ilmoitetaan lehti-ilmoituksella, kirjeillä sekä viraston Internet-
sivuilla ja siitä on mahdollisuus esittää mielipiteensä.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään erillisin neuvotte-
luin.

Kaavaluonnoksen ja siitä saadun palautteen pohjalta alueesta valmis-
tellaan mahdollisesti muutamia erillisiä kaavaehdotuksia, jotka rajataan
tarkoituksenmukaisesti. Asemakaavaehdotusten julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella Helsingin sanomissa, Hufvuds-
tadsbladetissa, Metro lehdessä sekä verkkosivuilla
www.hel.fi/kaavakuulutukset. Tavoitteena on, että ensimmäinen kaa-
vaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2016
aikana ja että se olisi kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kä-
siteltävänä alkuvuodesta 2017.

Osallistuminen ja aineistot

Kaavan valmistelija on tavattavissa Laajasalon kirkossa lauantaina
23.5.2015 pidettävän Laajasalo-päivän yhteydessä klo 10–14.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja suunnitteluperiaatteet ovat esillä
18.5.–5.6.2015 seuraavissa paikoissa:
 Laajasalon kirjastossa, Koulutanhua 2
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13
 Verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

Kaupunkisuunnittelun tapahtumia ja kuulumisia voit seurata myös

verkkopalvelu: www.hel.fi/suunnitelmat
Twitter: www.twitter.com/ksvhelsinki
Facebook: www.facebook.com/helsinkisuunnittelee
Youtube: www.youtube.com/helsinkisuunnittelee
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Kaavan valmistelija on tavattavissa myös kaupunkisuunnitteluvirastos-
sa sopimuksen mukaan.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja suunnitteluperiaat-
teista pyydetään toimittamaan viimeistään 5.6.2015 kirjallisesti osoit-
teeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL
10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11–13), sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi, faksilla
(09) 655 783 tai suullisesti kaavan valmistelijalle.

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat alueen ja lähialueiden maanomis-
tajat, asukkaat ja yritykset sekä seuraavat seurat, yhdistykset ja asian-
tuntijaviranomaiset:

 Setynoil Oy
 Laajasalo–Degerö Seura ry, Laajasalotoimikunta, Laajasalon

Pienkiinteistöyhdistys ry, Hästnäs ry, Jyty Helsinki ry, Stansvikin
kyläyhdistys ry, Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ry, Hel-
singin luonnonsuojeluyhdistys ry, Helsingin pelastuslaitoksen
kesäkotiyhdistys ry

 Helsingin Yrittäjät
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Helen Oy,

Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
(HSL), Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Museovi-
rasto

 Asuntotuotantotoimisto (Att), Liikennelaitos-liikelaitos (HKL),
kaupunginmuseo, kiinteistövirasto, liikuntavirasto, opetusvirasto,
varhaiskasvatusvirasto, rakennusvalvontavirasto, rakennusvirasto,
ympäristökeskus ja pelastuslaitos

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä kaupunkisuunnitteluvirasto arvioi yh-
teistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia mm. yhdyskuntarakenteeseen, ihmisten elinolosuhteisiin, liiken-
teeseen, kaupunkikuvaan ja maisemaan sekä alueen luontoarvoihin.
Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät vaikutusten arvioinnit koskevat lii-
kenteen aiheuttamiin häiriöihin sekä maaperän pilaantuneisuutta.
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Kruunuvuorenrannan osa-yleiskaavan yhteydessä laadittuja selvityksiä
täydennetään ja päivitetään tarvittavilta osin. Lisäksi hyödynnetään
alueesta laadittuja muita selvityksiä ja tarvittaessa laaditaan uusia.

Vaikutusten arvioinnissa käytetään mm. suunnitelmaa havainnollista-
vaa materiaalia kuten pienoismallia ja havainnekuvia.

Suunnittelun lähtökohdat

Kaavamuutos on tullut vireille kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta.

Alueen omistaa Helsingin kaupunki.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi
asumiselle / toimitilalle. Itäinen osa suunnittelualueesta on merkitty vir-
kistysalueeksi ja kaupunkipuistoksi.

Kruunuvuorenrannan osa-yleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustos-
sa 10.12.2008. Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätettiin 11 va-
litusta ja edelleen hallinto-oikeuden päätöksestä neljä valitusta. Korkein
hallinto-oikeus on 7.6.2011 tekemällään päätöksellä jättänyt voimaan
hallinto-oikeuden 12.3.2010 tekemän päätöksen kumota Helsingin
kaupunginvaltuuston päätös siltä osin kuin se koskee öljysatama-
alueen itäpuolelle osoitetun Stansvikinnummen asuntoaluetta (A).

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Stansvikinnummen alueen (A)
luonnosta ja luontoarvoista ei ole kaavaselostuksessa tai sen liitteissä
tietoja. Päätöksen mukaan kaupungin käytössä ollut tieto alueen luon-
toarvoista olisi tullut koota erilliseksi selvitykseksi ja siinä olisi tullut ar-
vioida alueen käyttötarkoituksen muuttamisen vaikutuksia alueen luon-
toarvoihin.

Päätöksen perusteella Kruunuvuorenrannan osayleiskaava ei ole voi-
massa pääosassa suunnittelualuetta vaan Yleiskaava 2002.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2011 (nro 12080). Voi-
massa olevasta asemakaavasta on suunnittelualueeseen liitetty julkis-
ten lähipalveluiden korttelialue (YL) sekä sen eteläpuoleinen katualue.

Pääosin alue on asemakaavoittamatonta.
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Lisätiedot
Projektipäällikkö Ulla Kuitunen, puhelin 310 37293, ulla.kuitunen(a)hel.fi
Arkkitehti Tyko Saarikko, puhelin 310 37441, tyko.saarikko(a)hel.fi

Maisemasuunnittelu:
Maisema-arkkitehti Mervi Nicklén, puhelin 310 37221, mer-
vi.nicklen(a)hel.fi

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

Teknistaloudellinen suunnittelu:
Diplomi-insinööri Jouni Kilpinen, puhelin 310 37251, jou-
ni.kilpinen(a)hel.fi
Diplomi-insinööri Kaarina Laakso, puhelin 310 37250, kaari-
na.laakso@(a)hel.fi
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Kartta on eri korkeusjärjestelmässä kuin asemakaava- ja asemakaavan muutos



Asemakaavakartta
Laajasalo, Stansvikinkallio

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti
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Asemakaavakartta
Laajasalo, Stansvikinkallio

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti
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Asemakaavakartta
Laajasalo, Stansvikinkallio

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti
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Kruunuvuorenrannan havainnekuva
Laajasalo, Stansvikinkallio

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Itäinen yksikkö





Ote maakuntakaavasta
Laajasalo, Stansvikinkallio

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti



Ote 2. vaihemaakuntakaavasta
Laajasalo, Stansvikinkallio

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti



Ote Yleiskaava 2002:sta
Laajasalo, Stansvikinkallio

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti



Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
(kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
Laajasalo, Stansvikinkallio

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti



Kruunuvuorenrannan voimassa oleva osayleiskaava
nro 11756
Laajasalo, Stansvikinkallio

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti



Kruunuvuorenrannan voimassa oleva osayleiskaava
nro 11756
Laajasalo, Stansvikinkallio

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti



Kruunuvuorenrannan voimassa oleva osayleiskaava
nro 11756
Laajasalo, Stansvikinkallio

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kruunuvuorenranta-projekti
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KORTTELIKORTTI

KORTTELIT 49332-49336

MASSOITTELU JA JULKISIVUT
Materiaaleina ja teknisinä ratkaisuina käyte-
tään kestäviä ja merenrantarakentamiseen
soveltuvia vaihtoehtoja. Rakennusten julkisi-

tai muuratun pinnan päälle tehty rappaus tai
slammaus. Pihanpuoleisen julkisivun materi-
aali voi olla myös puuta. Julkisivujen värityk-
sen tulee olla keskivaaleaa. Rakennukset on
kadun puolella jäsennöitävä yhden lamellin
suuruisiin osiin julkisivun materiaalien, vä-
rityksen, aukotuksen ja/tai muin keinoin.
Rakennuksissa pyritään yksiaineiseen ole-
mukseen. Julkisivumateriaali jatkuu yhtenäi-

matala.

PARVEKKEET
Rakennuksen katualueiden puoleisissa julki-

-
taan osana rakennusmassaa ja ilmeeltään

tehdä ulokkeellisia parvekkeita, joita ei saa

ympäröivän julkisivun kanssa yhtenäistä

taustaseinät toteutetaan esimerkiksi puu-
verhoiltuina. Parvekekaiteet ovat pääosin
metallipinnaa.

KATTOPINNAT

-

on oltava samaa materiaalia muun julkisivun
kanssa.

-

-

asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

-

-
oiden yhteyteen ja lisäksi muin keinoin edes-

Ullakkokerrokseen tai ylimpään kerrokseen

Esimerkkejä julkisivupinnoista



KORTTELIKORTTI // PIHA JA KATU

KORTTELIT 49332-49336

-
vaan merkityn kerrosalan lisäksi.

MAANTASOKERROS
Maantasossa vain kaduille avautuvien asun-
tojen tulee olla kaksi kerroksisia. Maantaso-
kerros ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa.

Katua kerroksen korkeammalla sijaitseva
pihakansi on pyritty liittämään luonte-
vasti puiston puolella kallion korkoihin.
Kallion reunaan linjataan kivituhkapintai-
nen puistoreitti, jota pitkin pääsee kier-
tämään kallion ympäri. Reitti sijoitetaan
puiston puolelle tontin reunan tuntumaan
ja se suunnitellaan luonteeltaan julkisena,
pihasta erillisenä reittinä. Reittiä ei tal-
vikunnossapidetä eikä valaista. Pihojen
huoltoajo järjestetään erikseen merkitty-
jen katuaukioiden ja puistoreitin kautta,
jolloin reitti on näiltä osin hieman leveäm-

-
data, eikä pihan rajoja merkitä maastoon.

-

-
-

vien hulevesien keräämiseksi ja johtamiseksi.

nykyisen maanpinnan tasoa korkeammalle.
Näissä kohdin kallion ja kansipihan väli täyte-

-
reen tehdään pintavesipainanne. Pihakan-
nen puolelle muotoillaan loivia, esim. kunt-
tapintaisia  kumpuja.

PINTAMATERIAALIT JA ISTUTUKSET
Pihat jäsennellään pintamateriaalein, is-
tutuksin, kalustein ja valaistuksen avulla

-
ki- ja ulko-oleskelualueiksi. Piha-alueen ja
rakennusten pintamateriaalit muodostavat

ovat kivituhkaa tai vastaavaa. Pihan kulku- ja
oleskelupinnoissa yhdistyvät kivetyt kulku-

puiset polut, terassi- ja oleskelualueet. Leik-
kitoimintojen alueet toteutetaan yhtenäisinä

-
la tulee jatkaa katuaukioiden muureja ja ma-

-
-

-
-

tetaan rakennuksiin ja suunnitellaan osaksi

VALAISTUS
-

tusaihe, jolla  korostetaan alueen kokonai-
-

lipihalle johtavat käytävät  ja porrasyhteydet
huomioidaan valaistussuunnitelmassa yhte-

tukee pihan tunnelmaa ja toimintoja sekä
-

det. Piha-alueiden valaistuksessa vältetään
-

le avautuvien asuntojen läheisyydessä.

-

-

hyvissä ajoin Kruunuvuorenrannan putkike-
räys Oy:n kanssa.



KORTTELIKORTTI

MASSOITTELU JA JULKISIVUT
Materiaaleina ja teknisinä ratkaisuina käyte-
tään kestäviä ja merenrantarakentamiseen
soveltuvia vaihtoehtoja. Rakennusten julkisi-

tai muuratun pinnan päälle tehty rappaus tai
slammaus. Pihanpuoleisen julkisivun materi-
aali voi olla myös puuta. Julkisivujen värityk-
sen tulee olla keskitummaa. Rakennukset on
kadun puolella jäsennöitävä yhden lamellin
suuruisiin osiin julkisivun materiaalien, vä-
rityksen, aukotuksen ja/tai muin keinoin.
Rakennuksissa pyritään yksiaineiseen ole-
mukseen. Julkisivumateriaali jatkuu yhtenäi-

matala.

KORTTELIT 49337-49339

PARVEKKEET
Rakennuksen kadunpuoleisissa julkisivuissa

rakennusmassaa ja ilmeeltään sisäänvedet-
tyinä. Sisäpihan puolelle voi tehdä ulokkeel-

-
ta. Parvekkeet rakennetaan ympäröivän
julkisivun kanssa yhtenäistä rakennustapaa

-
teutetaan esimerkiksi puuverhoiltuina. Par-
vekekaiteet ovat pääosin metallipinnaa tai

-

KATTOPINNAT
-
-

-

-
-

-
tava samaa materiaalia muun julkisivun
kanssa.

-
makaavaan merkitystä kerrosalasta sekä

saa rakentaa asemakaavaan merkityn
-

tai ylimpään kerrokseen on jokaiselle
-

Saunan saa rakentaa asemakaavaan
merkityn kerrosalan lisäksi.



KORTTELIKORTTI // PIHA JA KATU

MAANTASOKERROS

saa antaa umpinaista vaikutelmaa.

PINTAMATERIAALIT JA ISTUTUKSET
Pihat jäsennellään pintamateriaalein, is-
tutuksin, kalustein ja valaistuksen avulla

-
ki- ja ulko-oleskelualueiksi. Piha-alueen ja
rakennusten pintamateriaalit muodostavat

ovat kivituhkaa tai vastaavaa. Pihan kulku- ja
oleskelupinnoissa yhdistyvät kivetyt kulku-

puiset polut, terassi- ja oleskelualueet. Leik-
kitoimintojen alueet toteutetaan yhtenäisinä

-

-
tetasoa.

-
-
-

vuja.

KORTTELIT 49337-49339

Ote havainnekuvasta Esimerkkejä julkisivupinnoista

VALAISTUS
-

tusaihe, jolla  korostetaan alueen kokonai-
-

lipihalle johtavat käytävät  ja porrasyhteydet
huomioidaan valaistussuunnitelmassa yhte-

tukee pihan tunnelmaa ja toimintoja sekä
-

det. Piha-alueiden valaistuksessa vältetään
-

le avautuvien asuntojen läheisyydessä.

-

-

hyvissä ajoin Kruunuvuorenrannan putkike-
räys Oy:n kanssa.



KORTTELIKORTTI

MASSOITTELU JA JULKISIVUT
Materiaaleina ja teknisinä ratkaisuina käyte-
tään kestäviä ja merenrantarakentamiseen
soveltuvia vaihtoehtoja. Rakennusten julkisi-

tai muuratun pinnan päälle tehty rappaus tai
slammaus. Julkisivujen värityksen tulee olla
keskitummaa. Rakennuksissa pyritään yksiai-
neiseen olemukseen. Julkisivumateriaali jat-

-
dollisimman matala. Autotallin ovien tulee
olla puupintaisia.

PARVEKKEET

rakennusmassaa ja ilmeeltään sisäänvedet-
tyinä. Ne rakennetaan ympäröivän julkisivun

-
en. Parvekekaiteet ovat pääosin metallipin-
naa.

KORTTELI 49340

Ote havainnekuvasta.

KATTOPINNAT
-

-
-

-
jen jukisivujen on oltava samaa materiaalia

-

-

merkityn kerrosalan lisäksi.

-
-

asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

-
kerrokseen tai ylimpään kerrokseen on jokai-

-

Saunan saa rakentaa asemakaavaan merki-
tyn kerrosalan lisäksi.



KORTTELIKORTTI // PIHA JA KATU

pihalta avautuvia näkymiä sekä pihan luon-

Kookas siirtolohkare säilytetään ja se muo-

-

puustoa tai istutetaan uusia puita. Pihan
mahdolliset korkeuserot tulee rakentaa ym-
päristöön soveltuvin muurein ja pinnakai-
tein.

PINTAMATERIAALIT JA ISTUTUKSET
Nykyistä mäntypuustoa jää pihalla. Pihat
jäsennellään pintamateriaalein, istutuksin,
kalustein ja valaistuksen avulla viihtyisiksi
leikki- ja ulko-oleskelualueiksi. Piha-alueen
ja rakennusten pintamateriaalit muodosta-

-

kiveyksellä. Pihan kulku- ja oleskelupinnoissa
yhdistyvät kivetyt kulkupinnat (esim. luon-

ja oleskelualueet. Leikkitoimintojen alueet
-

sa tulee soveltaa viherkerroinmenetelmää

-

KORTTELI 49340

autotalleihin. Polkypyörien säilytys järjeste-
-

VALAISTUS
-

tusaihe, jolla  korostetaan alueen kokonai-
-

lipihalle johtavat käytävät  ja porrasyhteydet
huomioidaan valaistussuunnitelmassa yhte-

tukee pihan tunnelmaa ja toimintoja sekä
-

ydet. Piha-alueiden valaistuksessa vältetään
liian voimakasta valaistusta ja siinä tulee
huomioida lepakoiden elinolosuhteiden säi-
lyminen viereisellä viheralueella.

-

julkisivuihin tai piha-alueiden muureihin.
-

hyvissä ajoin Kruunuvuorenrannan putkike-
räys Oy:n kanssa.

Pihan keskeinen aihe on säilyvä siirtolohkare. Esimerkkejä julkisivupinnoista



KORTTELIKORTTI

MASSOITTELU JA JULKISIVUT
Materiaaleina ja teknisinä ratkaisuina käyte-
tään kestäviä ja merenrantarakentamiseen
soveltuvia vaihtoehtoja. Rakennusten julkisi-

tai muuratun pinnan päälle tehty rappaus
tai slammaus. Julkisivujen värityksen tulee
olla keskitummaa. Rakennuksissa pyritään
yksiaineiseen olemukseen. Julkisivumate-

on mahdollisimman matala.Autotallin ovien
tulee olla puupintaisia. Autotallin ovien tulee
olla puupintaisia.

Ote havainnekuvasta

KORTTELI 49341

PARVEKKEET

rakennusmassaa ja ilmeeltään sisäänvedet-
tyinä. Ne rakennetaan ympäröivän julkisivun

-
en. Parvekekaiteet ovat pääosin metallipin-
naa.



KORTTELIKORTTI // PIHA JA KATU

KATTOPINNAT
-

-
-

-
jen jukisivujen on oltava samaa materiaalia

-

-

merkityn kerrosalan lisäksi.

-
-

asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

-
kerrokseen tai ylimpään kerrokseen on jokai-

-

Saunan saa rakentaa asemakaavaan merki-
tyn kerrosalan lisäksi.

pihalta avautuvia näkymiä sekä pihan luon-

Pistemäisten rakennuksien väliin pyritään

uusia puita. Keskeisellä piha-alueella tulee

korkeuserot tulee rakentaa ympäristöön so-
veltuvin muurein ja pinnakaitein.

PINTAMATERIAALIT JA ISTUTUKSET
Nykyistä puustoa jää pihalla. Pihat jäsennel-

Esimerkkejä julkisivupinnoista

lään pintamateriaalein, istutuksin, kalustein
ja valaistuksen avulla viihtyisiksi leikki- ja ul-
ko-oleskelualueiksi. Piha-alueen ja rakennus-
ten pintamateriaalit muodostavat sävyiltään

-
han ajopintaa rytmitetään kiveyksellä. Pihan
kulku- ja oleskelupinnoissa yhdistyvät kivetyt

sekä puiset polut, terassi- ja oleskelualueet.
Leikkitoimintojen alueet toteutetaan yhte-

-
-

voite tasoa.

autotalleihin. Polkypyörien säilytys järjeste-
-

VALAISTUS
Pihalle johtavat käytävät ja asuntojen sisään-
käynnit huomioidaan valaistuksessa yhtenä
kokonaisuutena. Pihalla valaistus tukee pi-

Piha-alueiden valaistuksessa vältetään liian
voimakasta valaistusta ja siinä tulee huomi-
oida lepakoiden elinolosuhteiden säilyminen
viereisellä viheralueella.



KORTTELIKORTTI

MASSOITTELU JA JULKISIVUT
Materiaaleina ja teknisinä ratkaisuina käyte-
tään kestäviä ja merenrantarakentamiseen
soveltuvia vaihtoehtoja. Rakennusten julkisi-

tai muuratun pinnan päälle tehty rappaus tai
slammaus. Julkisivujen värityksen tulee olla
keskivaaleaa. Rakennuksissa pyritään yksiai-
neiseen olemukseen. Julkisivumateriaali jat-

-
dollisimman matala. Autotallin ovien tulee
olla puupintaisia.

PARVEKKEET

-
päröivän julkisivun kanssa yhtenäistä raken-

pääosin metallipinnaa.

KATTOPINNAT
-

-
-

-
jen jukisivujen on oltava samaa materiaalia

-

-

merkityn kerrosalan lisäksi.

KORTTELIT 49342

-
-

asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

-
kerrokseen tai ylimpään kerrokseen on jokai-

-

Saunan saa rakentaa asemakaavaan merki-
tyn kerrosalan lisäksi.

pihalta avautuvia näkymiä sekä pihan luon-

ja maastonmuotoihin. Olevia puita pyritään
säästämään ja pihat rakennetaan terassin-

mahdolliset korkeuserot tulee rakentaa ym-
päristöön soveltuvin muurein ja pinnakai-
tein.

Esimerkkejä julkisivupinnoista

Periaateleikkaus A-A
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LEPAKKOKOHTEET
LAAJASALON TAHVONLAHDENNIEMI JA STANSVIKIN LS-ALUE     (21/03)
Pinta-ala (kartalta) 34,64 ha
Digitoija ja pvm SP,7.1.2004

Karttaliite
Vaihda tausta-
aineisto: Ortokuva 2016 Kohdetunnus:



Arvoluokka
I Arvokas lepakkoalue Arvoluokituksen perusteet

Kohdekuvaus



SIJAINTI: Alue käsittää Tahvonlahdenniemen Koirasaarentien etelä-puolella ja Stansvikin luonnonsuojelualueen
Itäreunan.

KUVAUS: Tahvonlahdenniemellä on hoidetun kulttuuriympäristön lisäksi monipuolinen ja arvokas luonto. Alueen
kasvillisuus on monimuotoinen ja rikas. Pienellä alueella on monenlaisia lähes luonnontilaisia biotooppeja:
harjumännikköjä, pienialaisia soita ja soistumia, karuja kalliokankaita, reheviä lehtoja, kangasmetsiä ja
vaihtelevia merenrantoja. Lepakot viihtyvät alueella, koska se on monimuotoinen. Alueen rakennuksissa on
useita lepakoiden kolonioita ja piilopaikkoja.

LAJIT: Pohjanlepakko, vesisiippa, viiksisiipat, korvayökkö (Helsingin lepakkoselvitys 2014). Näiden lisäksi on
erillisselvityksissä havaittu harvinaiset pikkulepakko, isolepakko ja kääpiölepakko:

Pikkulepakko on havaittu vuosina 2014 ja 2015 tehdyissä Koirasaarentien kadunrakennustyömaahan liittyvissä
lepakkoselvityksissä. Pikkulepakko havaittu myös aikaisemmin, vuoden 2003 Helsingin lepakkoselvityksessä.
Isolepakko on havaittu Koirasaarentien kadunrakennustyömaahan liittyvissä erillisselvityksissä vuosina 2014 ja
2015. Yksi havainto molemmilta vuosilta.
Kääpiölepakko on havaittu Koirasaarentien kadunrakennustyömaahan liittyvässä erillisselvityksessä vuonna
2015, jolloin lajista tehtiin muutamia havaintoja.

LISÄTIEDOT: Viiksisiipat saalistavat männikkökankaalla sekä molemmilla kesämaja-alueilla, joissa on
harvakseltaan mäntyjä. Männikkökangas toimii ”lumiaitana”, joka kerää tuulen tuomia hyönteisiä. Vesisiipat
seuraavat rantoja ja pohjanlepakot saalistavat harvakseltaan koko alueella.
Uhkatekijöinä ovat metsänhakkuut ja liiallinen paikkojen siistiminen. Tahvonlahden niemen männikkökangas
tulisi säilyttää luonnontilaisena. Viiksisiipat karttavat valoa, joten viiksisiippa-alueita ei tulisi tarpeettomasti
valaista.

TAPAHTUMA

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

JULKAISU

Raportti
Nimi Lepakoiden jatkoseuranta Helsingin Koirasaarentien kadunrakennustyömaan

varrella ..*
Tekijä Bathouse / Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Vuosi 2015
Lisätieto *..Stasvikin kaivoshuvilan kohdalla
Linkki Linkki

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

Raportti
Nimi Lepakkoseuranta Helsingin Koirasaarentien kadunrakennustyömaan varrella

Stansvikin kohdalla 2014
Tekijä Bathouse / Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Vuosi 2014
Linkki Linkki

Raportti
Nimi Stansvikin lepakkoselvitys
Tekijä Wermundsen Consulting Oy
Vuosi 2013
Lisätieto Selvitys on Stansvikin kyläyhdistyksen teettämä.
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
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TÄRKEIDEN LEPAKKOALUEIDEN ARVOLUOKITUSKRITEERIT (vuoden 2014 aineisto)

Kohteet on jaettu arvoluokkiin (I, II, ja III) mm. lajirunsauden, yksilömäärien ja alueiden laadun
perusteella.

Luokka I  arvokas lepakkoalue

Lepakoita on yleensä runsaasti ja alueella esiintyy useita lepakkolajeja. Alueella on
lisääntymiskolonioita, päiväpiilopaikkoja tai talvehtimispaikkoja. Alueen tila on erityisen hyvä
lepakkojen kannalta. Siellä on useita lepakoiden piilopaikoiksi sopivia rakennuksia ja
hyönteisten saalistuspaikkoja esimerkiksi lampia ja kujia. Aluetta ei tulisi muuttaa ilman erityistä
harkintaa.

Luokka II  tärkeä lepakkoalue

Lepakoita on paljon, mutta kolonian tarkkaa paikkaa ei tunneta tai alueella joku rakennus,
rakenne tai luonnon muodostuma on ajoittain lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikkana.
Tyypillinen II luokan alue on esimerkiksi hyvä viiksisiippametsä.

Luokka III  paikallisesti tärkeä lepakkoalue

Lepakkolajeja on yleensä vain yksi tai kaksi, eikä lepakoita ole niin runsaasti kuin I ja II alueilla.
Lepakot saalistavat alueella aktiivisesti esimerkiksi vain osan kesää tai ne käyttävät aluetta
esimerkiksi sään mukaan. III-alueet ovat yleensä hieman laajempia alueita, joilla voidaan tehdä
osittaisia muutoksia, sillä lepakoilla on runsaasti tätä aluetta käytettävissään. Lepakot tulee
kuitenkin ottaa huomioon, kun alueen maankäyttöä suunnitellaan. Jotkin toimenpiteet saattavat
myös parantaa tällaisen alueen arvoluokkaa.

http://kartta.hel.fi/Applications/ltj/html/linkitetyt_ltj/kantaan_linkitettyja/Arvottamiskriteerit_lepakot_2014.pdf



ARVOKKAAT METSÄKOHTEET
LAAJASALO STANSVIK-TULLISAARI     (M39/11)
Pinta-ala (kartalta) 98,73 ha

Karttaliite
Vaihda tausta-
aineisto: Ortokuva 2016 Kohdetunnus:

Kohdekuvaus

Kohdelomake M39 (pdf)
Kohdelomakkeessa on kerrottu kohteen kuvaus, elinympäristöt, puustotiedot, lajisto, vieraslajit, edustavuus,



luonnontilaisuus ja muuttuneisuus sekä mahdolliset hoito- ja ennallistamistoimenpidesuositukset ym.

Kohteeseen kuuluvat kuviot on alle linkitetyissä kartoissa teemoitettu elinympäristötyypeittäin ja kriteeriluokittain.
Elinympäristötyypeistä ja kriteeriluokista on kuvaus aineistokuvauksessa.
Kartta: Elinympäristötyypit (pdf)
Kartta: Kriteeriluokat (pdf)

Valokuvia kohteesta. Innofor Finland Oy.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Koostetaulukossa on esitetty mm. kuvioiden elinympäristötyypit ja kriteeriluokat taulukkomuodossa sekä
kohteen lajistoa ja lahopuutietoja puulajeittain.
Koostetaulukko (Excel)

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä



KOHDEKUVAUSLOMAKE

HELSINGIN METSIEN LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA
MERKITTÄVIEN KOHTEIDEN INVENTOINTI (METSO- toimintaohjelmakohteet)

1 KOHTEEN PERUSTIEDOT

Kohteen nimi: Laajasalo Stansvik-Tullisaari

Kohteen tunnus: M39

Kohteen sijaintialue (rakennusviraston aluesuunnittelualue): Laajasalo

Kohteen Metsäsuunnitelman aluenumero ja metsäsuunnitelmanumero: 154 / 309

Maastoinventoinnin ajankohta (pvm): 6.7.2011, 4.8.2011

2 METSO -KOHTEEN YLEISKUVAUS

Kohde sisältää seuraavia elinympäristötyyppejä, joista METSOn valintaperusteiden
luokkien I - III pinta-alat, mahdollisten muiden kohteiden pinta-alat ja kohteen
kokonaispinta-ala ovat:

I (ha) II (ha) III (ha) YHTEENSÄ
Lehto 5,6 10,4 0,7 16,7

Runsaslahopuustoinen kangasmetsä 26,5 9,1 6,1 41,7

Pienveden lähimetsä

Korpi/ räme/ suon reunametsä 0,9 0,9

Metsäluhta tai tulvametsä 0,2 0,2

Maankohoamisrannikon kohde

Harjun paahdeympäristö

Puustoinen perinneympäristö

Kalkkikallion tai ultraemäksisen maan metsä

Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkometsä 19,2 11,8 31,0

Muita alueita 5,2
YHTEENSÄ 95,7



KOHDEKUVAUSLOMAKE

KOHDE SISÄLTÄÄ:

Metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä:

Alueella on kaksi pientä metsäluhtaa (kuviot 53 ja 516), jotka ovat tulkittavissa
Metsälakikohteiksi. tällä hetkellä niiden tila on kohtuullisen hyvä.

Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia suojeltuja luontotyyppejä:

Ei

Etäisyys lähimmälle suojelualueelle noin 0 km

Suojelualueen nimi: Stansvikin lehto- ja kaivosalue

Suojelualueen tyyppi:

3 PUUSTOTIEDOT

Puuston ikäjakauma

Ikä, vuotta 0-30 31-60 61-90 91-120 120+

Pinta-ala ha

Elävän puuston puulajisuhteet kohteella:

Alueen lehdot ovat pääosin lehtipuuvaltaisia sekametsiä. Valtapuina vaihtelevat tervaleppä
koivut ja haapa. Puusto on erirakenteista ja vaihtelevaa, joukossa on myös vanhoja ja
järeitä lehtipuita.

Kalliometsien puulajisto on hyvin mäntyvoittoista. Vanhojen mäntyjen alla kasvaa jonkin
verran lehtipuualikasvosta ja nuorempia mäntyjä.

Kangasmetsissä on sekä kuusi-, että lehtipuuvaltaisia alueita. Puusto on melko
erirakenteista ja paikoin löytyy järeitä haapojakin

Alueen kaksi korpilaikkua ovat tervaleppävaltaisia. Joukossa kasvaa myös muita lehtipuita
ja kuusia. Iältään korpilaikkujen puusto on melko nuorta.
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Metsäluhdat ovat tervaleppävaltaisia ja sijaitsevat merenrannalla, niillä on todennäköisesti
ajoittain tulvavaikutusta.

Lahopuuston määrä ja laatu kohteella:

Alueella on melko runsaasti lahopuuta, joka koostuu kalliometsissä lähinnä mäntykeloista.
Lehdoissa ja kangasmetsissä lahopuusto on lehtipuuvaltaista, joukossa on myös mäntyä
ja kuusta. Alueen lahopuuston määrä vaihtelee eri maastokohdissa välillä 3 - 25 m3/ha.

Lahopuusto on pystypuuvaltaista, mutta paikoin on myös kohtalaisesti maapuuta, varsinkin
koivua. Pitkälle lahonnutta lahopuuta on melko vähän. Järeää lahopuuta on melko paljon.

4 KOHTEEN LAJISTO

Kalliometsien lajisto on kasvupaikalleen tyypillistä lajistoa. Valtapuuna on mänty ja muuna
kasvillisuutena on mm. jäkäliä ja kanervaa. Paikoin on myös rehevämpiä pieniä laikkuja
kallionotkelmissa.

Kangasmetsissä lajisto on tuoreen- ja lehtomaisen kankaan tyypillistä lajistoa. Paikoin on
kieloa ja käenkaalia runsaasti. Lehtomaiset kankaat vaihettuvat lehdoiksi ja niiden
rajaaminen on paikoin hankalaa.

Lehdot ovat reheviä ja paikoin melko kosteita. Lajisto on pääaisassa tuoreen lehdon
lajistoa. Lehtopensaita on paikoin kuitenkin vain niukasti.

Muita lajihavaintoja olivat lehdoissa ja kangasmetsissä varoitelleet useat sirittäjät,
punavarpuset ja mustapääkertut. Kuviolla 534 olevalla kallioalueella oli elokuun alussa
ruokaa kerjäävä lentokykyinen nuori kanahaukka. Emoja ei näkynyt paikalla. Kanahaukka
on todennäköisesti pesinyt jossain lähistöllä.

5 VIERASLAJIT

Vieraslajeja havaittiin alueella melko vähän ja mainittavimmat olivat Stansvikuddenin
kärjessä olevat muutamat kurtturuusut.

6 EDUSTAVUUS, LUONNONTILAISUUS JA MUUTTUNEISUUS

Alue on monimuotoisuusarvoiltaan merkittävä ja sen arvoa lisää alueen rajoittuminen
Stansvikin lehto- ja kaivosalueen suojelualueeseen. Alue on kalliometsien, lehtojen
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runsaslahopuustoisten kangasmetsien ja pienten korpilaikkujen muodostama vaihteleva
kokonaisuus.

Kalliometsät ovat luonnontilaisen kaltaisia ja niillä on tehty vain vähän metsänhoidollisia
toimenpiteitä.

Lehdot ovat vaihtelevia ja niissä on järeämpääkin lehtipuustoa ja jonkin verran jaloja
lehtipuita. Erityisesti Stansvikin lehto- ja kaivosalueen suojelualueen ympärillä, rinteen
juurella on mielenkiintoisia lehtoalueita, joissa on valuvesijuotteja ympäröiviltä kallioilta.

Alueen kangasmetsät ovat paikoin luonnontilaisen kaltaisia, mutta niillä on tehty ainakin
poimintahakkuita, ja polkujen ja reittien varrella voimakkaampia harvennuksia. Puusto on
vanhaa, järeää ja erirakenteista.

Alueen muuttuneisuus näkyy selvimmin polkujen ja kevyen liikenteen väylien
lähiympäristössä. Kauempana kulkureiteistä alue on säilynyt melko hyvin.

7 LUONNON VIRKISTYSKÄYTTÖ

Alueella on kohtalaisesti virkistyskäyttöä. Reittien ja polkujen ulkopuolinen alue on
kuitenkin säilynyt hyvin ja alueella liikutaan lähinnä vain merkityillä reiteillä. Tämänhetkinen
virkistyskäyttöpaine ei vaaranna merkittävästi alueen monimuotoisuusarvojen säilymistä.
Monimuotoisuuden kannalta tärkein tavoite on lahopuuston määrän lisääntyminen
lähitulevaisuudessa, mitä auttaa polkujen varsilta poistettujen puiden jättäminen maastoon
maalahopuuksi.

8 MAHDOLLISET HOITO- JA ENNALLISTAMISTOIMENPIDESUOSITUKSET

Lehtojen tilaa tulee tarkkailla. Alueen rajausta on mahdollista laajentaa ottamalla mukaan
tasarakenteisia nuoria ennallistamiskelpoisia männiköitä, joita on paikoin kallioalueiden
ympärillä.

LIITTEET

- Koostetaulukko (excel)

- Karttarajaus

-  Valokuvia
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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
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Metso-kriteeriluokka
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0 (yhtenäisyyden kannalta tärkeä lisäalue)

Kohderajaus
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M39 Laajasalo Stansvik-Tullisaari
Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2011



GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDE
PIENI SOMERIKKO, TAHVONLAHTI     (21-048)
Pinta-ala (kartalta) 0,02 ha
Digitoija ja pvm SEL,5.10.2011

Karttaliite
Vaihda tausta-
aineisto: Ortokuva 2016 Kohdetunnus:

Arvoluokka
3 Geologinen arvo: pieni

Kohdekuvaus

Pyöreistä kivistä ja sorasta koostuva pieni rantavalli tai harju, jonka luoteispää on tuhottu (katkoviiva). Jäljellä
olevan osan koko on noin 25 m x 10 m, korkeus n. 1,5 m. Kivien koko 5-30 cm, lisäksi soraa ja hiekkaa.

Aineistokuvaus
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KRUUNUVUORENRANNAN LUONTOSELVITYKSEN

TÄYDENNYS

1.  JOHDANTO
∝←≥°± ≡±↔∂←≡± )≥∝ƒ←↔″± ≥♠≡↔↔ ≥;•∂ƒ″↓;↑∂←↔)∂±≡≡± ←♠♠±±∂↔≡≥≥± 
←♠∂±≥♠≡≡×←∂〉 ↑♠♠±♠♥♠°↑≡±↑±↔∫±∂″≡≥≥; ↔♠±±≡↔♠± ≥♠≡≡± ↑×≡±↔″∂±≡± ↔♠° 
∝←≥°°± ±°∂±   ♠♠↔↔ ←♠×←↔〉 ⊂♠♠↑∂± °← ↑×≡±±≡↔↔♥←↔ ≥♠≡≡←↔ °± 
×;ƒ↔)←↔; ↓°∂←↔♠±♠↔↔ )≥∝ƒ←↔″⌠ ∝°× °± ↑×≡±±♠←↔≡± ↓♠↑×″∂←≡± ∝;≥∝∂≥↔; ≥;•≡← 
×♠↔↔≥↔± ↓♠♠↔°±↔ ∝°♠↔°″×≡±↔↔;;〉 Ι≥∝ƒ←↔″± ≥♠≡≡± ≥;±←∂↓♠°≥≡≥≥ ←∂∫
∝∂↔←≡♥ ⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″≡± ×≥≥∂°∂±≡± ″≡↔←;≥♠≡ °± ″ƒ)← ♥↑↔↔♠ ←♠∂±≥♠≡≡×∫
←∂〉  

↑♠♠±♠♥♠°↑≡± ≥♠≡≡≥↔ °± ↔≡•↔ƒ ″±×;ƒ↔)± ←♠♠±±∂↔↔≡≥♠ ♥↑↔≡± ≥♠°±∫
↔°←≡≥♥∂↔ƒ← ♥♠°±± 〉 ∅″↓;↑∂←↔)←♠♠±±∂↔↔≡≥♠ ∨±♥∂↑°± ≥↔∂″± ←≡≥♥∂↔ƒ← ×↔∫
↔°∂ ″″〉 ↑♠♠±♠♥♠°↑≡± ↓°•∝°∂←°←±⌠ ⊂↔±←♥∂×∂± ×↑↔±°± ƒ″↓;↑∂←↔)±⌠ ⊄•♥°±∫
≥•≈≡±±∂≡″≡± ←≡×; ⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″≡± ≡↔≡≥;∂←∂″″;±⌠ )≥∝ƒ←↔″± ♠≥×°↓♠°≥≡≥∫
≥ ←∂∝∂±±≡≡± °←±〉 ⊂≡≥♥∂↔ƒ×←≡≡± ≡∂ ×♠♠≥♠±♠↔ ♥∂≡≥; ×;ƒ↔)←←; °≥≥♠↔↔⌠ ∂≈↔↔♠ )≥∫
∝ƒ←↔″± ≥♠≡↔↔ ≡∂×; ⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″≡± ×≡←×∂∫ ∝ ↓°•∝°∂←°←〉 ⊄ƒ)•)± ×♠♠∫
≥♠∂ ≥∂±±♠←↔°±⌠ ×←♥∂≥≥∂←♠♠≈≡± ∝ ≥♠°±↔°↔ƒƒ↓↓∂≡± ∂±♥≡±↔°∂″∂±≡± ←≡×; ×;;↓;←≡≥♥∂∫
↔ƒ← ±∂∂≥↔; ↑♠♠±♠♥♠°↑≡± ≥♠≡≡± ″≡↔←;×°•↔≡∂≥↔⌠ ∝°↔× ↑♥∂°∂↔∂∂± ×;;↓;≥∝∂←↔°± 
×±±≥↔ ″≡↑×∂↔↔;♥∂×←∂〉 

⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±×∂←♠♠±±∂↔↔≡≥♠♥∂↑←↔° ↔∂≥←∂ ∅″↓;↑∂←↔)←♠♠±±∂↔↔≡≥♠ ∨±♥∂↑° 
∠ƒ∑≥↔; ≥°↓↓♠×≡←;≥≥;  ≥♠°±↔°←≡≥♥∂↔ƒ×←≡± ↔;ƒ≈≡±±ƒ×←≡± ↑♠♠±♠♥♠°↑≡±↑±∫
±± ≥♠≡≡≥↔〉 ⊂≡≥♥∂↔ƒ←×°•↔≡∂± °≥∂ ×°≥″≡ ≡↑∂≥≥∂←↔; ≥♠≡↔↔ ×♠♥ ⌠ ∝°∂←↔ ××←∂ 
←∂∝∂↔←≡≡ )≥∝ƒ←↔″± ≥♠≡≡≥≥ ⊂•≡≥≥∂± ≥♠≡⌠ )≥∝ƒ←↔″± ≥;±↔∂±≡± ≥♠≡ ∝ ×°≥∫
″← ↓;;°←∂± )≥∝ƒ←↔″± ∝ ⊂↔±←♥∂×∂± ×↑↔±°± ♥;≥∂←←; ⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″∂〉 
⊂≡≥♥∂↔ƒ×←≡± ″←↔°↔ƒ)↔ °± ↔≡•↔ƒ 〉〉 ⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″∂ ∝ 〉〉 ≥;±↔∂±≡± 
≥♠≡ ∝ ⊂•≡≥≥∂± ≥♠≡〉 

⊄;←←; ↑↓°↑↔∂←← ≡←∂↔≡≥≥;;± ←≡≥♥∂↔ƒ←×°•↔≡∂≈≡± ≥♠°±±°±°≥°↔ ∝ ↑♥∂°∂≈± 
∂≡″↓∂≡± ≥♠°±↔°←≡≥♥∂↔ƒ←∂±≡∂←↔°∝≡± ↑∂∂↔↔;♥ƒƒ↔↔;〉 ⊆↓°↑↔∂± °± ≥↔∂±♠↔ ∂°≥°÷∂⌠ 
∧ ∨← ″″∂ ∅″↓;↑∂←↔)←♠♠±±∂↔↔≡≥♠ ∨±♥∂↑° ∠ƒ∑←↔;〉 

2.  LÄHTÖAINEISTOJEN TARKASTELU
⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±÷∂± °± ↔≡≡↔↔;±ƒ↔ ∫≥♠♥♠≥↔ ≥;•↔∂≡± ♠←≡∂↔ ≥♠°±↔°×°•≈≡←≡≥∫
♥∂↔ƒ×←∂;⌠ ∝°∂≈≡± ∂±≡∂←↔°↔ °± ×°°↔↔♠ ×♠↓♠±÷∂± ≥♠°±↔°↔∂≡↔°∝;↑∝≡←↔≡≥″;;±〉 ∠← 
∂±≡∂←↔°∂←↔ °± ×°°←↔≡↔↔♠ ×°×° ×♠↓♠±÷∂± ×↔↔♥∂×←∂ ∝♠≥×∂←♠∂×←∂⌠ ∝°∂←← ≡←∂↔≡≥∫
≥;;± ↔;↑×≡∂″″;↔ ×°•↔≡≡↔〉 ∝←≥°± )≥∝ƒ←↔″ ×♠♥  °± °≥≥♠↔ ←♠≥∝≡↔↔♠ ∝ ∂∫
≈↔↔♠ ≥♠≡⌠ ∝°←← ≡∂ °≥≡ ↔≡•↔ƒ ≥♠°±↔°←≡≥♥∂↔ƒ×←∂; ←″←← ≥∝♠♠≈≡←← ×♠∂± ″♠♠≥∫
≥ ⋅≡≥←∂±÷∂←←;〉 ⇒≥♠≡≡≥≥ °± ×♠∂↔≡±×∂± ←≡≥♥∂↔≡↔↔ƒ ×←♥∂≥∝∂←↔°≥↔± ∝ ×←♥∂≥≥∂←♠♠∫
≈≡≥↔± ↑♥°××↔ ≥♠≡≡↔ ←″≥≥ ↑♠♠↔♠″≡±≡↔≡≥″;≥≥; ×♠∂± ″♠♠≥↔×∂± ⋅≡≥←∂±∫
÷∂←↔;⌠ ″♠↔↔ ↔♠≥°←↔≡± ↔♠≥×∂±±←← ≡∂ °≥≡ ↓;;≈ƒ↔↔ƒ ↑♥°××± ×←♥∂×°•↔≡≡± ↑∝∫
♠×←≡≡±〉 ƒ)← ⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″≡± ←≡≥♥∂↔ƒ←≥♠≡≡± ≥;±←∂∫ ∝ ↓°•∝°∂←°← ←∂∝∂↔←≡♥↔ 
)≥∝ƒ←↔″± ≥♠≡≡≥≥〉 ⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″≡≥≥ °± ♥♠°≈≡±  ∂°↔°°↓↓∂×↑↔°∂∫
↔♠×←≡± ↓∂≥°↔↔∂↓↑°∝≡×↔∂± ƒ•↔≡ƒ≈≡←←; ≥♠°×∂↔≡≥↔♠ ≥♠°±↔°↔ƒƒ↓↓≡∝; ″ƒ)← )≥∝ƒ←↔″± 
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↓♠°≥≡≥↔〉 ∅″↓;↑∂←↔)←♠♠±±∂↔↔≡≥♠ ∨±♥∂↑°± ♥♠°±±  ↔≡×≡″; ≥♠°±↔°←≡≥♥∂↔ƒ← 
×;←∂↔↔∂ ⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″≡←↔ ♥∂± ≡↔≡≥;∂←∂″″;± ″≡↑≡±↑±↔± ↑∝°∂↔↔♠♥± °←±〉 
 

 
Kuva  1. Kruunuvuorenrannan selvitysalueet (punaiset rajaukset) ja aidattu öljysata-
man alue (vihreä katkoviiva), jonka luontoarvoja ei aiemmin ole tutkittu yhtä laajasti
kuin sen ulkopuolelta.

 
⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±÷∂± ≥♠≡≡≥≥ ↔≡•↔ƒ∂•∂± ≥♠°±↔°×°•≈≡←≡≥♥∂↔ƒ×←∂∂± ×♠♠≥♠♥↔ 

≥∂±±♠←↔°≥≥∂←≡←↔∂ ↑♥°××↔ ×°•↔≡≡↔ 
≥≡↓×°∂≥≥≡ ↔;↑×≡;↔ ×°•↔≡≡↔
″↔≡≥∂∝°∂≥≥≡ ∝ ←″″××°≡≥;∂″∂≥≥≡ ↔;↑×≡;↔ ×°•↔≡≡↔
↑♥°××↔ ×←♥∂≥≥∂←♠♠←∫ ∝ ×←♥∂←↔°×°•↔≡≡↔ 
÷≡°≥°÷∂←≡←↔∂ ↔;↑×≡;↔ ×°•↔≡≡↔〉 

 
⊂≡≥♥∂↔ƒ←↔≡± ↓≡↑♠←↔≡≡≥≥ ≥♠°±↔°↔∂≡↔°∝;↑∝≡←↔≡≥″;;± °± ↑∝↔↔♠ ↑♥°××↔⌠ ↔∫

♥±°″∂←≡←↔ ≥♠°±±°±ƒ″↓;↑∂←↔)←↔; ↓°∂××≡♥↔ ×°•↔≡≡↔〉 ∂××≡ ≥;•↔)∂±≡∂←↔° 
↔∂≡↔°×±↔°∂•∂± ≡∂ °≥≡ ♥∂≡↔ƒ〉 ♠°±↔∂↔∂≡↔°∝;↑∝≡←↔≡≥″;←←; ≡∂ °≥≡ ≡≥;∂±∫ ∝ ×←♥∂≥∝∂≡± 
↔↑××°∝ •♥∂±↔°↔∂≡↔°∝ ±∂∂≥↔; ≥♠≡∂≥↔⌠ ∝°∂←← ≡∂ °≥≡ ↔°≈≡↔↔♠ ♠•±≥∂←∂⌠ ←∂≥″;≥∫
≥;↓∂≈≡↔↔;♥∂; ↔∂ ″♠∂↔ •♠°″∂°±↑♥°∂←∂ ≥∝≡∝〉  
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♠°±↔∂↔∂≡↔°∝;↑∝≡←↔≡≥″;± ≥∂±±♠←↔°≥≥∂←≡←↔∂ ↑♥°××∂≈≡± ×°•↔≡∂≈≡± ↑∝♠×←≡↔ 
↓≡↑♠←↔♠♥↔ ⋅≡≥←∂±÷∂± ←≡♠≈♠± ≥∂±↔♠↔∂≡↔≡≡≥≥∂←≡± ƒ•≈∂←↔ƒ×←≡± ♥♠°←∂±   
↔°↔≡♠↔↔″± ⋅≡≥←∂±÷∂± ≥∂±↔♠↔≥←×↑↔°∂↔♠×←≡≡±⌠ ∝°←← ↓≡←∂″;≥∂±±♠←↔° ←≡≥♥∂↔≡↔∫
↔∂∂± ±≡≥∂)×∂≥°″≡↔↑∂± ↑♠♠≈♠∂≥↔ ×°×° ×♠↓♠±÷∂± ≥♠≡≡≥↔ ≡←∂″〉 ⊂°≥°±≡± ƒ″〉 
⌠ ←〉 〉 ⇒∂±≡∂←↔° °± ↔;ƒ≈≡±±≡↔↔ƒ ♥♠°±± 〉 ⇒∂±≡∂←↔°± ↓≡↑♠←↔≡≡≥≥ °± 
↑∝↔↔♠ ≥∂±±♠←↔°≥≥∂←≡←↔∂ ↑♥°××↔ ×°•↔≡≡↔ ×♠↓♠±÷∂± ≥♠≡≡≥↔ ↑∝♠×←≡↔ ↔↔∂ 
°∂♥♠≥〉 ⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″∂ ≡∂ °≥≡ ″♠×± ↑∝↔♠∂←← ×°•↔≡∂←←〉 ;•∂″″;↔ ×°•∫
↔≡≡↔ °♥↔ ⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″≡± ∂↔;↓♠°≥≡≥≥ ←∂∝∂↔←≡♥ ⊄•♥°±≥•≈≡± ↑♠°♥∂××° ←≡×; 
××←∂ ↑♠♠±♠♥♠°↑≡± ≡↔≡≥;↓♠°≥≡≥≥ ←∂∝∂↔←≡♥ ≥♠°↔°〉 

°×° ×♠↓♠±÷∂± ×↔↔♥ ≥≡↓×°∂≥≥≡ ↔;↑×≡∂≈≡± ×°•↔≡∂≈≡± ≥♠≡↔↔≡≥° ∝ ±∂∂≈≡± 
↑∝♠×←≡↔ °± ∝♠≥×∂←↔♠ ♥♠°±±  ⊂∂∂♥°±≡± 〉 ⊄•♥°±≥•≈≡±±∂≡″∂ °± 
↑∝↔↔♠ ↑♥°×××←∂ ≥≡↓××°×°•↔≡≡×←∂⌠ ″♠↔↔ ↑∝♠← ≡∂ ♠≥°↔♠ ⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″≡≥∫
≥≡ ←↔∂〉 

↔≡≥∂∝°∂≥≥≡ ∝ ←″″××°≡≥;∂″∂≥≥≡ ↔;↑×≡;↔ ≥♠≡≡↔ °± ↑∝↔↔♠ ×°×° ×♠↓♠±∫
÷∂± ≥♠≡≡≥↔ ≥♠°±↔°↔∂≡↔°∝;↑∝≡←↔≡≥″;;± ♥♠°±± 〉 ⊆∝♠×←≡↔ ↓≡↑♠←↔♠♥↔ ♠←≡± 
♥♠°≈≡± •♥∂±↔°∂•∂±〉 ⊄;↑×≡∂←←; ×°•↔≡∂←← ≡∂ ″∂±∂↔ ⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″≡〉  

⇒↑♥°××∂≈≡± ×←♥∂←↔°∫ ∝ ×←♥∂≥≥∂←♠♠←×°•↔≡∂≈≡± ↑∝♠×←≡↔ ↓≡↑♠←↔♠♥↔ 
♥♠°←∂±   ↔≡•↔ƒ∂•∂± ×←♥∂≥≥∂←♠♠≈≡± ×↑↔°∂↔♠×←∂∂± ⇒↑↔° ♠↑↔↔° ∝ ≡≡∫
± ⋅≡≥ƒ±↑±↔〉 ↑↔°∂↔♠×←≡←← °± ∝°×∂←≡≥↔ ±≡≥∂)×∂≥°″≡↔↑∂± ↑♠♠≈♠≥↔ ↔≡•↔ƒ 
↓♠↔×∂≥°×←♥∂≥∝∂≡± ≥♠≡↔↔≡≥° ♠↑↔↔°  ⋅≡≥ƒ±↑±↔ 〉 ↑↔°∂↔♠←ƒ•↔≡ƒ≈≡←←; 
°± ↑∝↔↔♠ ↑♥°××↔ ×←♥∂≥≥∂←♠♠←×°•↔≡≡↔⌠ ∝°∂←← °± ♠•±≥∂←∂ ∝ ″♠∂↔ ⋅≡≥←∂±∫
÷∂←←; •♠°″∂°±↑♥°∂←∂ ×←♥∂≥∝≡∝ ↔∂ •↑♥∂±∂←∂ ≥♠°±↔°↔ƒƒ↓↓≡∝;〉 ⊆∝♠×←∂ °± 
↔↑×≡±±≡↔↔♠ ″←↔°←← ♥♠°←∂±   ⇒〉 ♠↑↔↔°〉 ⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″≡ ≥;∫
•∂″″;↔ ↑♥°××↔ ×←♥∂≥≥∂←♠♠←×°•↔≡≡↔ °♥↔ ⊂↔±←♥∂×∂± ×∂♥°←×≥≥∂°± ≥♠≡ ∝ 
⊄•♥°±≥•≈≡±±∂≡″∂〉 

°×° ×♠↓♠±÷∂± ×;←∂↔↔;♥; ÷≡°≥°÷∂←≡←↔∂ ↑♥°××∂≈≡± ×°•↔≡∂≈≡± ←≡≥♥∂↔ƒ← 
°± ∝♠≥×∂←↔♠ ♥♠°±±  ⊂≥≥ 〉 ⊂≡≥♥∂↔ƒ←↔ƒ)←←; °≥∂ ″♠×± ×°×° ↑♠♠∫
±♠♥♠°↑≡± ∝←≥°± ≥♠≡〉 ⊂≡≥♥∂↔ƒ×←≡←←; ″∂±∂↔± ↑♥°××∂± ÷≡°≥°÷∂←∂± 
×°•↔≡∂± ↑♠♠±♠♥♠°↑≡± ×≥≥∂°≥♠≡ )≥∝ƒ←↔″± ↓°•∝°∂←↓♠°≥≡≥≥ ←≡×; ⊄•♥°±∫
≥•≈≡±±∂≡″≡± •↑∝♠〉 ⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″≡± ×≥≥∂°≥♠≡≡≥≥ ≡∂ ↔°≈≡↔↔♠ •♠°″↔↔♥∂ 
÷≡°≥°÷∂←∂ ↑♥°∝〉 

⇒≥♠≡≡≥≥ ↔≡•≈ƒ↔ ≥♠°±↔°←≡≥♥∂↔ƒ×←≡↔ ≡∂♥;↔ ×↔ ×∂××∂ ≡≥∂)↑ƒ•″∂;〉 ∂±∂↔∫
↔♥∂″″↔ ↓♠♠↔↔≡≡↔ °♥↔ ←″″≥≡↔ ∝ •ƒ)±↔≡∂←≡↔〉 ∇;∂↔; ≥∝≡∝ ×°←×≡♥↔ ≥)ƒ↔)↔∂≡∫
≈°↔ °± ↔↑×∂←↔≡↔↔♠ ƒ″↓;↑∂←↔)•≥≥∂±±°± ∠∂♥∫↔∂≡↔°↓≥♥≡≥♠←↔⌠ ∝°•°± °± ×°°↔↔♠ 
♠•±≥∂←↔≡± ≥∝∂≡± •♥∂±↔°↔∂≡↔°∝ ″°±∂←↔ ≡↑∂ ≥;•↔≡∂←↔;〉 ⊄∂≡↔°∝;↑∝≡←↔≡≥″;←←; 
≡≥°×♠♠  ≡∂ °≥≡ •♥∂±↔°∝ ⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″≡± ≥♠≡≡≥↔〉  

3.  SELVITYSKOHTEIDEN LUONNONOLOT
⊂≡♠↑♥←← ×♠♥↔± ←≡≥♥∂↔ƒ←×°•↔≡∂≈≡± ≥♠°±±°±°≥°∝ ≡≥° ←ƒƒ←×♠♠±  ♥∂•∫
↔≡≡←← ↔≡•↔ƒ∝≡± ″←↔°×;ƒ±↔∂≡± ←≡×; ∂≡″″± ∂±≡∂←↔°± ↓≡↑♠←↔≡≡≥≥〉 ←↔°∂±∫
♥≡±↔°∂±±≡∂←← ↔↑×←↔≡≥↔∂∂± ←≡≥♥∂↔ƒ←×°•↔≡∂≈≡± ×←♥∂≥≥∂←♠♠↔↔ ∝ ≥♠°±↔°↔ƒƒ↓↓≡∝;〉 
⊄♥°∂↔↔≡∂± °≥∂ 

↑♥∂°∂≈ ≥;•↔)∂±≡∂←↔°∝≡± ↑∂∂↔↔;♥ƒƒ← ∝ ≥♠°↔≡↔↔♥♠♠← 
↓∂×≥≥∂←↔ ″•≈°≥≥∂←≡↔ ↑♥°××↔ ≥♠°±↔°×°•↔≡≡↔ 
≥↔∂ •ƒ♥; ƒ≥≡∂←×♠♥♠← ←≡≥♥∂↔ƒ←×°•↔≡∂≈≡± ≥♠°±±°±°≥°∂←↔ 
↑♥∂°∂≈ ″•≈°≥≥∂←↔≡± ≥∂←;←≡≥♥∂↔ƒ←↔≡± ↔↑♥≡〉 
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3.1. STANSVIKINNUMMI

⇒≥♠≡ ″♠°≈°←↔♠♠ ″≡↔←;∂←≡←↔; ×≥≥∂°←≡≥;±↔≡≡←↔;⌠ ∝°±× ≥°♠±∂←∫ ∝ ↓°•∝°∂←°← ←∂∫
∝∂↔←≡♥↔ ≡±↔∂←≡± )≥∝ƒ←↔″± ↓♠°≥≡≥≥〉 ∉°•∝°∂←↑≡♠±←← °± ←↔″± ∝°•↔♥ ↔∂≡⌠ 
∝°±× ♥↑↑≡≥≥ °± •ƒ≥;↔↔ƒ∝; ↑×≡±±♠×←∂ ∝ •∂≥∝↔↔∂± ↑∂♥↔↔♠ ∝°♠↔°″×≡±↔↔;;〉 
⇒≥♠≡≡± ×××°∂←°←←← °± ⊇♠≈≡±×ƒ≥;± ″)××∂≥♠≡〉 ♠♠ °← ≥♠≡≡←↔ °± ″≡↔∫
←;″←↔°〉 ⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″≡± ←≡≥♥∂↔ƒ←≥♠≡≡± ↓∂±↔∫≥ °± ±°∂±  •≡•↔↑∂⌠ 
∝°←↔ ″≡↔←;; °± ±°∂±  •≡•↔↑∂〉 ⇒≥♠≡≡≥↔ ↑∝↔↔∂∂± ×•≈≡×←± °←∫≥♠≡↔↔⌠ ∝°∂∫
≈≡± ≥♠°±±°±°≥°∝ ×♠♥↔± ←≡♠↑♥←←〉 

 
Kuva 2. Stansvikinnummen osa-alueet (1 8). Harmaalla katkoviivalla merkitty kallio-
alue (osa-alueen 3 lounaisosa) on ollut aidattuna, mutta siellä ei ole ollut sataman ra-
kenteita.

 

Osa-alue 1
⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″≡± ≥°♠±∂←∂± °← °± ∂≈↔↔♠ )≥∝ƒ←↔″± ≥♠≡↔↔〉 ⇒≥♠≡ °± ↓♠♠∫
↔°±↔ ×≡±↔↔;;⌠ ∝°±±≡ °± ↔♠°↔♠ ≡↔°±∂∫ ∝ ↔∂∂≥∂″♠↑←× ∝ ←≡↓≡≥∂×←°∝〉 ⊆×≡±±♠×∫
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←≡↔ °± ↓♠↑≡↔↔♠〉 ⊂♠♠↑∂± °← ≥♠≡≡←↔ °± ↑∂♥♠←∫ ∝ ″±←∂∂↑↔°↔)∂≈≡± ♥♠°×←∂ ≥;•≡← 
×←♥∂↔°±↔ ×♠♥ 〉 ∏;≥∝≡≥≥; °≥≡♥ ×←♥∂≥≥∂←♠♠← °± ↔ƒƒ↓∂≥≥∂←↔; •∂≥∝↔↔∂± ×;←∂↔≡≥↔ƒ∫
∝≡± ∝°♠↔°″∂≈≡± ≥∝∂←↔°⌠ ×♠↔≡± ↔•″♥∂≥≥××°⌠ ×±≈±×≥≥∂°∂←↔⌠ ↓≡≥↔°∫
°•≈×≡↔↔⌠ ↓°∂″♠•∂≡↑×× ∝ ↓♠∝°〉 ∉≡±←∂↔ ∝ ±♠°↑↔ ↓♠♠←↔° °± ∂±°←↔± 
≥♠≡≡± ↑≡♠±°←∂←←〉  

≡±↔;± ∂↔;↓♠°≥≡≥≥ °± ≥°∂♥ ×≥≥∂°↑∂±±≡⌠ ∝°× °± ↓∂≈≡↔↔ƒ ∂≥″≡∂←≡←↔∂ ↓≥°∫
↔♠↑♥≥≥∂←♠♠≈≡± ♥♠°×←∂ ≥;•≡← ↓♠♠↔↔°″±〉 ⊆∂±±≡ °± •≡∂±∂↔↔ƒ±ƒ↔〉 ≥≥∂°↓∂±±°∂≥≥ 
°± ↔♥±°″∂←↔ ×↑♠∝≡± ×≥≥∂°≥♠≡∂≈≡± ×←♥∂≥≥∂←♠♠↔↔⌠ ≡←∂″≡↑×∂×←∂ ×±≡↑♥⌠ 
•°←♠°≥•≡∂±;;⌠ ″≡↔←;≥♠• ∝ ×♠≥↔↓∂∂←×♠〉 

 

 
Kuva 3. Näkymä osa-alueelle 1 itäreunan kalliolta.

 
 

Osa-alue 2
∉°•∝°∂←↑≡♠±± °←∫≥♠≡ ″♠°≈°←↔♠♠ ×•≈≡←↔ ↔≡°≥≥∂←♠♠←×≡±↔;←↔;⌠ ∝°∂≈≡± ♥;≥∂←←; 
°± ×↓≡⌠ ♥↑↔↔♠♥ ″;±±∂××); ×←♥♥ ×≥≥∂°•↑∝±±≡〉 ∠←∫≥♠≡≡± ↓°•∝°∂←↑≡♠∫
±←← °± ←↔″± ∝°•↔♥ ↔∂≡〉 ;±↔∂±≡± ×≡±↔↔; °± ↔←∂←≡×←∂ ∝ƒ↑;↔↔ƒ; ×∂♥∂″♠↑←∫
×≡↔↔ ∝ ≥°♠•∂↔↔♠ ×≥≥∂°↔〉 ⊆×≡±±♠×←≡↔ °± ↓♠↑≡↔↔♠〉 °×° ≥♠≡ °≥∂ ≡≥°×♠♠←← 
 ≥;•≡← ×←♥∂↔°±↔〉 √↔;∂←≡≥≥; ×≡±↔;≥≥; °≥∂ ∝;≥∝≡≥≥; °←∂± ↓♠↑≡↔↔♠∝ ↑×≡±±♠×←∂ ∝ 
←;∂≥∂)∂↔;〉 ∉∂•∫≥♠≡≡↔ °± ←♥≥↔°∂↔♠〉  

⊂↔″↔∂≡± ↓°•∝°∂←↓♠°≥≡≥≥ °± ↓∂≡±∂ ×♠♥∂° ↔♠°↑≡↔↔ ×±÷←↔〉 ∉♠♠←↔° °± 
♥↑↔↔♠♥ ×°∂♥♠⌠ ←≡×↓♠♠± °± ″;±↔ƒ∝; ∝ ↓≡±←←×≡↑↑°×←≡←← ↓∂•≥∝〉 ⊄∂≡± 
↓∂≡±↔↑≡≡≥≥ ×←♥ ↑±↔♥≡•±;; ∝ ↔∂≡±♥↑↑≡± °∝←← ∂←°″≥↔← ″°≥≡″″↔ 
°♥↔ ″≡↑≡±↑±↔×←♥≡∝ ∝ ≡•×; ≥∂∂×≡±↔≡≡± ″♠×± ↓∂×≥≥≡ ×♠≥×≡♠↔♠±≡∂↔〉 ♠♠ 
↔∂≡±♥↑←∂×←♥∂≥≥∂←♠♠← °± ↔♥±°″∂←↔〉 
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Osa-alue 3
⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″≡± ×≡←×∂°←± ≥°∂♥↓∂∂↑↔≡∂±≡±⌠ ≥♠°≈≡∫×××°←♠♠±↔∂±≡± ×≥≥∂°∫
•↑∝±±≡〉 ⇒≥♠≡↔↔ ≥♠°±±≡•↔∂♥↔ ↓♠♠↔↔°″↔ ♥°×≥≥∂°↔ ∝ ±∂∂≈≡± ♥;≥∂←≡↔⌠ ♥↑↔↔♠±♠↔∫
↔⌠ ″↔≥ ″;±±∂××); ×←♥♥↔ ≥↔ ×♠♥ 〉 ∉≡±←←×≡↑↑°×←≡←← °± ×°∂♥♠⌠ 
↓∂•≥∝ ∝ ∝°∂↔×∂± ×↔∝∂〉 ≡≥°♠↔♠±≡∂↔ ″;±↔ƒ∝; °± ∂≥″≡∂←≡←↔∂ ∫≥♠♥♠± ≥♠± 
×♠∂♥∂≡± ×≡←∂≡± ∝;≥∝∂≥↔; ″≡≥×° ↓≥∝°±⌠ ″♠♠↔ ≥•°↓♠♠↔ °± ♥;•;±〉 °♠±∂←↑∂±↔≡≡≥∫
↔; °± ∂×°∂±± °↔≡↔↔♠ ↑×≡±±♠←×∂♥≡;⌠ ″♠↔↔ ″♠♠↔°∂± ×≥≥∂° °± ≥♠°±±°±↔∂≥∂±≡±〉 
⇒≥♠≡≡± ≥°♠±∂←°← °± °≥≥♠↔ ∂≈↔↔♠± ∝ ×≥≥∂°↓∂±↔°∝≡± ×←♥∂≥≥∂←♠♠← °± •ƒ♥∂± ←;∂∫
≥ƒ±ƒ↔↔;〉 ≥≥∂°↓≡↑; °± ×↑♠ ∝ ×←♥∂≥≥∂←♠♠≈≡←← ♥≥≥∂↔←≡♥↔ ↔♥±°″∂←≡↔ ±∂♠×∫
×↑♥∂±↔≡∂←↔≡± ×≥≥∂°∂≈≡± ≥∝∂↔〉 ⊆♠±←∂″↓∂ ×←♥≡∝ °♥↔ ×±≡↑♥⌠ •°←♠°≥•≡∂∫
±;⌠ ″≡↔←;≥♠•⌠ ∝;ƒ××;↑)≥≥∂⌠ ≥″↓±±↔⌠ ×≥≥∂°↔∂≡↑←″″≥⌠ •↑″°←″″≥ ∝ 
×ƒ±←∂←″″≥≡↔〉 ∏;×;≥;↓≡∂↔↔≡∂←∂≥≥; ↓∂×°∂≥≥ ×←♥ ″″〉 ↓°↑°±∝;×;≥∂;⌠ ↔°↑♥∂∝;×;∫
≥∂; ∝ ∂←°•∂↑♥≡±∝;×;≥;;〉  ⇒≥↑∂±↔≡≡≥≥; ×←♥ •↑♥×←≡≥↔± ∝;±)±←≥↔↔∂⌠ ″♠↔↔ 
″♠♠↔ ♥↔≡≥∂↔ ×≥≥∂°×←♥∂↔ ↓♠♠↔↔♠♥↔⌠ ≡←∂″≡↑×∂×←∂ ″≡≥×° ♥;•;;±×∂± ↑♥∂±↔≡∂∫
←♠♠↔≡≡± ↔ƒƒ↔ƒ♥;; ×≡↔°∫°↑♥°××∂ ∝ ∂←°″×←↑♠°•° °± ♥∂± ″♠♠↔″∂± ↓∂×°∂±〉 
;±±∂××)∂←∂≥≥; ≥♠≡∂≥≥ ♥≥≥∂↔←≡≡ ″♠←↔∂×±⌠ ↓♠°≥♠×± ∝ ×±≡↑♥± ≥♠°±±≡•↔∂″ 
×←♥∂≥≥∂←♠♠←〉 

≥≥∂°± ≥×∂≥♠≡≡± ↓∂±±↔≡∂←← °± ↓∂≡±∂; ←°∂←↔♠″∂ ∝ ♥≥♠♥≡←∂≥″↓↑≡∂∫
↔⌠ ∝°↔× °♥↔ ×←♥∂←↔°≥↔± ↔♥±°″∂←∂〉 ∇∂∂≥≥; ×←♥ ↑•×←″″≥↔≡± ≥∂←;×←∂ 
″″〉 ∝°♠•∂♥∂•♥∂≥;;⌠ ∝°×↓∂×±←↑⌠ ♥∂↑↓↓∝♠ ∝ •↑″↓∝♠〉 ⊃↑←∂±∂←∂ 
←♠°×←♥≡∝ ≡∂ °≥≡〉 

 
 

Kuva 4. Öljysataman aidat ovat ohjanneet Stansvikinnummen kulkijat poluille. Kuva
osa-alueen 3 länsipäästä, jossa kallio on niukkapuustoisinta.

 



Kruunvuorenrannan luontoselvityksen täydennys

  

Osa-alue 4
⇒≥♠≡≡←≡≡± ×♠♠≥♠♠ ×≥≥∂°″←↔°± ∝ ″≡↑≡±↑±±± ♥±•± ″;±±∂×)± ♥;≥∂±≡± 
″≡↔←;×♠♥∂°〉 ⇒≥♠≡ °± ↔♠°↑≡↔↔ ∝ ≥≡•↔°″∂←↔ ×±÷←↔⌠ ∝°←← ×←♥ ″ƒ)← ≥≡•↔°∫
≥∝∂←↔°〉 ∅≥∂←↓♠∂± °± ♥↑↔↔♠±≡∂↔ ∝ ♥±•°∝ ″;±↔ƒ∝; ∝ ×♠♠←∂〉 ⊃±•°∝ ×∂≥↓∂∫
×↑±″;±↔ƒ∝; °± ≡±∂↔≡± °←∫≥♠≡≡± ≡↔≡≥;↑≡♠±←←〉 ∉≡±←←×≡↑↑°×←≡←← °± ↑♠±∫
←←↔∂ ↓∂•≥∝ ♥↑←∂±×∂± ×♠♥∂°± ≥;±←∂↓;;←←;〉 ⇒≥♠←×←♥∂≥≥∂←♠♠↔≡± °± ″″〉 ″±∫
←∂××⌠ ″≡↔←;°↑♥°××∂⌠ ∝;±)±←≥↔↔∂⌠ ×∂≡≥°⌠ ″♠←↔∂××⌠ ±♠°××♠•≡≥″∂××;; ∝ 
←±∝≥×〉 ∨↔≡≥;↑≡♠±± ×°°××∂←← ″;±±ƒ∂←←; ×←♥ ×↑•♠±×;;↓;; ∂±±♠±≡± 
⌠ ∝°× °± ″≡≥×° •↑♥∂±∂±≡± ♥±•°∝≡± ″;±±∂×)∂≈≡± ≥∝∂〉 

Osa-alue 5
⇒≥♠≡≡←≡≡± ×♠♠≥♠♠ ⊇♠≈≡±×ƒ≥;± ×≡←;″)××∂≥♠≡ ∝ ←≡± ∂↔;↓♠°≥∂±≡± ″≡↔←;×♠♥∂°〉 
)××∂×ƒ≥; °± ↔∂•≡;;± ↑×≡±±≡↔↔♠ ∝ ↑×≡±↔″↔↔°″↔ ≥♠≡≡↔ °♥↔ ↓;;°←∂± ↓∂•∫
″∂↔〉 ∉°•∝°∂←°←←← °± ↓∂≡±∂;⌠ ↓∂•°∂± ×;ƒ↔≡↔↔ƒ∝; ×≥≥∂°≥♠≡∂↔⌠ ″♠♠ ″)××∂×ƒ≥; 
°± ×±÷←″←↔°←←〉 ∉♠♠←↔°± °± ♥↑↔↔♠±≡∂↔ ∝ ∝°∂↔×∂± ♥±•°∝ ″;±↔ƒ∝;⌠ ″♠↔∫
↔ ×♠♠←≡↔ °± ×♠± ←∂↔↔≡± ↓°∂←↔≡↔↔♠〉 ≥≥∂°×♠″↓↑≡∂≥≥ ×←♥ ×°↑∂←↔≡×←♥∂≡± ≥∂∫
←;×←∂ ″″〉 ↔♠°×←♠←∂″×≡↔↔⌠ ∂←°″×←↑♠°•°⌠ ×≥≥∂°×∂≡≥° ∝ ↓∂•°∂≥↔ ≥≡♥∂±±ƒ↔↔; 
×≡≥↔″°〉 

)××∂×ƒ≥;± ∂↔;↓♠°≥≡≥≥ °± ±♠°↑↔⌠ ×°∂♥♠♥≥↔∂←↔ ←≡×″≡↔←;;⌠ ∝°±× 
↓♠♠←↔° °± ×ƒ″″≡±″≡↔↑∂←↔;〉 ⇒≥♠≡≡≥≥ ×←♥ ″ƒ)← ∝°∂↔×∂± ±♠°↑∂⌠ ↔°≈≡±±;×)∂∫
←≡←↔∂ ⊂↔±←♥∂×∂± ×↑↔±°± ∂←↔♠↔♠×←∂←↔ ≥≡♥∂±±≡∂↔; ↔″″∂ ∝ ♥•↔≡↑°∂↔〉 ⇒≥♠←∫
×←♥∂≥≥∂←♠♠↔≡± °± ↔♥±°″∂←↔ ↔♠°↑≡≡± ×±×± ≥∝∂←↔°〉 ∠←∫≥♠≡≡± ××∫
×°∂←×♠≥″ °± ♥↑↔↔♠±♠↔↔ ≥≡•↔°″∂←≡± ×±×± ×♠♠←∂××°⌠ ∝°±× ≥;↓∂ ×♠≥×≡≡ 
″)××∂×ƒ≥;;± ∝°•↔♥ ∝°↔∂≡〉 ♠♥∂°≥≥ ×←♥ ″ƒ)← ″♠♠↔″∂ ♥±•°∝ ″;±↔ƒ∝;〉 
∉≡±←←×≡↑↑°×←≡←← °± ≡↔≡±×∂± ↓∂•≥∝ ∝ ×≡±↔↔;×≡↑↑°×←≡←← ″♠←↔∂××⌠ ×;≡±∫
×≥∂⌠ °↑♥±″↑∝⌠ ″≡↔←;×←↔∂×× ∝ ↔≡←″〉 

Osa-alue 6
⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″≡± ×≥≥∂°•↑∝±↔≡≡± ∂↔;↑∂±±≡ °± •×↔↔♠ ↓≥∝×←∂ ∂≥″≡∂←≡←↔∂ 
∫≥♠♥♠≥≥〉 ⊆∂±↔≡≡←←; ×←♥ ±ƒ↔   ″≡↔↑∂± ″∂↔↔∂←↔ ″;±±∂××);〉 ⊂≡×∫
↓♠♠± °± ×♠♠←↔ ∝ ≥∂←↓♠♠←↔°± ↓∂•≥∝ ∝ ×°∂♥♠〉 ≡±↔↔;×≡↑↑°×←≡←← °± ↔♠°∫
↑≡≡± ×±×± ≥∝∂←↔°〉 ⊆∂±↔≡≡± ≥↓♠°≥≡≥≥ ×♠♥∂°± ∂↔;°←←← °± ↓∂×°∂± ×°←∫
↔≡↓°•∝∂±≡± ±°↔×≡≥″⌠ ∝°←← °± ↔∂•≡;;⌠ ±°∂± ×ƒ″″≡±≡± ″≡↔↑∂± ×°↑×♠∂←↔ ×°∂∫
♥∂××°〉 ⊂≡×↓♠♠± °± ×♠♠←↔ ∝ ″;±↔ƒ;〉 ∅≥∂←↓♠∂×←∂ °± ∝;↔≡↔↔ƒ ″♠♠↔″ ×°°×← 
″;±↔ƒ〉 ∇°↔×≡≥″ °± °∝∂↔≡↔↔♠ ∝ ×♠∂♥•↔±♠↔ ×≡±↔↔;×≡↑↑°×←≡←← °± ↔♠°↑≡≡± ×±∫
×± ″≡↔←;×←♥∂≥≥∂←♠♠↔↔〉 °←↔≡″↓∂≡± ×←♥♠↓∂××°∝≡± ≥∝≡∝⌠ ×♠↔≡± ″≡↔←;≥♥≡∫
∝♠♠↑↔⌠ ×↑•♠±↓♠↔×≡ ∝ ←♠°∫°•≈×≡↔↔ °± ♥∂± ″♠♠↔″∂± ↓∂×°∂±〉 

∇°↔×≡≥″± ↓°•∝°∂←↓;;←←; °←∫≥♠≡≡±  ×≥≥∂°•↑∝±↔≡∂≈≡± ♥;≥∂←←; °± ±°∂± 
×ƒ″″≡±≡± ↑∂± ≥∝♠∂±≡± ←°∂←↔♠″⌠ ∝°× °± °∝∂↔≡↔↔♠ ″♠♠↔″∂ ♥♠°←∂×ƒ″″≡±∂; 
←∂↔↔≡± ×♠♥ 〉 ∠∝∂←↔ •♠°≥∂″↔↔ ←♠° °≥∂ ≥°↓↓♠×≡←;≥≥; ↔♠≥♥♥≡≈≡± ♥≥≥←←〉 ♠∫
♥∂°≥≥ ×←♥ ↑♠°•°∫ ∝ •≡∂±;×°↑♥≡± ≥∝∂←↔°⌠ ″″〉 ♥≡•×⌠ ↑↔≡↔↔⌠ ×♠↑∝≡±∝≥∫
×⌠ ″↑∂±×;″″≡××;;⌠ ↓♠≥≥°←↑⌠ ∝°×↓∂×±←↑ ←≡×; •↓↑∫ ∝ °×↑•∫
×←″″≥↔〉 ∉♠♠←↔°± °± ±♠°↑↔ •∂≡←×°∂♥∂××° ∝ ″♠♠↔″ ↔≡↑♥≥≡↓↓; ∝ ″;±∫
↔ƒ〉 ⊂♠°≥↔ ≡∂ ↔♥↔↔♠ ♥↔≡≥∂∂↔⌠ ↑♥∂±↔≡∂××♠♠↔↔ ∂≥″≡±↔;♥∂; ×←♥∂≥∝≡∝⌠ ≡∂×; 
⋅≡≥←∂±÷∂←←; •↑♥∂±∂←∂ ×←♥∂≥∝≡∝〉 
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Osa-alue 7
⊃↑↔↔♠±♠↔↔ ″;±±∂××); ×←♥♥ ≥♠≡⌠ ∝°±× ≥;±←∂↑≡♠±←← °± ××←∂ ♥∂∂↔∂←≡± ″≡↔∫
↑∂; ×°↑×≡ ♥°×≥≥∂°•↑∝±±≡↔↔〉 ∅≥∂←↓♠♠←↔°←← °± ″ƒ)← ∝;↑≡∂↔; ″;±↔ƒ∝;⌠ ≥∂←∫
↓♠♠←↔°± °± ×°∂♥♠ ∝ ×♠♠←↔〉 ⇒≥♠←×←♥∂≥≥∂←♠♠← ×°←↔♠♠ ≥;•∂±±; ↔♠°↑≡≡± ×±×± 
≥∝≡∂←↔  ″″〉 ″♠←↔∂××⌠ ♥±″°⌠ ″≡↔←;↔;•↔∂ ∝ ←±∝≥× °♥↔ ↑♠±←∂↔〉 ≥≥∂°∫
×♠″↓↑≡∂≥≥ °± ⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″≡± ″♠∂≥≥≡ ×≥≥∂°≥♠≡∂≥≥≡ ↔ƒƒ↓∂≥≥∂←≡←↔∂ ×↑♠∝≡± 
×←♥♠↓∂××°∝≡± ≥∝≡∝⌠ ×♠↔≡± ×±≡↑♥⌠ ↓♠°≥♠××⌠ •°←♠°≥•≡∂±;; ∝ ″≡↔←;∫
≥♠• ∝ ×≥≥∂°∂″↑↑≡↔↔〉 

 

 
Kuva 5. Osa-alueen 6 itäreunassa on ojitettu ruoho- ja heinäkorpi.

Osa-alue 8
⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″≡± ×°∂≥≥∂←°← °± ♥↑↔↔♠±♠↔↔ •♥♠″≡↔←;;〉 ⊆∂±↔≡∂≈≡± ♥≥↔↓♠♠± 
°± ×♠♠←∂⌠ ″;×∂≡± ×≥≥∂°∂←≡″″∂←← ƒ≥;°←∂←← ″;±↔ƒ〉 °∂♥♠ ×←♥ ←≡×↓♠♠± 
×°×° ≥♠≡≡≥≥〉 ♠♠←∂♥≥↔∂←∂≥≥ ≥♠≡∂≥≥ °± ≥≡•↔°″∂←≡± ×±×± ×←♥∂≥≥∂←♠♠↔↔⌠ 
″″〉 ×;≡±×≥∂⌠ °↑♥±″↑∝ ∝ ±∂♠×←↔∂ ∝;±)±←≥↔↔∂〉 ;±↔ƒ♥≥↔∂←∂←← ×°•∫
≈∂←← ♥≥≥∂↔←≡≡ ↔♠°↑≡≡± ×±×± ≥∝∂←↔°〉 ∉°•∝°∂←↓;;←←; ×←♥ ″♠♠↔″ ±♠°↑∂ 
↔″″∂ ∝ ♥•↔≡↑〉 •°↓♠♠←↔° °± ±∂♠×←↔∂ ×♠↔≡± ″♠♠≥≥×∂± ⊂↔±←♥∂×∂±±♠″∫
″≡± ≥♠≡≡≥≥〉

3.2. LÄNTINEN ALUE

;±↔∂±≡± ≥♠≡ ←∂∝°∂↔↔♠♠ )≥∝ƒ←↔″± ×≡←×∂°←± ×;ƒ↔)←↔; ↓°∂←↔♠±≡≡± ∇≡←↔≡≡± 
≥∂↔♠↑∂± ∝ ⊂•≡≥≥∂± ≥♠≡≡± ♥;≥∂∂±〉 ⇒≥♠≡≡≥≥ °± ××←∂ ×≥≥∂°∂←↔ ″≡↑≡±↑±↔×°•≈≡↔∫
↔⌠ ∝°∂←↔ ↔°∂±≡± ←∂∝∂↔←≡≡ ∇≡←↔≡≡± ≥∂↔♠↑∂± ≥;•≡≥≥; ∝ ↔°∂±≡± ⋅×°±∂±≥•≈≡± ∂↔;∫
↑±±≥≥ ↑±↔∝×←°± ↓°•∝°∂←↓;;←←; ×♠♥ 〉 °•↔≡≡↔ °♥↔ ↓∂≡±∂; ″°≥≡″↓∂≡± 
↓∂±↔∫≥ °± ±°∂± •≡•↔↑∂〉 ⊂≡≥♥∂↔ƒ←×°•↔≡∂≈≡± ƒ″↓;↑∂←↔)←←; °± ♥°∂″××←↔∂ ×;∫
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←∂↔≡≥↔ƒ; ″←↔°⌠ ≥;•∂±±; ↔;ƒ↔↔)″×≡±↔↔;;⌠ ″♠♠↔ ∝°♠↔°″↔ ∝ ≡±↔∂←∂; ↓∂•∫
≥♠≡∂↔⌠ ∝°∂≈≡± ↑×≡±±♠×←≡↔ °± ↓♠↑≡↔↔♠〉  

∇≡←↔≡≡± ≥∂↔♠↑∂± ↓°•∝°∂←↓♠°≥≡≥≥ °± ↓∂≡±∂⌠ ±°∂±  ↑∂ ×↔↔♥ ×≥∫
≥∂°±∂≡″∂ °←∫≥♠≡ 〉 ⊂≡± ∂↔;↓♠°≥≡≥≥ °± °≥≥♠↔ ↓°•∝°∂←≡≡± ∝°•↔±♠↔ ∝°↔∂≡ ∝ ↓♠↔∫
×∂≥∂±∝⌠ ∝°∂≈≡± ×°•≈≥↔ °± ×∂♥≡↔↔♠ ″∫∂±≡← ≥∝≥↔ ≥♠≡≡≥↔ ×°×°±± ↓°∂← 
°←∫≥♠≡ 〉 ∨±↔∂←≡± ↔∂≡± ∂↔;↓♠°≥≡≥≥ °± ♥°∂± ×≡±↔↔;⌠ ∝°±× ↑×≡±±♠×←≡↔ ∝ ←;∂∫
≥∂)↔ °± ↓♠↑≡↔↔♠〉 ∉♠♠↔°± ×≡±↔↔; ∝↔×♠♠ ←↔″± ∝°•↔♥≥≥≡ ↔∂≡≥≥≡ ←↔∂〉 ⇒≥×♠↓≡↑;∂←∫
↔; ≥♠°±±°±ƒ″↓;↑∂←↔); °± ∝;≥∝≡≥≥; ×≥≥∂°±∂≡″≡± ≥∂←;×←∂ ±∂≡″≡± ×°∂≥≥∂←↓♠°≥≡≥≥ 
♥±•± ∝°↔∂≡± ″°≥≡″″∂≥≥ ↓♠°≥∂≥≥ °←∫≥♠≡ 〉  

 
Kuva 6. Länsirannan (kuviot 1 6) ja Shellin alueen osa-alueet (7 11).
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Osa-alue 1
≥≥∂°±∂≡″≡± ″≡↑≡±↓♠°≥≡∂±≡± °← °± ∝ƒ↑××;↓∂∂↑↔≡∂±≡± ∝ ↓♠♠↔°±〉 ←♥∂≥≥∂←♠♠∫
≈≡←← °± ↔ƒƒ↓∂≥≥∂←∂; ″≡↑≡±↑±↔×≥≥∂°∂≈≡± ≥∝≡∝⌠ ×♠↔≡± ×≡↔°∫°↑♥°××∂⌠ ↑♠°•°∫
≥♠××⌠ ∂←°″×←↑♠°•°⌠ ↔•″♥∂≥≥××°⌠ ↓)≥××ƒ↑♠°•°⌠ ←ƒƒ←″∂↔∂∂←↔ ∝ 
″≡↔←;≥♠•〉 ≥≥∂°± ≥≡≥≥ ×←♥ ±♠°↑↔ •↓⌠ ↓∂•≥∝ ∝ ″♠♠↔″ ♥↑↔↔♠∫
±♠↔ ″;±↔ƒ ×♠♥ 〉 ∉♠♠←↔° °± ≥≥≡ ×ƒ″″≡±″≡↔↑∂←↔;〉 ∏;≥∝≡≥≥; °± ″ƒ)← ∝°×♠±≡± 
≥♠″∂″↑∝∫ ∝ ←ƒ↑≡≡±∂↓≡±←← ∂≥″≡∂←≡←↔∂ ♥±•± •♠♥∂≥∫∝± ↓≡↑♠±〉 ∉♠♠←↔°± ×↔∫
♥≡≡←← ×←♥ ″″〉 ↓♠°≥♠××⌠ ×∂≡≥°⌠ ×±÷←″∂↔∂×× ∝ ×≡♥;↔↔;•↔∂″);〉 

 
Kuva 7. Alkuperäistä ympäristöä on länsirannan eteläosassa jäljellä vain kuvassa nä-
kyvä kallioniemi.

Osa-alue 2
;•≡← ×←♥∂↔°± ≥♠≡ ×≥≥∂°±∂≡″≡± ∂↔;↓♠°≥≡≥≥〉 ∂↔♠↑∂≥≥≡ ∝°•↔±≡≡± ↔∂≡± ∝ ↓♠↔×∂∫
≥∂±∝± ×°•≈≥≥ ″ °± ∂≥″≡∂←≡←↔∂ °≥≥♠↔ )≥∝ƒ∂←↔;⌠ ←∂≥≥; ←≡ °± ×∂♥≡↔↔♠ ×≥≥∂°↓≡↑;; 
″ƒ)↔≡± ↓°∂←〉 ⇒♠××°∂±≡± ×←♥∂≥≥∂←♠♠← ×°°←↔♠♠ ←°↑×≡±↔↔∂≡± ↓∂°±≡≡↑∂≥∝≡∂←↔⌠ 
″″〉 ↓∂≡↔↑ƒ↑↔∂←↔;⌠ ×±≈±×≥≥∂°∂←≡←↔⌠ ↓∂•←♠±∂°←↔ ←≡×; ↓≡≥↔°∫ ∝ ↑±↔×±±∫
×≥∂←↔〉 ⇒≥♠≡≡± ∂↔;↑≡♠±←↔ ≥× ↓♠♠↔°± ↔;ƒ↔↔)″×≡±↔↔;⌠ ∝°↔ °± •∂≥∝↔↔∂± ↔∫
←°∂↔≡↔↔♠〉 ⇒≥♠≡≡≥≥ °± ↔♥±°″∂←↔ ∝°♠↔°″∂≈≡± ×←♥∂≥∝∂←↔°〉 

Osa-alue 3
⊆±±± ×≥≥∂°≥♠≡≡± ≥♠°↔≡∂←↓♠°≥≡≥≥ °± ∝;≥∝≡≥≥; ←♥≥↔°∂↔♠ ↔∂≡↓°•∝ ∝ ←≡± ƒ″∫
↓;↑∂←↔)←←; ↓♠°≥∂♠×≡ ×≥≥∂°″←↔°〉 ←♥∂≥≥∂←♠♠← °± ←″±↔ƒƒ↓↓∂←↔; ×♠∂± 
°←∫≥♠≡≡≥≥ 〉 ∉♠♠←↔°←← °± ∝°∂↔×∂± ♥±•°∝⌠ ″↔≥∂ ″;±↔ƒ∝; ∝ ″ƒ)← ♥•↔≡∫
↑°∂↔〉 ⊆±↔ °± ≥°∂♥↓∂∂↑↔≡∂←↔; ×≥≥∂°↔ ∝ ←≡± ×←♥∂≥≥∂←♠♠← °± ±∂♠××⌠ ″″〉 ↑♠°∫
×°•≡≥↓∂;⌠ ←∂±∂×∂←≥ ∝ ″≡↑∂↑±±∂××∂ ↓∂≡±∂±; ≥∂××♠∂±〉 ∠←∫≥♠≡≡≥↔ ≥×♥ 
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″≡↔←;∂±≡± ≥♠≡ °± ±°∂±  ″≡↔↑∂± ≥≡♥ƒ∂±≡±〉 ⊂≡± ↓°•∝°∂←↓♠°≥≡≥≥ °± ≥∝•×°⌠ 
↓♠♠↔°± ↔;ƒ↔↔)″×≡±↔↔;〉 

Osa-alue 4
⊄;ƒ↔↔)″± ∝ ⊂•≡≥≥∂± ≥♠≡≡± ♥;≥∂←←; ⋅×°±∂±≥•≈≡± ∂↔;↑±±≥≥ °± ↔°∂±≡± ×≥∫
≥∂°≥♠≡〉 ≥≥∂°± ≡↔≡≥;↓;;←←; °± ♥°∂±↔ ∝°♠↔°″↔ ∝ ♥±•⌠ ≥°•×↑≡∂←↔ ×°°←∫
↔♠♥ ↔;ƒ↔↔)≥♠≡⌠ ∝°× °± ″≡↔←∂↔↔ƒ″;←←;〉 ∉∂×≥≥ ×←♥ ♥∂∂≈≡± ″≡↔↑∂± ″∂↔↔∂←↔ 
″;±↔ƒ;⌠ ↑∂↔ ∝ ×°∂♥♠〉 ∝∂←↔°°± ×♠♠≥♠♥↔ ≥∂←;×←∂ ″″〉 •∂←♠×♠↑∝≡±↓°≥♥∂ ∝ 
↑∂××↓≥←″∂⌠ ∝°↔× ≥∂≡±≡♥;↔ ×♠≥×≡♠↔♠±≡≡↔ ↓∂×≥≥≡ ″∫∂±≡×←≡± ″♠×±〉 

Osa-alue 5
⋅×°±∂±≥•≈≡± ∂↔;↑±±± ×≥≥∂°≥♠≡ °± ↑±±± ↓♠°≥≡≥↔ ↓♠♠↔°± ×♠♥ 〉 ⇒♥°∫
×≥≥∂°± ↓∂±↔∫≥ °± ×ƒ″″≡±∂←≡± ↑∂〉 ⊂≡± ×←♥∂≥∝∂←↔° °± ←″±↔ƒƒ↓↓∂←↔; ×♠∂± 
≡↔≡≥;∂←≡″″;±⌠ ∇≡←↔≡≡± ≥∂↔♠↑∂± ≥♠°± ←∂∝∂↔←≡♥± ×≥≥∂°≥♠≡≡±〉 ∝∂←↔°°± ×♠♠≥♠∫
♥↔ ″″〉 ×≡↔°∫°↑♥°××∂⌠ ×♠≥↔↓∂∂←×♠⌠ ∂←°″×←↑♠°•°⌠ ″≡↔←;≥♠•⌠ ≥″↓±±↔⌠ 
∝;ƒ××;↑)≥≥∂⌠ ↓°↑°±∝;×;≥;↔ ∝ ∂←°•∂↑♥≡±∝;×;≥;〉 ⊃↔≡≥∂↔ ×≥≥∂°×←♥∂↔ ↓♠♠↔↔♠♥↔ 
×°×°±±〉 

⋅×°±∂±≥•≈≡± ∂↔;↑±↔ °± ″∂≥↔≡∂ ×←♥∂↔°±〉 ←♥∂≥≥∂←♠♠↔↔ °± ≥;•∂±±; 
↑±±≥≥≡ ∝♠↔♠±≡∂≈≡± ↔)↑×ƒ×←°∝≡± ↓;;≥≥;⌠ ∝°←← ×←♥°∂ ″″〉 ⋅≡≥←∂±÷∂± ↑±±°∂≥∫
↔ ←∂≡≥≥; ↔;;≥≥; ↔♥↔↔♥ ″≡↑∂←∂±↓↓∂ ±∂♠×× ≡←∂∂±↔ƒ″;〉 ♠∂↔ •♠°″∂°±↑∫
♥°∂←∂ ×←♥∂≥∝≡∝ ⋅×°±∂±≥•≈≡± ∂↔;↑±±± ≥♠≡≡≥↔ ≡∂ ↔♥↔↔♠〉 

 

 
Kuva 8. Haakoninlahden itärannan kallio.
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Osa-alue 6
≥≥∂°± ≥×∂ °± ″≡↔←;∂±≡±〉 ∅≥∂←↓♠∂± °± ″♠♠↔″∂ ♥±•°∝⌠ ∝°←×∂± ″↔≥∂ 
 ″ ″;±↔ƒ∝;⌠ ″♠↔↔ ↓;;°← ↓♠♠←↔°←↔ °± ±♠°↑↔〉 ⊂≡×↓♠♠± ×←♥ ∝°∂↔×∂± 
×♠♠←∂ ∝ ×°∂♥♠∝〉 ≡±↔↔;×≡↑↑°×←≡←← °± ↔ƒƒ↓∂≥≥∂←∂; ↔♠°↑≡≡± ×±×± ×←♥≡∝⌠ 
×♠↔≡± ″♠←↔∂×× ∝ ″≡↔←;≥♠•〉  

3.3. SHELLIN ALUE

∇°∂± ×♠♠≈≡± •≡•↔↑∂± ≥∝♠∂±≡± ⊂•≡≥≥∂± ≥♠≡ ←∂∝∂↔←≡≡ ⋅×°±∂±≥•≈≡± ∝ 
↑♠♠±♠♥♠°↑≡± ×≥≥∂°∂≈≡± ♥;≥∂←←;〉 ;•≡← ×∂××∂ ≥♠≡≡≥≥ ←∂∝∂±±≡≡↔ ↑×≡±±♠×←≡± 
∝ ←;∂≥∂)↔ ↓♠↑≡↔↔∂∂± ×≡←;±  ∂×±〉 ⊂♠♠↑∂± °← ≥♠≡≡←↔ °≥∂ ≥°↓↓♠×≡←;≥≥; ×←∫
♥∂↔°±↔ ←°↑∫ ∝ ″♠↑←×≡∫ ∝ ↓♠↑×♠∝;↔≡×≡±↔↔;;〉 ♠°±±°±↔∂≥∂←≡″↓ ƒ″↓;↑∂←↔); 
°≥∂ ∝;≥∝≡≥≥; ♥∂± ≥♠≡≡± ↑≡♠±°←∂←←〉 ⇒≥♠≡≡≥↔ ≡↑°↔≡↔↔∂∂± ♥∂∂←∂ °←∫≥♠≡↔↔ ×♠♥ ⌠ 
∝°∂≈≡± ≥♠°±±°±°≥°∝ ↔↑×←↔≡≥≥± ←≡♠↑♥←←〉 

Osa-alue 7
∉♠↑×♠∫ ∝ ″±←∂∂↑↔°↔)∂≈≡± ∝;≥∝∂≥↔; ×←♥∂↔°± ≥♠≡⌠ ∝°±× ≥♠°±±°±°≥°∝ ≡∂ °≥≥♠↔ 
↔↑↓≡≡± ∂±♥≡±↔°∂≈ ×←〉 ←≡≥♥∂↔ƒ×←≡± ×±←∂×♠♥〉 Ι≥∝ƒ←↔″± ∂×∂←≡←↔ ×←♥∂≥∫
≥∂←♠♠≈≡←↔ °≥∂ ∝;≥∝≡≥≥; ⋅×°±∂±≥•≈≡± ↓≡↑♠×←← ××←∂ ″≡≥×° ×°°×←↔ •≡♥°←∫
×←↔±∝ ∝ ±≡≥∝; ↓♠∂←↔°≥≡•″♠←↔〉 ←↔±∝°∂≈≡± ←;∂≥ƒ″∂←≡←↔; °≥∂ •♠°≥≡•≈∂↔↔♠ 
↓♠↑×♠↔)∂≈≡± ƒ•↔≡ƒ≈≡←←;〉 

Osa-alue 8
≥≥∂°∂±≡±⌠ ″∂≥↔≡∂ ↓♠♠↔↔°″± ↓∂≈≡↔↔ƒ ±∂≡″≡±×;↑×∂⌠ ∝°±× ∂↔;↑±↔ °± ↔;ƒ↔≡↔↔ƒ〉 
♠∂↔ ↑±↔°∝ ↑≡♠±♠←↔ ≥♠°±±°±↔∂≥∂±≡± ×≥≥∂°〉 ⇒≥♠≡≡≥≥ °± ″°±∂↓♠°≥∂±≡±⌠ ∝°←∫
×∂± ″≡≥×° ↔♥±°″∂±≡± ↑±↔×≥≥∂°∂≈≡± ×←♥∂≥≥∂←♠♠←〉 ⊆♠±←∂↔ ≥∝≡∝ °♥↔ ″″〉 
×±≡↑♥⌠ ×≡↔°∫°↑♥°××∂⌠ ∂←°″×←↑♠°•°⌠ ×≡≥↔″×←↑♠°•°⌠ ←;↑″;×♠∂←″⌠ ″;×∂∫
×♠∂←″⌠ ×≥≥∂°×∂≡≥°⌠ •°←♠°≥•≡∂±;⌠ ↓)≥××ƒ↑♠°•°⌠ ±♠↑″∂↑)≥≥∂⌠ ×°∂↑±•≡∂±;⌠ ×≡≥∫
↔″∂↔≡⌠ ×≥≥∂°↔∂≡↑←″″≥⌠ •↑″°←″″≥ ∝ ↓°↑°±∝;×;≥;↔〉 ;•≡≥≥; ♥≡←∂↑∝ 
×←♥ ″″〉 ↓♠↑↔°∝♠♠↑↔⌠ ↑±↔♥≡•±;;⌠ ↑±↔×♠×× ∝ ↑±↔↔;≈ƒ×≡↔↔;〉 ∨↔≡≥;↓;;± 
×≥≥∂°≥≥ ×←♥ ≥∂←;×←∂ ″≡≥×° •↑♥∂±∂←↔ ×≥≥∂°↔♠•×↓≡±←←↔〉 ;±←∂↑±±≥≥ °± 
↑♠±←← ≡←∂∂±↔ƒ″; ×♠×←∂±″×←↑♠°•°⌠ ∝°× °± ≥×♠∝± ⊂♠°″≡≡± ↔♠°↔♠ ×°∫
↑∂←↔≡×←♥∂〉  

Osa-alue 9
∏ƒ↑×;•×) ↑♠♠±♠♥♠°↑≡± ×≥≥∂°≥♠≡≡←≡≡± ×♠♠≥♠♥ •↑∝±±≡ ⊂•≡≥≥∂± ≥♠≡≡± ≥;±←∂∫
↑∝≥≥〉 ∉♠♠↔°± •↑∝±±≡ °± ←∂∝∂±±♠↔ ↓♠↑≡↔↔♠∝≡± )≥∝ƒ←;∂≥∂)∂≈≡± ♥;≥∂←←; ∝ ←≡± ≡↔≡∫
≥;↑∂±↔≡≡≥≥; °± ♥↔≡≥∂←↔ ×←♥∂≥∝∂←↔°⌠ ″″〉 ♥≥×°″×←↑♠°•°⌠ •≡∂±;×♠↑ ∝ 
←±∂××∂←∂∂± ×♠♠≥♠♥ ≥∂♠←×↑♠±∂°∂←↔ ×∂××∂ ″≡≥×° ↑♠±←∂↔〉 ⊃≥×°″×←∫
↑♠°•° °± ×°↑∂←↔≡×←♥∂ ∝ ≥♠♠≥↔♥←↔∂ ∝;;±±≡ ≥♠≡≡≥≥ ≡±±≡± )≥∝ƒ←↔″± ↔°∂″∂±∫
↔ °≥≥≡∂←↔ •♠♥∂≥°∂←↔〉 ⋅≡∂±;×♠↑ ∝ ≥∂♠←×↑♠±∂°∂←↔ ×←♥ ≥♠°±↔∂←≡←↔∂ ←∂≡≥≥; 
↔;;≥≥; ≡↔≡≥;↑±±∂×°± ×≥≥∂°∂≥≥〉 ⇒∂±×∂± ♥≥×°″×←↑♠°•°± ≡←∂∂±↔ƒ″; ∝↔×♠♠ 
←≡≥♥∂↔ƒ←≥♠≡≡± ↑∝± ≥;±←∂↓♠°≥≡≥≥≡〉 
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Kuva 9. Liuskaraunioinen (keskellä) ja valkomaksaruoho (punaiset versot oikealla)
Shellin alueen kalliolla.

Osa-alue 10
Ι≥∝ƒ←↔″± ∂≈± ∝ )≥∝ƒ←;∂≥∂)∂≈≡± ♥;≥∂∂± ∝;;±ƒ↔ ↓∂≡±∂ ≥♠≡⌠ ∝°× ≥;±←∂↓;;←←; °± 
×≥≥∂°″;±±∂××); ∝ ±♠°↑∂ •↓″≡↔←∂××)〉 ∉♠♠←↔° °±   ″≡↔↑∂± ×°↑×♠∂←↔ ∝ 
×≡±↔↔;×≡↑↑°×←≡←← °± ↔♥±°″∂←↔ ↔♠°↑≡≡± ×±×± ×←♥∂≥≥∂←♠♠↔↔〉 ⋅♥∂×°± 
∂↔;↓♠°≥≡≥≥ °± )≥∝ƒ←↔″± ∂↔± ↑∝♠↔♠♥ ″♠♠↔″± ″≡↔↑∂± ×°↑×♠∂±≡± ↔;ƒ↔∫
↔)″×♠″↓↑≡⌠ ∝°× ×↔↔ ←♠♠↑≡± °←± ×°×° °←∫≥♠≡≡←↔〉 ♠″↓↑≡ °± ↓♠♠∫
↔°±⌠ ″♠↔↔ ←≡± ↑≡♠±≥♠∂←×∂←← ×←♥ ±♠°↑↔ ≥≡•↔∂↓♠♠←↔° ×♠♥ 〉 ♠″↓↑≡≡≥∫
≥ °± ↔♥±°″∂←↔⌠ •≡∂±∂↔↔ƒ±≡∂≈≡± ∝°♠↔°″∂≈≡± ≥∝∂←↔°⌠ ″″〉 ↓≡≥↔°∫°•≈×≡↔↔⌠ 
↓∂≡↔↑ƒ↑↔↔∂;⌠ ↓;∂♥;±×××↑⌠ •∂≡↔×←↔∂×× ∝ ±♠↑″∂↓♠±↔↑↓;;↔;〉 ∂←;×←∂ ≥∝∂←∫
↔°°± ×♠♠≥♠♥↔ ♠×°±↔♠≥∂×♠×× ∝ ⋅≡≥←∂±÷∂←←; ″≡≥×° •↑♥∂±∂±≡± ″≡↔←;±;↔×≡≥″; 
↑♠±←← ≡←∂∂±↔ƒ″;〉 ⊃∂∂″≡″∂±∂↔♠↔ °♥↔ ×←♥♠↓∂×←↔ ↓;;↔≡≥≥≡≡± ↓;;↔ƒ±≡≡↔ ↓∂∫
×≥≥≡ ″∫∂±≡×←≡± ″♠×±〉 

⊄;ƒ↔↔)″×♠″↓↑≡≡± ≡↔≡≥;↓♠°≥≡≥≥ ∝°↔∂≡± ♥↑↑≡←← ×←♥ ±♠°↑∂ ×°∂♥♠∝⌠ 
♥•↔≡↑°∂↔⌠ ↑∂↔°∝ ∝ ″;±↔ƒ∝;〉 √↔;↓;;←←; °± ±♠°↑↔ •↓♥≥↔∂←↔ ″≡↔←;;⌠ ∝°←← 
°± ←≡×↓♠♠± ×°∂♥♠ ∝ ↑∂↔〉 ⇒≥♠←×←♥∂≥≥∂←♠♠↔≡± °± ×∂≡≥°⌠ ″≡↔←;×←↔∂×× ∝ 
″≡↔←;≥♥≡∝♠♠↑↔〉  

Osa-alue 11
∉∂≡±∂⌠ ≥;•≡← ↓♠♠↔°± ×≥≥∂°±∂≡″∂ ←↔″×≡±↔;± ∂↔;↓♠°≥≡≥≥〉 ≥≥∂°≥≥ °± ←;∂≥ƒ±ƒ↔ 
♥±•± ←♠↔♠×←≡± ∝;≥∝∂≥↔; ″°±∂↓♠°≥∂±≡± ×°↑∂←↔≡×←♥∂≥≥∂←♠♠←〉 ∝∂←↔°°± ×♠♠≥♠♥↔ 
″″〉 ×♠×←∂±″×←↑♠°•°⌠ ″°±÷°≥∂±″×←↑♠°•°⌠ ″≡•∂↓↑↔⌠ ×≡≥↔″°⌠ ←×∫
←±◊×♠↑∝≡±″∂≡×× ←≡×; ↓♠±≥≡•↔∂↑♠♠←♠ ∝ ↓∂•←ƒ↑≡≡±∂〉 ♠°±↔∂±≡± ×←♥∂≥≥∂←♠♠← 
°± ←″±↔ƒƒ↓↓∂←↔; ×♠∂± )≥∝ƒ←↔″± ″♠∂≥≥ ×≥≥∂°×°•↔≡∂≥≥〉 

 



Kruunvuorenrannan luontoselvityksen täydennys

  

 
Kuva 10. Täyttömaakumpare Shellin alueen pohjoisreunassa.

4. ALUEEN LUONTOARVOT

⊂♠♠↑∂± °← ←≡≥♥∂↔ƒ←×°•↔≡∂←↔ °± ≡±↔∂←↔; )≥∝ƒ←↔″⌠ ∝°←← ≥×♠↓≡↑;∂←↔; ≥♠°±∫
±°±ƒ″↓;↑∂←↔); °± ←;∂≥ƒ±ƒ↔ ♥↑←∂± ♥;•;±〉 ⊂•≡≥≥∂± ≥♠≡≡≥≥ ↔∂ ≥;±←∂↑±±≥≥ ≡∂ °≥≡ 
∝;≥∝≡≥≥; ″≡↑×∂↔↔;♥∂; ≥♠°±↔°≥♠≡∂↔〉 ⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″∂ ″♠°≈°←↔ ≥∝•×°± ×≥∫
≥∂°″≡↔←;×°•↔≡≡±⌠ ∝°× ↑∝♠↔♠♠ ≥;±±≡←←; )≥∝ƒ←↔″± ×≡±↔↔∂∂± ∝ ∂≈;←←; ⊂↔±←♥∂∫
×∂± ×↑↔±°≥≥≡ ∝°•↔♥± ″±↔∂≡•≡±〉 ≥≥∂°≥♠≡≡± ↓♠♠←↔° °± ♠××°∂←↔ ∝ ×←∫
♥∂≥≥∂←♠♠← °± •ƒ♥∂± ←;∂≥ƒ±ƒ↔↔;⌠ ←∂≥≥; ≥♠≡≡≥≥ °± ≥∂∂×♠↔↔♠ ″≡≥×° ♥;•;±〉 ∉♠♠←↔° °± 
♥↑↔↔♠♥⌠ ♥±• ↓♠♠←↔° ↓♠♠↔↔♠♠ ≥;•≡← ×°×°±± ∝ ≥•°↓♠♠←↔° °± ↓ƒ←↔ƒƒ± 
×♠∂♥♠±≡∂↔ ″;±↔ƒ∝; ≥♠×♠♠± °↔↔″↔↔ ±∂♠×←↔∂〉 ⇒≥♠≡≡≥≥ ≡∂ °≥≡ ≡↑∂↔ƒ∂←↔; ″≡↑×∂∫
↔ƒ←↔; ≡←∂″≡↑×∂×←∂ ×;;↓;≥∝∂←↔°± ↔∂ ≥•°↓♠∂←← ≡≥;♥∂≡± •ƒ)±↔≡∂←↔≡± ×±±≥↔〉 
∉♠♠←↔°≥↔± ↑♥°××∂± ≥♠≡ °± ≥;•≡≥≥; ↑±↔ ←∂∝∂↔←≡♥ ⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″≡± ≡↔≡∫
≥;°←⌠ ∝°←← ×←♥ ♥±•°∝ ″;±↔ƒ∝;〉 ∉♠♠←↔°∂±≡± ↑±↔♥ƒ)•ƒ×≡ °± ≡←∂↔≡↔↔ƒ ←;∂≥ƒ∫
↔≡↔↔;♥;×←∂ ≥;•∂±±; ″∂←≡″≥≥∂←∂←↔ ←ƒ∂←↔; ∅″↓;↑∂←↔)←♠♠±±∂↔↔≡≥♠ ∨±♥∂↑° 〉  

⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″≡± ×≥≥∂°↓≡↑; °± ±∂♠××↑♥∂±↔≡∂←↔ ÷↑±∂∂↔↔∂ ∝ ×∂∂≥≥≡∫
÷±≡∂←←∂; ♦♦♦〉÷≡°〉≠∂⌠ ∝ ×←♥∂≥≥∂←♠♠← °± ×↑♠∂≥≥≡ ×≥≥∂°≥♠≡∂≥≥≡ ↔♥±°″∂←↔〉 
⇒≥♠≡≡≥↔ ≡∂ ≥°↓↓♠×≡←;≥≥;  ↔≡•≈ƒ←←; ∂±♥≡±↔°∂±±∂←← ≥)ƒ≈≡↔↔ƒ •↑♥∂±∂←∂ ↔∂ 
″♠∂↔ •♠°″∂°±↑♥°∂←∂ ×←♥∂≥∝≡∝ ↔∂ ±∂∂≥≥≡ ←°↓∂♥ ƒ″↓;↑∂←↔);〉 ⊂↔±←♥∂×∂±∫
±♠″″≡± ≥×∂≥♠≡≡± ×≥≥∂° °± ≡↔≡≥;↑±±∂×°≥≥≡ ↔ƒƒ↓∂≥≥∂←↔; ×≥≥∂°″←↔°⌠ ∝°≥≥∂←↔ 
°± ∝;≥∝≡≥≥; ″≡≥×° ↓≥∝°±〉 ⇒≥♠≡≡≥≥ °± ∝°±×∂± ♥≡↑↑± ×≡≥°∝ ∝ •↑∝±↔≡≡± ∂↔;↑∂±∫
↔≡≡≥≥; °± ″ƒ)← ″≡≥×° ♥±• ↓♠♠←↔°⌠ ″♠↔↔ ≡↑∂↔ƒ∂←≡↔ ←♠°∝≡≥♠↑♥°↔ ↓♠♠↔↔♠♥↔〉 
∉♠♠←↔°± ↓≡∂↔↔;♥ƒƒ← ×≥≥∂°± ≥≡≥≥ ≥♠≡  °± ≥≥≡  〉 ⇒≥♠≡↔↔ ♥°∂≈± ↓∂↔;; 
″≡↔←;≥∂± ↑♥°××± ≡≥∂±ƒ″↓;↑∂←↔)±; ×↑♠××°×±×∂↔ ↓♠♠±↔♠°↔±±°≥≥∂←≡←↔∂ 
♥;•;↔♠°↔↔°∂←≡″″↔ ×≥≥∂°↔〉 ≡↔←;≥×∂ ←;;↔≡≥≡≡ ″≡↔←;±•××♠∂↔〉 ∨↑∂↔ƒ∂←≡± ↑∫
♥°××∂↔ ≡≥∂±ƒ″↓;↑∂←↔)∝; ↔♠≥≡≡ ×;←∂↔≡≥≥; ±∂∂±⌠ ≡↔↔; ±∂∂≈≡± ≡↑∂↔ƒ∂←↓∂∂↑↔≡≡↔ ←;∂≥ƒ♥;↔〉 
⊃°∂″××←↔∂ ″↓≡↑;;± ∝ ↓♠♠←↔°°± ♥∂×♠↔↔♥↔ ″≡↔←;±•°∂↔°↔°∂″≡↔ °♥↔ ×∂≡≥∫
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≥≡↔↔ƒ∝;〉 ≡↔←;≥×∂ ≡∂ ƒ×←∂± ↑∝°∂↔ ≥♠≡≡± ×;ƒ↔↔;″∂←↔; ≡←∂″≡↑×∂×←∂ ↑×≡±↔″∂←↔↑∫
×°∂↔♠×←∂∂±〉 

⋅∂≥↔♠±≡±  ×°↑°←↔ ⊂↔±←♥∂×∂± ×↑↔±°≥♠≡≡± ″≡↑×∂↔ƒ←↔; ←″″≥∫ ∝ 
∝;×;≥;≥∝∂←↔°± ×±±≥↔〉 ⊆♠±←← ≡↓∂≠ƒƒ↔↔∂≥∝∂←↔° ↔♠≥≡≡ ↔°∂″≡≡± ×↑↔±°± ♥±•°∝≡± 
↓♠∂←↔°↓♠∂≈≡± ↔♠↑♥∂±〉 ⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″≡≥≥ ≡∂ °≥≡ ♥↔≡≥∂∂≥≥≡ ←″″≥∂≥≥≡ ↔∂ ∝;×;∫
≥∂≥≥≡ ←°↓∂♥ ♥±• ↓♠♠←↔°⌠ ≡←∂″≡↑×∂×←∂ ∝≥°∝ ≥≡•↔∂↓♠∂↔〉 ⊃♠°±±  ↔≡•↔ƒ 
↑♠♠±♠♥♠°↑≡±↑±±± ×;;↓;←≡≥♥∂↔ƒ← ×≡←×∂↔↔ƒ∂ ×;;↓;≥∝∂←↔°≥↔± ↓↑•∂″″∂×←∂ 
↑♥∂°∂≈♠∂≥≥≡ ×°•↔≡∂≥≥≡⌠ ″♠↔↔ ↔ƒ)←←; ≡∂ ↓≥∝←↔♠±♠↔ ♠•±≥∂←↔≡± ×;;↓;≥∝∂≡± ×←∫
♥♠↓∂××°∝ ∂±±♠±≡± 〉 

⋅≡≥←∂±÷∂←←; ♠•±≥∂←∂←↔ ↔∂ ←∂≥″;≥≥;↓∂≈≡↔↔;♥∂←↔; ×←♥∂≥∝≡∂←↔ ♠↑↔↔° 
 ↑♠♠±♠♥♠°↑≡±↑±±± ≥♠≡≡≥≥ ≡←∂∂±↔ƒ♥;↔ ≥∂♠←×↑♠±∂°∂±≡± ⋅≡≥←∂±÷∂←←; 
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↔♠∂←← ∂±≡∂←↔°∂←← °≥∂ ″≡↑×∂↔↔;♥∂; ⊂↔±←♥∂×∂±±♠″″≡ ↔∂ )≥∝ƒ←↔″± ≥♠≡↔↔ 
×°←×≡♥∂ ↓♠♠↔↔≡∂↔〉 

5.  LÄHDEVIITTEET
∂±±♠±≡±⌠ ∏〉 ∑ Raportti Helsingin Laajasalon Kruunuvuoren ja Stansvikin

alueiden kääpäselvityksestä〉 ∏♠≥×∂←≡″↔°± ←≡≥♥∂↔ƒ←⌠ 〉〉〉  ←〉 
♠↑↔↔° ⇒〉 ∝ ⋅≡≥ƒ±↑±↔ 〉 ∑ Helsingin kasvit. Kukkivilta kiviltä metsän sy-

liin〉 ⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±÷∂± ƒ″↓;↑∂←↔)×≡←×♠← ∝ ∅≥∂°↓∂←↔°↓∂±°〉 
♠↑↔↔°⌠ ⇒〉 ∑ Helsingissä uhanalaiset, silmälläpidettävät ja muuten huo-

mionarvoiset putkilokasvit〉 ∏♠≥×∂←≡″↔°± ↑↓°↑↔↔∂ 〉〉⌠ ↓;∂♥∂↔≡↔↔ƒ 
°←∂± 〉〉〉 ⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±÷∂± ƒ″↓;↑∂←↔)×≡←×♠←〉 

⊆←←∂⌠ ∉〉⌠ ⋅ƒ♥;↑∂±≡±⌠ ∨〉⌠ ∏♠←≥6±⌠ ⇒〉  ±±≡↑×°←×∂⌠ √〉 ↔°∂″〉 ∑ Suomen
lajien uhanalaisuus  Punainen kirja 2010〉 ∅″↓;↑∂←↔)″∂±∂←↔≡↑∂)  ⊂♠°∫
″≡± ƒ″↓;↑∂←↔)×≡←×♠←⌠ ⋅≡≥←∂±×∂〉  ←〉 

⊆♠±∂°⌠ ⇒〉⌠ ⊂…•♠≥″±⌠ ⇒〉  °±↔♠≥⌠ ⊄〉 ↔°∂″〉 ∑ Suomen luontotyyppien
uhanalaisuus - Osa 2 luontotyppien kuvaukset〉 ⊂♠°″≡± ƒ″↓;↑∂←↔) ∑ 
〉 ⊂♠°″≡± ƒ″↓;↑∂←↔)×≡←×♠←⌠ ⋅≡≥←∂±×∂〉 

⊂≥≥⌠ ⇒〉 ∑ Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä〉 
⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±÷∂± ƒ″↓;↑∂←↔)×≡←×♠×←≡± ∝♠≥×∂←♠∝ ñ〉 

⊂∂∂♥°±≡±⌠ ∅〉 〉 Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet vuonna
2003〉 ⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±÷∂± ƒ″↓;↑∂←↔)×≡←×♠×←≡± ∝♠≥×∂←♠∝ ñ〉 

⊂°≥°±≡±⌠ ⊄〉⌠ ≡•∂×°∂±≡±⌠ ⇒〉  ″″∂⌠ ∨〉 ∑ Uudenmaan linnusto〉 ⋅≡≥←∂±∫
÷∂± ⊂≡♠≈♠± ∂±↔♠↔∂≡↔≡≡≥≥∂±≡± ∅•≈∂←↔ƒ← ⊄↑∂±÷ ↑ƒ〉⌠ ⋅≡≥←∂±×∂〉  ←〉 

∅″↓;↑∂←↔)←♠♠±±∂↔↔≡≥♠ ∨±♥∂↑° ∠ƒ ∑ Kruunuvuorenrannan osayleiskaava-
alueen luontoselvitys ja maankäytön luontovaikutusten arviointi〉 ∏♠≥×∂∫
←≡″↔°± ↑↓°↑↔↔∂⌠ ∨±♥∂↑° ∝ ⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±×∂←♠♠±±∂↔↔≡≥♠×≡←×♠←⌠ ∝°♠≥♠∫
×♠♠ 〉 
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Nina Hagner-Wahlsten
FM, lepakkoasiantuntija
Bathouse

Tyko Saarikko
arkkitehti
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

	
Stansvikinkallio	 	asiantuntijalausunto	asemakaavan	toteutumisen	
vaikutuksista	lepakoiden	elinoloihin	2016	

Kohde	ja	taustatiedot	
Kohde on Stansvikinkallion asemakaava-alue Kruunuvuorenrannan itäosassa.
Alueelle suunnitellaan sen ominaispiirteitä, luontoa, kalliota ja korkeuseroja
hyödyntäviä kerros- ja pientalokortteleita. Asuinkortteleiden keskelle jää
Stansvikinkallion puisto.

Helsingin kaupunki teetti koko Helsingin kattavan lepakkokartoituksen vuonna
2003 (Siivonen 2004). Kartoituksessa Tahvonlahdenniemi ympäristöineen arvioitiin
arvokkaaksi lepakkoalueeksi (kuva 1, alue 21/03).

Stansvikin kyläyhdistys teetti lepakkoselvityksen koskien Stansvikin
kartanonpuiston pohjoisosaa vuonna 2013 (Wermundsen Consulting Oy 2013),
tavoitteena oli selvittää, jatkuuko arvokas lepakkoalue sitä ympäröivälle alueelle
(kuva 2). Kartoitusten perusteella rajattiin kuvassa 3 esitetyt alueet lepakoiden
tärkeiksi saalistusalueiksi.

Vuonna 2014 Helsingin kaupunki teetti koko Helsingin kattavan
lepakkokartoituksen päivityksen (Wermundsen Consulting Oy 2014), jossa
Tahvonlahdenniemi ympäristöineen, Stansvikin kartanon pihapiiri, Kaivoshuvila ja
Schaumanin huvila pihapiireineen sekä luonnonsuojelualueen länsiosa arvioitiin
arvokkaiksi lepakkoalueiksi (ote Helsingin luontotietojärjestelmästä, kuva 4).
Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmään ei kuitenkaan ole merkitty yhtään
lepakkohavaintoa yllämainitulta lepakkoalueelta. Stansvikin kyläyhdistyksen
teettämän selvityksen lepakkohavainnot on esitetty omassa raportissa
(Wermundsen 2013), mutta Tahvonlahdenniemeltä viimeisimmät tiedot ovat
vuodelta 2003 (Siivonen 2003). Näin ollen on mahdoton arvioida lepakoiden
esiintymisen nykytilannetta Tahvonlahdenniemellä.

Koirasaarentien varrella olevan Kaivoshuvilan lepakkoyhdyskuntaa on seurattu
vuosina 2014, 2015 ja 2016 (Hagner-Wahlsten 2014, 2015 ja 2016). Tavoitteena oli
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selvittää, miten uuden katualueen rakentaminen vaikuttaa rakennuksessa
esiintyviin lepakoihin. Näiden seurantojen yhteydessä lepakoita on osittain
kartoitettu myös Stansvikinkallion asemakaava-alueella.

Koska yllämainittujen lepakkokartoituksien tavoitteina ei ollut kartoittaa
nimenomaan Stansvikinkallion kaava-alueen lepakoita, niitä ei ole kartoitettu koko
kaava-alueelta. Alla oleva lausunto perustuu sekä olemassa olevaan tietoon että
asiantuntija-arvioon alueista, joilla lepakkokartoitusta ei ole tehty. Näiden alueiden
lepakoista ei ole saatavilla tarkkaa tietoa.

Lausunnon	tavoitteet		
Lepakkolausunnon tavoitteena on arvioida asemakaavaehdotuksen toteuttamisen
vaikutukset sekä kaava-alueella esiintyviin lepakoihin että Helsingin
luontotietojärjestelmään merkityn lepakkoalueen (kuva 4) lepakoihin. Lausunnossa
annetaan myös suosituksia lepakoiden huomioonottamiseksi suunnittelussa kaava-
alueella.

Maastokäynti	
28.9.2016 arkkitehti Tyko Saarikko Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta ja
lepakkoasiantuntija Nina Hagner-Wahlsten BatHousesta pitivät maastotapaamisen
kaava-alueella. Mukana oli myös arkkitehti Elina Ahdeoja ja projektipäällikkö Ulla
Kuitunen Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Lepakoiden	ekologiaa	lyhyesti	
- Lepakoiden päiväpiilot voivat olla joko rakennuksissa tai luonnonkoloissa

puissa.
- Päiväpiilojen, erityisesti yksittäisten yksilöiden päiväpiilojen löytäminen on

erittäin haastavaa. Lepakot eivät anna merkkejä olemassaolostaan
piilopaikoissa.

- Lepakot saalistavat öisin hyönteisiä. Ne lentävät/saalistavat siellä, missä niille
sopivaa saalista esiintyy. Hyönteislajien esiintyminen vaihtelee eri
luontotyypeillä, ja koska eri lepakkolajit suosivat eri hyönteislajeja
saalistaessaan, myös lepakkolajit esiintyvät erityyppisissä ympäristöissä.
Hyönteisten esiintyminen vaihtelee myös esimerkiksi sään mukaan, erityisesti
tuulen voimakkuuden ja suunnan mukaan. Tällöin myös lepakoiden
esiintyminen voi vaihdella sään mukaan.

- Alueen muuttuminen esimerkiksi rakentamisen myötä vaikuttaa alueen
hyönteisten esiintymiseen ja sen myötä lepakoiden elinmahdollisuuksiin.

- Useimmat lepakkolajit karttavat valoa, joten alueiden valaiseminen tai muuten
alueiden muuttuminen avonaisemmiksi ja valoisammiksi, on lepakoille
epäsuotuisaa.

- Kaava-alueen tuntumassa esiintyy useita lepakkolajeja, joilla on hieman
erilaiset ympäristövaatimukset ja joihin kaavan toteuttaminen vaikuttaa eri
tavalla.
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- Pohjanlepakko on alueella yleinen lepakkolaji. Pohjanlepakko saalistaa metsien
aukkokohdissa, kuten avokallioiden, niittyjen, pihojen ja pimeiden teiden
yläpuolella. Pohjanlepakko pystyy myös osittain hyödyntämään ihmisten
muokkaamia alueita eikä se ole erityisen herkkä alueiden muuttumiselle.
Lähialueilla on runsaasti pohjanlepakoille sopivaa saalistusympäristöä.

- Viiksisiippalajit (viiksi- ja isoviiksisiippa: ovat hyvin samankaltaisia ja käsitellään
usein lajiparina) ovat alueella yleisiä lepakkolajeja. Viiksisiipat saalistavat
metsissä, etenkin kuusivaltaisissa sekametsissä. Nämä lajit karttavat valoa ja
avoimia alueita. Jos viiksisiippojen suosimat metsäalueet muutetaan
asuntoalueiksi, näiden lepakkolajien elinmahdollisuudet alueella heikentyvät
merkittävästi, koska alueet eivät rakentamisen jälkeen voi toimia viiksisiippojen
saalistusalueina. Kruunuvuorenrannan uuden kaupunginosan rakentamisen
myötä viiksisiipoille sopivat metsäiset saalistusalueet ovat monin paikoin
supistuneet ja pirstoutuneet.

- Vesisiippa on alueella yleinen lepakkolaji, joka saalistaa rannoilla vedenpinnan
yläpuolella. Kaava-alue ei ylety ranta-alueille, joten vesisiippoja ei tarvitse ottaa
huomioon kaava-alueen suunnittelussa.

- Korvayökkö on alueella vähälukuinen lepakkolaji. Korvayökkö saalistaa muun
muassa kartanonpuistoissa ja suurien jalojen lehtipuiden tuntumassa.
Korvayökköä ei tarvitse ottaa huomioon kaava-alueen suunnittelussa.

- Pikkulepakko on alueella harvinainen ja vain ajoittain esiintyvä lepakkolaji eikä
sitä tarvitse ottaa huomioon kaava-alueen suunnittelussa.

- Muita harvinaisia lepakkolajeja on myös havaittu kaava-alueen tuntumassa,
mutta niitä ei tarvitse ottaa huomioon kaava-alueen suunnittelussa.

Lainsäädäntö	
- Kaikki lepakot ovat Suomessa luonnonsuojelulailla rauhoitettuja.
- Kaikki maassamme tavatut lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen

IV (a) lajilistaan ja niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on kielletty (luonnonsuojelulaki 49§). Mahdollisista
luonnonsuojelulain määräyksistä poikkeamiset päättää ELY-keskus.

- Suomi liittyi Euroopan lepakoiden suojelusopimukseen (EUROBATS) vuonna
1999 (Valtionsopimus 104/1999). Sopimuksen mukaan jäsenmaiden tulee
pyrkiä säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita ja siirtymäreittejä. Nämä
ruokailu-, eli saalistusalueet eivät kuitenkaan ole luonnonsuojelulain nojalla
rauhoitettuja.
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Kaavaluonnoksen	vaikutukset	lepakoihin	

Kuvassa 5 on esitetty kaava-alueen osa-alueita, joihin lausunnossa viitataan.
Kuvassa 6 asemakaava-alue ja Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmässä oleva
lepakkoalue on merkitty samaan karttaan.

Alue 1. Uusi kerrostaloalue.

- Alue on vanhaa teollisuuskenttää.
- Alueella  ei  ole  tehty  lepakkokartoitusta,  mutta  ympäristöstä  päätellen  alue  ei

ole lepakoille sopivaa saalistusaluetta.
- Alueella ei ole lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikoiksi sopivia paikkoja.
- Kaavan toteuttamisella ei ole vaikutuksia alueen lepakoihin.

Kuva 5. Stansvikinkallion kaava-alueen osa-alueita, joihin viitataan lausunnossa.

1

2

3

54
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Alue 2. Uusi kerrostaloalue.

- Alue on kallioharjanne, jossa on sekä puuttomia avokallioita että matalia
männiköitä.

- Alueella ei ole tehty lepakkokartoitusta, mutta ympäristöstä päätellen on
mahdollista, että alueella ajoittain saalistaa pohjanlepakoita mutta se ei ole
viiksisiipoille erityisen sopivaa saalistusaluetta.

- Alueen keskelle jäävä virkistysalue ei ole erityisen sopivaa lepakkoaluetta.
- Alueella ei ole lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikoiksi sopivia paikkoja.
- Kaavan toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen lepakoihin.

Alue 3. Uusi kerrostaloalue.

- Alue on kohtalaisen sopivaa ympäristöä viiksisiippalajeille.
- Vuoden 2013 lepakkokartoituksessa alueelta on muutamia havaintoja

saalistavista viiksisiipoista.
- Alueella ei ole todettu lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja.
- Kaavan toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen lepakoihin, vaikka

pieni osa viiksisiipoille sopivasta saalistusalueesta muuttuu epäsuotuisaksi.

Alue 4. Uusi pienkerrostaloalue.

- Alue on tuoretta ja lehtomaista kangasta, jossa kasvaa myös lehtolajistoa.
Alueen itäosassa on osa Uudenkylän kesämökeistä.

- Vuoden 2013 lepakkokartoituksessa (Wermundsen) alueelta on havaintoja
saalistavista viiksisiipoista ja alueen itäosa on luokiteltu viiksisiippojen tärkeäksi
saalistusalueeksi (kuva 3).

- Myös vuonna 2016 tehdyssä lepakkokartoituksessa (Kaivoshuvilan
lepakkoseuranta, Hagner-Wahlsten 2016) alueella havaittiin saalistavia
viiksisiippoja.

- Alueella ei ole todettu lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja.
- Kaavan toteuttamisella on merkittäviä vaikutuksia alueen lepakoihin, koska osa

viiksisiippojen käyttämästä saalistusalueesta muuttuu epäsuotuisaksi (kuva 3).
- Kaavan mukaan alueelle jätetään puustoa mahdollisuuksien mukaan, mutta

alueen luonne muuttuu kuitenkin viiksisiippojen kannalta liian avoimeksi
ollakseen niille sopivaa saalistusympäristöä.

Alue 5. Uusi pientaloalue.

- Alue koostuu Uudenkylän kesämökeistä ja niiden itäpuolella olevasta
metsäkuviosta. Kesämökkialueella kasvaa isoja vanhoja mäntyjä.

- Vuoden 2013 lepakkokartoituksessa (Wermundsen) alueelta on havaintoja
saalistavista viiksisiipoista, pohjanlepakoista ja korvayököistä ja alue on
luokiteltu näiden kolmen lepakkolajin tärkeäksi saalistusalueeksi (kuva 3).

- Vuoden 2013 lepakkoselvityksessä (Wermundsen) Uudenkylän
kesämökkialueelta ei löydetty lepakoiden lisääntymis- eikä levähdyspaikkoja.
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Selvityksen mukaan on kuitenkin mahdollista, että Uudenkylän alueella saattaa
olla lepakoiden piilopaikkoja.

- Kaavan toteuttamisella on merkittäviä vaikutuksia alueen lepakoihin, koska osa
viiksisiippojen ja myös korvayökön ja pohjanlepakon käyttämästä
saalistusalueesta muuttuu epäsuotuisaksi (kuva 3).

- Kaavan mukaan alueelle jätetään puustoa mahdollisuuksien mukaan, mutta
alueen luonne muuttuu kuitenkin ainakin viiksisiippojen kannalta liian
avoimeksi ollakseen niille sopivaa saalistusympäristöä.

Kaavan toteuttamisen vaikutukset Helsingin luontotietojärjestelmään merkityn lepakkoalueen
(kuva 4) lepakoihin

- Kuvasta 6 käy ilmi, että asemakaava-alue peittää vain noin 6 %
lepakkoalueesta. Merkittävää on kuitenkin, että kaava-alueen peittämä osuus
lepakkoalueesta on nimenomaan lepakkoalueen parhaita saalistusalueita (kuva
3). Varsinkin viiksisiippalajien suosimista saalistusalueista (vuoden 2013 selvitys
kartoitusalueella

- Viiksisiipoille sopivien saalistusalueiden vähenemisen vaikutuksia Stansvikin ja
Tahvonlahden alueella esiintyvään lepakkopopulaatioon on vaikea arvioida,
koska lepakot pystyvät liikkumaan laajoilla alueilla eikä niiden liikkeistä
laajemmassa mittakaavassa ole tietoa.

- Luontotietojärjestelmässä on myös hyvin niukasti tietoa tämän alueen
lepakoista. Olemassa oleva tieto on osittain 15 vuotta vanhaa, jolloin alueen
käyttö oli erilaista kuin nykyisin.

- Lepakoiden potentiaalisia elinalueita uuden Kruunuvuoren kaupunginosassa on
supistunut monin paikoin. On mahdotonta tietää, milloin lepakoiden elinalue
on pienentynyt niin paljon, että lepakoiden selviytymismahdollisuudet
heikentyvät merkittävästi. On kuitenkin selvää, että kun lepakoille sopivia
saalistusalueita häviää, jäljelle jäävät alueet eivät pysty ylläpitämään yhtä
suurta lepakkokantaa kuin aikaisemmin.

- Kaavan toteuttamisella on kuitenkin todennäköisesti vain paikallisia
vaikutuksia.

Suositukset lepakoiden huomioonottamiseksi

- Lepakot karttavat valaistuja alueita, joten lepakot voi ottaa huomioon
-alueen itä- ja

eteläosissa.
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Kuva  1. Arvokkaan lepakkoalueen rajaus koko Helsingin kattavassa lepakkolajiston selvityksessä
vuodelta 2003 (Siivonen).
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Kuva 2. Stansvikin kyläyhdistyksen vuonna 2013 teettämän lepakkokartoituksen rajaus on
merkitty oranssilla viivalla (Wermundsen).
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Kuva 3. Vuonna 2013 tehdyn
lepakkoselvityksen (Wermundsen)
aluerajaus, lepakkoselvityksessä
esitetyt lepakkoalueet ja
Stansvikinkallion asemakaava-alue
merkittyinä samaan karttaan.



10

Kuva 4. Arvokkaan lepakkoalueen rajaus Helsingin kaupungin vuoden 2014 lepakkolajien
selvityksessä (Wermundsen et al). Ote Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmästä, alue 21/03
Laajasalon Tahvonlahdenniemi ja Stansvikin ls-alue.
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Kuva 6. Stansvikinkallion asemakaava-alue ja Helsingin luontotietojärjestelmässä oleva arvokas
lepakkoalue.

Espoossa 18.11.2016

FM Nina Hagner-Wahlsten
lepakkoasiantuntija
BatHouse (Y-tunnus 1847939-8)
info@bathouse.fi
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1. Johdanto
Kruunuvuorenrannan lepakkoselvitys on yhteistyöprojekti, jonka toinen tilaaja on
Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja toinen kaupunkisuunnitteluvirasto.
Selvitystyön aikana, hallintouudistuksen myötä molemmat ovat nykyisin samaa
Kaupunkiympäristön toimialaa. Tämä raportti on molemmille tilaajille yhteinen.
Selvitysalueen sijainti on esitetty kartalla 1 ja selvitysalueen rajaus kartalla 2.

Selvityksen tarkoitus on laatia Kruunuvuorenrannan osayleiskaava- ja
maankäyttösuunnitelma-alueelle kokonaiskuva lepakoille tärkeistä alueista. Alueella
on tehty jo aikaisemmin useita lepakkokartoituksia pienemmillä osa-alueilla, joten
monet lepakoiden tärkeät saalistusalueet ja piilopaikat ovat jo tiedossa. Tämän
selvityksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva lepakoiden käyttämistä ja lepakoille
tärkeistä alueista koko selvitysalueella ja erityisesti paikallistaa lepakoille tärkeitä
siirtymäreittejä. Selvitystyössä on keskitytty erityisesti alueille, joille suunnitellaan
uudisrakentamista tai muita muutoksia. Painopiste on ollut myös aikaisempien
seurantojen jatkamisessa, kuten rakentamisen vaikutuksissa Koirasaarentien
Kaivoshuvilan lepakkoyhdyskuntaan. Myös Kaitalahden hulevesialtaan kunnostuksen
vaikutuksia lepakoihin on selvitetty sekä katuvalaistuksen sammuttamisen vaikutuksia
lepakoiden käyttäytymiseen.

Selvityksen tulosten perusteella annetaan suosituksia siitä, miten lepakot voidaan
ottaa huomioon alueiden suunnittelussa, myös virkistysalueiden ja ulkoilureittien
suunnittelussa selvitysalueella. Tavoitteena on luoda yhteiselomahdollisuudet
lepakoille ja alueen asukkaille. Kruunuvuorenrannan alueesta rakennetaan
kaupunkimainen kaupunginosa ja virkistysalueiden ja ulkoilureittien tarve ja käyttö
ovat erittäin merkittävässä asemassa. Tiivis rakentaminen tulee vaikuttamaan alueen
lepakoihin haitallisesti, mutta lepakoita huomioon ottavalla suunnittelulla voidaan
kuitenkin minimoida lepakoihin kohdistuvia haittavaikutuksia.

Kartta 1. Kruunuvuorenrannan lepakkoselvitysalue 2017.
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Kuva 2. Lepakkoselvityksen aluerajaus 2017.

2. Tausta-aineisto

Kruunuvuoren ja Stansvikin alueilla on 2000-luvulla tehty useita lepakkoselvityksiä,
jotka ovat käsittäneet pienempiä osa-alueita. Tämä lepakkoselvitys on ensimmäinen
koko alueen kattava, laajempi selvitys.

Vuonna 2003 Helsingin lepakkolajistoa kartoitettiin koko kaupungin alueella (Siivonen
2004). Tuolloin todettiin, että Tahvonlahdenniemi oli lepakoille tärkeä alue.

Vuonna 2013 Stansvikin kyläyhdistys teetti lepakkokartoituksen Stansvikin kartanon
alueella. Selvitysalue ulottui Stansvikin kartanoalueelta Koirasaarentien varrella
olevalle Kaivoshuvilalle (Wermundsen 2013). Selvityksessä todettiin, että Uusikylän
mökkialue ja sen eteläpuolella oleva rantametsikkö olivat lepakoille tärkeitä alueita.
Lisäksi todettiin, että muun muassa Kaivoshuvilassa ja Vanhakylän Nalletalossa oli
lepakoiden piilopaikkoja.

Vuonna 2014 päivitettiin koko Helsingin kattava lepakkolajiston kartoitus.
(Wermundsen 2014). Kartoituksen perusteella lepakoille tärkeää aluetta laajennettiin
sekä länsi- että pohjoissuuntiin (kartta 3, https://kartta.hel.fi/#).
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Kartta 3. Helsingin karttapalvelun luontotietoihin merkitty lepakoille tärkeä alue.
https://kartta.hel.fi/# (23.10.2017).

Kruunuvuorenrannan uuden kaupunginosan toteuttamiseen liittyi Koirasaarentien
parantaminen ja uudelleen rakentaminen. Uusi tielinjaus kulki aivan Kaivoshuvilan
vierestä, jossa oli todettu olevan lepakoiden lisääntymispaikka. Tästä johtuen
Kaivoshuvilan lepakkoyhdyskuntaa seurattiin vuosina 2014-2016 ja arvioitiin uuden
tielinjauksen vaikutuksia lepakoihin (Hagner-Wahlsten 2014, 2015a, 2016a).

Vuonna 2015 lepakoita seurattiin Kaitalahden hulevesialtaalla. Selvityksen perusteella
annettiin suosituksia, miten lepakoita voitiin huomioida hulevesialtaan tulevissa
kunnostustöissä (Hagner-Wahlsten 2015b).

Vuonna 2016 Kruunuvuorenmetsässä tehtiin alustava lepakkokartoitus Kaivoshuvilan
lepakkoseurantojen yhteydessä (Hagner-Wahlsten 2016a).

Lisäksi on annettu lausuntoja lepakoihin kohdistuvista vaikutuksista Kaivoskallion
huvila-alueen asemakaava-alueella (Hagner-Wahlsten 2016b) ja Stansvikinkallion
asemakaava-alueella (Hagner-Wahlsten 2016c).

3. Menetelmät
Selvityksessä noudatettiin Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen (SLTY:n) laatimia
kartoitusmenetelmiä ja Bat Conservation Trustin (Collins J. 2016) suosituksia
lepakkokartoituksista.
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3.1. Aktiiviseuranta

Aktiiviseurannassa maastossa havainnoitiin lepakoita kävellen selvitysalueella
yöaikaan. Maastotyöt suunniteltiin kartta-aineiston, päiväsaikaisten maastokäyntien ja
edellisten lepakkoselvitysten tuloksien perusteella. Kartoitukset tekivät FM Nina
Hagner-Wahlsten ja FM Rasmus Karlsson.

Alueella kartoitettiin lepakoita yhteensä 7 eri yön aikana kesällä 2017 (7.6., 14.6.,
29.6., 12.7, 26.7., 9.8., 26.8.) niin, että molemmat kartoittajat olivat maastossa saman
yön aikana (7.6. vain NHW) kartoittaen kumpikin puolet selvitysalueesta. Näin koko
selvitysalue tuli kartoitettua saman yön aikana.

Kartoitusten aloitusajankohta oli noin 45 minuuttia auringonlaskun jälkeen, valo-
olosuhteista riippuen. Vertailukelpoisuuden vuoksi lepakoita kartoitettiin vain hyvällä
säällä, eli sateettomina, melko tyyninä ja lämpiminä (> +10 °C) öinä. Sade, kova tuuli ja
kylmyys vähentävät oleellisesti lepakoiden saalistusaktiivisuutta. Kartoitusreitit on
esitetty kartalla 4, isompi kartta on esitetty liitteessä 1.

Kartta 4. Kartoituksessa kuljetut reitit. Kartan reitit ovat suuntaa antavia,
todellisuudessa ne mutkittelivat maastomuotojen mukaan.

Lepakoiden havainnoimiseen käytettiin ultraääni-ilmaisinta eli lepakkodetektoria
(Pettersson D240x), jolla voidaan havaita lepakoiden päästämät kaikuluotausäänet.
Siippojen äänet nauhoitettiin tarvittaessa digitaalisella tallentimella (Edirol R-09)
käyttäen detektorin aikalaajennustoimintoa. Lajit tunnistettiin maastossa tai
jälkikäteen analysoimalla tallennettuja ääniä tietokoneella äänianalyysiohjelmalla
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(BatSound®-ohjelmisto). Lepakot pyrittiin aina myös näkemään lajinmäärityksen
varmistamiseksi.

Lepakkolajia ei aina pystytä määrittämään ääni- ja näköhavaintojen perusteella.
Lajipari viiksisiippa/isoviiksisiippa on erotettavissa ainoastaan anatomisen rakenteen
perusteella, joten nämä lajit käsitellään tässä työssä lajiparina nimellä viiksisiipat.

Kaivoshuvilan ullakolla käytiin aina jokaisen kartoituskäynnin yhteydessä
tarkistamassa, olivatko lepakot olleet rakennuksessa. Kartoituskertojen lisäksi
Kaivoshuvilassa käytiin myös 4.5., 24.5., 18.7., 1.8., 15.9. ja 18.10.

3.2. Lyhytaikainen passiiviseuranta

Selvityksessä käytettiin myös lepakoiden ääniä automaattisesti tallentavia
passiiviseurantadetektoreita (AnaBat SD2, Titley Electronics), joita on mahdollista
jättää maastoon kartoitusyön ajaksi. Näin saadaan havaintoja alueen lepakkolajistosta
ja lepakoiden aktiivisuudesta tietyissä paikoissa täydentämään kartoittajan
havainnointia.

Passiiviseurantadetektori tallentaa jokaisen lepakon ohilennon havaintona.
Havaintomäärä ei kerro, kuinka monta lepakkoa alueella saalistaa, vaan yksikin
lepakko voi pienellä alueella saalistaessaan tuottaa kymmeniä havaintoja. Havaintojen
lukumäärä antaa kuitenkin viitteitä lepakoiden suhteellisesta aktiivisuudesta juuri sillä
alueella, mikä on avuksi arvioitaessa alueiden tärkeyttä lepakoille.

Seitsemän passiiviseurantadetektoria (toisella kartoittajalla 3 ja toisella 4) vietiin
ennen kartoituskierroksien alkua maastoon ja niiden annettiin olla paikoillaan koko
kartoituksen ajan. Kesän aikana passiiviseurantadetektoreita pidettiin yhteensä 44 eri
paikassa, paikat on esitetty kartalla 5. Isompi kuva on esitetty liitteessä 2.

3.3. Pitkäaikainen passiiviseuranta

Passiiviseurantadetektorin voi myös jättää maastoon pidemmäksi aikaa. Keväällä
maastoon vietiin 13 passiiviseurantadetektoria (4.5.2017), joiden annettiin olla
maastossa koko kesän ajan. Detektorien paikat on esitetty kartalla 6. Isompi kuva on
esitetty liitteessä 3. Tulosten esittelyssä perustellaan tarkemmin näiden detektorien
sijoituspaikat.

Detektorit olivat säänkestävissä koteloissa ja ne asennettiin noin 3 metrin korkeudelle
puihin (kuvat 1 ja 2). Detektorin muistikortti ja akku vaihdettiin aina kartoituksien
yhteydessä. Detektorit haettiin pois maastosta 18.10.2017.
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Kartta 5. Selvitysalueella olleet
lyhytaikaisten passiiviseuranta-
detektoreiden sijainnit.

Kartta 6. Selvitysalueella olleet
pitkäaikaisten passiiviseuranta-
detektoreiden sijainnit.

Kuvat 1 ja 2. Pitkäaikaiset passiiviseurantadetektorit olivat säänkestävissä koteloissa.
Ne asennettiin noin 3 metrin korkeudelle puihin
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4. Selvityksen tavoitteet, tulokset ja suositukset asemakaava-
alueittain

Koska selvitysalue on laaja ja eri osissa on erilaiset tavoitteet, selvitysalue on jaettu
osa-alueisiin. Kartalla 7 esitetyt osa-alueet 1-10 ovat samat kuin selvitysalueella olevat
asemakaava-alueet (kaavatilanne 16.10.2017). Osa-alueet 11-12 ovat muita
aluekokonaisuuksia.

Selvityksen tavoitteet, tulokset ja suositukset eri osa-alueille on tässä esitetty niin, että
jokainen osa-alue käsitellään kokonaisuudessaan omassa luvussa. Luvussa 5
tarkastellaan selvitysaluetta kokonaisuutena ja annetaan yhteenveto suosituksista
lepakoiden huomioon ottamiseksi alueella.

Kartta 7. Selvitysalueen osa-alueet nro 1-10 ovat samat kuin alueen asemakaava-
alueet. Osa-alueet 11-12 ovat muita alueita. 1  Kruunuvuori, 2  Hopealaakso ja
Kaitalahden laajennus, 3  Borgströminmäki,  4  Kaivoskallion huvilat, 5
Gunillankallio, 6  Rannat, puisto ja palvelukortteli, 7  Kruunuvuorenrannan
keskuskortteli, 8  Stansvikinkallio, 9  Stansvik, 10  Nuottaniemi ja Suomensuon
puistoalue, 11- Kaitalahden hulevesiallas  ei kaava-alue, 12  Borgströmin puiston
metsäalue  ei kaava-alue.

1

2

97

6

8

5
4

3

10

11

12
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Vaikutusten arvioinnissa lähtökohtana on ollut, että kartalla 7 esitetyt asemakaavat
toteutetaan. Havainnekuva kaavojen toteutumisesta (tilanne 3.10.2017), jota
käytetään vaikutusten arvioinnin esittelyssä, on esitetty kartalla 8.

Kartta 8. Havainnekuva (tilanne 3.10.2017) asemakaavoista Kruunuvuoren alueella.

Tulosten esittelyssä aktiiviseurannan lepakkohavainnot esitetään pisteinä kartoilla.
Havaintopiste voi osoittaa havainnon joko yhdestä tai useammasta lepakosta, samoin
piste voi edustaa joko saalistavaa tai ohilentävää lepakkoa. Sama lepakkoyksilö on
myös voinut tulla havaituksi useamman kartoituskierroksen aikana, joten sama
lepakkoyksilö on voinut saada useamman pisteen kartalla. Saalistava lepakko lentää
edestakaisin melko pienellä alueella, joten lepakon havaitseminen useaan kertaan
samalla paikalla on tulkittu saalistavaksi yksilöksi. Jos lepakko on havaittu vain kerran,
havainto on tulkittu ohilentäväksi yksilöksi. Arvioitaessa alueiden merkitystä lepakoille
nämä seikat on otettu huomioon.
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4.1. Kruunuvuori  arvio asemakaavan lainvoimaisuudesta: kevät 2018

Selvityksen tavoitteet ja aluekohtaiset menetelmät
Kruunuvuoren metsäalueella tehtiin karkea lepakkokartoitus vuonna 2016 (Hagner-
Wahlsten 2016a). Vuoden 2017 selvityksen tavoitteena oli selvittää alueen lepakot
tarkemmin ja erityisesti ottaa huomioon alueen virkistyskäytön paineet ja antaa
suosituksia lepakoiden huomioonottamiseksi alueen virkistyskäyttösuunnittelussa.
Tavoitteena oli myös selvittää, oliko alueen kahdessa jäljellä olevassa huvilassa
lepakoiden piilopaikkoja.

Alueelle asennettiin neljä pitkäaikaista passiiviseurantadetektoria (kartta 9, detektorit
H, I, J, K). Detektori  oli alueelle johtavan ulkoilutien varrella jyrkän mäen yläosan
tuntumassa. Detektori  oli Kruunuvuorenlammen eteläpuolella rehevän ja kostean
alueen ja rinteen taitteessa. Detektori  oli Kruunuvuorenlammen itäpuolella
ulkoilutien ja kallioalueen välissä. Detektori  oli metsäalueen pohjoisosassa
karummassa, väljemmässä ja valoisammassa ympäristössä. Suunnitelmista poiketen,
detektoria ei asennettu Hällebon pihaan. Huvilassa ja sen ympäristössä oli tehty paljon
ilkivaltaa, joten detektorin asentaminen huvilan viereen tuntui turhalta riskiltä.

Lyhytaikaisia passiiviseurantadetektoreita sijoitettiin alueelle seitsemään eri paikkaan
(kartta 9, detektorit nro 4, 6, 9, 12, 16, 19, 20).

Kartta 9. Siniset kolmiot H, I, J, K ovat Kruunuvuoren asemakaava-alueella olleiden
pitkäaikaisten passiiviseurantadetektoreiden sijainnit. Kolmiot L-M eivät kuulu tähän
alueeseen. Keltaiset neliöt nro 4, 6, 9, 12, 16, 19 ja 20 ovat kaava-alueella olleiden
lyhytaikaisten passiiviseurantadetektoreiden sijainnit.
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Tulokset
Huviloiden tarkastukset eivät olleet mahdollisia kesällä 2017. Toinen huvila, Hällebo,
oli tiukasti suljettu metallilevyillä, joten sisälle ei päästy. Syksyllä 2016 talossa oli
kuitenkin käyty. Talo oli silloin jo hyvin huonossa kunnossa ja ilkivaltaa oli tehty paljon.
Talossa ei ollut yhtään ehjää ikkunaa tai ovea. Silloisessa tarkastuksessa ei havaittu
viitteitä siitä, että talossa olisi lepakoiden piilopaikkoja. Toista, Hällebon
pohjoispuolella olevaa huvilaa oli poltettu keväällä 2017, joten sitäkään ei voitu
tarkistaa. Myös tässä talossa käytiin syksyllä 2016 eikä sielläkään havaittu viitteitä
lepakoiden piilopaikoista.

Aktiiviseurannan lepakkohavainnot on esitetty kartalla 10. Viiksisiippoja saalisti
säännöllisesti alueen kaikilla ulkoilupoluilla. Isot polut muodostavat suojaisia käytäviä
ympäristöön, joilla siipat mielellään saalistivat. Pohjanlepakkoa esiintyi eniten
kallioalueiden ja lammen tuntumassa. Vesisiippoja saalisti ajoittain
Kruunuvuorenlammella. Niitä esiintyi kuitenkin ihanteellisiin olosuhteisiin verrattuna
suhteellisen vähän. Kesäkuun lopussa rannalla olleeseen lyhytaikaiseen
passiiviseurantadetektoriin nro 6 oli tallentunut runsaasti havaintoja saalistavista
vesisiipoista. Elokuun alkupuolella rannalla olleeseen detektoriin nro 10 oli tallentunut
vain muutama havainto ohilentävästä siipasta. Lyhytaikaisten detektorien tulokset on
esitetty liitteessä 5.

Kartta 10. Kruunuvuoren asemakaava-alueella aktiiviseurannassa tehdyt
lepakkohavainnot.

Kaikkien neljän pitkäaikaisen passiiviseurantadetektorin tarkemmat tulokset on
esitetty liitteessä 4 (liitteen kuvat 4-8  4-11). Kuvassa 3 on esitetty näihin
detektoreihin tallentuneet siippahavainnot samassa kaaviossa. Siippahavainnot
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sisältävät sekä viiksisiippalajien että vesisiipan havainnot. Nämä lajit eivät aina ole
eroteltavissa anabat-detektoreiden tiedostoissa, mutta metsässä saalistaessaan näillä
lajeilla on hyvin samankaltaiset ympäristövaatimukset. Tulokset osoittivat, että sekä
alueelle johtavan ulkoilupolun varrella, että erityisesti lammen eteläpuolella, siipat
saalistivat aktiivisimmin loppukesällä ja vähemmän, mutta kuitenkin säännöllisesti,
alkukesällä. Lammen itäpuolella siipat olivat lentäneet eniten kesäkuussa. Alueen
pohjoisosan kallioisella alueella siippahavaintoja oli eniten elokuussa.

Kuva 3. Kruunuvuoren asemakaava-alueella olleiden pitkäaikaisten
passiiviseurantadetektoreiden H:n, I:n, J:n ja K:n yhdistetyt siippahavainnot. Yksikkö on
5 minuutin jakso yön aikana, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto.

Merelle päin olevat kallioalueet ovat karuja ja tuulisia eivätkä ne ole lepakoille
erityisen sopivia alueita. Pohjanlepakko saattaa kuitenkin tällaisillakin alueilla saalistaa.
Lammen ja Kaitalahden asuntoalueen välissä olevalla osittain metsäisellä kallioalueella
esiintyi vain vähän lepakoita. Tämä kallioalue on kuitenkin merkittävä, koska se
muodostaa luontevan puskurivyöhykkeen asuntoalueen ja järven ympäristön väliin.
Lampi rantoineen ja lähimetsineen on kaikin puolin ihanteellinen ympäristö monelle
eri lepakkolajille. Metsäalueen pohjoisniemi on ympäristöltään vaihteleva, joka monin
paikoin tarjoaa lepakoille sopivat olosuhteet.

Yllättävä tulos oli, että vaikka muualta Kruunuvuorenrannan selvitysalueelta oli monin
paikoin havaintoja pikkulepakosta, täältä Kruunuvuorenmetsästä ei ollut yhtään
havaintoa pikkulepakosta koko kesän ajalta.
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Tulosten tarkastelu
Kruunuvuorenmetsän eteläosaan on suunniteltu kerrostaloja aivan alueelle johtavan
ulkoilupolun varteen (kartta 11). Toteutuessaan rakentaminen muuttaisi polun varrella
olevaa ympäristöä merkittävästi valoisammiksi. Valoisammat olosuhteet olisivat hyvin
epäsuotuisat erityisesti viiksisiipoille, jotka karttavat valoisia alueita. Kallio polun
pohjoispuolella on hyvin jyrkkää, joten polun siirtäminen olisi haastavaa.

Havainnekuvassa metsäalueen pohjoisosaan osoitetut pienet rakennukset eivät
sinänsä ole lepakoille epäsuotuisat edellyttäen, että alueita ei valaista kesäaikaan.

Kartta 11. Toteutuessaan Kruunuvuoren asemakaavan mukainen rakentaminen
keltaisella ympyrällä osoitetulla alueella olisi lepakoille epäsuotuisaa.

Suositukset
- Lepakoiden kannalta on suotavaa, että uudisrakentamisen ja ulkoilupolun väliin

jätetään puustoa antamaan ainakin osittaista suojaa ja varjoa polun suuntaan
(kuva 11).

- Alueen virkistyskäyttö ei sinänsä vaikuta alueen lepakoihin. Olemassa olevat sekä
isommat että pienemmät polut ovat monin paikoin siippojen saalistusalueita.

- Uusiakin polkuja voidaan alueelle rakentaa, ne voivat tiheämmässä ympäristössä
olla lepakoille jopa hyödyllisiä.

- Ohjaamalla virkistyskäyttö poluille, muu luonto säilyy paremmin koskemattomana.
- Koko metsäalue pidetään valaisemattomana, jotta metsäkokonaisuus säilyisi

mahdollisemman luonnontilaisena ja koskemattomana.
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4.2. Hopealaakso ja Kaitalahden laajennus  asemakaava lainvoimainen: 2013

Selvityksen tavoitteet ja aluekohtaiset menetelmät
Hopealaakson ja Kaitalahden laajennuksen asemakaava-alueeseen kuuluu, paitsi
Kuilukujan, Kuilukaaren ja Hopeakaivoksentien uudet pientaloalueet ja Kaivoskallion
luonnonsuojelualue, laajahko avoin alue Koirasaarentien pohjoispuolella. Kaava-
alueelle ei ollut asetettu erityisiä tavoitteita. Luonnonsuojelualueella ja osittain myös
uusilla pientaloaleilla on lepakoita kartoitettu aikaisemminkin Kaivoshuvilan
lepakkoseurantojen yhteydessä (Hagner-Wahlsten 2014, 2015a, 2016), mutta
Koirasaarentien pohjoispuolella olevalla hiekka-alueella on käyty vain satunnaisesti.

Avoimella hiekka-alueella on vastavalmistunut keinotekoinen pienvesistö. Ojaa on
laajennettu niin, että on syntynyt pitkänomainen lampi. Asemakaavassa hiekkakentälle
ja uuden pienvesistön kohdalle on suunniteltu urheilupuisto, joka suullisen tiedon
mukaan toteutetaan noin kymmenen vuoden kuluttua, jolloin tämänhetkinen
pienvesistö tulee häviämään.

Lyhytaikaisia passiiviseurantadetektoreita pidettiin seitsemässä eri paikassa kaava-
alueella (liite 2, detektorit nro 1, 2, 8, 14, 17, 22 ja 23). Näistä kaksi (nro 2 ja 17) oli
pienvesistön tuntumassa. Tällä kaava-alueella ei pidetty pitkäaikaisia
passiiviseurantadetektoreita.

Tulokset
Luonnonsuojelualueella ja sen läheisyydessä olevissa metsiköissä esiintyi vain vähän
lepakoita. Sen sijaan hiekka-alueen uudella lammella havaittiin saalistavia lepakoita
jokaisen kartoituskerran yhteydessä lukuun ottamatta kesäkuun puoliväliä. Veden
pintaa pitkin saalisti säännöllisesti vesisiippa, pohjanlepakko saalisti laajemmalla
alueella vesistön tuntumassa ja kahdesti, sekä heinä- että elokuussa alueella saalisti
pikkulepakko (kartta 12).

Elokuussa rannalla olleeseen passiiviseurantadetektoriin nro 17 oli tallentunut
runsaasti havaintoja sekä pohjanlepakosta, vesisiipasta että Suomessa harvinaisesta
pikkulepakosta. Liitteessä 5 on esitetty lyhytaikaisten passiiviseurantadetektorin
tulokset tarkemmin.

Lepakkohavainnot osoittavat, että tämä uusi pieni ja karukin keinotekoinen
pienvesistö on ainakin kolmen lepakkolajin säännöllinen ja tärkeä saalistusalue.

Pienetkin makean veden lampareet tarjoavat myös juomavettä lepakoille.

Tulosten tarkastelu
Hopealaakson ja Kaitalahden laajennuksen asemakaava-alueen suurin ristiriita
lepakoiden esiintymisen suhteen on, että alueelle luotu pienvesistö häviää kaavan
toteutuessa (kartta 13). Tällöin häviää lepakoille hyvin suotuisa saalistusalue.
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Kartta 12. Hopealaakson ja Kaitalahden laajennuksen asemakaava-alueella
aktiiviseurannassa tehdyt lepakkohavainnot.

Kartta 13. Toteutuessaan Hopealaakson ja Kaitalahden laajennuksen asemakaavan
mukainen rakentaminen keltaisella ympyrällä osoitetulla alueella hävittäisi lepakoiden
uuden tärkeän saalistusalueen.

Suositukset
- Pienvesistö säilytetään tulevaisuudessakin.
- Jos vesistön säilyttäminen ei ole mahdollista, suositellaan, että jonnekin

lähialueelle luodaan uusi vastaava vesiaihe. Vesiaihe voi olla esimerkiksi luotu tai
luonnollinen hulevesiallas.
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4.3. Borgströminmäki - asemakaava lainvoimainen: 2013

Selvityksen tavoitteet ja aluekohtaiset menetelmät
Bergströminmäen asemakaava-alueen lounaisosassa on niittyä, keski- ja pohjoisosa on
kaavassa osoitettu kerrostaloalueeksi, joka suurelta osin on jo toteutettu. Niityn ja
kerrostaloalueen välissä on kallioisia alueita. Kaava-alueelle ei ollut asetettu erityisiä
tavoitteita lepakkokartoituksessa.

Lyhytaikaisia passiiviseurantadetektoreita pidettiin neljässä eri paikassa kaava-alueella
(liite  2,  detektorit  nro  5,  11,  15  ja  21).  Tällä  kaava-alueella  ei  pidetty  pitkäaikaisia
passiiviseurantadetektoreita.

Tulokset
Niityllä ja ulkoilupolkujen tuntumassa havaittiin aktiiviseurannassa satunnaisesti
pohjanlepakoita ja kallioalueiden metsissä satunnaisesti viiksisiippoja (kartta 14).
Uusilta, vastarakennetuilta kerrostaloalueilta ei ollut yhtään havaintoa.

Alueella olleisiin passiiviseurantadetektoreihin oli tallentunut vain vähän havaintoja
lepakoista. Lyhytaikaisten passiiviseurantadetektorien tulokset on esitetty tarkemmin
liitteessä 5.

Kartta 14. Bergströminmäen asemakaava-alueella aktiiviseurannassa tehdyt
lepakkohavainnot.

Tulosten tarkastelu
Bergströminmäen asemakaava-alueella ei havaittu yhtään lepakoille erityisen tärkeää
saalistusaluetta. Kaava-alueen pohjoispuolella olevalla Borgströmin puiston
metsäalueella (katso luku 4.12) esiintyi sen sijaan paikoitellen aktiivisesti saalistavia
viiksisiippoja, joten voi olettaa, että Borgströminmäen asemakaava-aluekin oli
lepakoiden saalistusaluetta, ennen kuin alueella ollut metsä korvattiin
kerrostaloalueella.
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Kaava-alueen pohjoisin neljän talon ryhmä ei ollut rakennettu kesällä 2017
lepakkokartoituksen aikaan. Myöhemmin syksyllä näidenkin talojen rakentaminen oli
aloitettu alueella, jolla kesällä oli tehty lepakkokartoitusta.

Suositukset
- Kaava-alueella oleva ulkoilupolku oli valaistu yöaikaan koko kesän ajan. Lepakoille

olisi suotuisaa, jos valaistusta voidaan vähentää erityisesti polun metsäisellä
alueella kesäaikaan (kartta 15).

- Jos ulkoilupolun valaistusta uusitaan, lepakoille olisi suotuisaa, jos valaistus olisi
ohjattu liiketunnistimilla, jolloin polku ja lähimetsä olisivat pääosin
valaisemattomia yöaikaan.

- Niitynlaitaa pitkin kulkevan ulkoilupolun valaiseminen ei vaikuta lepakoihin yhtä
paljon, koska avoin niitty on muutenkin kesäaikaan luonnollisesti valoisa.

Kartta 15. Keltaisella ympyrällä osoitetulla alueella lepakoille olisi suotuisaa, jos
ulkoilupolun valaistusta vähennettäisiin kesäaikaan, esimerkiksi liiketunnistimilla
ohjatulla valaistuksella.
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4.4. Kaivoskallion huvilat  arvio asemakaavan lainvoimaisuudesta: syksy 2017

Selvityksen tavoitteet ja aluekohtaiset menetelmät
Kaivoshuvilan seurannan tavoitteena oli jatkaa Koirasaarentien rakentamisen
vaikutusten selvittämistä Kaivoshuvilan lepakkoyhdyskuntaan. Edellisenä kolmena
vuonna (2014-2016) noin 50 yksilön isoviiksisiippayhdyskunta on saapunut
rakennukseen heinäkuussa ja viipynyt siellä noin kaksi viikkoa (Hagner-Wahlsten 2014,
2015a, 2016a). Lepakot ovat pääosin asustaneet rakennuksen eteläseinän
laudoituksen takana, mutta osa niistä on ollut myös ullakolla itäisemmän piipun
tuntumassa katonrajassa.

Kaivoshuvilan itäpuolelle asennettiin pitkäaikainen passiiviseurantadetektori (liite 3,
detektori ) samaan paikkaan, jossa vastaava detektori oli ollut vuosina 2015 ja
2016.

Kaivoshuvilan ullakolla käytiin yhteensä 13 kertaa kesän aikana tarkistamassa, oliko
lepakoita käynyt ullakolla. Piipun juurelle oli laitettu valkoisia papereita, joille tippui
lepakoiden ulosteita, mikäli lepakot olivat olleet paikalla.

Kaivoshuvilan ulkopuolella tarkkailtiin rakennuksesta mahdollisesti uloslentäviä
lepakoita yhteensä neljä kertaa heinä- ja elokuun aikana. Tarkkailut aloitettiin noin 15
minuuttia auringonlaskun jälkeen ja ne kestivät noin tunnin ajan. Tavoitteena oli
toisaalta paikallistaa lepakoiden käyttämiä uloslentoaukkoja, toisaalta laskea ulos
lentävät yksilöt, jotta yhdyskunnan yksilömäärä saataisiin selville. Rakennuksen seinän
viereen jätettiin yön yli passiiviseurantadetektori neljä kertaa (liite 2, detektorit nro
33, 33, 39 ja 42).

Tulokset
Edellisistä vuosista poiketen, lepakot eivät saapuneet Kaivoshuvilaan vuonna 2017,
mikä käy ilmi detektori :n tuloksista (kuva 4). Heinäkuun puolessa välissä (11.7.) oli
pieni aktiivisuuspiikki, eli lepakoita oli sinä yönä liikkunut parin tunnin ajan
rakennuksen tuntumassa. Havaintomäärät eivät kuitenkaan olleet läheskään niin
suuria, että ne viittaisivat lepakkoyhdyskunnan läsnäoloon. Liitteessä 4 (liitteen kuvat
4-1a, 4-1b, 4-1c) on esitetty pitkäaikaisten passiiviseurantadetektoreiden tulokset
vuosilta 2015-2017, joista käy selvästi ilmi, että lepakkoaktiviteetti oli huomattavasti
suurempi vuosina 2015 ja 2016 kuin vuonna 2017, eli lepakkoyhdyskunta ei ollut
Kaivoshuvilassa kesällä 2017. Aktiiviseurannassa, kun rakennuksen vieressä tarkkailtiin
alkuyöstä, lepakko saattoi käydä rakennuksessa, mutta se tuli aina pois muutaman
minuutin kuluttua. Liitteessä 5 on esitetty lyhytaikaisten passiiviseurantadetektorin
tulokset tarkemmin.

9.8.2017 ullakolla piipun ja katon rajassa näkyi yksi lepakko ja alapuolella oleville
papereille oli kertynyt kymmenkunta papanaa. Lepakko ulostaa useita papanoita
vuorokaudessa ollessaan piilopaikassaan, joten papanamäärä osoitti, että lepakko oli
ollut ullakolla vain lyhyen ajan.

23.8.2017 papanoita oli jo useita kymmeniä (kuva 5), mikä viittaa siihen, että lepakko
oli ollut ullakolla useita päiviä.
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Kuva 4. Lepakkohavainnot Kaivoshuvilan pihalla olleessa passiiviseuranta-detektorissa.
Yksikkö on 5 minuutin jakso, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto.

Kuva 5. Kaivoshuvilan ullakon piipun juureen asennetuille papereille oli kertynyt useita
kymmeniä lepakon papanoita, 23.8.2017.

Tulosten tarkastelu
Syitä siihen, että lepakkoyhdyskunta ei tullutkaan Kaivoshuvilaan kesällä 2017, voi olla
joko rakennuksen tai sen lähiympäristön olosuhteiden muuttuminen.  Syy voi myös
olla muissa lepakoiden käyttämissä piilopaikoissa tai saalistusalueilla.

Kaivoshuvilan eteläpuolelle vuosina 2014-2015 rakennettu uusi Koirasaarentie on
merkittävästi muuttanut talon lähiympäristöä lepakoille epäsuotuisammaksi. Vanha
varjoisa kuusimetsä on poissa ja talon lähiympäristö on nykyisin huomattavasti
avonaisempi ja valoisampi. Kruunuvuorenrannan kaupunginosaan on rakennettu
kerrostaloja ja alue on laajalla alueella muuttunut kaupunkimaiseksi, joten
lähiympäristökin on muuttunut varsinkin viiksisiippalajeille epäsuotuisemmaksi.

Kaivoshuvilan kohdalla ongelmana oli myös se, että katuvalot olivat päällä talon
molemmilla puolilla, vaikka katuvalot piti olla osittain sammutettuna uuden kadun
puolella (katso luku 4.5.). Talossa oli asukkaita koko kesän ajan, seikka joka sinänsä ei
aikaisemmin ole häirinnyt lepakoita, mutta asukkaat pitivät valoja päällä ullakolla
yöaikaan, joten lepakoiden suosimat piilopaikat piipun tuntumassa olivat valaistuja.
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Myös ulkovalot talon itäpuolen verannalla olivat päällä melkein koko kesän läpi yön.
Veranta on lepakoiden suosiman kulkuaukon vieressä. Lepakoille tärkeä pieni
kuusikko, jonka kautta suurin osa niistä lentää saalistusalueilleen, on myös tämän
verannan vieressä.

Suositukset
- Katuvalot uudella Koirasaarentiellä pidetään sammutettuina kesällä 2018

Kaivoshuvilan kohdalla kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin, kuten vuonna
2017 oli tarkoitus (kartta 16).

- Mikäli mahdollista, ainakin talon itäpuolella olevan kuusikon kohdalla oleva
katulamppu vanhalla Koirasaarentiellä sammutetaan samaksi ajaksi (kartta 16).

- Pyydetään talon asukkaita kesällä 2018 kokeilumielessä pitämään valot
sammutettuna ullakolla yöaikaan silloin, kun ullakolla ei liikuta.

- Pyydetään talon asukkaita kesällä 2018 kokeilumielessä pitämään valot
sammutettuna itäisellä verannalla yöaikaan silloin, kun verannalla ei olla.

- Seurataan 1-2 automaattisella passiiviseurantadetektorilla, tulevatko lepakot
taloon kesällä 2018. Mikäli lepakot eivät palaa taloon vuonna 2018, on
mahdollista, että Kaivoshuvila ei enää kelpaa lepakoiden piilopaikaksi.

- Kaivoshuvilan itäpuolella olevaa pientä metsikköä hoidetaan niin, että sen
varjoisat ja suojaisat olosuhteet säilyvät. Puuryhmä on ollut erittäin tärkeä talossa
oleville lepakoille, jotka ovat lentäneet talosta puuryhmän kautta edelleen
saalistusalueilleen. Puuryhmän hoidossa suositaan kuusia.

Kartta 16. Keltaisella ympyrällä osoitetuilla katualueilla lepakoille olisi suotuisaa, jos
valaistusta vähennettäisiin kesäaikaan.
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4.5. Gunillankallio  asemakaava lainvoimainen: 2012

Selvityksen tavoitteet ja aluekohtaiset menetelmät
Gunillankallion asemakaava-alueella lepakkoselvityksen tavoitteena oli tutkia ja
seurata, miten valaistuksen sammuttaminen Vuorilahdenpolulla vaikuttaa alueella
esiintyvien lepakoiden käyttäytymiseen. Vuorilahdenpolulla on ollut lepakoita
seuraava detektori vuosina 2015-2016. Vuonna 2015 ulkoilupolun valoista moni sattui
olemaan rikki, eikä niitä korjattu kesän aikana. Sinä kesänä viiksisiippoja saalisti melko
aktiivisesti pimeän ulkoilupolun tuntumassa. Kesällä 2016 valot oli korjattu ja koko
polku oli valaistu. Sinä kesänä lepakot eivät enää saalistaneet alueella ja syyksi epäiltiin
ulkoilupolun kirkasta valaistusta. Kesäksi 2017 suunniteltiin kokeilu, jossa osa
ulkoilupolun ja Koirasaarentien valaistuksesta pidettäisiin kokonaan sammutettuna
19.6.  15.8. välisenä aikana (kuva 6).

Kuva  6. Kartalle sinisellä merkitty alue, jolla valaistus kokeilumielessä pidettiin
kokonaan sammutettuna 19.6.  15.8.2017 välisenä aikana.

Seurantaa tehtiin asentamalla pitkäaikainen passiiviseurantadetektori samaan
paikkaan kuin edellisinä vuosina, (liite 3, detektori ) keskelle sitä aluetta, jota
pidettiin pimeänä. Kesän aikana Vuorilahdenpolun tuntumassa pidettiin lyhytaikaisia
lepakkoseurantadetektoreita yhteensä kolmessa paikassa (liite 2, detektorit 26, 32 ja
34).
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Tulokset
Pitkäaikaisen passiiviseurantadetektorin tulosten perusteella lepakoita liikkui
ulkoilutiellä vain vähän alkukesällä, valojen vielä ollessa päällä. Heti valojen
sammuttamisen jälkeen 19.6.2017 lepakoita liikkui huomattavasti enemmän
ulkoilupolulla. Tämän jälkeen lepakoita liikkui kesän aikana kohtuullisesti polulla. Kun
kokeilu päättyi 15.8.2017 ja polku oli taas kirkkaasti valaistu, lepakoita liikkui alueella
vai  satunnaisesti  (kuva  7). Valojen sammuttamisella oli siis hyvin positiivinen
vaikutus lepakoihin, eli lepakot lensivät pimeällä polulla huomattavasti enemmän kuin
valaistulla polulla.

Kuva 7. Lepakkohavainnot Vuorilahdenpolulla olleessa passiiviseuranta-detektorissa.
Yksikkö on 5 minuutin jakso, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto. Musta
pystysuora viiva osoittaa päivämäärää, jolloin polun valot sammutettiin; sininen
pystysuora viiva osoittaa päivämäärää, jolloin polun valot sytytettiin uudestaan.

Aktiiviseurannassa todettiin myös, että viiksisiippoja saalisti erityisen aktiivisetsi
pimeällä ulkoilupolulla varsinkin kokeiluajan alussa (kartta 17). Muulloinkin havaittiin
polun tuntumassa viiksisiippoja, mutta ne eivät saalistaneet yhtä aktiivisesti polkua
pitkin, kuin juuri valojen sammuttamisen jälkeen.

Lyhytaikaiseen passiiviseurantadetektoriin nro 26 oli kesäkuun puolivälissä, ennen kuin
polun valot sammutettiin, tallentunut muutama havainto pohjanlepakosta, mutta ei
yhtään havaintoa viiksisiippalajista. Detektoriin nro 34 heinäkuun alussa oli tallentunut
vain muutama havainto viiksisiippalajista, lepakot eivät juuri sinä yönä saalistaneet
ulkoilupolulla. Detektoriin nro 34 heinäkuun puolessa välissä oli tallentunut runsaasti
havaintoja sekä pohjanlepakosta että siippalajista. Detektori oli kalliolla melko lähellä
Tahvonlahtea, eikä aivan polun tuntumassa. Sinä iltana pohjanlepakko oli saalistanut
kalliolla aktiivisesti ja siippahavainnot olivat suurilta osin lahdella saalistaneesta
vesisiipasta. Liitteessä 5 on esitetty lyhytaikaisten passiiviseurantadetektorin tulokset
tarkemmin.
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Kartta 17. Gunillankallion asemakaava-alueella aktiiviseurannassa tehdyt
lepakkohavainnot.

Tulosten tarkastelu
Kaiken kaikkiaan kokeilu, jossa Vuorinlahdenpolun ja Koirasaarentien valot
sammutettiin kahdeksi kuukaudeksi, onnistui hyvin. Koirasaarentiellä kaikki
kokeilualueella olleet valot eivät kuitenkaan sammuneet. Koirasaarentien
kokeilualueen itäosassa oli kaksi valopylvästä, joiden valot olivat päällä koko kesän
ajan. Suurin ongelma oli, että Kaivoshuvilan kohdalla olevan valopylvään valot eivät
olleet pois päältä koko kokeiluaikaa. Kokeiluajan alussa valot sammuivat suunnitelman
mukaisesti, mutta noin kokeiluajan puolesta välistä eteenpäin valot olivat päällä,
jolloin ne valaisivat juuri kriittisen kohdan Kaivoshuvilaa, jossa oli lepakoiden
pääasialliset uloslentoaukot.
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Kartta 18. Keltaisella ympyrällä osoitetuilla alueilla suositellaan, että valot
sammutetaan myös kesällä 2018.

Suositukset
- Koska valojen sammuttamiskokeilusta saatiin hyviä tuloksia, suositellaan, että

valot sammutetaan myös vuonna 2018 samalla alueella kuin vuonna 2017 (kartta
18). Sammutettu alue voidaan suosiolla myös laajentaa Vuorilahdenpolun
eteläosaan.

- Kävelytien valopylväät ovat hyvin korkeat. Mikäli valopylväitä tulevaisuudessa
uusitaan, on suositeltavaa, että valopylväät olisivat matalampia, jolloin valojen
yläpuolelle jää pimeää aluetta puiden latvojen korkeudella, jossa lepakot lentävät.

- Ulkoilupolun valaistusta voi myös ohjata liiketunnistimilla. Koska ulkoilutiellä on
hyvin vähän jalankulkijoita yöaikaan, polun valot olisivat silloin sammutettuina
suurimman osan yöstä.

- Seurantaa kannattaa jatkaa vuonna 2018. Mikäli seurannan tulokset osoittavat,
että lepakot selvästi hyötyvät valaistuksen sammuttamisesta, valaistuksen
vähentämistä voidaan suunnitella muuallekin.
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4.6. Rannat, puisto ja palvelukortteli  asemakaava lainvoimainen: 2012

Selvityksen tavoitteet ja aluekohtaiset menetelmät
Stansvikin kartanon Uusikylän eteläpuolella oleva rantametsikkö ja ranta ovat osa
Rannat, puisto ja palvelukortteli -nimistä asemakaavaa. Rantametsikön on aiemmassa
lepakkoselvityksessä todettu olevan lepakoille tärkeä alue (Wermundsen 2013).
Selvityksen tavoite tälle alueelle oli tarkistaa, oliko se edelleen lepakoiden käyttämää
aluetta.

Alueella pidettiin aktiiviseurannan yhteydessä lyhytaikaisia
passiiviseurantadetektoreita yhteensä neljässä paikassa kesän aikana (liite 2,
detektorit nro 24, 31,40 ja 41).

Tulokset
Aktiiviseurannassa todettiin, että ranta-alue ja rantametsikkö ovat edelleen
lepakoiden saalistusalueita. Alueella havaittiin kolme lepakkolajia: pohjanlepakko,
viiksisiippalaji ja vesisiippa.

Viiksisiipoille tärkein alue oli läntisin rantametsikkö. Metsikössä olleeseen
passiiviseurantadetektoriin nro 31 oli yön aikana tallentunut yli kymmenkertainen
määrä lepakoiden ohilentoja verrattuna muuhun Stansvikin alueeseen. Kesäkuussa
läntisillä suojaisilla rantavesillä saalisti useita vesisiippoja. Pohjanlepakoita saalisti
aktiivisesti rantoja pitkin koko kesän ajan. Myös muualla rantametsikössä saalisti
ajoittain viiksisiippoja (kartta 19). Koko rantametsä on edelleen lepakoiden tärkeää
saalistusaluetta. Liitteessä 5 on esitetty lyhytaikaisten passiiviseurantadetektorin
tulokset tarkemmin.

Kartta 19. Rannat, puisto ja palvelukortteli -nimisellä asemakaava-alueella
aktiiviseurannassa tehdyt lepakkohavainnot.
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Tulosten tarkastelu
Lepakoille tärkeä rantametsikkö sijaitsee lainvoimaisella kaava-alueella. Kaavassa
rantametsikkö on osoitettu säilytettäväksi ja kaavaan merkitty uimaranta on
suunniteltu niin, että se ulottuu nykyisestä rantaviivasta merelle päin, eikä näin ollen
vaikuta rantapuustoon.  Valoa karttaville siippalajeille tärkein tekijä suotuisten
olosuhteiden säilyttämiselle on, että rantametsikkö säilyy valaisemattomana eikä
metsikköön avata uusia aukkokohtia, vaan metsäkaistale säilyy yhtenäisenä.

Vaikka rantametsikön läntisin alue oli siippalajien eniten käyttämä saalistusalue,
rantametsän muut alueet toimivat, paitsi satunnaisina saalistusalueina, myös
siirtymäreittinä, joka yhdistää rantametsän Stansvikin muihin metsäalueisiin (kartta
20).

Kartta 20. Keltaisella ympyrällä osoitettu alue on lepakoille tärkeä saalistusalue
Rannat, puisto ja palvelukortteli -nimisellä asemakaava-alueella.

Suositukset
- Rantametsässä kulkeva polku ei ole lepakoille epäsuotuisa.
- Polku paikoitusalueelta rantaan ei ole lepakoille epäsuotuisa, mutta polkua ei

valaista kesäaikaan.
- Läntinen rantametsä säilytetään mahdollisemman luonnontilaisena niin, että

varjoisat ja tuulilta suojaisat olosuhteet säilyvät.
- Metsään ei avata uusia leveitä aukkoja, jotka merkittävästi muuttaisivat alueen

valoisammaksi ja tuulisemmaksi.
- Rantaa tai rantametsää ei valaista.
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4.7. Kruunuvuorenrannan keskuskortteli  arvio asemakaavan lainvoimaisuudesta:
syksy 2019

Selvityksen tavoitteet ja aluekohtaiset menetelmät
Kruunuvuorenrannan keskuskorttelin asemakaava-alue on pääosin avointa aluetta,
joka ei kuulunut tähän lepakkoselvitysalueeseen eikä tällä kaava-alueella tehty
varsinaista lepakkokartoitusta.

Tulosten tarkastelu
Kaavan toteuttamisella voi kuitenkin olla vaikutuksia kaavan eteläpuolella olevaan,
Rannat, puisto ja palvelukorttelin asemakaava-alueella olevaan, lepakoille tärkeäksi
todettuun alueeseen.

Suositukset
- Kruunuvuorenrannan keskuskorttelin asemakaava-alueen eteläosan urheilukentän

valaistusta suunnitellaan ja säädetään niin, että mahdollisimman vähän hajavaloa
kohdistuu lepakoille tärkeäksi todetulle metsäalueelle (kartta 21).

Kartta 21. Keltaisella ympyrällä osoitetun alueen valaistusta suunnitellaan niin, että
lepakoille tärkeäksi todetulle saalistusalueelle kohdistuu mahdollisemman vähän
hajavaloa.
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4.8. Stansvikinkallio  arvio asemakaavan lainvoimaisuudesta: kevät 2018

Selvityksen tavoitteet ja aluekohtaiset menetelmät
Stansvikinkallion kaava-alueella on tehty lepakkokartoitus vuonna 2013 (Wermundsen
2013). Tämän vuoden selvityksen tavoitteena oli päivittää edellinen lepakkokartoitus
ja antaa suosituksia lepakoiden huomioon ottamiseksi alueen jatkosuunnittelussa.

Stansvikinkallion asemakaava-alueelle asennettiin yksi pitkäaikainen
passiiviseurantadetektori kaava-alueen koillisosaan (liite 3, detektori ) ja kesän
aikana lyhytaikaisia passiiviseurantadetektoreita pidettiin kahdessa paikassa (liite 2,
detektorit nro 29 ja 38).

Tulokset
Pitkäaikaisen passiiviseurantadetektorin tulosten mukaan detektorin läheisyydessä
saalisti viiksisiippoja erityisen aktiivisesti muutaman yön aikana kesäkuun puolivälissä
ja muutamana yönä elokuun puolivälissä. Muulloin viiksisiippoja lensi metsän
pohjoisosassa vain vähän. Lyhytaikainen passiiviseurantadetektori nro 29 oli
tyypillisessä siippojen suosimassa metsässä. Sekä aktiivikartoituksen että
passiivikartoituksen tulokset osoittivat, että alueella liikkui säännöllisesti siippoja,
mutta yksilömäärä on suhteellisen pieni (kartta 22). Detektori nro 38 oli puoliavoimella
alueella ja siihen oli tallentunut myös muutama havainto pohjanlepakosta. Liitteessä 4
on esitetty pitkäaikaisen passiiviseurantadetektorin tulokset (liitteen kuva 4-7) ja
liitteessä 5 lyhytaikaisten passiiviseurantadetektorien tulokset tarkemmin.

Kartta 22. Stansvikinkallion asemakaava-alueella aktiiviseurannassa tehdyt
lepakkohavainnot.
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Tulosten tarkastelu
Stansvikinkallion asemakaava-alueen pohjoisosassa lepakoiden esiintyminen oli
samansuuntaista kuin vuonna 2013, eli lepakoita esiintyi melko vähän. Sen sijaan
Uusikylän mökkialueella havaittiin vähemmän lepakoita kuin vuonna 2013.

Stansvikinkallion asemakaava-alueen toteuttamisen jälkeen kaava-alueelle jää hyvin
vähän lepakoille sopivaa ympäristöä. Uusikylän mökkialueen kaikki mökit häviävät ja
miltei koko kaava-alue muuttuu kaupunkimaiseksi, alueen keskellä olevaa kalliota
lukuun ottamatta. Kaava-alueen itäosaan jää kaksi metsäaluetta rakentamattomina,
ne molemmat rajautuvat Stansvikin lainvoimaiseen asemakaava-alueeseen (katso luku
4.9.2.).

Vaikka Stansvikinkallion uusi asuntoalue ei ylety eteläpuolella olevaan rantametsään
eikä lepakoille tärkeälle alueelle, puiden poistaminen kaava-alueen etelärajan
tuntumasta ja mahdolliset katuvalot muuttavat rantametsän valo-olosuhteita
valoisammiksi (kartta 23). Siippalajit karttavat valoisia alueita, joten kaava-alueen
rakentaminen heikentää eteläpuolella olevan alueen arvoa siippalajeille.

Kartta 23. Keltaisella ympyrällä osoitetun alueen valaistus suunnitellaan niin, että
lepakoille tärkeäksi todetulle saalistusalueelle kohdistuu mahdollisimman vähän
hajavaloa.

Suositukset
- Kallioalueiden virkistyskäyttö ei vaikuta lepakoihin.
- Rakentamattomien alueiden virkistyskäyttö ei vaikuta lepakoihin.
- Metsässä kulkevia polkuja ei valaista.
- Kaava-alueen etelään rantametsään rajautuvien talojen ja katujen valaistus

suunnitellaan niin, että lepakoille haitallista hajavaloa ja valosaastetta
minimoidaan rantametsän suuntaan (kartta 23).

o Kesäaikana (vähintään kesä-elokuu) rantametsään rajautuvan kadun
valaistusta pidetään kokonaan sammutettuna.

o Rantametsään rajautuvien talojen ulkovalaistusta suunnitellaan niin, että
mahdollisimman vähän hajavaloa kohdistuu metsäalueelle.
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4.9. Stansvik  asemakaava lainvoimainen: 2016
Stansvikin asemakaava-aluetta käsitellään kolmena eri osa-alueena omien otsikoiden
alla: Vanhakylän mökkialue, Stansvikintien ja Stansvikinkallion asemakaava-alueen
välinen metsäkaistale ja Tahvonlahdenniemi (kartta 24).

Kartta 24. Selvityksen tulokset Stansvikin asemakaava-alueella esitetään jaettuna
kolmeen osa-alueeseen: A  Vanhakylän mökkialue, B  Stansvikintien ja
Stansvikinkallion asemakaava-alueen välinen metsä ja C  Tahvonlahdenniemi.

4.9.1. A - Vanhakylän mökkialue

Selvityksen tavoitteet ja aluekohtaiset menetelmät
Stansvikin asemakaava-alueen Vanhakylän mökkialueella on tehty lepakkoselvitys
vuonna 2013 (Wermundsen 2013). Vuoden 2017 selvityksen tavoitteena oli päivittää
edellinen selvitys ja selvittää, mitkä alueet ovat lepakoille erityisen tärkeitä, jotta ne
voidaan ottaa huomioon Vanhakylän mökkialueen jatkosuunnittelussa.

B

A

C
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Edellisessä lepakkoselvityksessä oli todettu, että Nalletalo -nimisessä rakennuksessa
oli lepakoiden piilopaikka. Tämän selvityksen tavoitteena oli myös selvittää, oliko
Nalletalossa edelleen lepakoiden piilopaikka. Nalletaloa tarkkailtiin kahdesti kesän
aikana ja kerran talon asukasta haastateltiin ja kysyttiin, oliko hänellä havaintoja
talossa olevista lepakoista.

Stansvikin kartanon Vanhakylän mökkialueella on tällä hetkellä noin 25 pientä mökkiä
ja muita rakennuksia. Suunnitteilla on, että Uusikylästä poistuvia mökkejä korvataan
Vanhakylään sijoitettavilla uusilla mökeillä. Mökkien lukumäärä tulisi silloin
tuplaantumaan. Näiden uusien mökkien rakentamisajaksi alueelle tulee päästä
isoillakin ajoneuvoilla. Tällä hetkellä alueelle pääsee mökkikylän eteläpään kautta,
mutta mökkialueelle johtavia tieyhteyksiä saatetaan joutua parantamaan.

Alueelle asennettiin kolme automaattista passiiviseurantadetektoria, joista yksi oli
mökkialueen länsipuolella, toinen itäpuolella ja kolmas luoteispuolella olevan
kannaksen puukujanteen tuntumassa (kartta 25, detektorit ). Kaikki
kolme detektoria oli asennettu lepakoiden potentiaalisten siirtymäreittien varrelle,
tavoitteena oli seurata, mitkä alueet ja reitit ovat lepakoille tärkeimpiä (kuva 6). Kesän
aikana lyhytaikaista passiiviseurantadetektoria pidettiin yhteensä neljässä eri paikassa
(kartta 25, detektorit nro 25, 28, 30 ja 43).

Kartta 25. Siniset kolmiot  ovat Stansvikin asemakaava-alueen
Vanhakylän mökkialueella olleiden pitkäaikaisten passiiviseurantadetektorien sijainnit.
Keltaiset neliöt nro 25, 28, 30 ja 43 ovat kaava-alueella olleiden lyhytaikaisten
passiiviseurantadetektoreiden sijainnit.
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Kuva 6. Stansvikin asemakaava-alueella oleva, puiden reunustama kannas, jonka
yhteyteen oli asennettu pitkäaikainen passiiviseurantadetektori .

Tulokset
Vanhakylän alueella esiintyi neljä lepakkolajia; pohjanlepakko, viiksisiippalaji (viiksi- ja
isoviiksisiippa laskettu yhdeksi lajiksi), vesisiippa ja Suomessa harvalukuinen
pikkulepakko.

Aktiiviseurannassa todettiin, että viisisiippoja esiintyi etenkin mökkialueen
pohjoispuolella olevassa metsikössä ja pienen kallion tuntumassa (kartta 26).
Pohjanlepakoita saalisi aktiivisesti kannaksen pohjoispuolella, etenkin ruovikkoalueen
länsipäässä. Vesisiippoja saalisti ajoittain Tahvonlahdella mökkialueen rannan
tuntumassa. Viiksisiippoja saalisti myös säännöllisesti alueen eteläosassa Nalletalon ja
rannan välisessä metsikössä.

Nalletalossa useampana kesänä asunut henkilö ilmoitti, ettei hän koskaan ollut
havainnut lepakoita talossa eikä kuullut muiltakaan, että heillä olisi ollut havaintoja
talossa piileskelevistä lepakoista. Elokuussa, samalla kun Nalletaloa tarkkailtiin sieltä
mahdollisesti tulevien lepakoiden varalta, alueella saalisti lyhyen ajan pikkulepakko.

Pitkäaikaisen passiiviseurannan tulokset osoittivat, että kannaksen tuntumassa esiintyi
sekä viiksisiippaa että pohjanlepakkoa varsinkin keväällä ja alkukesällä. Kannaksen
pohjoispuoli on pohjanlepakon tärkeä saalistusalue. Heinäkuussa alueella saalisti myös
pikkulepakko. Mökkikylän länsipuolella viiksisiippoja saalisti jonkun verran alkukesällä,
loppukesällä aktiviteetti tällä alueella hieman nousi. Mökkikylän itäpuolella saalisti
sekä pohjanlepakkoa että viiksisiippaa keväällä ja loppukesällä. Satunnaisesti
detektorin ohi oli lentänyt myös pikkulepakko. Liitteessä 4 (liitteen kuvat 4-3, 4-4, 4-5)
on esitetty alueella olleiden kolmen pitkäaikaisen passiiviseurantadetektorin tulokset
tarkemmin.
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Kartta 26. Stansvikin asemakaava-alueen Vanhakylän mökkialueella
aktiiviseurannassa tehdyt lepakkohavainnot. Kyseinen alue on merkitty mustalla
ympyrällä.

Tulosten tarkastelu
Nalletalon pihaan ei laitettu pitkäaikaista passiiviseurantadetektoria, kuten
selvityssuunnitelmassa oli esitetty, koska talon läheisyydessä ei ollut sopivaa
kiinnityspaikkaa, josta detektori olisi voinut seurata vain talosta uloslentäviä lepakoita.
Tälle paikalle varattu detektori asennettiin mökkikylän luoteispuolella olevan
kannaksen tuntumaan.

Kuvassa 7 on esitetty kolmen pitkäaikaisdetektorin viiksisiippahavainnot samassa
kaaviossa. Kuvasta käy ilmi, että siippahavaintoja oli kannaksella ( C ) ja mökkikylän
itäpuolella ( E ) olleissa detektoreissa enemmän kuin mökkikylän länsipuolella ( D )
olleessa detektorissa. Lepakot käyttivät siis kannaksen ja mökkialueen itäpuoleisia
alueita enemmän kuin mökkialueen länsilaitaa.

Lepakoille tärkeimmät alueet on esitetty kartalla 27. Alueita arvioitaessa on otettu
huomioon myös lyhytaikaisten passiiviseurantadetektoreiden tulokset. Ne on esitetty
tarkemmin liitteessä 5.
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Kuva 7.  Vanhakylän mökkialueella olleiden pitkäaikaisten
passiiviseurantadetektoreiden siippahavainnot on esitetty samalla kaaviolla.

Kartta 27. Keltaisella ympyrällä osoitetut alueet ovat Stansvikin asemakaava-alueen
Vanhakylän mökkialueella olevat lepakoille tärkeät alueet.

0

10

20

30

40

50

60

01-05-2017 01-06-2017 01-07-2017 01-08-2017 01-09-2017 01-10-2017

Siipat Vanhakylän passiiviseurantadetektoreissa - 5
min jaksot

C D E



36

Suositukset
- Kannaksen luonne säilytetään niin, että kannaksella säilyy yhtenäinen puurivi,

ainakin polun toisella puolella. Näin kannas voi toimia lepakoiden siirtymäreittinä.
- Kannaksen pohjoispuolella olevan ruovikkoalueen metsänlaidat säilytetään niin,

että yhtenäinen puusto säilyy ruovikon ympäri. Näin säilyy pohjanlepakoille
tärkeän saalistusalueen luonne.

- Mökkialueen pohjois- ja koillispuolella oleva metsäalue säilytetään niin, että
pimeät ja suojaisat olosuhteet säilyvät. Etenkin suuret kuuset ovat tärkeitä
luomaan viiksisiipoille suotuisat olosuhteet.

- Lepakoille tärkeille alueille ei rakenneta uusia mökkejä.
- Alueella olevia polkuja voidaan tarvittaessa parantaa, alueen virkistyskäyttö ei

vaikuta lepakoihin.
- Alueen polkuja ei valaista.
- Alueen eteläosassa kulkeva tie on varjoisa kujanne. Tie on potentiaalinen

lepakoiden saalistusalue ja siirtymäreitti, joten lepakoille on tärkeää, että varjoisat
olosuhteet säilyvät. Tietä ei valaista kesäaikaan (touko- syyskuu).

- Jos alueelle on tarvetta parantaa ajoyhteyttä, erityisesti siippalajien kannalta
tärkeintä on, että sekä pohjoisessa (kannas) että etelässä (nykyinen tie) säilyy
pimeä puiden suojaama yhteys Vanhakylän mökkialueelle

4.9.2. B  Stansvikintien ja Stansvikinkallion asemakaava-alueen välinen metsä

Selvityksen tavoitteet ja aluekohtaiset menetelmät
Stansvikintien ja Stansvikinkallion asemakaava-alueen välissä olevalla alueella on tehty
lepakkoselvitys vuonna 2013 (Wermundsen 2013) ja osittainen selvitys on tehty myös
Kaivoshuvilan lepakkoseurantojen yhteydessä (Hagner-Wahlsten 2014, 2015a ja
2016a). Vuoden 2017 selvityksen tavoitteena oli päivittää edelliset kartoitukset ja
selvittää, mitkä alueet ovat lepakoille erityisen tärkeitä, jotta ne voidaan ottaa
huomioon kaava-alueen jatkosuunnittelussa.

Kesän aikana lyhytaikaisia passiiviseurantadetektoreita pidettiin yhteensä kahdessa eri
paikassa (liite 2, detektorit nro 35 ja 37).

Tulokset
Aktiiviseurannassa Stansvikintien ja Stansvikinkallion asemakaava-alueen välisellä
metsäalueella havaittiin säännöllisesti viiksisiippoja, pimeällä Stansvikintiellä saalisti
ajoittain viiksisiippoja ja pohjanlepakoita sekä kerran Suomessa harvalukuisia
pikkulepakoita (kartta 28).
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Kartta 28. Stansvikintien ja Stansvikinkallion asemakaava-alueen välisellä
metsäalueella aktiiviseurannassa tehdyt lepakkohavainnot. Kyseinen alue on merkitty
mustalla ympyrällä.

Tulosten tarkastelu
Sekä aktiiviseurannan että passiiviseurannan havainnot tällä osa-alueella ovat
samansuuntaisia kuin vuonna 2013 tehdyssä lepakkokartoituksessa (Wermundsen
2013). Metsäalueella esiintyi harvakseltaan viiksisiippoja. Metsäalueen suurin merkitys
lepakoille on toimia potentiaalisena viherkäytävänä ja siirtymäreittinä etelä-
pohjoissuunnassa rantametsästä ja Tahvonlahdenniemeltä pohjoiseen muun muassa
luonnonsuojelualueelle ja sitä kautta Kruunuvuoren ja Borgströmin alueiden isompiin
metsiin (kartta 29).
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Kartta 29. Keltaisella ympyrällä osoitettu alue on lepakoille tärkeä viherkäytävä.

Suositukset
- Lepakoille tärkeäksi merkityn alueen metsäinen luonne säilytetään, jolloin

lepakoille tärkeä yhtenäinen yhteys etelä-pohjoissuunnassa säilyy.
- Metsäalueen virkistyskäyttö ei vaikuta lepakoihin.
- Luonnossa kulkevia polkuja ei valaista.
- Stansvikintie pidetään valaisemattomana, jolloin metsään ei ylety hajavaloa
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4.9.3. C - Tahvonlahdenniemi

Selvityksen tavoitteet ja aluekohtaiset menetelmät
Tahvonlahdenniemi on todettu tärkeäksi lepakkoalueeksi vuonna 2003 tehdyssä
Helsingin lepakkolajiston kartoituksessa (Siivonen 2004). Vuonna 2014 tehdyssä
samaisen kartoituksen päivityksessä (Wermundsen 2014) alueen arvo on pidetty
ennallaan, mutta lepakoille tärkeää aluetta on laajennettu (kartta 3).

Tämän selvityksen tavoitteena oli päivittää edelliset lepakkokartoitukset ja antaa
suosituksia lepakoiden huomioon ottamiseksi alueen jatkosuunnittelussa.

Metsäiselle niemelle asennettiin yksi pitkäaikainen automaattinen
passiiviseurantadetektori (liite 3, detektori ) ja alueella pidettiin lyhytaikainen
passiiviseurantadetektori kerran (liite 2, detektori 27).

Tulokset
Pitkäaikaisen passiiviseurantadetektorin tuloksen mukaan niemen harvassa
mäntymetsässä saalisti viiksisiippoja eniten loppukesällä. Keskikesällä detektoriin oli
tallentunut vain muutamia lepakoiden ohilentoja yötä kohti. Heinä-elokuun vaihteessa
alueella oli myös lentänyt pikkulepakko (liite 4, liitteen kuva 4-6).

Aktiivikartoituksissa alueella havaittiin säännöllisesti viiksisiippoja, mutta yksilömäärä
oli hyvin pieni (kartta 30). Samansuuntainen tulos oli myös alueella olleessa
lyhytaikaisessa passiiviseurantadetektorissa (liite 5).

Tulosten tarkastelu
Tahvonlahdenniemellä aikaisemmin tehdyistä lepakkoselvityksistä ei käy ilmi
lepakoiden tarkempia havaintomääriä, joten on vaikea arvioida, esiintyykö lepakoita
alueella samassa määrin kuin aikaisemmin. Vuonna 2017 Tahvonlahdenniemen
mäntyvaltaisella alueella esiintyi säännöllisesti viiksisiippoja, mutta yksilömäärä oli
aktiiviseurannan havaintojen perusteella pieni.

Alueelle ei ole suunniteltu merkittävää rakentamista tai muita suuria muutoksia.

Suositukset
- Alueen virkistyskäyttö ei vaikuta lepakoihin.
- Koko niemi pidetään valaisemattomana
- Rantasaunaan johtava tie oli kesällä 2017 valaistu koko yön. Muuttamalla

valaistuksen liiketunnistimilla toimivaksi, saunaan johtava tie olisi pääsääntöisesti
pimeänä ja voisi toimia viiksisiippojen saalistusalueena.

- Kaava-alueen havainnekuvissa ravintolan ja rantasaunan väliin on osoitettu
muutamia pieniä rakennuksia. Rakennukset eivät vaikuta lepakoihin merkittävästi,
edellyttäen, että alue pysyy pääasiassa valaisemattomana.
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Kartta 30. Stansvikin asemakaava-alueen Tahvonlahdenniemellä aktiiviseurannassa
tehdyt lepakkohavainnot. Kyseinen alue on merkitty mustalla ympyrällä.

4.10. Nuottaniemi ja Suomensuon puistoalue  asemakaava lainvoimainen: 2012

Selvityksen tavoitteet ja aluekohtaiset menetelmät
Lepakkoselvitysalueeseen kuului Nuottaniemen ja Suomensuon puistoalueen
asemakaava-alueen pohjoisosa, jossa on Nuottaniemen mökkialue. Kaava-alueen läpi
kulkee valaistu ulkoilupolku. Selvityksen tavoite tällä alueella oli kartoittaa alueen
lepakot ja selvittää lepakoille tärkeät alueet. Alueella ei ole aikaisemmin tehty
lepakkokartoitusta.

Ulkoilupolun tuntumassa olevia metsiköitä kartoitettiin jokaisella selvityskäynnillä,
huvila-alueella kartoitettiin kahdesti elokuussa. Alueelle jätettiin kerran
passiiviseurantadetektori (liite 2, detektori nro 44).
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Tulokset
Valaistun ulkoilupolun laidoilla olevissa metsiköissä esiintyi viiksisiippaa varjoisissa
paikoissa. Valaistulla kävelytiellä ei sen sijaan havaittu yhtään siippaa. Paikoitellen,
etenkin kallioisilla alueilla saalisti pohjanlepakko. Nuottaniemen huvila-alueella oli
havaintoja sekä pohjanlepakosta että viiksisiipasta (kartta 31).

Huviloiden asukkaisiin oltiin paikan päällä yhteydessä elokuussa, jolloin tiedusteltiin,
oliko heillä tietoa huviloissa olevista lepakoista. Asukkaat ilmoittivat, että heillä ei ollut
tiedossa lepakoiden piilopaikkoja. On kuitenkin mahdollista, että huviloissa on ainakin
yksittäisten lepakoiden piilopaikkoja. Liitteessä 5 on esitetty lyhytaikaisten
passiiviseurantadetektorin tulokset tarkemmin.

Kartta 31. Nuottaniemen ja Suomensuon asemakaava-alueella aktiiviseurannassa
tehdyt lepakkohavainnot.

Tulosten tarkastelu
Asemakaava-alueen etelä-pohjoissuunnassa kulkee ulkoilupolku (Vuorilahdenpolun
eteläosa). Polku on valaistu kesän aikana koko yön.

Nuottaniemen ja Suomensuon asemakaava-alueelle ei havainnekuvan mukaan ole
suunniteltu merkittävää rakentamista tai muita suuria muutoksia.

Suositukset
- Alueen viiksisiipoille olisi todennäköisesti hyvin suotuisaa, jos ulkoilupolun

valaistus olisi sammutettuna kesäaikaan samalla tavalla kuin Vuorilahdenpolun
pohjoispäässäkin.

- Huvila-alue ei ole valaistu. Lepakoille on suotuisaa, jos alueen valaistusta ei
merkittävästi lisätä.
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4.11. Kaitalahden hulevesiallas  ei kaava-alue

Selvityksen tavoitteet ja aluekohtaiset menetelmät
Kaitalahden hulevesiallas on kunnostettu perusteellisesti kesällä 2016. Ennen
kunnostustöitä altaalla tehtiin lepakkoselvitys kesällä 2015 (Hagner-Wahlsten 2015b).
Selvityksen tavoitteena oli tutkia, oliko keinotekoinen lampi lepakoille tärkeä alue.
Tuolloin todettiin, että Kaitalahden hulevesiallas oli vesisiippojen erittäin tärkeä
saalistusalue. Vesisiipat saalistivat altaalla erittäin aktiivisesti kesän jokaisena yönä,
usein koko yön ajan.

Vuoden 2017 selvityksen tavoitteena oli selvittää, ovatko vesisiipat palanneet
saalistamaan kunnostetulle altaalle ja onko altaan
ennen kunnostustöitä.

Hulevesialtaan reunalle asennettiin kaksi passiiviseurantadetektoria, toinen altaan
kapeaan ja samalla pimeämpään keskikohtaan ja toinen altaan leveämpään kohtaan
(liite 3, detektorit ). Altaalla ei pidetty lyhytaikaisia
passiiviseurantadetektoreita aktiiviseurannan yhteydessä.

Tulokset
Vuoden 2017 seurannan tulosten perusteella voidaan todeta, että lepakoita saalisti
edelleen Kaitalahden hulevesialtaalla. Vesisiippoja saalisti altaan kapealla alueella
kesän jokaisena yönä, mutta erityisen aktiivisesti heinäkuun alkupuoliskolla.
Valoisammalla alueella aktiviteetti nousi loppukesää kohti, kun yöt pimenivät ja
pitenivät. Myös pohjanlepakoita saalisti ajoittain aktiivisesti altaalla. Heinäkuun
lopussa alueella saalisti pikkulepakko hyvin aktiivisesti noin parin viikon ajan, mutta
aina vain lyhytaikaisesti alkuillasta.

Saalistusaktiviteetti vaihteli melko paljon öiden välillä, todennäköisesti säästä johtuen.

Liitteessä 4 (liitteen kuvat 4-12 ja 4-13) on esitetty pitkäaikaisten
passiiviseurantadetektorien tulokset tarkemmin. Liitteessä 4 on myös esitetty vuoden
2015 seurantatulokset (liitteen kuva 4-14).

Tulosten tarkastelu
Vuonna 2015 lepakot saalistivat erittäin aktiivisesti altaalla kesän jokaisena yönä koko
yön ajan. Näin aktiivisessa käytössä olevia lepakoiden saalistusalueita on harvassa
paikassa. Vuonna 2017 aktiviteetti alkukesällä oli kohtalaista, mutta jo keskikesällä
lepakoiden saalistusaktiviteetti oli noussut vuoden 2015 tasolle. Alkukesällä alueen
kasvillisuus oli vielä hyvin niukkaa kunnostustöiden jälkeen, mutta olosuhteet
loppukesällä olivat näköjään lepakoille paremmat.

Vuoden 2015 tulosten perusteella annettiin suosituksia kunnostustöiden
suunnitteluun. Osoitettiin, että altaan kapean kohdan varjostavat puut olivat erityisen
tärkeä elementti lepakoiden kannalta. Myös altaan pohjoispuolen rantapuut olivat
tärkeä elementti ja suositeltiin, että nekin säilytettäisiin mahdollisuuksien mukaan.
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Eteläpuolen rantapuilla, joita oli pakko poistaa kunnostustöiden takia, oli pienempi
merkitys lepakoille.

Vuoden 2016 altaan kunnostustöissä lepakoille tärkeät elementit oli hyvin otettu
huomioon kunnostustöissä ja altaan varjoisat olosuhteet oli pystytty säilyttämään.
Vuoden 2017 tulokset osoittivat, että lepakot löysivät takaisin tutulle
saalistusalueelleen. Lepakoiden huomioonottaminen kunnostustöiden
suunnittelussa ja toteutuksessa oli erittäin onnistunut.

Suositukset
- Altaan pimeät olosuhteet ovat avaintekijä tälle lepakoille tärkeällä

saalistusalueella. Altaan vieressä kulkeva ulkoilupolku tulisi ehdottomasti pitää
valaisemattomana.

- Tien valaiseminen talviaikaan ei vaikuta lepakoihin.
- Sekä vuoden 2015 että vuoden 2017 selvitysten tulokset osoittivat, että

keinotekoisesti luodut pienvesistöt voivat olla erittäin hyviä saalistusympäristöjä
lepakoille, joten suositellaan, että keinotekoisia pienvesistöjä suositaan
kaavoituksessa.

- Lepakoiden kannalta onnistunut pienvesistön kunnostuksen suunnittelu ja
toteutus antavat aihetta ottaa huomioon lepakot myös, kun muita vastaavia
pienvesistöjä kunnostetaan.

4.12. Borgströmin puiston metsäalue  ei kaava-alue

Selvityksen tavoitteet ja aluekohtaiset menetelmät
Borgströmin puiston metsäalue sijaitsee Borgströminmäen asemakaava-alueen ja
Henrik Borgströmintien välissä. Alueen pohjoisosa on rehevää ja osittain hyvin
tiheäkasvuista. Metsäalueen eteläosa on harvapuisempaa kallioaluetta. Tällä
metsäalueella ei ole aikaisemmin tehty lepakkokartoitusta. Selvityksen tavoitteena oli
kartoittaa alueen lepakot ja selvittää lepakoille tärkeät alueet.

Alueella pidettiin lyhytaikaisia passiiviseurantadetektoreita yhteensä viidessä eri
paikassa (liite 2, detektorit 3, 7, 10, 13 ja 18).

Tulokset
Metsäalueella esiintyi säännöllisesti sekä viiksisiippaa että pohjanlepakkoa. Alueen
lepakkohavainnot on esitetty kartalla 32. Liitteessä 5 on esitetty lyhytaikaisten
passiiviseurantadetektorien tulokset tarkemmin.
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Tulosten tarkastelu
Viiksisiipat saalistivat eniten harvapuustoisessa havumetsässä ulkoilutien itäpuolella
mutta osittain myös muualla polkuja pitkin (kartta 33). Monin paikoin kasvusto
polkujen ulkopuolella oli lepakoille liian tiheää. Pohjanlepakot suosivat puoliavoimia
kohtia kuten avokallioiden luomia aukkoja, viiksisiipat suosivat hieman varjoisempia
alueita.

Alueelle ei ole suunniteltu rakentamista, joten alue säilynee luonnontilaisena
metsäalueena.

Suositukset
- Alue pidetään luonnontilassa ja valaisemattomana.
- Polkujen ja polkuverkoston parantaminen ja laajentaminen eivät vaikuta alueen

lepakoihin.
- Tiheimpiä vesakoita harventamalla alueiden sopivuus lepakoille paranee.

Kartta 32. Borgströmin puiston metsäalueella aktiiviseurannassa tehdyt
lepakkohavainnot.

Kartta 33. Borgströmin puiston metsäalueella todettu lepakoiden eniten käyttämä
saalistusalue.
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5. Yhteenveto selvitysalueen lepakoille tärkeistä alueista ja
suosituksista

5.1. Pikkulepakko

Pikkulepakko on Suomessa harvalukuinen laji, jota on kuitenkin viime vuosina havaittu
yhä useammin. Pikkulepakko on muuttava laji, joka syksyllä muuttaa kohti Keski-
Eurooppaa, jossa se viettää talven horrostaen. Aikaisemmin havaintoja pikkulepakosta
tehtiin eniten syysmuuton aikaan elo-syyskuun vaihteessa tai pienemmässä määrin
lajin kevätmuuton aikaan toukokuun loppupuolella. Havainnot keskikesällä olivat hyvin
harvinaisia. Viime vuosien aikana havainnot pikkulepakosta kesäaikaan ovat
yleistyneet ja vaikuttaa vahvasti siltä, että pikkulepakon levinneisyysalueen pohjoisraja
on siirtymässä yhä pohjoisemmaksi. Eniten pikkulepakkohavaintoja on Etelä- ja Länsi-
Suomen rannikkoalueilta, mutta pohjoisimmat havainnot ovat reilusti Vaasan
pohjoispuolelta. Tähän mennessä Suomesta on löydetty vain muutamia pikkulepakon
lisääntymispaikkoja.

Tätä taustaa vasten on hyvin mielenkiintoista, että pikkulepakkohavaintoja oli melkein
koko Kruunuvuoren selvitysalueelta ja melkein koko kesän ajalta. Saalistusta todettiin
muutamalla paikalla: Kaitalahden hulevesialtaalla, uuden keinotekoisen pienvesistön
tienoilla Koirasaarentien pohjoispuolella, Stansvikintien mutkassa ja Vanhakylään
vievän kannaksen tuntumassa. Muualtakin oli hajahavaintoja pikkulepakosta, mutta ne
olivat pääsääntöisesti vain yksittäisiä ohilentoja. Näköhavaintojen perusteella
pikkulepakoita oli ainakin kaksi yksilöä.

Karttaan 34 on koottu kaikki alueelta tehdyt pikkulepakkohavainnot sekä
aktiiviseurannasta että pitkä- ja lyhytaikaisista passiiviseurantadetektoreista. Kartasta
käy ilmi, että pikkulepakko on liikkunut hyvin laajalti Kruunuvuorenrannan ja
Stansvikin alueilla.

Kuvaan 8 on koottu kaikki pitkäaikaisiin passiiviseurantadetektoreihin tallentuneet
pikkulepakkohavainnot. Kuvasta käy ilmi, että pikkulepakko on liikkunut alueella koko
kesän ajan.

Myös muun muassa Kaivoshuvilan lepakkoyhdyskunnan seurannoissa vuosina 2014-
2016 (Hagner-Wahlsten 2014, 2015a, 2016a) ja Kaitalahden hulevesialtaan
lepakkoseurannassa vuonna 2015 (Hagner-Wahlsten 2015b) oli
passiiviseurantadetektoreissa useita havaintoja pikkulepakosta. Lajia on siis esiintynyt
selvitysalueella jo monen vuoden aikana. Toistaiseksi ei ole tiedossa pikkulepakon
piilopaikkoja selvitysalueella, mutta on mahdollista, että pikkulepakko on
tulevaisuudessa asettumassa alueelle pysyvämmin.

Pikkulepakko on, kuten Suomen kaikki muutkin lepakkolajit, luonnonsuojelulailla
rauhoitettu ja se on Suomessa luokiteltu vaarantuneeksi (VU).
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Kartta 34. Selvitysalueelta tehdyt pikkulepakkohavainnot kesällä 2017. Havainnot on
koottu sekä aktiiviseurannasta että pitkä- ja lyhytaikaisista
passiiviseurantadetektoreista.

Kuva 8. Kaikkiin pitkäaikaisiin passiiviseurantadetektoreihin tallentuneet
pikkulepakkohavainnot 2017. Kuvasta käy ilmi, että pikkulepakko on liikkunut alueella
koko kesän ajan.
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5.2. Lepakoille tärkeät alueet

Selvitysalueen kaikki aktiiviseurannan aikana tehdyt lepakkohavainnot on esitetty
liitteessä 6 olevalla kartalla. Näiden havaintojen ja kaikkien
passiiviseurantadetektorien tulosten tulkintojen perusteella kartalle 35 on esitetty
lepakoille tärkeät alueet selvitysalueella (taustakarttana havainnekuva). Liitteessä 7
saalistusalueet on esitetty peruskartalle.

Lepakot käyttävät kesän aikana useita alueita saalistusalueinaan. Ne siirtyvät alueelta
toiselle etsiessään parhaimpia saalistuspaikkoja, eli alueita, joilla on yöllä lentäviä
hyönteisiä. Hyönteisten esiintyminen vaihtelee suuresti riippuen paikasta sekä
kesäkauden eri ajanjaksoista ja säästä. Esimerkiksi tuulisella säällä hyönteiset
ajautuvat tuulen mukana tiettyihin paikkoihin riippuen tuulen suunnasta ja
voimakkuudesta. Lepakko vaihtaa myös säännöllisesti saalistusalueita jopa useamman
kerran yön aikana.

Kartta 35. Selvitysalueen tärkeimmät lepakoiden saalistusalueet 2017.
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Jotta saalistusalueelta toiselle siirtyminen on mahdollista lepakoille, alueiden välillä
pitää olla lepakoille sopivia siirtymäreittejä. Etenkin siippalajit karttavat laajoja avoimia
ja valoisia alueita, joten siipoille sopivan siirtymäreitin on oltava suojainen ja pimeä.
Tämä tarkoittaa aukottomia metsäisiä tai puiden reunustamia, valaisemattomia
reittejä. Pohjanlepakko lentää myös avoimemmilla alueilla, joten yhtenäiset reitit eivät
ole tälle lajille yhtä elintärkeitä, vaikka pohjanlepakkokin suosii maastossa olevia
reunamuodostelmia, kuten metsänlaitoja, joita se seuraa siirtyessään paikasta toiseen.

Lepakoiden piilopaikat voivat olla jopa kilometrien päässä niiden suosimilta
saalistusalueilta. Lepakot tarvitsevat suojaisia siirtymäreittejä myös piilopaikoilta
saalistusalueille. Lepakoiden talvehtimispaikat voivat olla kymmenien tai jopa satojen
kilometrien päässä niiden olinpaikoista, joissa ne viettivät kesän. Myös talvi- ja
kesäpiilopaikkojen välillä pitää olla lepakoille sopivia reittejä.

Selvityksen aikana kertyneen aineiston perusteella kartalla 36 on havainnekuvalle
esitetty lepakoiden tärkeimmät potentiaaliset siirtymäyhteydet selvitysalueella.
Liitteessä 8 siirtymäyhteydet on esitetty peruskartalle.

Kartta 36. Lepakoille tärkeät potentiaaliset siirtymäreitit.
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5.3. Vaikutusten arviointi

Selvitysalueella lepakoille sopivat saalistusalueet ovat pienentyneet merkittävästi
viimeisten 4-5 vuoden aikana. Laajoja, aikaisemmin lepakoille sopivia alueita on
muuttunut kaupunkimaisiksi kerrostaloalueiksi. Samansuuntainen kehitys jatkuu vielä
usean vuoden ajan, jolloin lepakoille sopivat alueet pienentyvät entisestään. Samalla
jäljelle jäävät metsäalueet pirstaloituvat. Jäljelle jääville, lepakoille sopiville alueille
eivä
metsäalueilla ei kerta kaikkiaan riitä saalista, eli hyönteisiä kaikille.

Pienentyneet saalistusalueet saattavat olla osasyy myös siihen, että Kaivoshuvilassa
ollut lepakkoyhdyskunta on hylännyt rakennuksen: Yhdyskunnan lepakoilla ei ehkä
enää ollut riittäviä elinmahdollisuuksia alueella. Toinen syy Kaivoshuvilan
lepakkoyhdyskunnan häviämiseen saattaa olla uuden Koirasaarentien rakentaminen.
Uusi tie on luonut leveän, kirkkaasti valaistun aukon, joka on halkaissut Kruunuvuoren
metsäalueet kahtia ja joka valaisee Kaivoshuvilan. Viiksisiipat voivat kyllä ylittää
tämäntyyppisiä aukkoja, mutta ne karttavat niitä ja suosivat muita pimeämpiä alueita.

Lepakoita huomioon ottavalla suunnittelulla voidaan kuitenkin edistää lepakoiden
suojelua ja minimoida lepakoille aiheutuva haitta.
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5.4. Yhteenveto suosituksista

Kartalle 37 on koottu selvityksen aikana kertyneen aineiston perusteella tärkeimmät
paikat, joilla lepakoita huomioon ottavalla suunnittelulla voidaan minimoida lepakoille
aiheutuva haitta ja parantaa lepakoiden mahdollisuuksia elää jatkossakin
Kruunuvuoren Stansvikin alueilla.

Kuva 37. Selvitysalueen tärkeimmät paikat, joilla lepakoita huomioon ottavalla
suunnittelulla voidaan minimoida lepakoille aiheutuva haitta.
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1. Kruunuvuoren asemakaava-alueen pohjoisimmat, metsäalueen vieressä
sijaitsevat rakennukset

o Lepakoiden elinmahdollisuudet alueella paranevat, jos uudisrakentamisen
ja ulkoilupolun väliin jätetään puustoa antamaan ainakin osittaista suojaa
ja varjoa polun suuntaan.

o Polku pidetään valaisemattomana ainakin kesäaikaan (1.5.  30.9.)
o Ulkoilupolun virkistyskäyttö ei vaikuta alueen lepakoihin.

2. Hopealaakso ja Kaitalahden laajennuksen asemakaava-alueen tuleva
urheilupuisto

o Pienvesistö säilytetään tulevaisuudessakin.
o Jos vesistön säilyttäminen ei ole mahdollista, suositellaan, että jonnekin

lähialueelle luodaan uusi vastaava vesiaihe. Vesiaihe voi olla esimerkiksi
rakennettu tai luonnollinen hulevesiallas.

3. Borgströminmäen asemakaava-alueen ja Borgströmin puiston metsäalueen
ulkoilupolku

o Kaava-alueella olevan ulkoilupolun valaistusta vähennetään polun
metsäisillä alueilla.

o Jos ulkoilupolun valaistus uusitaan, lepakoille on suotuisaa, jos valaistus on
ohjattu liiketunnistimilla, jolloin polku ja lähimetsä olisivat pääosin
valaisemattomia yöaikaan.

4. Kaivoskallion huviloiden asemakaava-alueen Kaivoshuvila

o Katuvalot uudella Koirasaarentiellä pidetään sammutettuna kesällä 2018
Kaivoshuvilan kohdalla kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin, kuten
vuonna 2017 oli tarkoitus.

o Mikäli mahdollista, ainakin talon itäpuolella olevan kuusikon kohdalla
oleva katulamppu vanhalla Koirasaarentiellä sammutetaan samaksi ajaksi.

o Kaivoshuvilan itäpuolella olevaa pientä metsikköä hoidetaan niin, että sen
varjoisat ja suojaisat olosuhteet säilyvät. Puuryhmä on ollut erittäin tärkeä
talossa oleville lepakoille, jotka ovat lentäneet talosta puuryhmän kautta
edelleen saalistusalueilleen. Puuryhmän hoidossa suositaan kuusia.

o Suositellaan, että Kaivoshuvilan lepakoita seurataan vielä vuonna 2018. On
mahdollista, että 2017 oli sään takia poikkeuksellinen vuosi. Jos lepakot
eivät palaa Kaivoshuvilaan kesän 2018 aikana, on valitettavasti
mahdollista, että Kaivoshuvila ei enää kelpaa lepakoiden piilopaikaksi.
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5. Gunillankallion asemakaava-alueen Vuorilahdenpolku

o Koska valojen sammuttamiskokeilusta saatiin hyviä tuloksia, suositellaan,
että valot sammutetaan myös vuonna 2018 samalla alueella kuin vuonna
2017. Aluetta, jolla valot sammutetaan, voidaan suosiolla laajentaa myös
Vuorilahdenpolun eteläosaan.

o Kävelytien valopylväät ovat hyvin korkeat. Mikäli valopylväitä
tulevaisuudessa uusitaan, on suositeltavaa, että valopylväät olisivat
matalampia ja valot himmeämpiä, jolloin valojen yläpuolelle jää pimeää
aluetta puiden latvojen korkeudella, lepakoiden lentoalueella.

o Ulkoilupolun valaistusta voi myös ohjata liiketunnistimilla. Koska
ulkoilutiellä on hyvin vähän jalankulkijoita yöaikaan, polun valot olisivat
silloin sammutettuina suurimman osan yöstä.

o Seurantaa kannattaa jatkaa vuonna 2018. Mikäli seurannan tulokset
osoittavat, että lepakot selvästi hyötyvät valaistuksen sammuttamisesta,
valaistuksen vähentämistä voidaan suunnitella muillekin lepakoille
tärkeiksi katsotuille alueille.

6. Rannat, puisto ja palvelukorttelin asemakaava-alueen rantametsä

o Alueen virkistyskäyttö ei vaikuta haitallisesti lepakoihin.
o Läntinen rantametsä säilytetään mahdollisimman luonnontilaisena niin,

että varjoisat ja tuulilta suojaisat olosuhteet säilyvät.
o Metsään ei avata uusia leveitä aukkoja, jotka muuttaisivat alueen

merkittävästi valoisammaksi ja tuulisemmaksi.
o Rantaa tai rantametsää ei valaista.

7. Kruunuvuoren keskuskorttelin asemakaava-alueen urheilukenttä

o Kruunuvuorenrannan keskuskorttelin asemakaava-alueen eteläosan
urheilukentän valaistus suunnitellaan ja säädetään niin, että
mahdollisimman vähän hajavaloa kohdistuu lepakoille tärkeäksi todetulle
metsäalueelle kaava-alueen eteläpuolella.

8. Stansvikinkallion asemakaava-alue

o Kaava-alueen eteläosaan, rantametsän viereen rakennettavien talojen ja
katujen valaistus suunnitellaan niin, että lepakoille haitallinen hajavalo ja
valosaaste minimoidaan rantametsän suuntaan.

o Kesäaikana (vähintään kesä-elokuu) rantametsään rajautuvan kadun
valaistus sammutetaan kokonaan.

o Rantametsän vieressä sijaitsevien talojen ulkovalaistus suunnitellaan niin,
että mahdollisimman vähän hajavaloa kohdistuu metsäalueelle.
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9. Stansvikin asemakaava-alueen läntinen metsäalue

o Lepakoille tärkeäksi merkityn alueen metsäinen luonne säilytetään, jolloin
lepakoille tärkeä yhtenäinen yhteys etelä-pohjoissuunnassa säilyy.

o Metsäalueen virkistyskäyttö ei vaikuta lepakoihin.
o Metsässä kulkevia polkuja ei valaista.
o Stansvikintie pidetään valaisemattomana, jolloin metsään ei ylety

hajavaloa

10. Stansvikin asemakaava-alueen Vanhakylän pohjoispuolella oleva alue

o Kannaksen luonne säilytetään niin, että kannaksella säilyy yhtenäinen
puurivi, ainakin polun toisella puolella. Näin kannas voi toimia lepakoiden
siirtymäreittinä.

o Kannaksen pohjoispuolella olevan ruovikkoalueen metsänlaidat
säilytetään niin, että yhtenäinen puusto säilyy ruovikon ympärillä. Näin
säilyy pohjanlepakoille tärkeän saalistusalueen luonne.

o Mökkialueen pohjois- ja koillispuolella oleva metsäalue säilytetään niin,
että pimeät ja suojaisat olosuhteet säilyvät. Etenkin suuret kuuset ovat
tärkeitä, koska ne luovat viiksisiipoille suotuisat olosuhteet.

o Lepakoille tärkeille alueille ei rakenneta uusia mökkejä.
o Alueen virkistyskäyttö ei vaikuta alueen lepakoihin.
o Alueen polkuja ei valaista.

11. Stansvikin asemakaava-alueen Vanhakylän lounaispuolella oleva alue

o Alueen eteläosassa kulkeva tie on varjoisa kujanne. Tie on potentiaalinen
lepakoiden saalistusalue ja siirtymäreitti, joten lepakoille on tärkeää, että
varjoisat olosuhteet säilyvät.

o Tietä ei valaista kesäaikaan (touko- syyskuu).
o Jos on tarvetta parantaa ajoyhteyttä alueelle, erityisesti siippalajien

kannalta tärkeintä on, että pimeä puiden suojaama yhteys säilyy
Vanhakylän mökkialueelle.

12. Nuottaniemi ja Suomensuon asemakaava-alueen ulkoilupolku

o Alueen viiksisiipoille olisi todennäköisesti hyvin suotuisaa, jos ulkoilupolun
valaistus olisi sammutettuna kesäaikaan samalla tavalla kuin
Vuorilahdenpolun pohjoispäässäkin.

o Huvila-alue ei ole valaistu. Lepakoille on suotuisaa, jos alueen valaistusta
ei merkittävästi lisätä.
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5.5. Tulosten tarkastelu

Kaikki lepakot ovat Suomessa luonnonsuojelulailla rauhoitettuja. Kaikki maassamme
tavatut lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajilistaan ja niiden
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty
(luonnonsuojelulaki 49§). Suomi liittyi Euroopan lepakoiden suojelusopimukseen
(EUROBATS) vuonna 1999 (Valtionsopimus 104/1999). Sopimuksen mukaan
jäsenmaiden tulee pyrkiä säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita ja
siirtymäreittejä.

Pohjanlepakko on Suomessa hyvin yleinen lepakkolaji, jota esiintyy melkein kaikkialla,
missä sille on sopivaa ympäristöä. Pohjanlepakko pystyy hyvin hyödyntämään myös
ihmisten muokkaamia alueita ja esimerkiksi pihapiirit, tiealueet ja ihmisten raivaamat
kentät ovat usein pohjanlepakoiden saalistusalueita. Näin ollen pohjanlepakko ei ole
kovin herkkä ympäristön muutoksille, joten satunnaiset pohjanlepakon esiintymiset
eivät ole ratkaisevasti vaikuttaneet lepakoille tärkeiden alueiden rajaamisessa.

Molemmat viiksisiippalajit ovat myös Suomessa yleisiä lajeja. Vaikka viiksisiippoja
esiintyy monesti niille sopivissa ympäristöissä (esimerkiksi kuusivaltaisissa
sekametsissä), niiden esiintyminen on usein laikuttaista. Viiksisiippojen
ympäristövaatimuksiin kuuluvat myös suojaiset siirtymämahdollisuudet sopivien
alueiden välillä. Leveät aukkokohdat, kuten niityt, sorakentät tai leveät tiet voivat olla
viiksisiipoille ekologinen este. Sama koskee valaistusta, viiksisiipat karttavat valoa,
joten kirkkaasti valaistu alue tai tie voi myös muodostaa ekologisen esteen. Nämä
seikat vaikuttavat siihen, että viiksisiipat ovat hyvin herkkiä niille sopivien ympäristöjen
muutoksille. Selvityksessä lepakoille tärkeiden alueiden rajauksissa on erityisesti otettu
huomioon viiksisiippalajien ympäristövaatimukset.

Kesän 2017 sää oli vaihtelevaa, kesä- ja heinäkuussa oli ajoittain kylmää ja sateista.
Alkukesällä lepakoiden määrät alueella vastasivat odotettuja määriä, mutta
loppukesällä aktiiviseurannassa lepakkohavaintoja oli odotettua vähemmän. On
mahdollista, että kolea sää vaikutti alueen lepakoihin ja ne kärsivät kesän 2017
hyönteismäärän niukkuudesta.

Selvitysalueella on todennäköisesti ainakin lepakoiden satunnaisia piilopaikkoja mutta
niitä ei tämän selvityksen yhteydessä varmuudella paikallistettu.

Osa etenkin kesäkuussa metsissä havaituista siipoista saattoi olla vesisiippoja. Siippoja
ei metsäalueilla yritetty tunnistaa lajilleen, koska kaavoituksen kannalta sillä ei ole
suurta merkitystä, mikä siippalaji metsässä saalistaa. Siippalajeilla on samanlaiset
ympäristövaatimukset metsässä saalistaessaan. Tulosten selkeyttämiseksi metsässä
havaittu siippa on luokiteltu viiksisiippalajiksi.
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7. LIITE 1. Kartoitusreitit 2017.

Lepakkokartoituksessa kuljetut kartoitusreitit 2017.
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8. LIITE 2. Lyhytaikaiset passiiviseurantadetektorit 2017.

Lepakkokartoituksen lyhytaikaisten passiiviseurantadetektorien sijainnit 2017.
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9. LIITE 3. Pitkäaikaiset passiiviseurantadetektorit 2017.

Lepakkokartoituksen pitkäaikaisten passiiviseurantadetektorien sijainnit 2017.
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10. LIITE 4. Pitkäaikaisten passiiviseurantadetektoreiden
tulokset 2017

Kuva 4-1a. Yksikkö on 5 minuutin jakso yön aikana, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto.
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Kuva 4-1b. Yksikkö on 5 minuutin jakso yön aikana, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto.

Kuva 4-1c. Yksikkö on 5 minuutin jakso yön aikana, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto.
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Kuva 4-2. Yksikkö on 5 minuutin jakso yön aikana, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto.

Kuva 4-3. Yksikkö on 5 minuutin jakso yön aikana, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto.
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Kuva 4-4. Yksikkö on 5 minuutin jakso yön aikana, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto.

Kuva 4-5. Yksikkö on 5 minuutin jakso yön aikana, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto.
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Kuva 4-6. Yksikkö on 5 minuutin jakso yön aikana, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto.

Kuva 4-7. Yksikkö on 5 minuutin jakso yön aikana, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto.
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Kuva 4-8. Yksikkö on 5 minuutin jakso yön aikana, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto.

Kuva 4-9. Yksikkö on 5 minuutin jakso yön aikana, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto.
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Kuva 4-10. Yksikkö on 5 minuutin jakso yön aikana, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto.

Kuva 4-11. Yksikkö on 5 minuutin jakso yön aikana, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto.
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J - Kruunuvuorenmetsä, järvi itä 2017 - 5 min jaksot

pohjanlepakko siippalaji pikkulepakko
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K - Kruunuvuorenmetsä, kallio 2017 - 5 min jaksot

pohjanlepakko siippalaji pikkulepakko
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Kuva 4-12. Yksikkö on 5 minuutin jakso yön aikana, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto.

Kuva 4-13. Yksikkö on 5 minuutin jakso yön aikana, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

01-05-2017 01-06-2017 01-07-2017 01-08-2017 01-09-2017 01-10-2017

L - Kaitalahti hulevesiallas, keski 2017 - 5 min jaksoja

pohjanlepakko siippalaji pikkulepakko
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M - Kaitalahti hulevesiallas, pohjoinen 2017 - 5 min jaksoja

pohjanlepakko siippalaji pikkulepakko
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Kuva 4-14. Yksikkö on 5 minuutin jakso yön aikana, jolloin oli vähintään yksi lepakkohavainto.



68

11. LIITE 5. Lyhytaikaisten passiiviseurantadetektoreiden
tulokset 2017

nro pvm pohjanlepakko siippalaji pikkulepakko
1 14.6.2017 1 11
2 14.6.2017 2 1
3 14.6.2017 0 5
4 29.6.2017 6 25
5 29.6.2017 2 1 1
6 29.6.2017 14 340
7 29.6.2017 22 9
8 12.7.2017 1 7
9 12.7.2017 0 1
10 12.7.2017 1 16
11 12.7.2017 4 0
12 26.7.2017 0 7
13 26.7.2017 0 0
14 26.7.2017 0 3
15 26.7.2017 5 4
16 9.8.2017 3 13
17 9.8.2017 127 93 158
18 9.8.2017 0 0
19 9.8.2017 1 28
20 23.8.2017 1 13
21 23.8.2017 0 2
22 23.8.2017 0 31
23 23.8.2017 0 7
24 7.6.2017 29
25 7.6.2017 3 1
26 7.6.2017 10 1
27 14.6.2017 25
28 14.6.2018 6 3
29 14.6.2019 27
30 29.6.2017 5 17 2
31 29.6.2017 6 347
32 29.6.2017 118 111 1
33 12.7.2017 1 62 1
34 12.7.2017 3
35 12.7.2017 11 1
36 26.7.2017 6 20 3
37 26.7.2017 1 22 2
38 26.7.2017 7 7 29
39 9.8.2017 7 5 1
40 9.8.2017 2
41 9.8.2017 1 36
42 23.8.2017 9 2
43 23.8.2017 18

370 1364 201
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12. LIITE 6. Aktiiviseurannan lepakkohavainnot 2017

Lepakkoselvityksen aktiiviseurannan aikana tehdyt lepakkohavainnot 2017.
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13. LIITE 7. Lepakoiden saalistusalueet 2017

Selvitysalueella havaitut lepakoille tärkeimmät saalistusalueet 2017.
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14. LIITE 8. Lepakoiden siirtymäreitit 2017

Lepakoiden potentiaalisia siirtymäreittejä selvitysalueella 2017.


