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Helsingin kaupungin kirjaamo
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11 13)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
HEL 2017-013216, Hankenumero 1861_5

KORKEASAAREN VASTAANOTTORAKENNUKSET JA MUSTIKKAMAAN
LEIKKIPUISTO, HSY:N KANNANOTTO KORVAAVAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN
Korkeasaaren pohjoisosassa sijaitsee käytössä olevia yleisiä vesihuoltolinjoja, jotka
tulee huomioida kaavoituksessa. Kaavoituksen yhteydessä tulee selvittää
johtosiirtojen ja mahdollisen uuden vesihuollon tarve ja kustannukset sekä huomioida
riittävät tilavaraukset vesihuollon putkille ja laitteille.
Vesihuoltolinjat tulee pyrkiä sijoittamaan yleisille alueille ja mahdollisten johtokujaaluevarausten tarve tulee selvittää. Alustava vesihuollon yleissuunnitelma
kustannusarvioineen tulee laatia kaavoituksen yhteydessä ja esittää
kaavaselostuksen osana.
Yhteyshenkilönä toimii alueinsinööri Roosa Silaste, puh. 050 5150 864.

Saara Neiramo
yksikön päällikön sijainen
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Viite
Asia

HELSINKI, asemakaavan muutos koskien Korkeasaaren vastaanottorakennuksia ja
Mustikkamaan leikkipuistoa
Museovirastolle on annettu mahdollisuus lausua Helsingin Korkeasaarta ja Mustikkamaata
koskevasta asemakaava-asiasta (Oas 1352-00/18, hankenro 1861_5). Asemakaavaaineistoon kuuluvat osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos sekä havainnekuva
kaava-alueen tulevista muutoksista.
Museovirasto on perehtynyt kaava-asiaan vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelun
näkökulmasta. Muutoin kulttuuriympäristön asiantuntija- ja suojelutehtävistä Helsingissä
vastaa Helsingin kaupunginmuseo/Keski-Uudenmaan maakuntamuseo.
Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa uuden eläintarhan vastaanottorakennuksen
toteuttaminen Korkeasaareen, Mustikkamaalla olevan nykyisen vastaanottorakennuksen
muuttaminen liikerakennukseksi sekä yhteysvenelaiturin rakentaminen Korkeasaareen.
Kaava-alueeseen kuuluu vesialuetta W, jolle kaavamääräyksen mukaan saa rakentaa
laitureita ja aallonmurtajia. Havainnekuvan mukaan kaava-alueella toteutuva uusi
vesirakentamishanke on yhteysvenelaiturin rakentaminen Korkeasaaren pohjoisosaan
Finkensillan eteläpuolelle.
Kaava-alueen lähiympäristöstä tunnetaan vedenalaista kulttuuriperintöä ja Helsingin
keskustan vesialueet ovat potentiaalista vedenalaisen kulttuuriperinnön löytöaluetta
pitkäaikaisen ihmistoiminnan seurauksena. Kaava-alueeseen ei kuitenkaan Museoviraston
näkemyksen mukaan liity vedenalaisen kulttuuriperinnön selvitystarvetta, koska vesialue on
suurelta osalta inventoitu 2014 Kruunusillat –hankkeen valmistelun yhteydessä. Inventointi
kattoi myös uuden yhteysvenelaiturin alueen, eikä vedenalaista kulttuuriperintöä havaittu
sen kohdalla. Inventointiraportti on luettavissa kulttuuriympäristön palveluikkunassa
www.kyppi.fi/to.aspx?id=129.145725
Museovirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta eikä kaavaluonnoksesta.
Museoviraston yhteyshenkilö vedenalaisen kulttuuriperinnön asioissa on Maija Matikka
(maija.matikka@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6284).
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