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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan sisältö  

 
Asemakaava käsittää Kruunuvuorenrannan eteläkärkeen sijoittuvan 
merellisen asuinalueen, jolta avautuvat näkymät avomerelle, itäpuolen 
saaristomaiseen maisemaan sekä elämykselliseen kanavaympäris-
töön.  
 
Nykyistä Koirasaarta laajennetaan meritäytöillä. Lisäksi tehdään uusi 
täyttösaari Koirasaaren itäpuolelle. Näiden väliin jää Koiraluodonkana-
va, jonka rantaa kulkee yleinen laiturimainen jalankulkureitti ilta-aurin-
gon puolella. Täyttösaaren itärannalle sijoittuu pienvenesatama. 
 
Alueelle suunnitellaan kerros- ja pientaloja. Asuinkortteleiden ulkoreuna 
muodostuu kerrostaloista. Tiiviisti rakennetut pientalokorttelit sijoittuvat 
alueen keskiosaan kanavan molemmille puolille suojaan Kruunuvuo-
renselän tuulilta. Osa kanavan varteen sijoittuvista tonteista on oma-
rantaisia. Lähes kaikista asunnoista on merinäköala tai näkymä kana-
vaan. 
 
Koirasaaren länsirannalle on suunniteltu Koirasaarenpuisto, jossa pyri-
tään hyödyntämään vanhoja öljysataman rakenteita sekä luonnonvoi-
mien elämyksellisyyttä. Puisto toimii maisemallisena puskurivyöhyk-
keenä Suomenlinnaan päin. 
 
Alueelle rakennetaan 68 600 k-m2 asuntoja, 600 k-m2 kokoinen edus-
tussaunarakennus, 180 k-m2 liiketilaa ja 500 k-m2 venesatamaa palve-
levia rakennuksia. 
 

Asemakaavan valmistelun vaiheet 
 
Kaavoitustyö on käynnistetty kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta esitettiin kolme mielipidettä. 
 
Asemakaavaluonnos on pidetty nähtävänä kaupunkisuunnitteluviras-
tossa ja kaupungintalon ilmoitustaululla. Asemakaavaluonnoksesta on 
jätetty kaksi mielipidettä, jotka on otettu kaavoitustyössä huomioon. 
 



    2 
 
 
 
 
 
 

 

2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Asemakaavaa koskevat seuraavat erityistavoitteet: 
 
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
 
– tonttimaan riittävyyden varmistaminen asuntotuotannon 

turvaamiseksi 
–  olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta irrallisen haja-

rakenteen ehkäiseminen 
–  riittävien alueiden varaaminen jalankulun ja pyöräilyn ver-

kostoja varten sekä verkostojen jatkuvuuden, turvallisuu-
den ja laadun edistäminen 

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

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

ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin 
–  melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvien 

haittojen ehkäiseminen. 
 
Jalankulun ja pyöräilyn kulkureittejä on käsitelty kappaleessa Liikenne.  

 
Helsingin seudun erityiskysymykset 

 
–  tonttimaan riittävyyden varmistaminen riittävän asuntotuo-

tannon turvaamiseksi 
–   merkittävän rakentamisen sijoittaminen joukkoliikenteen, 

erityisesti raideliikenteen palvelualueelle 
–  uusien asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueiden 

käyttöönotto ja olevien alueiden huomattava täydennysra-
kentaminen siten, että mahdollisuudet joukkoliikenteen 
hyödyntämiseen varmistetaan. 

 
Kruunuvuorenranta on yksi Helsingin merkittävimmistä asuntotuotanto-
kohteista 2010-luvulla. 
 
Kruunuvuorenranta on tarkoitus yhdistää suoraan keskustaan silloille 
rakennettavalla raitiotie-, pyöräily- ja jalankulkuyhteydellä. 

 
Asemakaava ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-
teiden kanssa. 
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Maakuntakaava 

 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Rantaan on 
osoitettu viheryhteystarve. 
 
Maakuntavaltuuston 20.3.2013 hyväksymässä Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavassa Haakoninlahti 2 -alue on merkitty tiivistettäväksi 
alueeksi. Kaava-alue ulottuu itäosassa puolustusvoimien melualueeksi 
merkitylle alueelle. Kruunuvuorenrantaan kaava-alueen ulkopuolelle on 
merkitty liikenteen yhteystarve keskustasta. 

 
Osayleiskaava 

 
Kruunuvuorenrannan osayleiskaava sai lainvoiman 23.6.2011 lukuun 
ottamatta Stansvikinnummen aluetta. 

 
Kruunuvuorenrannan osayleiskaavassa nykyistä Koirasaarta on laa-
jennettu meritäytöillä ja sen itäpuolelle on sijoitettu uusi täyttösaari.  
 
Koirasaareen ja sen laajennukseen on merkitty asuntoalue, johon saa 
rakentaa pien- ja kerrostaloja. Uusi täyttösaari on merkitty pientaloval-
taiseksi alueen osaksi ja suunnittelualueeksi, jossa osayleiskaava esit-
tää maankäyttömuodot ja niiden väliset likimääräiset suhteet. Niiden si-
jainti ja rajaukset ratkaistaan asemakaavoituksessa. Täyttösaaren itä-
puolelle on varattu venesatama-alue. 
 
Koirasaareen ja uuteen täyttösaareen on merkitty ulkoilureitti, joka kier-
tää koko Kruunuvuorenrannan ranta-alueilla. Koirasaaren länsiranta ja 
täyttösaaren eteläosa ovat merkitty puistoksi. Koirasaaressa oleva 
puisto on merkitty alueeksi, jonka suunnittelussa tulee säilyttää ja hyö-
dyntää alueella sijaitsevia öljysataman rakenteita. 
 
Nyt laadittu asemakaava on osayleiskaavan mukainen. 
 

Asemakaava 
 
Alueella ei ole asemakaavaa. 
 

Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
 



    4 
 
 
 
 
 
 

 

Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin. 
 

Muut suunnitelmat ja päätökset 
 

Kaupunginvaltuusto päätti 12.11.2008 hyväksyä jatkovalmistelun poh-
jaksi raitiotie- ja siltavaihtoehdon välillä Laajasalo–Korkeasaari–
Sompasaari–Kruununhaka. Uudenmaan ympäristökeskus päätti 
24.6.2009, että hankkeeseen tulee soveltaa ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelyä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn jälkeen kau-
pungilla on mahdollisuus valita jatkosuunnitteluun jokin ympäristön 
kannalta toteuttamiskelpoisiksi todetuista vaihtoehdoista. Kaupunki-
suunnitteluvirasto saattoi 26.8.2010 vireille Laajasalon raideliikenteen 
vaihtoehtoja koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn Hel-
singin keskustan ja Laajasalon välille suunnitellusta joukkoliikenneyh-
teydestä. Ympäristövaikutusten arviointityö työ päättyi 3.9.2014. Kau-
punkisuunnittelulautakunta hyväksyi 11.11.2014 Kruunuvuorenrannan 
joukkoliikenneyhteys asemakaavaehdotuksen. Siltayhteys mahdollistaa 
sujuvan joukkoliikenneyhteyden ja raideliikenteen toteutumisen Kruu-
nuvuorenrannan alueelle. 

 
Helsingin kaupunki ja St1 Oy ovat 31.8.2009 allekirjoitetussa ja 
28.12.2010 tarkistetussa sopimuksessa, joka koskee Koirasaaren alu-
een maankäytön suunnittelua ja aluejärjestelyjä, sopineet, että yhtiö lo-
pettaa omistamallaan alueella Koirasaaressa polttonestevarastotoimin-
nan 31.12.2011 ja puhdistaa alueen maaperän. Kaupunki pyrkii ohjel-
moimaan Kruunuvuoren toteutusaikataulun siten, että Koirasaaren 
asemakaavan toteuttaminen voisi alkaa mahdollisimman pian asema-
kaavan saatua lainvoiman. 
 
Rannat, puisto ja palvelukortteli asemakaava sai lainvoiman 
23.11.2012. 

 
Kaupunginhallitus päätti 17.6.2013, että Kruunuvuorenrannan uudelle 
asunto- ja toimitila-alueelle toteutetaan jätteen putkikeräysjärjestelmä ja 
alueen yksityiset maanomistajat ja kiinteistöjen luovutuksensaajat vel-
voitetaan maankäyttö- ja luovutussopimuksissa liittymään alueelliseen 
järjestelmään. 
 
Haakoninlahti 2 asemakaava sai lainvoiman 22.11.2013. 
 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 7.3.2013 hy-
väksynyt ST1 Oy:n sauna- ja edustustilarakennuksen rakentamista 
koskevan poikkeamisluvan ehdoilla, että rakennushanke sovitetaan 
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maisemaan ja vireillä olevan asemakaavan suunnitteluvaihtoehtoja ei 
rajoiteta. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Koirasaarten asemakaava-
luonnoksen 1.4.2014.  

 
Pohjakartta  

 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 24.9.2014. 
 

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

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

Palvelut 
 
Ennen Kruunuvuorenrannan rakentumista alueen lähipalvelukeskukse-
na toimii Laajasalon keskus Yliskylässä. Herttoniemi on kasvamassa 
alueen paikalliskeskukseksi. Lähimmät päivittäistavarakaupat ovat Laa-
jasalon ostoskeskuksessa sekä Gunillantiellä ja Jollaksentiellä. Posti- 
ja pankkipalvelut, apteekki sekä valikoima muita kaupallisia palveluja 
on saatavilla Laajasalon keskuksessa. Lähin koulu on Tahvonlahden 
ala-asteen koulu, lähin päiväkoti sijaitsee koulun itäpuolella. Lähin ylä-
asteen koulu sijaitsee Laajasalon keskuksessa. Alueen terveysasema, 
kirjasto ja nuorisotalo sijaitsevat Laajasalon keskuksessa. 
 

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



    6 
 
 
 
 
 
 

 

Nykyisen Koirasaaren ehjät avokallioalueet pyritään säilyttämään osa-
na Koirasaarenpuistoa. Täytettäväksi suunnitellulta merialueelta on 
tehty vuonna 2013 pohjaeläinselvitys. Kaikissa näytepisteissä sedimen-
tin pinta oli hapettunut, eikä merkkejä hapettomista pohjista havaittu. 
Pohjaeläinten määrät olivat samaa suuruusluokkaa, kuin Helsingin 
edustan merialueilla yleensä. Pohjaeläinlajisto koostuu sekä orgaanista 
kuormitusta ilmentävistä että sitä karttavista pohjaeläinlajeista. Lajisto 
on Helsingin edustan merialueelle tyypillinen. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Öljyhuoltotoimintoja varten rakennettu kunnallistekniikka sijaitsee ny-
kyisen Koirasaarentien varressa. 
 

Maaperä, kallioperä, merenpohja sekä niiden pilaantuminen 
 
Nykyisen Koirasaaren alue on ollut avokallioista moreenimaastoa. Saa-
ren keskiosissa maanpinta on noin tasolla +4…+7 ja laskee sekä poh-
joiseen, että rantaviivaa kohti. Kallionpinta on Koirasaaren alueella noin 
tasolla -5…+5. Nykyisen Koirasaaren ja sen itäpuolelle rakennettavan 
täyttösaaren väliin jäävien kallioisten Koiraluotojen maanpinta on noin 
tasolla +0,5…+1,0. 
 
Alueen rannoilla on paikoin tehty uutta rakennusmaata täyttämällä alue 
louheella tai muilla maa-aineksilla. Vanhan rannan ja reunapenkereen 
helman alle on saattanut jäädä savea, jota ei välttämättä ole poistettu 
kokonaan. Osa ranta-alueiden rantarakenteista on tehty laiturimaisina 
muureina tai kasuuneina. 
 
Nykyisen Koirasaaren länsipuolella merenpohja laskee jyrkästi noin ta-
solle -15, eteläpuolella merenpohja laskee loivasti noin tasolle -8,5 ja 
Koirasaaren itäpuolella, kallioisten Koiraluotojen alueella merenpohja 
on noin tasolla -0,5…-3. Meritäyttöalueiden itäpuolella merenpohja on 
noin tasolla -6.   
 
Merenpohjassa on noin 0,2…9 metrin kerros savea. Saven alla on noin 
0,2…1 metrin hiekkakerros, minkä alla on kallio. Suunnitellun täyttö-
saaren alueella kovan pohjan taso vaihtelee n. välillä -5 … -15. 
 
Alueella ei ole tehty pohjavesihavaintoja. Ranta-alueilla pohjavedenpin-
ta seurailee merenpinnan vaihtelun tasoa. Vaihtelut saattavat rannan 
täytteen laadusta riippuen olla nopeita. 
 
Merialueelta tehtyjen sedimenttitutkimusten perusteella täyttöalueella 
laatukriteeritason 2 ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia on enintään 0,2 m 
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syvyydellä ja laatukriteeritasojen 1–2 välissä olevia haitta-ainepitoi-
suuksia enintään 2 m syvyydellä sedimentin pinnasta. 
 
Alueen maaperää on kuormittanut aiempi polttonesteiden varastointi-
toiminta. Alueella on sijainnut polttonesteiden varastosäiliöitä perustuk-
sineen. Maaperä on laajalta alalta avokalliota. Alueen maaperän pi-
laantuneisuutta on tutkittu alueen vielä ollessa toiminnassa. Alueelta on 
todettu pilaantuneisuutta paikoin, mm. raskasmetalleja ja öljyperäisiä 
yhdisteitä. 
 

Ympäristöhäiriöt 
 

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

3 
TAVOITTEET 

 
Asemakaavan tavoitteena on Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan 
mukaisesti rakentaa alueelle korkeatasoinen merellinen asuinalue. 
Asuinkortteleista, kaduista, kanavan ympäristöstä ja Koirasaarenpuis-
tosta on muodostettu viihtyisää ja vaihtelevaa asuinympäristöä, joka 
tarjoaa monenlaisia talotyyppejä ja asuntoja erilaisille ruokakunnille. 
 
Uusi Koirasaaren kaupunginosa ammentaa voimansa Kruunuvuoren 
uloimpana niemenkärkenä ja näköalapaikkana. Koirasaareen saavu-
taan Haakoninlahdenkatua, jonka päätteenä oleva Koiraluodonkanava 
johdattaa kaupungista saaristoon. Kanavassa keskeiseen asemaan 
nousee nykyiset Koiraluodot. Öljysäiliöiden perustukset pyritään säilyt-
tämään ja hyödyntämänä uusikäytössä muistumina teollisuusperinnös-
tä osana Koirasaaren puistoa. Itäosan pienvenesatama palvelee koko 
Kruunuvuorenrannan asukkaita keskeisellä paikalla Helsingin merialu-
etta. 
 
Asemakaava toteuttaa kaupungin strategian mukaisia tavoitteita, jotka 
koskevat muun muassa AM-ohjelman asuntotuotantoa, merellisen Hel-
singin vahvistamista, edellytyksien tarjoamista hyvälle kaupunkielämäl-
le ja ihmisten kohtaamiselle, kaupunginosien monipuolista kehittämistä 
ja ihmisen mittakaavaisen kaupunkitilan suunnittelua. 
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4 
ASEMAKAAVAN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Kaava-alue muodostaa Kruunuvuorenrannan eteläosan. Nykyistä Koi-
rasaarta laajennetaan meritäytöillä ja sen itäpuolelle muodostetaan uu-
si täyttösaari. Koiraluodonkanava muodostaa alueen keskelle suojaisan 
ytimen. 
 
Kruunuvuorenselän puoleiset viisikerroksiset kerrostalokorttelit muo-
dostavat alueen kokoavan kaupunkirakenteellisen aiheen ja suojamuu-
rin lännen ja etelän suuntaan. Kanavan länsipuoleiset omarantaiset 
korttelit muodostuvat kaksikerroksisista rivitaloista, joita rytmittävät vii-
sikerroksiset pistetalot. Kanavan itäpuoleiset korttelit muodostuvat ka-
tuja rajaavista viisikerroksisista lamelleista ja kanavaa ja kävelyreittejä 
rajaavista kaksikerroksisista rivitaloista. Pohjoisosassa on neljän piste-
talon muodostama omarantainen kortteli, jonka enimmillään kahdeksan 
kerroksiset pistetalot muodostavat kohokohdan alueen kortteliraken-
teessa.  
 
Korttelit on suunniteltu siten, että asuntosuunnitteluvaiheessa lähes 
kaikista asunnoista on mahdollista muodostaa näkymä kohti merta, jo-
ko avomerelle tai kanavan suuntaan. Samalla on pyritty muodosta-
maan tuulelta suojaisia paikkoja. 

 
Koirasaaren ulkoreunoilta avautuu avoin merimaisema, jota koroste-
taan maisemarakentamisen keinoin. Tämän avoimuuden vastapainona 
korttelialueilla näkymät ovat tarkasti rajattuja ja suunnattuja. Pääkadul-
ta ja kaupunkirakenteen läpi avautuu kapeita näkymälinjoja kohti merta 
sekä ympäröivän maiseman maamerkkejä, kuten tuomiokirkkoa. Toi-
saalta alueen sisälle syntyy oma pienipiirteinen maailmansa, kun silloil-
ta ja kortteleiden välistä avautuu näkymiä rakennusten rajaaman kana-
van suuntaan. Saaristomaisemaan rajautuvalla itärannalla on pien-
venesatama. 

 
Mitoitus 

 
Alueen pinta-ala on 25,8 ha. Alueesta on asuinkortteleita (A, AP, AK ja 
AH) noin 4,4 ha, sauna- ja edustusrakennuksia (K/s) 0,3 ha, puistoa 
(VP) 2 ha, katuja n. 1,3 ha ja venesatamaa 3 ha. 
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Asuinrakennusten korttelialueet (A, AP, AK ja AH) 
 
Koirasaarenpuistoa reunustavat nauhamaiset asuinkorttelit, jotka suo-
jaavat takana olevia kortteleita Kruunuvuorenselän tuulilta. Pistetalo-
maiset viisikerroksiset kerrostalot yhdistyvät yksikerroksisella väliosalla, 
jonka päälle tulee asukkaiden yhteisterasseja. Kerrostaloja on viistetty 
aukeamaan merimaisemaan.  
 
Koiraluodonkanavan länsirannalla on omarantaiset asuinkorttelit, jotka 
muodostuvat kaksikerroksisista rivitaloista ja niiden päätteenä olevista 
viisikerroksisista pistetaloista. Rivitalot polveilevat muodostaen kana-
vaan aukeavia pihoja, joille saa rakentaa laiturimaisia ulokkeita kana-
van päälle. 
 
Itäisen täyttösaaren asuinkortteleissa pihaa rajaavat kanavan ja Mus-
tin- ja Bellanpolun puolella kaksikerroksiset rivitalot ja katujen varsilla 
viisikerroksiset lamellit. Korttelien leikki- ja oleskelupaikat sijoitetaan 
kansipihoille, joiden alla on pysäköintipaikat. 

 
Alueen pohjoisosaan kanavan varteen on suunniteltu omarantainen 
neljän pistetalon kerrostalokortteli, joka toimii maamerkkinä Haakonin-
lahden ja Koirasaarten välisessä kaupunkirakenteen liitoksessa. Vas-
taavia maamerkkikortteleita on suunniteltu muuallekin Kruunuvuoren-
rannan alueelle. Pistetalojen kerrosluku vaihtelee kahdeksan ja viiden 
välillä. 
 
Asuinkortteleiden pysäköinti on kannenalaisissa pysäköintilaitoksissa 
noin tasolla +1,4. Pysäköinti on pääsääntöisesti rakennusrunkojen ul-
kopuolella. 
 

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K/s) 
 

ST1:n vanhan öljysataman laiturin päälle sijoittuu yksikerroksinen sau-
narakennus, joka sisältää edustustiloja. Suunnitelma perustuu maan-
omistajan järjestämään arkkitehtuurikilpailuun. 
 

Puisto (VP) 
 

Länsi- ja etelärantaa kiertää nauhamainen Koirasaarenpuisto, joka tu-
keutuu nykyiseen Koirasaaren avokallioalueeseen sekä uuteen täyttö-
alueelle tehtävään merituulilta suojaavaan maisemalliseen puskuri-
vyöhykkeeseen. Puiston maisemallisen pääaiheen muodostavat valli-
maiset maastokummut, joiden väleihin syntyy istutusten avulla suojai-
sia oleskelupaikkoja. Puistossa on säilytetty vanhoja öljysäiliöiden pe-
rustuksia, joita hyödynnetään puiston rakenteina esimerkiksi oleskelu- 
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ja toimintapisteinä. Vallipuiston pääreitti sivuaa asuntokortteleita noin 
tasolla +3,5. Puistossa on oleskelualueita, jossa pääsee kokemaan me-
ren aaltojen voiman meren tasolla. 
 

Venesatama (LV) 
 

Kaava-alueen itäosaan sijoittuu pienvenesatama noin 170 veneelle. 
Venesatama muodostaa Koirasaarten itäisen reunan avautuen kohti 
Pitkäluotoa. Venesataman päätteenä on satamatoimintoja palveleva 
alue, jossa on veneiden tankkauspiste ja nostopaikka sekä louheesta 
pengerretty aallonmurtaja. Venesataman pysäköinti sijoittuu katutasoa 
alemmaksi noin tasolle +2,0. Pysäköintialueelle on mahdollista sijoittaa 
veneitä talvisäilytykseen. Venesatamaan saa rakentaa venesatamaa 
palvelevia rakennuksia 500 k-m2. 
 

Vesialue (W) 
 

Koiraluodonkanavaan jäävät nykyiset Koiraluodot on merkitty säilytet-
täviksi. Kanavan varteen ilta-auringon puolelle on merkitty yleiselle ja-
lankululle varattu polveileva puulaiturireitti, jota jaksottavat kaislikkoalu-
eet. Kanavan ylitse on merkitty kulkevaksi kaksi ajoneuvosiltaa sekä 
yksi jalankulun ja pyöräilyn silta. 
 

Liikenne 
 
Alue tukeutuu Kruunuvuorenrannan raitiotie- ja linja-autoliikenteeseen. 
Lähimmät pysäkit sijaitsevat alueen pohjoispuolella. Siellä on sekä lin-
ja-auton että raitiotien päätepysäkit, joille on alueen tonteilta alle 400 
metrin matka. Linja-auto kulkee Herttoniemen metroasemalle ja raitio-
vaunu kulkee Kruunusiltoja pitkin kohti kantakaupunkia.  
 
Alueella on hyvät jalankulkuyhteydet, sillä kaduilla on jalkakäytävät mo-
lemmin puolin ja alueen läpi kulkee jatkuvia jalankulkureittejä. Polku-
pyöräilijät ajavat ajoradalla sekaliikenteessä. 
 
Aluetta kiertävät tonttikadut Haakoninlahdenkatu ja Laivakoirankatu, 
joiden arvioitu liikennemäärä alueen rakennuttua on noin 1 000–1 500 
ajoneuvoa/vrk. Alueelle pääsee sekä Haakoninlahdenkadulta että 
Stansvikin Rantakadulta. Alueen itäreunassa on pienvenesatama, joka 
aiheuttaa alueelle vähäisissä määrin raskasta liikennettä.  

 
Alueen asukkaiden pysäköinti sijoittuu tonteilla oleviin kannenalaisiin 
pysäköintihalleihin. Mitoituksessa on käytetty kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan 7.2.2012 hyväksymiä autopaikkamäärien laskentaohjeita. 
Asuinkerrostalojen osalta autopaikkoja tulee rakentaa vähintään suu-
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rempi luvuista 1 ap/120 k-m2 tai 0,6 ap/asunto. Pientalojen osalta auto-
paikkamääräys on vähintään 1 ap/asunto. ST1:n Saunarakennuksessa 
autopaikkoja tulee olla vähintään 1 ap/250 k-m2. Vieras- ja asiointi-
pysäköinti sijoittuu katualueille. Asukkaiden pyöräpaikat (1/30 k-m2) si-
joitetaan tonteille. 
 
Huoltoliikenne alueen tonttikaduilla tulee olemaan vähäistä. Alue liite-
tään Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmään, joten jäte-
huoltoliikennettä on normaalia vähemmän.  

 
Palvelut 

 
Vanhan öljysataman laiturin päälle on merkitty 600 k-m2 kokoinen sau-
na- ja edustustila. Venesatamaan on merkitty 500 k-m2 rakennusoike-
utta venesatamaa palveleville rakennuksille. Liiketilaa on merkitty 180 
k-m2 Laivakoirankadun varteen. 
 

Esteettömyys  
 
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta ja 
kaava luo edellytykset esteettömien rakennusten suunnittelulle. Alueen 
jalankulkureittien suunnittelussa on huomioitu esteettömyysvaatimuk-
set. Myös yhteydet joukkoliikenteen pysäkeille, joista pääsee Laajasa-
lon keskukseen, ovat hyvät ja helposti saavutettavissa.  
 
Lisäksi on määrätty, että asuntoon tarvittava esteetön sisäänkäynti 
saadaan järjestää pihan puolelta. Tämä koskee lähinnä kaksikerroksi-
sia rakennusosia, jotka avautuvat suoraan kadulle. Määräys mahdollis-
taa ensimmäisen kerroksen lattiatason noston hieman katutasoa 
ylemmäs ja parantaa näin asumismukavuutta yksityisyyden osalta.  
 

Luonnonympäristö 
 
Nykyisen Koirasaaren ehjät avokallioalueet pyritään säilyttämään osa-
na Koirasaarenpuistoa. Täytettäväksi suunnitellulta merialueelta on 
tehty vuonna 2013 pohjaeläinselvitys. Kaikissa näytepisteissä sedimen-
tin pinta oli hapettunut, eikä merkkejä hapettomista pohjista havaittu. 
Pohjaeläinten määrät olivat samaa suuruusluokkaa, kuin Helsingin 
edustan merialueilla yleensä. Pohjaeläinlajisto koostuu sekä orgaanista 
kuormitusta ilmentävistä että sitä karttavista pohjaeläinlajeista. Lajisto 
on Helsingin edustan merialueelle tyypillinen. 
 

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

Yhdyskuntatekninen huolto ja yleistasaus 
 
Alueelle laaditun kunnallisteknisen yleissuunnitelman mukaan alueelle 
rakennetaan normaalit yhdyskuntateknisen huollon verkostot. Katualu-
eiden mitoituksessa on varauduttu myös kaukojäähdytykseen ja jätteen 
putkikeräyksen tuloon alueelle. Kaavassa on jätevesipumppaamoita, 
jakelumuuntamoita, tulvareittejä ja putkikeräysjätteen ulkopuolisia jät-
teen keräyshuoneita koskevia kaavamääräyksiä. 
 
Alueen yleistasaus on määrittynyt pääasiassa merenpinnalta suojau-
tumista koskevien ohjeiden ja pohjarakentamiskustannusten minimoin-
titarpeen seurauksena. Katujen ja tonttien korkeusasemat on suunnitel-
tu mm. liikenteellisten tarpeiden ja aluekuivatuksen lähtökohdista. 
 
Ympäristöoppaan (Tulviin varautuminen rakentamisessa, 2014) ja Hel-
singin tulvastrategian mukainen alin suositeltava rakentamiskorkeus on 
A-, AK- ja AH-korttelialueilla +3,1 m (N2000) ja K/s-korttelissa vähin-
tään +3,4 m (N2000). Alimman suositeltavan rakentamiskorkeuden 
alapuolisten tilojen rakenteet tulee tehdä vesitiiviinä ja estää rakenteel-
lisin ratkaisuin veden pääsy tiloihin esim. pysäköintilaitosten ajoluiskien 
ja sadevesiviemäröinnin kautta. 
 

Pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kunnostaminen 
 
Savikerros ruopataan kokonaisuudessaan pois täytettävältä merialueel-
ta ennen täyttötöiden aloittamista. Betonirakenteiden pohjapenkereet 
sekä meritäytön reunapenkereet rakennetaan louheesta. Penkereiden 
välisten alueiden täyttömateriaalina voidaan käyttää louhetta tai paalu-
tuskelpoisia kitkamaita tai merihiekkaa. Täyttöalueen kantavuuden 
varmistamiseksi täyttöalue tulee joko syvätiivistää tai esikuormittaa. 
Ranta-alueille tehtyjen vanhojen täyttöjen ja uusien täyttöjen alla ole-
van mahdollisen savikerroksen painumat ja stabiliteetti tulee ottaa 
huomioon jatkosuunnittelussa. 
 
Nykyisen Koirasaaren alueelle sijoittuvat rakennukset ja pysäköintilai-
tokset voidaan perustaa osin maan- tai kallionvaraisesti. Louhepenger-
ten kohdille sijoittuvat rakennukset ja pysäköintilaitokset perustetaan 
porattavien teräsputkipaalujen välityksellä kallion varaan. Mikäli louhe-
penkereiden väliset osat täytetään lyöntipaalutuskelpoisilla kitkamailla 
tai merihiekalla, voidaan täytölle sijoittuvat rakennukset ja pysäköintilai-
tokset perustaa lyötävien teräsbetonipaalujen välityksellä kantavan 
maakerroksen tai kallion varaan. 
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Alueella, jossa meritäytön paksuus on vähäinen, voidaan alueen kaa-
voituksen jälkeisen suunnittelun yhteydessä selvittää mahdollisuuksia 
perustaa matalia rakennuksia maanvaraisilla perustuksilla louhepenke-
reen varaan. 
 
Nykyisten luotojen kohdalla on mahdollisesti tehtävä vedenalaista lou-
hintaa, jotta saarien väliin suunnitellussa Koiraluodonkanavassa saavu-
tetaan riittävä vesisyvyys ja veden vaihtuvuus myös alaveden aikana. 
 
Täyttöalueelta poistettavat meriläjityskelvottomat ruoppausmassat sijoi-
tetaan maa-alueelle käsittelyä varten. Meriläjitykseen kelpaavat ruop-
pausmassat viedään Helsingin kaupungin meriläjitysalueelle. Ruoppa-
ukset, täytöt ja massojen sijoittaminen ovat luvanvaraista toimintaa.  
 
Alueelta on loppukesällä 2013 purettu viimeiset suuret 5 000 m3 poltto-
nestesäiliöt. Maanomistaja tekee alueellaan maaperän pilaantuneisuu-
den täydentävät tutkimukset, puhdistamistarpeen arvioinnin ja tarvitta-
vat puhdistamistoimet asiamukaisine lupamenettelyineen.  
 
Entisellä öljyhuoltoalueella on erityistä tarvetta kiinnittää riittävää huo-
miota haihtuvien yhdisteiden mahdolliseen esiintymiseen ja kulkeutu-
miseen maa- ja kallioperässä. Alueen maaperä tulee puhdistaa kaavan 
mukaiseen käyttötarkoitukseen sopivaksi ennen rakentamiseen ryhty-
mistä. Asemakaavassa on maaperän tutkimista ja kunnostamista kos-
keva määräys.  
 
Puistoalueella mahdollisesti säilytettävien säiliöiden perustusten sovel-
tuvuus virkistyskäyttöön tulee varmistaa kuntotutkimuksin ja haitta-
aineselvityksin. Mikäli pohjat eivät laadultaan sovellu tulevaan käyttöön, 
on myös ne poistettava alueelta tai muuten huolehdittava, että pilaan-
tuneisuus ei aiheuta vaaraa tai haittaa. 
 

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

 
Nimistö 

 
Nimistötoimikunta päätti 11.12.2013 esittää alueelle uusia nimiä: Bel-
lankuja - Bellagränden, Haakoninlahdenkatu - Håkansviksgatan, Koira-
luodonkanava - Hundgrundskanalen, Koiraluodonlaituri - Hundgrunds-
bryggan, Koirasaarenpuisto - Hundholmsparken, Laivakoirankatu - 
Skeppshundsgatan, Laivakoiranlaituri - Skeppshundskajen, Mustinku-
ja - Mustigränden, Peninkulma - Milen, Tassuaukio - Tassplatsen 
 
Nimistötoimikunta päätti 10.9.2014 esittää alueelle uusia nimiä: Bellan-
polku-Bellastigen, Mustinpolku-Mustistigen. 

 
5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Kaavatalous 
 

Koirasaaren arkkitehtikilpailun ja siinä suoritetun alustavan kustannus-
tarkastelun jälkeen maankäyttöä ja sen taloudellisuutta kehitettiin osa-
na kaavaluonnoksen suunnittelua, mm. lisäämällä asuinrakentamisen 
määrää ja luopumalla kalleimmista rantarakenteista. Kehitetyn maan-
käytön pohjalta laadittiin pohjarakentamisen, korkeustasojen ja kunta-
tekniikan yleissuunnitelmat. Niiden perustella laskettiin kaupunkiin koh-
distuvat rakentamiskustannukset. 
 
Luonnosvaiheeseen verrattuna kaavaehdotuksen toteuttamiseksi tarvit-
tavat kaupungin rakentamiskustannukset ovat suuruusluokaltaan pysy-
neet samoina. Asuinkerrosalaa kaavaehdotuksessa on 16 950 k-m2 
enemmän kuin kaavaluonnoksessa. 
 
Kaavaehdotuksen laatimisvaiheessa tarkennettiin erityisesti itäsaaren 
korttelirakennetta ja rakennusten massoittelua. Kaava-alueen tonttita-
louslaskelmien tarkentamiseksi pihanalaisista pysäköintitiloista laadittiin 
rakennetekniset yleissuunnitelmat ja kustannusarviot. 
 
Tonttien rakentamiskustannukset riippuvat jatkossa myös siitä, kuinka 
kaupunki päättää toteuttaa keinosaarten maatyöt. Tässä laskelmassa 
esitetyt kustannukset perustuvat siihen oletukseen, että käytettäisiin 
tunnettua ja suhteellisen riskitöntä rakentamistapaa, jolloin merestä val-
lattavalle alueelle rakennetaan louheesta reunapenger, jonka sisäosa 
täytetään merihiekalla tai muulla sellaisella materiaalilla, joka mahdol-
listaa rakennusten perustamisen teräsbetonisille lyöntipaaluille. Mikäli 
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alueen toteuttamistaloutta jatkossa ohjataan vain kaupungin massojen-
hallinnan kannalta halvimman toteutustavan näkökulmasta, saattaa se 
johtaa suurimmalla osalla tonteista kalleimpien pohjarakentamistapojen 
käyttöön.   

 
 Kaupungin investoinnit 

 
Kaavan toteuttamisen arvioidaan aiheuttavan kaupungille suuruusluo-
kaltaan 40–60 miljoonan euron kokonaiskustannukset (12/2013, alv 
0 %). Suurin osa näistä kustannuksista muodostuu uusien, merestä 
vallattavien saarten täyttö- ja ruoppauskustannuksista, jotka ovat 20–
30 miljoonaa euroa.  
 
Muiden kaupungin rakentamiskustannusten arvioidaan olevan seuraa-
vat: 
 
Katualueet  

- kadut ja sillat 7-8 milj. euroa 
- kanava 8-10 milj. euroa 

Puistot VP 1–2 milj. euroa 
Venesatama LV 5–6 milj. euroa 
  
Yhteensä 21–26 milj. euroa 
 
Kaupungin kokonaiskustannukset 40–60 milj. euroa kaavan kokonais-
kerrosalaa kohden ovat 550–850 euroa/k-m2. Koirasaaressa tonttien 
kauppahinnaksi voidaan arvioida kokonaiskerrosalan avulla laskettuna 
65–85 milj. euroa. 
 
Asuintontit on laskelmassa oletettu toteutettavan rahoitus- ja hallinta-
muodoltaan sääntelemättömänä tuotantona. Kaupungille kannattavuu-
den edellytyksenä on se, että asunnot kovan rahan tuotantona mene-
vät kaupaksi. Tämä riippuu mm. muiden rantakohteiden kovan rahan 
asuntotuotannon tarjonnan samanaikaisuudesta, mikä saattaa vaikut-
taa myös Koirasaaren asuntotuotannon toteutumisajan pituutta kasvat-
tavasti. Meritäytöt joka tapauksessa toteutetaan asuntotuotantoon näh-
den etuaikaisesti, varsinkin jos saaret toteutetaan kokonaan louhetäyt-
töinä lähitulevaisuudessa.   
 
Yhdyskuntatekniset laitokset 
 
Yhdyskuntateknisten laitosten uusien verkostojen rakentamiskustan-
nuksiksi arvioidaan vesihuolto 2 milj. euroa ja energiahuolto 2 milj. eu-
roa. 
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Tonttitalous 
 
Kaikilla asuintonteilla aiheutuu lisäkustannuksia pihanalaisista pysä-
köintilaitoksista ja paaluperustuksista. Pysäköintipaikan rakentamiskus-
tannusten arvioidaan vaihtelevan välillä 50 000–75 000 euroa/auto-
paikka (alv 0 %) laitoksesta riippuen. Asuinkerrosalaa kohti laskettuna 
pysäköinnin kustannus on 500 euroa/k-m2 keskimäärin koko kaava-
alueella, mikä sisältää myös paalutuskustannukset. Vastaavasti asuin-
rakennusten paalutuskustannusten arvioidaan olevan suuruusluokkaa 
50 euroa/k-m2.  

 
6 
ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  

 
Rakentamisaikataulu 
 

Asemakaava toteutetaan Kruunuvuorenrannan aluerakentamisprojektin 
osana. Täyttösaarten rakentaminen on tarkoitus aloittaa 2015, kunnal-
listekniikka vuonna 2019 ja asuntorakentaminen 2020. 

 
7 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Vireilletulosta on 
ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 
kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
(päivätty 6.2.2012). Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2012 kaa-
voituskatsauksessa.  
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.  
 
Asemakaavaluonnos oli nähtävänä kaupungintalon ilmoitustaululla ja 
kaupunkisuunnitteluvirastossa 9.12.2013–13.1.2014 ja viraston inter-
netsivuilla.  

 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavaluonnok-
sen 1.4.2014.  
 

Viranomaisyhteistyö  
 
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyö-
tä pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen, raken-
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nusviraston, liikuntaviraston, kiinteistöviraston tonttiosaston ja geotek-
nisen osaston sekä turvallisuus- ja kemikaaliviraston kanssa. 
 
Kaavan valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut kirjeit-
se kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä, ympäristökeskukselta, terveyskes-
kukselta, kaupunginmuseolta, turvallisuus- ja kemikaalivirastolta, Mu-
seovirastolta ja rakennusvirastolta. 
 
Kaavan valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut kirjeit-
se kannanotot asemakaavaluonnoksesta liikuntavirastolta, Helsingin 
Satamalta, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä, ope-
tusvirastolta, Museovirastolta, kaupunginmuseolta, Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymältä, rakennusvalvontavirastolta, rakennusvirastol-
ta ja kiinteistövirastolta.  
 
Asemakaavaluonnoksen hyväksymisen jälkeen on käyty erilliset neu-
vottelut liikuntaviraston ja rakennusviraston kanssa. 
 
Kannanotot kohdistuivat alueen visuaaliseen merkitykseen, raitiovau-
nuyhteyden rakentamisen ajoittamiseen, asemakaavamääräyksien tar-
kentamiseen, puistossa sijaitseviin pelastusteihin sekä ajoyhteyteen, 
katualueiden tilamitoitukseen ja ohjeellisiin korkoihin, venesataman 
vastuualueisiin, kanavan leveyteen sekä meritäyttöjen ajoittamiseen 
sekä kokonaistaloudellisuuteen. 
 
Kannanotot on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että maisemal-
listen vaikutusten arviointia ja asemakaavamääräysten tarkentamista 
on jatkettu asemakaavaluonnoksen jälkeen. Pelastusreittejä on suunni-
teltu korttelirakenteen jatkosuunnittelun yhteydessä ja niistä on tehty 
oma liite asemakaavaselostukseen. Katualueiden ja kanavan mitoitusta 
sekä vastuualuerajoja on tarkistettu jatkosuunnittelussa. 

 
Esitetyt mielipiteet 

 
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen asemakaavaosastolle saapui kir-
jeitse kolme mielipidettä koskien osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. 
 
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse yhteensä kaksi mielipidettä koskien asemakaavaluonnosta.  
 
Mielipiteet kohdistuivat meritäyttöihin, rakentamisen laajuuteen, korkeu-
teen ja kalleuteen, pientalojen osuuteen, ympäristöhäiriöihin kuten me-
lu ja valaistus, joukkoliikenteeseen sekä Suomenlinnan suojavyöhyk-
keeseen. 
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Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että meritäyttöjen 
määrä on pyritty minimoimaan kerrosalatavoitteen rajoissa. Nykyiset 
säilyneet silokalliot ja luonnonmuodot pyritään säilyttämään osana Koi-
rasaarenpuistoa, joka muodostaa viereisiä kortteleita tuulelta suojaa-
van ja suurmaisemaan sovittavan vihervyöhykkeen. Asuinrakentami-
nen on rajattu kauemmaksi rantaviivasta kuin paikalla olleet öljysäiliöt. 
Keskimääräinen rakennuksien korkeus laskee Kruunuvuorenrannan 
pohjoisosista Koirasaariin tultaessa. Pientalovaltainen alue on keskitet-
ty kanavan molemmille puolille. Alueesta muodostuu elämyksellinen 
pienimittakaavainen kanava ympäristö, joita kerrostalokorttelit suojaa-
vat meren puolella. Kaava luo ympäristömelun kannalta edellytykset 
terveellisen ja viihtyisän asumisympäristön luomiselle. Kruunuvuoren-
rannasta on ideoitu valon kaupunginosaa, jossa hyvin suunniteltuun va-
laistukseen kiinnitetään erityistä huomiota. 
 

8 
KÄSITTELYVAIHEET 
 

Asemakaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
2.12.2014 ja se päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaavaehdo-
tuksen hyväksymistä. 
 
 
Helsingissä 2.12.2014 
 
 
 
 
Olavi Veltheim 

 























Asemakaava
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Havainnekuva Kruunuvuorenranta
Kruunuvuorenranta, Koirasaaret
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Havainnekuva 
Kruunuvuorenranta, Koirasaaret
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Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta
Kruunuvuorenranta, Koirasaaret
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Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta
Kruunuvuorenranta, Koirasaaret

Liite kaavaan 12311



Merkinnät

Taajamatoimintojen alue

Tiivistettävä alue

Taajamatoimintojen tai työpaikka-alueiden reservialue

Raideliikenteeseen tukeutuva taajamatoimintojen alue

Raideliikenteeseen tukeutuva asemanseudun kehittämisalue

Kylä

Palvelujen alue

Keskustatoimintojen alue, valtakunnan keskus

Keskustatoimintojen alue, seutukeskus

Keskustatoimintojen alue

Merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö

Työpaikka-alue

Teollisuusalue

Virkistysalue

Viheryhteystarve

Luonnonsuojelualue 

Puolustusvoimien alue

Puolustusvoimien alue, jonka toissijainen käyttötarkoitus 
on virkistys-, matkailu- ja/tai koulutustoiminta

Moottoriväylä

Valtatie / Kantatie

Seututie

Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta
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Yhdystie

Eritasoliittymä

Päärata

Yhdysrata

Liikennetunneli

Liikennetunnelin ohjeellinen linjaus

Liikenneväylän katkoviivamerkintä osoittaa vaihtoehtoisen
ratkaisun tai ohjeellisen linjauksen

Liikenteen yhteystarve

Joukkoliikenteen vaihtopaikka

Liityntäpysäköintipaikka

Pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli

Ulkoilureitti

400 kV voimajohto

110 kV voimajohto

110 kV voimajohdon ohjeellinen linjaus 

Estlink 1

Estlink 2

110 kV voimajohdon tai merkittävän merikaapelin yhteystarve

Energiahuollon alue

Siirtoviemäri

Siirtoviemärin ohjeellinen linjaus

Maakaasun runkoputki

Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta
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Lentomelualue M (LAeq 7-22 yli 55 db )

Puolustusvoimien melualue (LAeq 7-22 yli 55 db)

Natura 2000 verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue

Kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde,
valtakunnallisesti merkittävä (RKY 2009)

Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma

Kunnan raja 1.1.2013

Maakuntakaava-alueen raja

Merkintöihin liittyy määräyksiä ja suosituksia

Luonnos nähtävillä                       16.5.-17.6.2011
Maakuntahallitus                                   23.4.2012
Ehdotus nähtävillä                        14.5.-15.6.2012
Ehdotus uudelleen nähtävillä   20.11.-21.12.2012
Maakuntahallitus                                     4.3.2013
Maakuntahallitus                                   20.3.2013
Maakuntavaltuusto                                20.3.2013

OUTI MÄKELÄ
Maakuntahallituksen puheenjohtaja

OSSI SAVOLAINEN
Maakuntajohtaja

Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta
Kruunuvuorenranta, Koirasaaret
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Ote yleiskaava 2002:sta
Kruunuvuorenranta, Koirasaaret

Liite kaavaan 12311



Ote voimassa olevasta Osayleiskaavasta
Kruunuvuorenranta, Koirasaaret
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Ote ajantasa-asemakaavasta
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Maanomistuskartta (ST1 Oy)
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Ilmakuva etelästä
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Aluejulkisivu länteen
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Näkymä Suomenlinnasta ennen ja jälkeen rakentamisen
Kruunuvuorenranta, Koirasaaret
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Kanava
Kruunuvuorenranta, Koirasaaret
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Koirasaarenpuisto
Kruunuvuorenranta, Koirasaaret
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Koirasaarenpuisto, säilyvät öljysataman rakenteet
Kruunuvuorenranta, Koirasaaret
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Erityinen asuinkortteli
Kruunuvuorenranta, Koirasaaret
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Erityinen asuinkortteli
Kruunuvuorenranta, Koirasaaret
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Erityinen asuinkortteli
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Pelastusteiden periaatesuunnitelma
Kruunuvuorenranta, Koirasaaret

Liite kaavaan 12311











Santahaminan ampumatoiminnan melualue
Kruunuvuorenranta, Koirasaaret
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