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Asia tulisi käsitellä 24.1.2017 kokouksessa

7
Aluehallintoviraston päätös sillan rakentamisesta Nihdistä Korkea-
saareen ja Korkeasaaresta Laajasaloon

HEL 2015-009745 T 11 01 00 00

ESAVI/7406/2015

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallin-
toviraston 5.1.2017 antaman päätöksen nro 7/2017/2 sillan rakentami-
sesta Nihdistä Korkeasaareen ja Korkeasaaresta Laajasaloon, vesialu-
een ruoppauksesta ja täytöstä sekä rantarakenteiden tekemisestä. Sa-
malla lautakunta päättää, ettei aluehallintoviraston päätös anna aihetta 
muihin toimenpiteisiin.

Esittelijän perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 5.1.2017 antanut päätöksen Hel-
singin kaupungin rakennusviraston hakemuksesta koskien sillan raken-
tamista Nihdistä Korkeasaareen ja Korkeasaaresta Laajasaloon, vesia-
lueen ruoppausta ja täyttöä sekä rantarakenteiden tekemistä. Päätök-
seen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 6.2.2017 mennes-
sä.

Hakemus koski 300 metrin pituisen Finkensillan (Nihti-Korkeasaari) se-
kä 1,2 kilometrin mittaisen Kruunuvuorensillan (Korkeasaari-Laajasalo) 
rakentamista. Kruunuvuorensillat -hankkeen tarkoituksena on toteuttaa 
joukkoliikenneyhteys Helsingin keskustasta siltojen kautta Laajasaloon. 
Suunniteltu raitiotielinjaus sijoittuu osittain maalle ja osittain mereen 
täytettävälle alueelle Korkeasaaren pohjoisosassa. Korkeasaaren vesi-
rakentamiseen kuuluvat pengerrykset, rantarakenteet ja ruoppaukset.

Hankkeessa ruopataan yhteensä noin 240 000 m³ ktr massoja. Vede-
nalaista louhintaa arvioidaan tehtävän 4000 m³ ktr. Ruoppausmassois-
ta läjityskelpoisia massoja on noin 220 000 m³ ktr . Meriläjityskelpoiset 
ruoppausmassat läjitetään Helsingin edustan läjitysalueille ja läjityksen 
kelpaamattomat kuljetetaan luvanvaraisen maa-aineksen vastaanotto-
paikkoihin. Ruopatut alueet täytetään louheella, jonka määräksi on ar-
vioitu noin 260 000 m³ ktr .

Ympäristölautakunta on antanut asiasta lausunnon 5.4.2016. Lausun-
nossaan lautakunta kiinnitti huomiota mm. sillan rakennustöiden mah-
dollisesti aiheuttamiin haitallisiin vaikutuksiin kalojen nousuun ja ku-
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tuun. Lisäksi lautakunta ilmaisi huolensa hankealueen sedimenteissä 
olevien haitta-aineiden leviämisestä ympäristöön.

Päätöksellään aluehallintovirasto myönsi luvan siltojen rakentamiselle 
Nihdistä Korkeasaareen ja Korkeasaaresta Laajasaloon, väliaikaisten 
työsiltojen rakentamiseen, vesialueen ruoppaukseen ja täyttöön sekä 
rantarakenteiden tekemiseen hakemuksen ja sen täydennysten mukai-
sesti. Lupa on voimassa sillä edellytyksellä, että alueita koskeva Kruu-
nuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaava (12305) saa lain-
voiman hakemuksen tarkoittamassa muodossa. Ympäristölautakunnan 
lausunto otettiin päätöksessä olennaisilta osiltaan huomioon.

Rakentamistöitä ei saa tehdä kalaväylien tai Nimismies ja Emäntä -luo-
tojen alueella meritaimenen vaellusaikana (15.8.-30.9.) eikä 500 metriä 
lähempänä Nimismies ja Emäntä luotoja ja Palosaaren pohjoisrannan 
alueella lintujen pesimäaikaan (1.4.-30.6.). Ruoppaustyöt on tehtävä 
1.10.-31.3. välisenä aikana. Töissä on käytettävä sellaisia työmenetel-
miä, että meriveden samentuminen ja sedimentin sekoittuminen me-
reen on mahdollisimman vähäistä. Lisäksi Korkeasaaren ja Palosaaren 
kohdalla on ruoppaustöiden aikana käytettävä silttiverhoa. Rakentami-
sesta mahdollisesti tulleet roskat on siivottava vesi- ja ranta-alueilta.

Luvan saajan on laadittava ja toteutettava kunnostussuunnitelma siian 
kutualueille aiheutuvan haitan kompensoimiseksi. Luvan saajan on 
tarkkailtava hankkeen vaikutuksia merialueen tilaan ja virtauksiin Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä ta-
valla. Lisäksi luvan saajan on tarkkailtava hankkeen vaikutuksia kalata-
louteen hakemukseen liitetyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja 
hanke on toteutettava olennaisilta osin kymmenen vuoden kuluessa sii-
tä lukien, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
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