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Kaavoitustilanne
Maakuntakaava
Alueella on voimassa oleva Uudenmaan maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut 8.11.2006. Maakuntakaavassa hankealueella
on taajamatoimintojen aluetta ja kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeää virkistysaluetta.
Maakuntavaltuuston 20.3.2013 hyväksymässä, ja ympäristöministeriön
30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on liikenteen yhteystarve -merkintä Helsingin keskustasta Laajasaloon. Yhteys
on suunnittelumääräyksen mukaan suunniteltava ensisijaisesti joukkoliikenneyhteytenä. Kaavassa Sompasaari ja Kruunuvuorenranta on merkitty
tiivistettäväksi alueeksi ja Korkeasaari kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeäksi ja valtakunnallisesti merkittäväksi alueeksi.
Yleiskaava Alueella on voimassa kaupunginvaltuusoton 26.11.2003 hyväksymä Helsingin Yleiskaava 2002, joka on tullut hankealueella voimaan 23.12.2004.
Kaavassa on esitetty metro- tai rautatieyhteys Kampista Katajanokan kautta Kruunuvuorenrantaan ja edelleen Laajasaloon. Kaavassa hankealue on
vesialuetta, jonka läheisyydessä on kaupunkipuistoa ja sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokasta
virkistysaluetta. Valtaosa hankealueesta kuuluu Helsinki-puistona kehitettävään alueeseen.
14.3.2008
voimaan
tulleessa
Kalasataman
(SörnäistenrantaHermanninranta) osayleiskaavassa nro 11650 alue on vesialuetta, jolle
saa rakentaa sillan. Rantoja pitkin kulkee ulkoilureitti.
Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt koko kaupunkia koskevan
yleiskaavan 26.10.2016. Uudessa yleiskaavassa on osoitettu pikaraitiotieyhteys Korkeasaaren kautta Kruunuvuorenrantaan ja edelleen Laajasaloon. Uudessa yleiskaavassa Korkeasaari ja Mustikkamaa on merkitty merellisen virkistyksen ja matkailun alueeksi. Laajasalon raitiotien pohjoispuolinen alue on merkitty virkistys- ja viheralueeksi. Kruunuvuorenranta on
merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi.
Asemakaavat
Hankealue on pääosin asemakaavoittamatonta vesialuetta. Kruunuvuorenrannassa asemakaavoitus on joiltain osin tullut voimaan joukkoliikenneyhteyden vaatimilta osuuksilta. Koirasaarentien uusi linjaus on osoitettu kahdessa vuonna 2012 voimaan tulleessa asemakaavassa (11820 ja 11910).
Yhteys Koirasaarentieltä on osoitettu Kruunuvuoren asemakaavassa, joka
on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 26.4.2016, mutta kaava
ei ole vielä lainvoimainen.
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Nihdin alueen satamatoimintojen Sompasaaren asemakaava 8460 on
voimassa (7.7.1989) ja sitä ympäröivillä vesialueilla asemakaava nro 9507
(9.7.1982). Korkeasaaren sillan alueella on voimassa asemakaava nro
10880 (29.6.2001). Korkeasaaressa on voimassa asemakaava nro 9222
(28.8.1987). Sompasaaren pohjoisosassa on voimassa asemakaava
12200 (10.10.2014). Voimassa olevien asemakaavojen mukaan alue on
vesi-, satama-, katu- ja eläintarha-aluetta. Tämän lupahakemuksen käsittelemä hanke on yleisten kulkuväylien muuttaminen. Nykyiset ja uudet väylät
sijaitsevat vesialueella.
Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteys-asemakaava (12305) on hyväksytty Helsingin kaupunginvaltuustossa 4.11.2015. Kruunuvuorenselälle,
Korkeasaareen ja Sompasaaren salmeen on suunnitteilla uusi korkeatasoinen ja hyvän palvelutason joukkoliikenne- ja kevyen liikenteen yhteys.
Asemakaavan tavoitteena on parantaa Kruunuvuorenrannan tavoitettavuutta ja mahdollistaa keskustan ja Laajasalon väliseen joukkoliikenneyhteyteen kuuluvan sillan toteuttaminen Kalasatamasta Kruunuvuorenrantaan. Asemakaavasta 12305 on valitettu hallinto-oikeuteen.
Kruunuvuori-asemakaava (12330) on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 26.4.2016. Nykyisen Laajasalon öljysataman luoteisosaan
suunnitellaan asuinaluetta ja Kruunuvuori suunnitellaan virkistysalueeksi.
Kaavan 12330 eteneminen kaupunginhallitukseen odottaa alueen maapoliittisten neuvotteluiden valmistumista.
Nihtiä koskevan uuden asemakaavan laatiminen on aloitettu vuoden 2017
alussa.
Suojelualueet

Hankealuetta lähin Natura 2000-alue on noin kolme kilometriä hankealueesta pohjoiseen sijaitseva Vanhankaupunginlahden Lintuvesi. Vanhankaupunginlahti on laaja ruovikkoinen merenlahti Vantaanjoen suistossa.
Aluetyyppi on SCI ja SPA. SCI-alueet ovat luontodirektiivin perusteella Natura 2000 -verkostoon sisällytettäviä alueita. SPA-alueet ovat lintudirektiivin
perusteella Natura 2000 -verkostoon sisällytettäviä alueita. Natura 2000 alueen rajauksen kanssa suurin piirtein sama on Viikki-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue, joka on Helsingin laajin luonnonsuojelualue.
Hankealueen lähiympäristössä merkittävimmät suojelualueet ovat luodot
Norppa ja Kuutti. Suojelualueet sijaitsevat noin 600 m suunnitellun Hylkysaaren väylän luoteispuolella. Luodoille maihinnousu ja 25 m lähemmäs
rantaa meneminen on kielletty 1.4–15.8. Poikkeuksena Kuutin koillispuolen
vesialue, joka on rauhoitettu vain 10 m:n etäisyydelle. Kalastaminen on
sallittua rauhoitusajan ulkopuolella 16.8.–31.3.
Hankealueella tai sen ympäristössä ei ole merkittäviä luonnonmuistomerkkejä.
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Muinaisjäännökset ja kulttuuriympäristö
Korkeasaari on ollut 1800-luvulta lähtien kansanpuisto ja tärkeä kaupunkilaisten virkistyskohde. Eläintarha saareen perustettiin 1889.
Suomenlinna ja sitä ympäröivät linnoitussaaret kuuluvat UNESCO:n maailmanperintökohteisiin ja ovat osa suomalaista kansallismaisemaa sekä
valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Suomenlinna
on yksi valtakunnan suosituimmista nähtävyyksistä ja vierailukohteista sekä tärkeä helsinkiläisten virkistysalue. Suomenlinnan linnoitussaariryhmä ja
sitä ympäröivä merialue on myös määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi
maisema-alueeksi.
Herttoniemen väylän uudelle suunnitellulle väyläalueelle sijoittuu Nimismies-saaren eteläpuolella merikartalle merkitty vuonna 1918 uponnut Europa-nimisen höyryaluksen hylky (2650, Nimismies). Hylyn oletettu uppoamispaikka ympäristöineen on tutkittu kesällä 2016. Hylkyä tai sen osia
ei pystytty havaitsemaan. Historiatietojen perusteella hylkyä on räjäytetty ja
nostettu merestä ja mahdolliset olemassa olevat osat hylystä ovat uponneena pohjamutaan. Raportissa on esitetty, ettei hylyllä ole kulttuurihistoriallista suojelutarvetta ja myös merkintä merikartalta voidaan poistaa.
Kruunuvuoren itäosassa lähellä Kruunuvuoren rantaa öljysataman edustalla sijaitsee laiturin hirsiarkkuperustus (1000024821, Kruunuvuorenselkä 3),
joka on kooltaan 16 m x 23 m. Rantakalliossa on laiturin kohdalla isot kiinnityslenkit.
Ympäristövaikutusten arviointi
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukainen arviointimenettely Laajasalon raideliikenteestä aloitettiin vuonna
2010. Ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui keväällä 2014. Arviointiselostuksen mukaan hankkeen tarkoituksena on järjestää Laajasalon
tulevat joukkoliikenneyhteydet liikennejärjestelmän toimivuuden kannalta
tarkoituksenmukaisella tavalla ja samalla edistää joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä sekä tarjota Kruunuvuorenrannan ja kantakaupungin välille
sujuvat ja viihtyisät kevyen liikenteen yhteydet.
Yhteysviranomainen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
antoi lausuntonsa arviointiselostuksesta 3.9.2014. Lausunnon mukaan arviointiselostus täyttää YVA-asetuksen 10 §:ssä mainitut arviointiselostuksen sisältövaatimukset. Hanketta koskevat tiedot on esitetty riittävän yksityiskohtaisesti ja hankkeelle on esitetty tarpeellisissa määrin eri vaihtoehtoja. Valittavan toteutusvaihtoehdon osalta ympäristövaikutusten arviointia
on tärkeää tarkentaa samalla, kun hankesuunnitelmat tarkentuvat.
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HAKEMUKSEN SISÄLTÖ
Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus
Suunnitellut vesiväylämuutokset liittyvät Helsingin kaupungin Kruunusillat
-hankkeeseen, jossa suunnitellaan raitiotie-, pyöräily- ja kävely-yhteyttä
Helsingin keskustan ja Laajasalon välille. Liikenneyhteyden on suunniteltu
kulkevan kolmea rakennettavaa siltaa pitkin, jotka ovat Merihaan silta Merihaan ja Nihdin välillä, Finkensilta Nihdin ja Korkeasaaren välillä ja Kruunuvuorensilta Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan välillä.
Tässä tarkoitettu vesiväylämuutokset koskevat suunniteltujen Finkensillan
ja Kruunuvuorensillan alittavien vesiväylien muutoksia. Finkensillan kohdalla muutos koskee Sompasaaren väylää (nro 4750 ja MustikkamaaLammassaari -väylää (nro 4770). Kruunuvuorensiltaan liittyvät väylät ovat
Herttoniemen väylä (nro 4860) ja Hylkysaaren väylä (nro 4775). Väylämuutoksissa on huomioitu uusien linjausten lisäksi väylien tuleva käyttötarkoitus. Suunnitellut väylämuutokset tulisi olla käytössä Finkensillan ja Kruunuvuorensillan valmistuessa.
Merialueen tiedot
Yleiskuvaus
Hankealue sijoittuu Kruunuvuorenselän pohjoisosaan. Merialue kuuluu
Suomenlahden pohjoisrannikon saaristovyöhykkeeseen, joka koostuu sisäsaaristosta, välisaaristosta ja ulkosaaristosta. Kruunuvuorenselkä on sisäsaariston merialue, jossa sekoittuu matalan ja hyvin suljetun Vanhankaupunginlahden kautta tuleva Vantaanjoen makea vesi ja Suomenlahden
merivesi. Vanhankaupunginlahden ja Kruunuvuorenselän välinen vedenvaihto tapahtuu Kulosaaren ja mantereen väliin jäävien kapeiden salmien
kautta. Kruunuvuorenselän yhteyttä avomereen rajoittavat puolestaan
mantereen lisäksi alueen itä-eteläpuolella olevat saaret, joista suurimmat
ovat Laajasalo, Santahamina, Vallisaari, Kuninkaansaari sekä Suomenlinnan saariin lukeutuvat Iso Mustasaari, Susisaari ja Kustaanmiekka.
Vedenkorkeudet, virtaukset ja jääolosuhteet
Ilmatieteenlaitoksen Helsingin Kaivopuiston mareografiaseman havaintojen mukaan merivedenkorkeuden ääri- ja keskiarvot ovat vaihdelleet havaintojaksolla 1904–2010 seuraavasti (MW 2006):
HW (ylivedenkorkeus)
MHW (keskiylivedenkorkeus)
MW (keskivedenkorkeus)
MNW (keskialivedenkorkeus)
NW (alivedenkorkeus)

+ 1,51 m
+ 0,89 m
± 0,00 m
- 0,63 m
- 0,93 m
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Helsingissä meriveden korkeus on yleensä alimmallaan keväällä huhtitoukokuussa ja korkeimmillaan marras-joulukuussa. Vedenkorkeusvaihtelu
on vähäisintä kesäkuukausina ja voimakkainta loka-maaliskuussa. Vedenkorkeuden vaihteluun vaikuttavat muun muassa ilmanpaineen muutokset,
pitkäkestoiset yhdensuuntaiset tuulet sekä Suomenlahden altaan vesimassan ominaisheilahtelut.
Vuonna 2013 tehtyjen virtausmittausten perusteella keskimääräiset virtausnopeudet koko vesipatsaassa ylintä tuulen ajamaa aallokkokerrosta
lukuun ottamatta olivat suhteellisen alhaisia, ollen luokkaa 0,03–0,04 m/s
kaikilla neljällä mittausasemalla. Pintakerroksen virtausnopeudet olivat tuulen ajamina selvästi pohjakerroksen virtauksia suuremmat. Virtaukset olivat
kaikilla neljällä mittauspisteellä voimakkaasti kerrostuneet, eli normaalitilanteessa pinta- ja pohjakerroksen virtaukset kulkivat eri suuntiin. Suomenlahden ominaisheilahtelusta johtuen vesikerrosten virtaussuunnat vaihtuivat päinvastaisiin suuntiin 22–26 tunnin välein. Kaksikerrosvirtaus ja vuorokausirytmi olivat havaittavissa erityisesti Mustikkamaan mittauspaikalla.
Hankealueella voimakkaasti vaikuttava Vantaanjoki voimistaa kaksikerrosvirtauksen syntyä. Virtausmittausten perusteella alueen pohjakerroksessa
esiintyvät päävirtaukset ovat pohjois-eteläsuuntaisia. Pintakerroksessa virtaussuunnat vaihtelevat enemmän kuin pohjakerroksessa. Vaihtelun voimakkuus riippuu pitkälti siitä, kuinka avoin mittauspaikka on tuulille.
Merentutkimuslaitoksen laatimien pitkän ajan keskiarvojen (vuosien 1961–
1990 jäätilastot, Suomenlinnan havaintopiste) perusteella merialue jäätyy
keskimäärin tammikuun alkupuolella, jolloin pysyvä jääpeite alkaa muodostua. Pysyvä jääpeite kestää alueella noin kolme kuukautta ja sulaa yleensä
huhtikuun alussa. Lopullisesti jäät lähtevät huhtikuun puolivälin paikkeilla.
Vedenlaatu
Ympäristöhallinnon vuonna 2013 tekemän ekologisen luokittelun perusteella Kruunuvuorenselkä ja Vanhankaupunginlahti kuuluvat luokkaan välttävä ja kemialliselta tilaltaan luokkaan hyvää huonompi. Helsingin ja Espoon edustan merialueella tehtävän jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailun vedenlaatutulosten perusteella Kruunuvuorenselkä on rehevää merialuetta.
Kruunuvuorenselällä merivesi kerrostuu lämpötilan suhteen kesällä pintaveden ollessa pohjan läheistä vettä lämpimämpää. Lisäksi Kruunuvuorenselän veden kerrostuneisuuteen vaikuttavat Vantaanjoen virtaamat ja sääolosuhteet. Jokivesi on yleensä merivettä kevyempää, ja erityisesti suurten
jokivirtaamien aikaan se kerrostuu meriveden päälle. Estuaarialueelle tyypillisesti veden suolapitoisuudet vaihtelevat hankealueen ympäristössä
suuresti.
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Merenpohja
Merenpohjan topografia ja laatu vaihtelevat huomattavasti Kruunuvuorenselän eri osissa. Hylkysaaren 4,0 m:n ja Herttoniemen 9,5 m:n väylien
suunnitellut linjaukset sijoittuvat Kruunuvuorenselän avoimelle alueelle,
jossa merenpohja on noin 10─12,5 m:n syvyydellä. Finkensillan kohdalla
Sompasaaren väylän ja Mustikkamaa-Lammassaari -väylän suunniteltujen
väylälinjausten kohdalla merenpohja on noin 6─8 m:n syvyydellä. Nihdissä, kyseisten väylien väyläalueiden länsiosissa, savikerrokset ovat ohuita
(noin yksi metri) johtuen alueella aiemmin tehdyistä sataman ruoppauksista. Savikerroksen alapuolinen maaperä on hiekkaa ja kallion pinta on noin
15 m:n syvyydessä merenpinnasta. Merenpohja nousee ja kallion pinta
laskee vähitellen kohti väyläalueiden itäreunaa. Väyläalueiden itäosissa
pehmeiden sedimenttikerrosten (lieju, savinen lieju, savi) paksuus on noin
viisi metriä. Pehmeiden kerrosten alla on hiekkaa, jonka alla on kallio noin
20 m:n syvyydessä merenpinnasta.
Kruunuvuorensillan alittavan Herttoniemen 4,0 m väylän suunnitellun väylälinjauksen kohdalla merenpohja on noin yhdeksän metrin syvyydessä.
Pehmeiden sedimenttikerrosten ylimpänä kerroksena on liejua, jonka alla
on savista liejua ja savea. Noin kuusi metriä paksujen pehmeiden sedimenttikerrosten alapuolella kulkee ohuehko hiekkamoreenikerros (noin 1–
2 m), jonka alapuolella on kallio, arviolta 17 m:n syvyydellä merenpinnasta.
Kalasto, vesikasvillisuus ja pohjaeläimet
Kruunuvuorenselällä ja Vanhankaupunginlahdella tyypillisesti esiintyviä kalaryhmiä ovat särki- ja ahvenkalat. Yleisesti esiintyvät myös silakka, kuore,
piikkikalat sekä hauki ja made. Vaelluskaloista alueella esiintyvät uhanalaisiksi luokiteltavat meritaimen, siika (vaellussiika ja karisiika), lohi, ankerias
ja nahkiainen.
Kruunuvuorenselän pohjoisosassa hankealueen läheisyydessä kutee kaupallisesti merkittävistä kalalajeista ahven, kuha, silakka ja merikutuinen siika. Kevätkutuisten kalalajien ja kuhan tärkeimmät kutualueet sijaitsevat
kuitenkin Vanhankaupunginlahdella. Sen sijaan merikutuisen siian mahdollinen kutualue sijaitsee Herttoniemen 4,0 m:n suunnitellun väylälinjauksen
läheisyydessä luotojen Nimismies ja Emäntä välisellä alueella.
Vanhankaupunginlahdelle suuntautuvan kutuvaelluksen turvaamiseksi
alueelle on perustettu kalaväylä. Kalaväylällä liikkuu kaloja erityisesti keväällä kevätkutuisten kalojen vaeltaessa kutualueilleen, elo-syyskuussa
meritaimenen päävaellusaikaan sekä syys-lokakuussa vaellussiikojen vaeltaessa Vanhankaupunginlahdelle.
Palosaaren länsipään tutkimuslinjalla kasvillisuus oli monipuolista. Alle
metrin syvyydessä valtalajina oli merivita, 1–2 m:n syvyydessä ahvenvita.
Letkulevää ja mukulanäkinpartaa esiintyi jonkun verran. Yksivuotiset levät
viherahdinparta ja lettiruskolevä kasvoivat runsaina pohjalla harvakseltaan
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peittävillä kivillä. Palosaaren itäpään tutkimuslinjalla lajisto oli hyvin köyhää. Matalimmassa osassa vallitsi viherahdinparta ja syvemmällä merirokko. Nimismiehen tutkimuslinjalla levälajisto oli kuitenkin suhteellisen köyhää, muodostuen pääasiassa yksivuotisista viherahdinparrasta ja lettiruskolevästä.
Laajasalon länsirannan eteläisellä tutkimuslinjalla (aivan suunnitellun sillan
eteläpuolella) kasvillisuus koostui kallioon kiinnittyneistä levistä, joista runsaimpana viherahdinparta, mutta myös lettiruskolevää ja suolilevää esiintyi. Laajasalon länsirannan keskimmäisellä tutkimuslinjalla (suunnitellun sillan rantautumispaikan kohdalla) lajisto koostui pääasiassa yksivuotisista
rihmalevistä, joista lettiruskolevä esiintyi viherahdinpartaa runsaampana.
Syvimmällä kasvoi myös haarukkalevää. Laajasalon länsirannan pohjoisella tutkimuslinjalla lajisto koostui lähinnä yksivuotisista rihmalevistä; viherahdinparta ja lettiruskolevä. Monivuotisia levälajeja ei havaittu lainkaan.
Kruunuvuorenselän pohjoisosan vesi on tyypillisesti sameaa, minkä takia
vesikasvillisuus tulee toimeen vain matalassa vedessä, johon auringon valo pystyy tunkeutumaan.
Vuonna 2011 tehdyn pohjaeläinselvityksen perusteella hankealueen pohjaeläinlajisto ei poikkea muusta Helsingin merenlahtien pohjaeläimistössä,
jossa esiintyy paikallisesti suuriakin vuosien välisiä vaihteluita biomassassa ja yksilömäärissä. Katajanokan ja Korkeasaaren välisessä salmessa ja
Sörnäistensalmessa oli havaittavissa selkeitä viitteitä menneistä pohjan
häiriöistä, koska suurin osa liejusimpukkapopulaatiosta oli pienikokoisia.
Lajistossa runsaimpana esiintyy muuttuneille pohjille tyypillisiä harva- ja
monisukasmatoja, surviaissääsken toukkia sekä liejusimpukkaa. Nimismiehen näytepisteellä Kruunuvuorenselällä oli havaittavissa meneillään
olevia muutoksia pohjaeläimistössä, mikä viittaa ongelmiin pohjan tilassa.
Alueella liejusimpukoiden lisääntyminen oli mahdollisesti taantunut tai estynyt.
Linnusto

Hankealueella ja sen ympäristössä on useita linnustoltaan merkittäviä alueita. Vuonna 2011 on laadittu Kruunusillat -hankkeeseen liittyen linnustoselvitys, jossa tutkittiin vesitaloushankealueella levähtävät lintumäärät sekä
alueella lentävien lintujen määrät, suunnat ja lentokorkeudet. Tarkkailua
tehtiin sekä kevät- että syysmuuttokauden aikana. Selvityksen perusteella
muuttavien lintujen määrät eivät ole alueella erityisen suuria jääden selvästi pienemmiksi kuin muualla Helsingissä. Linnuston liikkuminen ruokailu- ja
pesimäalueiden välillä on alueella merkittävämpää kuin alueen kautta kulkeva muutto.
Keväällä lokki- ja vesilintujen lentokorkeudet olivat syksyä alemmat. Keväällä liikehdinnästä suuri osa on paikallisten yksilöiden liikkumista pesimäpaikkojen ja ruokailualueiden välillä. Keväisin merkittävintä liikehdintää
on lokkilintujen liikehdintä pesimäluodoille ja niiden eteläpuoleisille ruokailualueille. Lajiryhmien liikkumisreiteissä havaittiin eroavaisuuksia. Vesilinnuilla ja lokeilla reitit kulkivat Kruunuvuorenselän luotojen kautta ja toisaalta Hylkysaaren ja Korkeasaaren rantojen myötäisesti Kulosaareen. Maa-
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linnuilla reitti kulki Korkeasaaren ja Kulosaaren kautta, ei suoraan lahden
poikki. Petolinnuilla reitit ja lentokorkeudet vaihtelivat lajeittain. Petolinnuilla
vaikutti olevan myös itä-länsisuuntainen reitti Kulosaarta myöten.
Emännän ja Nimismiehen luodot, joiden väliin Kruunuvuorensillan siltapyloni on suunniteltu, on arvokas lintukohde (arvoluokka I) ja Helsingin seudun luodot -FINIBA-alue. Kallioiset luodot heinikko-somerikkoineen ovat
rauhallisia pesimäpaikkoja, mutta toisaalta nousuvesi tuhoaa poikueita
usein. Luodoilla pesii muun muassa selkälokki, kala-, meri- ja naurulokki,
kalatiira ja lapintiira, haahka, tukkasotka, haapana, kyhmyjoutsen, meriharakka. Uusi väylä kulkee lännempänä kuin nykyinen Herttoniemen väylä ja
uusi väylä kulkee Helsingin seudun luodot -FINIBA-alueen itärajaa pitkin.
Suunnitellun Kruunuvuorensillan pohjoispuolella, noin 600 m suunnitellun
väylän luoteispuolella, sijaitsee Norpan ja Kuutin linnustollisesti arvokas
kohde (arvoluokka I). Norppa ja Kuutti ovat suojeltuja kivisiä, heinikkoisia ja
pensaikkoisia luotoja. Alueella pesii Helsingin suurin naurulokkikolonia
(noin 1 000 paria), kalalokki, lapintiira, kalatiira, meriharakka, västäräkki,
valkoposkihanhi, kyhmyjoutsen ja tukkasotka.
Kruunusiltojen hanketta varten on tehty linnustonseurantaa vuonna 2016.
Runsain pesimälaji oli naurulokki, ja erityisesti Norpassa oleva suuri kolonia on merkittävä koko Helsingin mittakaavassa. Kolonia tuotti noin 500
poikasta kesällä 2016. Toinen runsaana esiintynyt laji erityisesti vertailuluodoilla oli valkoposkihanhi, jonka kanta Helsingissä on kasvanut viime
vuosiin asti. Kruunuvuorenselän eteläosassa olevilla vertailuluodoilla poikastuotto oli olematonta ilmeisesti minkkien takia. Useimmilla luodoilla lentopoikasia ei ollut lainkaan. Myös ihmisten aiheuttamaa häiriötä oli esiintynyt, Neljänviitan karille oli laitettu geokätkö. Yhdellä vertailusaarella oleva
rakennus oli nyt vuokrattu ja vuokralaiset olivat havainneet minkin myös
siellä saarella. Kruunusiltojen alueella minkkituhoja ei ollut. Nimismiehellä
olleen riistakameran kuvissa näkyy naurulokkien ja kalatiirojen poikasia
luodolla ja pesinnät etenivät normaalisti. Harvalukuisista lajeista alueella
pesii vielä joitakin selkälokkipareja, vaikka laji on voimakkaasti taantunut
monin paikoin Suomessa.
Vesi- ja ranta-alueiden käyttö
Väylät
Suunnitellun Finkensillan alueella kulkevat vesiväylät:
- Sompasaaren väylän (nro 4750) kulkusyvyys on 8,0 m ja haraussyvyys
MW 2000 +8,80 m. Sompasaaren väylä on yhdysreitti KustaanmiekkaSörnäisen väylältä Nihdin tihtaalilaiturin edustalle.
- Mustikkamaa-Lammassaari -väylän (nro 4770) kulkusyvyys on 1,2 m ja
haraussyvyys MW 2011 +4,00 m. Mustikkamaa-Lammassaari -väylää pitkin kuljetaan Kalasatamaan, Verkkosaareen ja edelleen Vanhankaupunginlahdelle.
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Suunnitellun Kruunuvuorensillan alueella kulkevat vesiväylät:
- Herttoniemen 9,5/6,9 m:n väylän (nro 4860) kulkusyvyys on 9,5/6,9 m
ja haraussyvyys MW 2000 +10,6/8,0/7,6 m. Herttoniemen väylä toimii
kulkureittinä Herttoniemenrantaan ja itään päin jatkuville veneväylille.
Alueella sijaitsee kaupungin venesatamia, venekerhojen satamia, veneiden talvisäilytysalueita ja telakoita
- Hylkysaaren 6,9 m:n väylän (nro 4775) kulkusyvyys on 6,9 m ja haraussyvyys MW 2000 +10,3/10,6 m. Hylkysaaren väylä yhdistää Herttoniemen väylän ja Kustaanmiekka-Sörnäisen väylän.
Mustikkamaa-Lammassaari -väylän ja Herttoniemen väylän omistaa Helsingin kaupungin liikuntapalvelut. Sompasaaren väylän ja Hylkysaaren
väylän omistaa Helsingin Satama Oy.
Vesiliikenne
Kruunuvuorenselän veneilytoiminta voidaan jakaa huviveneilyyn ja ammattiliikenteeseen. Ammattiliikenteeseen kuuluvat risteily- ja linjalaivaliikenne
sekä paikallinen vesibussi- ja vesireittiliikenne. Kruunuvuorenselkä on suosittua veneilyaluetta. Alueella toimii lukuisia purje- ja moottorivene- sekä
melontakerhoja. Vesialueella harjoitetaan myös kansainvälisesti merkittävää kilpaveneilyä. Hankealueen huviveneliikenne muodostuu venekerhojen ja Liikuntapalveluiden suoravuokrausvenepaikkojen liikenteestä sekä
alueen ulkopuolelta tulevasta liikenteestä.
Kruunusiltoihin liittyvien väylien liikenne tulee koostumaan pääasiassa huviveneilyyn liittyvästä pienveneliikenteestä. Vesibussi- ja lauttaliikenteen
toimijoita, joiden reitit kulkevat Kruunuvuorensillan ali, on muutamia.
Kalastus

Helsingin edustan merialueella on viime vuosina kalastanut ammatikseen
3–4 kaupallista kalastajaa. Kaupallisista kalastajista kolmen verkkopyyntipaikkoja sijaitsee Kruunuvuorenselällä suunnitellun väyläalueen läheisyydessä. Neljän vuoden aikana yksi verkkopyyntipaikka on sijoittunut nykyiselle ja suunnitellulle väyläalueelle. Kaupallista kalastusta alueella harjoitetaan verkoilla pääosin lokakuun ja huhtikuun välisenä aikana. Alueella on
kalastusrajoituksia kalojen vaellusten takia ja pyyntiponnistus alueella onkin ollut melko vähäistä.
Hankealueella harjoitetaan kotitarve- ja vapaa-ajankalastusta verkoilla ja
vapavälineillä. Korkeasaaren ja Mustikkamaan sekä Mustikkamaan ja Kulosaaren välisissä salmissa kalastetaan syksyisin verkoilla vaelluskaloja
sekä kuhaa ja ahventa. Merkittävimmässä määrin vapakalastus keskittyy
Vanhankaupunginselälle ja -lahdelle sekä Vanhankaupunginkoskeen. Perinteisen vapakalastuksen lisäksi Vanhankaupunginsuvannossa kalastetaan vaellussiikaa lippoamalla. Vantaanjoessa kalastaa vuosittain noin
5 000 vapaa-ajankalastajaa.
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Rantojen käyttö ja virkistyskäyttö
Kruunusillat -hankkeeseen liittyvien vesiväylien suunniteltujen uusien väylälinjausten välittömässä läheisyydessä ei ole nykyisin ranta-asutusta.
Kruunuvuorenranta tullaan rakentamaan asuinkäyttöön ja rantaan tulee
mahdollisesti venesatamatoimintaa. Nihdin alue tullaan kaavoittamaan
pääasiassa asuinkäyttöön. Sompasaaren asemakaavan mukainen rakentaminen on alkanut vuonna 2015.
Sompasaaren väyläalueen itäpuolelle sijoittuva Korkeasaaren eläintarha
on Helsingin suosituimpia nähtävyyksiä ja saaren ja sen rantojen virkistyskäyttö on kansallisesti merkittävää. Mustikkamaan ja Korkeasaaren välisen
sillan ansiosta se on ympärivuotisessa virkistyskäytössä. Palosaaren alue
toimii Korkeasaaren karanteenialueena, eikä sen rannoilla ole nykyisin erityistä käyttöä.
Hankealuetta lähin ulkoilualue sijaitsee Mustikkamaalla, MustikkamaaLammassaari -väylän itäpuolella. Mustikkamaa on monien helsinkiläissukupolvien suosima ulkoilualue ja kansanpuisto. Mustikkamaan pohjoisrannassa on EU-uimaranta. Kruunuvuorenselkä ja Mustikkamaan kalliot ovat
erittäin suosittuja kalastuspaikkoja.
Hankealueella merenpohjassa kulkee kaapeleita ja putkijohtoja.
Väyläsuunnitelma
Yleistä

Mustikkamaa-Lammassaari -väylää on siirretty kesällä 2015 Sompasaaren
edustalla tilapäisellä väyläpäätöksellä johtuen rannan rakennus- ja ruoppaustöistä ja väylälle on lisätty erikoismerkkejä osoittamaan työalueen rajaa. Käynnissä olevat rakennustyöt ja Finkensillan rakentaminen tulevat
aiheuttamaan edelleen tilapäisiä muutoksia väylälle. Tämä suunnitelma
kattaa Isoisänsillan eteläpuolisen osuuden Mustikkamaa-Lammassaari
-väylästä. Väylä on tarkoitus siirtää kulkemaan tämän hakemuksen ja liitteenä olevan yleissuunnitelman mukaisesti, kun kaikki rakennustyöt on
saatettu loppuun.

Väylien muutokset Finkensiltaan liittyen
Sompasaaren 8,0 m:n väylä erkanee Kustaanmiekka-Sörnäinen -väylästä
Korkeasaaren lounaispuolella kulkien pohjoiseen suunnitellulle Finkensillalle saakka, josta lähtee pohjoista kohti 1,2 m:n Mustikkamaa-Lammassaari -väylä. Nykyisellään Mustikkamaa-Lammassaari -väylän alikulkukorkeutta rajoittavat Isoisänsilta (alikulkukorkeus 6,7 m) ja Kulosaarensilta
(alikulkukorkeus 7,5 m).
Sompasaaren väylän linjaus säilytetään muuten nykyisellään, mutta väylälinja päätetään Sompasaaren tihtaalin edustalla ennen Finkensiltaa. Mustikkamaa-Lammassaari -väylän linjaus muutetaan kulkemaan suunnitellus-
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ta Finkensillan silta-aukosta ja linjausta muutetaan myös Sompasaaren
edustalla.
Finkensillan silta-aukon vapaaksi korkeudeksi on määritetty Kruunusiltojen
suunnitteluperusteissa 7,4 m (N2000). Kun vähennetään sillan vapaan korkeuden arvosta turvallisuusväli 0,5 m, sillan alikulkukorkeudeksi saadaan
6,9 m (N2000). Finkensillan silta-aukon vapaa leveys on 20 m.
Sompasaaren väylän kulkusyvyys ja haraussyvyys säilytetään nykyisellään
ja kauppamerenkulun liikenteen loputtua väyläluokaksi muutetaan VL3,
hyötyliikenteen matalaväylät. Mustikkamaa-Lammassaari -väylän kulkusyvyydeksi muutetaan 2,4 m ja haraussyvyydeksi N2000 -3,0 m. Väyläluokaksi muutetaan VL5, veneväylät.
Mustikkamaa-Lammassaari -väylän mitoitusohjeiden mukainen minileveys
on 20 m ja normaalileveys 40–50 m. Sompasaaren edustalla väylän pienin
leveys on noin 30 m ja ennen Isoisänsiltaa noin 21 m.
Väylien muutoksista johtuen väylien pinta-alat muuttuvat. Sompasaaren
väylän nykyinen pinta-ala on 8,3 ha ja muutoksen jälkeen 8,1 ha. Mustikkamaa-Lammas-saari -väylän nykyinen pinta-ala on 4,0 ha ja muutoksen
jälkeen 4,6 ha.
Väylien muutos Kruunuvuorensiltaan liittyen
Hylkysaaren 6,9 m:n väylä erkanee myös Kustaanmiekka-Sörnäinen -väylästä Kruunuvuorenselällä kulkien pohjoiseen ja yhtyen Herttoniemen
9,5/6,9 m:n väylään ennen suunniteltua Kruunuvuorensiltaa. Herttoniemen
9,5/6,9 m:n väylä alkaa Kustaanmiekka-Sörnäinen -väylältä Vasikkasaaren
luoteispuolella ja päättyy Herttoniemen edustalle. Naurissaaren 3 m:n väylä ja Pyysaari-Herttoniemi 4 m:n väylä alkavat Herttoniemen väylältä.
Herttoniemen väylän nykyistä linjausta muutetaan Kruunuvuorenselällä.
Väylän nykyinen linjaus siirretään kulkemaan suunnitellusta Kruunuvuorensillan välitukien T8 ja T9 välisestä silta-aukosta. Lisäksi väylälle lisätään
toinen haara kulkemaan pohjoisemmasta, välitukien T6 ja T7 välisestä silta-aukosta, jossa alikulkukorkeus sallii myös suurempien alusten kulkemisen. Hylkysaaren väylän nykyistä linjausta muutetaan ja väylälle lisätään
pohjoisempi haara, joka johtaa Kruunuvuorensillan pohjoisemmalle siltaaukolle.
Kruunuvuorensillan välitukien T6 ja T7 silta-aukon vapaaksi korkeudeksi
on määritetty 20,7 m (N2000). Kun turvallisuusvälin suuruudeksi valitaan 0,5
m, saadaan sillan alikulkukorkeudeksi 20,2 m (N2000). Tämä täyttää myös
Merivoimien esikunnan asettaman vaatimuksen. Silta-aukon vapaaksi leveydeksi on määritetty 30 m. Välitukien T8 ja T9 välisen silta-aukon kohdalla vapaaksi korkeudeksi on määritelty 14,5 m (N2000) ja alikulkukorkeudeksi 14,0 m (N2000). Aukon vapaa leveys on 30 m.
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Herttoniemen väylän kulkusyvyydeksi Kruunuvuorenselällä valitaan nykyinen kulkusyvyys 9,5 m, jolloin satama voi edelleen käyttää Kruunuvuorenselkää tarvittaessa ankkurointipaikkana. Pohjoisen haaran kulkusyvyydeksi
muutetaan 4,0 m, jolloin väylä pystytään toteuttamaan ilman ruoppauksia
ja Herttoniemen väylän kulkusyvyys vastaa Pyysaaren edustalta erkanevan Pyysaari–Herttoniemi -väylän (nro 4820) kulkusyvyyttä. Eteläisen haaran kulkusyvyydeksi muutetaan matalammasta alikulkukorkeudesta johtuen 3,0 m. Haraussyvyydeksi valitaan Kruunuvuorenselällä nykyinen N2000
-10,6 m, pohjoisella haaralla N2000 -4,8 m ja eteläisellä haaralla N2000 -3,8
m. Hylkysaaren väylä jaetaan kahdeksi haaraksi, joista pohjoisemman kulkusyvyydeksi valitaan 4,0 m ja eteläisemmän 3,0 m Herttoniemen väylän
mukaan. Haraussyvyys on N2000 -10,0 m. Herttoniemen väylän ja Hylkysaaren väylän alikulkukorkeuden ja kulkusyvyyden perusteella väyläluokaksi valitaan VL3, hyötyliikenteen matalaväylät.
Herttoniemen ja Hylkysaaren väylien minileveys on 31 m. Kruunuvuorensillan eteläpuolella väylien leveys on useita satoja metrejä, sillä väyläalue
kattaa suuren osan Kruunuvuorenselkää. Kruunuvuorensillan pohjoispuolella Herttoniemen väylän leveys on yli 60 m.
Väylien muutoksista johtuen väylien pinta-alat muuttuvat. Herttoniemen
9,5/6,9 m:n väylän nykyinen pinta-ala on 144 ha ja muutoksen jälkeen 146
ha sekä Hylkysaaren 6,9 m:n väylän nykyinen pinta-ala on 21,8 ha ja muutoksen jälkeen 22,3 ha.
Turvalaitteet ja merkintä
Sompasaaren väylän oikea viitta (tl nro 52392) siirretään MustikkamaaLammassaari -väylän viitaksi ja se sijoitetaan uuden vasemman viitan
kanssa Finkensillan silta-aukon kohdalle viittapariksi osoittamaan siltaaukkoa, jossa väylä kulkee. Mustikkamaa-Lammassaari -väylän oikeaa viittaa (tl nro 12581) siirretään Sompasaaren edustalla ja väylälle lisätään yksi
uusi oikea viitta Isoisänsillan edustalle. Väliaikaiset erikoismerkit Sompasaaren rannasta poistetaan.
Herttoniemen väylältä poistetaan yksi eteläviitta (tl nro 12444). Väylälle
asennetaan kolme uutta viittaparia (vasen ja oikea viitta) osoittamaan väylälinjaa Kruunuvuorensillan pohjoisemman alituksen kohdalla sekä yksi vasen viitta Emäntä -luodon matalan edustalle. Itäisen Kruunuvuorensillan
alittavan haaran kohdalle asennetaan kolme uutta viittaparia (itä- ja länsiviitta) osoittamaan väylälinjaa silta-aukon kohdalla.
Kruunuvuorensillan ja Finkensillan alikulkukorkeudet merkitään siltoihin rajoitettua alikulkukorkeutta osoittavalla vesiliikennemerkillä Liikenneviraston
edellyttämällä tavalla.
Aikataulu

Suunnitellut vesiväylät tulisi olla käytössä siltojen valmistuessa. Finkensilta
valmistuu tämän hetkisen tiedon mukaan vuonna 2021 ja Kruunuvuorensilta vuonna 2024.
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Vesialueen omistus

Hankealue (kiinteistöt 91-405-876-1, 91-408-1-0, 91-408-2-2, 91-409-1970, 91-412-2-202, 91-430-1-137 ja 91-432-5-2) on Helsingin kaupungin
omistuksessa sekä nykyisessä että vesiväylämuutosten mukaisessa tulevassa tilanteessa.

Hankkeen vaikutukset
Vesistö ja vesiluonto
Vesiväylämuutoksilla ei ole vaikutuksia vesistön eikä vesiluonnon tilaan.
Vesiväylämuutokset eivät edellytä ruoppauksia. Vesirakentaminen on vähäistä, sillä väylien maastotyöt koostuvat nykyisten turvalaitteiden siirtämisestä ja poistamisesta sekä uusien turvalaitteiden ja vesiliikennemerkkien
asentamisesta.
Linnusto

Suunnitellun Finkensillan kohdalla vesiväylämuutokset ovat pieniä, eikä
muutoksista aiheudu vaikutuksia linnustoon.
Suunnitellun Kruunuvuorensillan alueella on jo nykyisin veneliikennettä, eikä veneiden kulku sinänsä vaikuta merkittävästi lintuihin tai niiden pesintään. Vesiväylän pohjoisen haaran linjauksen myötä Emäntä ja Nimismies
-luodoille voi kuitenkin aiheutua hieman nykyistä enemmän aaltovaikutuksia, sillä pohjoinen haara kulkee tulevassa tilanteessa noin 100 m lähempänä luotoja kuin nykytilanteessa. Luotoja pyyhkivät aallot voivat huuhtoa
lintujen pesiä luodoilta. Huuhtoutumisriski on suurin vesirajaan pesivillä lajeilla, kuten haahkoilla. On lisäksi huomioitava, että vedenkorkeuden nopea nousu tuhoaa kalliolla pesivien lintujen poikueita usein.
Linnustovaikutusten vähentämiseksi vesiväylämuutoshankkeessa suunniteltiin Kruunuvuorensillan ali toinen vesireitti, eli vesiväylän eteläinen haara. Hyvin todennäköisesti erityisesti pienemmät veneet tulevat alittamaan
Kruunuvuorensillan suunniteltua uuden linjauksen eteläistä haaraa pitkin
tai muualta, jolloin etäisyys kyseisiin luotoihin nähden kasvaa niin suureksi,
ettei vaikutuksia linnustoon muodostu. Alikulkukorkeuden vuoksi suuremmat purjeveneet joutuvat käyttämään alituksessa pohjoista haaraa. Niiden
aallonmuodostus on kuitenkin usein pienempi kuin nopeasti kulkevien
pienten veneiden. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen linnustovaikutusten arvioidaan jäävän kaiken kaikkiaan vähäisiksi.
Aallonmuodostusta voitaisiin vähentää myös nopeusrajoituksilla, mutta vesiliikennelain soveltamisohjeen mukaan nopeusrajoituksia ei tulisi varsinkaan veneliikenteen väylillä asettaa pelkästään alusten aiheuttamien aallokkohaittojen perusteella, vaan taustalla tulisi olla myös vesiliikenteen turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Nopeusrajoitusten perustelu voi olla haastavaa luotojen kohdalla, sillä väylä tulee olemaan hyvin merkitty ja leveä
laajalla vesialueella. Aaltojen vaikutuksia voidaan vähentää myös kieltämällä aallonmuodostus luotojen läheisyydessä.
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Luonnonsuojelualueet
Vesiväylälinjauksissa tapahtuvat muutokset ovat merkityksettömiä luonnonsuojelualueiden kannalta. Luonnonsuojelualueita ei sijaitse uusien väylälinjausten lähiympäristössä.
Maisema ja kulttuuriympäristö
Vesiväylämuutoksilla ei ole vaikutuksia maisemaan eikä kulttuuriympäristöön.
Vesistön ja rantojen käyttö
Vesiväylämuutokset ovat välttämättömiä, kun suunnitellut Finkensilta ja
Kruunuvuorensilta rakennetaan. Yksi suurimmista muutoksista on väylien
alikulkukorkeuden rajoittaminen. Siltojen vaikutusta vesiliikenteeseen on
arvioitu erillisessä selvityksessä. Finkensillan kohdalla vesiliikenne suuntautuu usein Vanhankaupunginlahdelle. Vanhankaupunginlahdelle pääsevät nykyisinkin vain veneet, jotka pystyvät alittamaan Isoisänsillan ja Kulosaarensillan. Isoisänsillan alikulkukorkeus on sama kuin Finkensillan eli 6,9
m (N2000). Kruunuvuorensillan osalta vaikutukset vene- ja laivaliikenteeseen kohdistuvat aluksiin, joiden korkeus vedenpinnasta on 20 m tai
enemmän. Tällaisia aluksia on arvioitu olevan melko vähän.
Selvityksen mukaan Finkensillalla ei ole suuria vaikutuksia purjehdustoimintaan, sillä alueella olevat purjeveneet ovat moottoriajossa. Finkensillalla
ei ole myöskään merkittäviä vaikutuksia satamapaikkoihin eikä telakka- ja
talvisäilytykseen. Kruunuvuorensilta vaikuttaa Kruunuvuorenselällä pidettäviin purjehduskilpailuihin muun muassa rata-alueiden muodostamisen ja
tuuliolosuhteiden kautta. Kruunuvuorensillalla ei ole vaikutuksia telakka- ja
talvisäilytykseen. Vesiväylämuutoksissa on huomioitu väylien tuleva käyttötarkoitus.
Vesiväylämuutokset voivat vaikuttaa kalastukseen hieman, sillä väyläalueilla ei saa pitää seisovia pyydyksiä. Seisovia pyydyksiä koskeva rajoitus
siirtyy siis koskemaan uusia väyläalueita vesiväylämuutosten myötä. Pyyntiponnistus on alueella ollut melko vähäistä johtuen todennäköisesti kalojen
vaellusten vuoksi asetetuista kalastusrajoituksista.
Vesiväylämuutoksilla ei ole vaikutuksia rantojen käyttöön eikä virkistyskäyttöön.
Vesiväylämuutoksilla ei ole vaikutuksia merenpohjassa kulkeviin kaapeleihin tai putkijohtoihin, sillä muutokset eivät edellytä ruoppauksia.
Vesienhoito- ja merenhoitosuunnitelmat
Hakemuksen mukaisilla vesiväylämuutoksilla ei ole vaikutuksia Suomen
merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman vuosille 2016–2021 meriym-
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päristön hyvää tilaa osoittaviin tavoitteisiin eikä Kymijoen-Suomenlahden
vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman Uudenmaan vesienhoidon
toimenpideohjelman vuosille 2016–2021 asetettuihin tavoitteisiin.
Hankkeen hyödyt ja haitat
Hanke liittyy oleellisesti Kruunusillat -hankkeeseen. Esitetyt vesiväylämuutokset ovat vesiliikenteen turvaamiseksi yleisen edun kannalta välttämättömiä, kun suunnitellut Finkensilta ja Kruunuvuorensilta rakennetaan. Vesirakentaminen on vähäistä eikä aiheuta haitallisia vaikutuksia vesiluonnolle.
Vesiväylämuutokset ovat pieniä, eikä muutoksista aiheudu haittaa vesiympäristölle eikä vesistön käytölle. Suunnitellun Kruunuvuorensillan kohdalla
mahdolliset linnustovaikutukset jäävät vähäisiksi. Hankkeesta ei aiheudu
korvattavia haittoja tai edunmenetyksiä.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla
kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Helsingin kaupungissa varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen
hakemuksen johdosta viimeistään 20.12.2017. Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.
Kuulutus ja hakemusasiakirjat on julkaistu osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta, Liikenneviraston meriväyläyksiköltä, Helsingin kaupungilta sekä Helsingin
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.

LAUSUNNOT
1) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö
ja luonnonvarat -vastuualue on ilmoittanut, ettei se anna lausuntoa.
2) Liikenneviraston meriväyläyksikkö on todennut, että Liikennevirastolla ei ole huomautettavaa suunnitelluista väylämuutoksista. Sompasaaren
väylän, Herttoniemen 9,5/6,9 m:n väylän ja Hylkysaaren 6,9 m:n väylän
vesisyvyys tulee varmistaa Liikenneviraston edellyttämällä tavalla ja varmistusmittausasiakirjat tulee toimittaa Liikenneviraston meriväyläyksikölle.
Lisäksi väylien muutoksista tulee laatia hyväksyttävät väyläesitykset Liikenneviraston meriväyläyksikölle, jonka pohjalta se vahvistaa väylämuutokset tekemillään väyläpäätöksillä. Varmistusmittausasiakirjat sekä muut
tarvittavat tiedot tulee toimittaa numeerisina.
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3) Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluyksikön päällikkö ympäristönsuojeluviranomaisena on huomauttanut, että Mustikkamaa-Lammassaari -venereitin kulkusyvyyden kasvattaminen ja muuttaminen veneväyläksi saattaa lisätä Vanhakaupunginlahdelle suuntautuvaa veneliikennettä. Suurempien ja syvempikulkuisten alusten liikkuminen Vanhankaupunginlahden kalaväylän alueella saattaa lisätä potkurivirtojen aiheuttamaa
sedimentin sekoittumista vesipatsaaseen, mikä voi vaikuttaa haitallisesti
Vantaanjokeen nousevien kalojen kutuvaellukseen. Tästä syystä uusi veneväylä tulee linjata kalaväylän kohdalla sen syvimpiin osiin siten, että vesiliikenteen aiheuttama sedimentin sekoittuminen jää mahdollisimman vähäiseksi.
Suunnitellun Kruunuvuorensillan alittavan vesiväylän pohjoinen haara kulkee nykyistä väylää lähempänä Nimismies ja Emäntä -luotoja, jotka ovat
arvokkaita lintualueita (arvoluokka I) ja Helsingin seudun luodot -FINIBAaluetta. Aaltovaikutus luotojen rannoilla saattaa lisääntyä, koska uusi väylä
kulkee noin 100 m nykyistä lähempänä luotoja. Lisääntyneen aallokon
myötä lintujen pesiä saattaa huuhtoutua mereen luotojen rannoilta. Haitallisten linnustovaikutusten vähentämiseksi veneväylän pohjoisen haaran
rinnalle on suunniteltu eteläinen haara, jota pitkin valtaosa vesiliikenteestä
todennäköisesti tulee kulkemaan.
Nimismies ja Emäntä -luotojen linnustoon kohdistuu todennäköisesti haitallisia vaikutuksia myös luotojen väliin sijoittuvan siltapylonin rakentamisen
myötä ja saaren linnusto tulee todennäköisesti muuttumaan rakennustöiden seurauksena. Uusien veneväylien vaikutukset linnustoon jäävät todennäköisesti vähäisiksi, koska veneliikenne ohjautuu pääosin eteläisen
haaran kautta, mistä aiheutuva aallokkovaikutus luotoihin jää vähäiseksi.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Aluehallintovirastolle ei ole toimitettu muistutuksia tai mielipiteitä.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Väyläratkaisu 1 (Dnro ESAVI/6936/2017)
Aluehallintovirasto muuttaa Helsingin kaupungin alueella seuraavien väylien linjaukset ja sijainnit sellaisiksi kuin ne ovat hakemuksen täydennykseen liitetyssä 31.1.2017 päivätyssä väyläsuunnitelmapiirustuksessa nro
ASU111.002 (mittakaava 1:2 500) ja määrää alueet tältä osin yleiseksi paikallisväyläksi ja vahvistaa väylien sijainnin ja väyläalueet väyläsuunnitelmapiirustuksen mukaisiksi:
- Sompasaaren väylä nro 4750 (kulkusyvyys 8,0 m ja haraussyvyys
MW 2000 -8,80 m)
- Mustikkamaa-Lammassaari väylä nro 4770 (kulkusyvyys 2,4 m ja haraussyvyys MW 2000 -3,00 m)
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Väylien muutoksesta ja määräämisestä yleiseksi paikallisväyläksi ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.
Väylien ylläpitäjien on noudatettava vesilain säädöksiä ja seuraavia väylämääräyksiä.
Väylämääräykset
1. Muutettujen väylien vesisyvyydet on varmistettava Liikenneviraston
edellyttämällä tavalla ja varmistusmittausasiakirjat on toimitettava Liikenneviraston meriväyläyksikölle.
2. Väylien merkitsemisestä ja kunnossapidosta on huolehdittava asianmukaisesti.
3. Väylien ylläpitäjät ovat vastuussa väylistä ja niiden tavanomaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvasta edunmenetyksestä.
Jos tämän päätöksen mukaisista väylistä aiheutuu edunmenetys, jota päätöstä annettaessa ei ole ennakoitu ja josta väylien ylläpitäjät ovat vesilain
säännösten mukaisesti vastuussa, eikä asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia tämän ratkaisun estämättä korvausta hakemuksella aluehallintovirastossa.
4. Väylät voidaan ottaa käyttöön, kun tämä päätös on saanut lainvoiman ja
väylät on asianmukaisesti merkitty. Väylien merkitsemiseksi tarpeellisia
turvalaitteita varten väylien ylläpitäjien on ennen väylien käyttöönottoa haettava Liikenneviraston meriväyläyksiköltä väyläpäätökset väylien ja niiden
turvalaitteiden vahvistamiseksi vesikulkuväylien merkitsemisestä annetun
asetuksen mukaisesti. Tankoharaukset on tehtävä ja väylämerkit asennettava sellaisena aikana ja siten, että vesialueelle tai sen käytölle ei aiheuteta tarpeetonta haittaa ja että kaapeleita tai johtoja ei vaurioiteta.
5. Väylien käyttöönotosta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti
aluehallintovirastolle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Liikenneviraston meriväyläyksikölle. Ilmoitukseen on liitettävä väylien ja niiden turvalaitteiden lopullista sijaintia
osoittava kartta.
Perustelut
Vesilain 10 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan voidaan yleistä kulkuväylää
koskevaa lainvoimaista päätöstä hakemuksesta muuttaa noudattaen soveltuvin osin kulkuväyläksi määräämistä koskevia säännöksiä. Kaikki Merenkulkuhallituksen perustamat kulkuväylät on merkitty merikartoille. Merikartalle merkitseminen on edellyttänyt Merenkulkuhallituksen sisäistä päätöstä
väylän merkitsemiseksi merikarttaan. Liikenneviraston ylläpitämiä merikartoilta ilmeneviä kulkuväyliä voidaan pitää julkisina kulkuväylinä, vaikka väy-
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län perustamisesta ei ole muuta dokumenttia. Kyseessä oleviin väyliin voidaan siten tehdä vesilain 10 luvun 4 §:n tarkoittama yleistä kulkuväylää
koskevan päätöksen muutos.
Sompasaaren väylän (nro 4750) ja Mustikkamaa-Lammassaari -väylän
(nro 4770) muuttaminen on tarpeen Kruunusillat -hankkeeseen liittyvän
Finkensillan rakentamisen vuoksi ja vesiliikenteen turvaamiseksi. Kysymyksessä oleva merialue täyttää kohtuuden mukaan ne vaatimukset, jotka
merialueella harjoitettava liikenne huomioon ottaen yleiselle kulkuväylälle
kohtuudella voidaan asettaa. Väylien muuttaminen ei edellytä vesialueen
ruoppaamista.
Väylien muuttaminen ei vaikuta haitallisesti Uudenmaan vesienhoitosuunnitelman toimenpideohjelman vuosille 2016–2021 eikä Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman 2016–2022 tavoitteiden saavuttamiseen. Väylien muuttaminen ei myöskään vaikuta haitallisesti tulvariskien
hallintasuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen eikä ole
alueella voimassa olevien kaavojen vastainen.
Väylien muuttaminen ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua.
Sovelletut säännökset
Vesilain (587/2011) 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta, 10 luvun 2 §:n 2
momentti, 3, 4 ja 12 § sekä 11 luvun 21 §
Väyläratkaisu 2 (Dnro ESAVI/8470/2017)
Aluehallintovirasto muuttaa Helsingin kaupungin alueella seuraavien väylien linjaukset ja sijainnit sellaisiksi kuin ne ovat hakemukseen liitetyssä
19.5.2017 päivätyssä väyläsuunnitelmapiirustuksessa nro ASU111.005
(mittakaava 1:5 000) ja määrää alueet tältä osin yleiseksi paikallisväyläksi
ja vahvistaa väylien sijainnin ja väyläalueet väyläsuunnitelmapiirustuksen
mukaisiksi:
- Herttoniemen väylä nro 4860 (kulkusyvyys 9,5/4,0/3,0 m ja haraussyvyys MW 2000 -10,6/4,8/3,8 m)
- Hylkysaaren väylä nro 4775 (kulkusyvyys 4,0/3,0 m ja haraussyvyys
MW 2000 -10,0 m)
Väylien muutoksesta ja määräämisestä yleiseksi paikallisväyläksi ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.
Väylien ylläpitäjien on noudatettava vesilain säädöksiä ja seuraavia määräyksiä.
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Väylämääräykset
1. Muutettujen väylien vesisyvyydet on varmistettava Liikenneviraston
edellyttämällä tavalla ja varmistusmittausasiakirjat on toimitettava Liikenneviraston meriväyläyksikölle.
2. Väylien merkitsemisestä ja kunnossapidosta on huolehdittava asianmukaisesti.
3. Väylien ylläpitäjät ovat vastuussa väylistä ja niiden tavanomaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvasta edunmenetyksestä.
Jos tämän päätöksen mukaisista väylistä aiheutuu edunmenetys, jota päätöstä annettaessa ei ole ennakoitu ja josta väylien ylläpitäjät ovat vesilain
säännösten mukaisesti vastuussa, eikä asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia tämän ratkaisun estämättä korvausta hakemuksella aluehallintovirastossa.
4. Väylät voidaan ottaa käyttöön, kun tämä päätös on saanut lainvoiman ja
väylät on asianmukaisesti merkitty. Väylien merkitsemiseksi tarpeellisia
turvalaitteita varten väylien ylläpitäjien on ennen väylien käyttöönottoa haettava Liikenneviraston meriväyläyksiköltä väyläpäätökset väylien ja niiden
turvalaitteiden vahvistamiseksi vesikulkuväylien merkitsemisestä annetun
asetuksen mukaisesti. Tankoharaukset on tehtävä ja väylämerkit asennettava sellaisena aikana ja siten, että vesialueelle tai sen käytölle ei aiheuteta tarpeetonta haittaa ja että kaapeleita tai johtoja ei vaurioiteta.
5. Väylien käyttöönotosta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti
aluehallintovirastolle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Liikenneviraston meriväyläyksikölle. Ilmoitukseen on liitettävä väylien ja niiden turvalaitteiden lopullista sijaintia
osoittava kartta.
Perustelut
Vesilain 10 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan voidaan yleistä kulkuväylää
koskevaa lainvoimaista päätöstä hakemuksesta muuttaa noudattaen soveltuvin osin kulkuväyläksi määräämistä koskevia säännöksiä. Kaikki Merenkulkuhallituksen perustamat kulkuväylät on merkitty merikartoille. Merikartalle merkitseminen on edellyttänyt Merenkulkuhallituksen sisäistä päätöstä
väylän merkitsemiseksi merikarttaan. Liikenneviraston ylläpitämiä merikartoilta ilmeneviä kulkuväyliä voidaan pitää julkisina kulkuväylinä, vaikka väylän perustamisesta ei ole muuta dokumenttia. Kyseessä oleviin väyliin voidaan siten tehdä vesilain 10 luvun 4 §:n tarkoittama yleistä kulkuväylää
koskevan päätöksen muutos.
Herttoniemen väylän (nro 4860) ja Hylkysaaren väylän (nro 4775) muuttaminen on tarpeen Kruunusillat -hankkeeseen liittyvän Kruunuvuorensillan
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rakentamisen vuoksi ja vesiliikenteen turvaamiseksi. Kysymyksessä oleva
merialue täyttää kohtuuden mukaan ne vaatimukset, jotka merialueella
harjoitettava liikenne huomioon ottaen yleiselle kulkuväylälle kohtuudella
voidaan asettaa. Väylien muuttaminen ei edellytä vesialueen ruoppaamista.
Väylien muuttaminen ei vaikuta haitallisesti Uudenmaan vesienhoitosuunnitelman toimenpideohjelman vuosille 2016–2021 eikä Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman 2016–2022 tavoitteiden saavuttamiseen. Väylien muuttaminen ei myöskään vaikuta haitallisesti tulvariskien
hallintasuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen eikä ole
alueella voimassa olevien kaavojen vastainen.
Väylien muuttaminen ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua.
Sovelletut säännökset
Vesilain (587/2011) 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta, 10 luvun 2 §:n 2
momentti, 3, 4 ja 12 § sekä 11 luvun 21 §
Korvattavat päätökset
Nämä päätökset korvaavat kaikki aiemmat kyseisiä väyliä koskevat päätökset siltä osin, kuin ne on nyt annetuissa päätöksissä vahvistettu.
Lausuntoihin vastaaminen
Aluehallintovirasto ottaa Liikenneviraston meriväyläyksikön ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluyksikön päällikön ympäristönsuojeluviranomaisena esittämät vaatimukset huomioon ratkaisuista ja niiden
määräyksistä ilmenevällä tavalla.

KÄSITTELYMAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN
1) Käsittelymaksu on 2 170 euroa.
2) Käsittelymaksu on 2 170 euroa.
Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Käsittelymaksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuodelle 2017
annetun valtioneuvoston asetuksen (1353/2016) ja sen liitteenä olevan
maksutaulukon mukaisesti. Maksutaulukon mukaan väylän muuttamista
koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 2 170
euroa.
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Jakelu

Helsingin kaupunki ja Helsingin Satama Oy / Helsingin kaupungin kulttuurija vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut
Helsingin kaupunki
Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviranomainen
Liikennevirasto, meriväyläyksikkö
Suomen ympäristökeskus

Ilmoitus päätöksestä
Listan dpoESAVI-6936-2017-8470-2017 mukaan.
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja internetissä
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Helsingin kaupungin virallisella ilmoitustaululla.
Päätös julkaistaan aluehallintoviraston
www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

internetsivuilla

osoitteessa
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MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liitteet

1) Kartta vesiliikenneväylien muutoksista
2) Valitusosoitus

Päivi Jaara

Sinikka Laitakari

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Päivi Jaara ja esitellyt ympäristölakimies Sinikka Laitakari.
Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä
on asiakirjan viimeisellä sivulla.

Liite 1

Liite 2
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan
samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 21.6.2018.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja
niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on
niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti
vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse,
faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8–16.15

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu
on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä
eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

