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Kohde Kunnostettavat raitit sijaitsevat Suomenlinnan (52.) kaupunginosassa. Katusuunni-
telma koskee Iso Mustasaaren raitteja, jotka on esitetty piirustuksissa nro 30852/1-
2.  

 
Suomenlinna on asemakaavoittamatonta aluetta. Suomenlinna on UNESCOn maa-
ilmanperintökohteena kansainvälisesti arvokas kulttuurihistoriallinen ympäristö ja 
rakennuskohde. Siellä vierailee vuosittain lähes miljoona matkailijaa.  
 
Suomenlinna on muinaismuistolain (295/1963) automaattisesti rauhoittama mui-
naismuistoalue. Esitys Suomenlinnan suojelusta rakennusperinnön suojelemisesta 
annetun lain (498/2010) nojalla on vireillä. Se sisältää myös aukiot ja väylät sekä 
puistot, puutarhat ja puurivistöt. 
 
Kunnostuksen tavoitteena on Suomenlinnan säilyttäminen ja vaaliminen tuleville 
sukupolville ainutlaatuisena ja poikkeuksellisena rakennettuna ympäristönä. 

 
Lähtökohdat 

 
Suomenlinnan lauttalaituri sijaitsee Iso Mustasaaren pohjoisrannalla, johon saapuu 
päivittäin useita Suomenlinnassa asuvia, työskenteleviä ja siellä satunaisesti vierai-
levia ihmisiä ja turistiryhmiä kuljettavia lauttoja. 
 
Iso Mustasaaressa kuljetaan pääsääntöisiä jalkaisin tai polkupyörällä. Huoltoliiken-
nettä on pääreiteillä päivittäin ja sivureiteillä satunaisesti. Iso Mustasaaren raiteilla 
ei ole erillisiä jalkakäytäviä, vaan liikennöinti tapahtuu yhteisessä, paikoin melko ah-
taassa tilassa. Kesällä jalankulkijoita on hetkittäin paljon ja kaduilla voi olla tungos-
ta. 
 
Raittien kunnostustyö mahdollistaa raittien käytettävyyden ja parantaa esteettö-
myyttä kaikkien käyttäjien osalta sekä helpottaa kunnossapitoa. Kunnostustyön yh-
teydessä saneerataan raittien alla oleva viemärit, vesi- ja kaukolämpöjohdot. 
 

Liikenteellinen ratkaisu  
 

Iso Mustasaaren kaikki liikenne ohjataan jatkossakin samaan tilaan, mutta liikenne 
on kävelypainotteista. 
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Pääraitin ajoradan leveys on 6,0 metriä ja sitä reunustavat 0,6 metrin levyiset kivi-
kourut. Paikoin puiston tai rakennuksen kivijalan edessä olevat istutukset reunusta-
vat yhdistettyä ajorataa ja kevyenliikenteen raittia, mutta tavanomaisia katuviher-
alueilta ei ole. 
 
Paikoin kävelyliikenne keskitetään katupinnoitteelle suojaamalla istutukset kasvilli-
suuden suoja-aidoilla tai muilla tilapäisillä aidoilla. Lisäksi kululutus pyritään keskit-
tämään katupinnoille istuimien, opasteiden ja infotaulujen sijoittelulla. 

 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Raitit päällystetään Suomenlinnalle tyypillisillä materiaaleilla. Rantamakasiinien (ra-
kennus C 1) pohjoispuolella oleva 1990-luvulta peräisin oleva makadam- eli vesise-
pellyspinnoite uusitaan. Rakennuksen eteläpuolella oleva 1800-luvun alkupuoliskol-
ta peräisin oleva makadam-pinnoite säilytetään ja vauriot kunnostetaan paikallisesti 
konservoimalla vaurioituneet kohdat.  
 
Saaren poikki aina Susisaaren sillalle asti kulkevan pääreitin makadam- eli vesise-
pellyspinnoite vaihdetaan sorapinnaksi ja sen reunoilla olevat kenttä- ja mukulakivi-
kourut uusitaan. Risteysalueilla olevat kenttä- ja nupukiveykset säilytetään tai en-
nallistetaan aina, kun vesihuollon saneeraus edellyttää pinnan avaamista.  

 
Toimenpidealueella olevat puut säilytetään ja hoitoleikataan vanhojen puiden hoi-
toon erikoistuneen arboristin toimesta. Katupintaan rajautuvat istutukset säilytetään 
niin ikään tai ennallistetaan, jos kunnallistekniikan saneeraus edellyttää kaivuutöitä 
niiden kohdalla. Puuston kasvualusta analysoidaan ja parannetaan tarvittaessa. 
 

Valaistus 
 

Nykyiset valaisimet ja valaisinpylväät säilytetään, mutta niihin liittyvä valaisinkaape-
lointi uusitaan. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Rakennusten kattovedet ohjataan yleensä katualueella ränniä pitkin.  
 
Pintavedet ohjataan kivipäällysteisiä kouruja pitkin hulevesiverkon kautta mereen. 
Hyväkuntoiset nupu- ja kenttäkivikourut säilytetään, mutta huonokuntoiset kourut 
uusitaan pääsääntöisesti mukulakivipintaiseksi.  
 
Hulevesiverkkoa täydennetään yksittäisillä ritiläkaivoilla ja hulevesiviemäreillä, jotka 
liitetään olemassa olevaan hulevesiverkkoon. Lisäksi rakennuksien C11 ja C13 vä-
lissä olevan kadun tasausta lasketaan siten, etteivät pintavedet kulkeudu rakennus-
ten perustuksiin, vaan johdetaan hallitusti pääraitin tuntumaan rakennettavaan hu-
levesikaivoon. 
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Esteettömyys 
 

Lauttalaiturilta rakennetaan esteettömyyden perustason reitti kirjaston kautta Susi-
saaren sillalle. Rakennuksien C1 ja C31 porttigongeihin asennetaan kaistat sileäm-
pää kalkkikivilaattaa kulkua helpottamaan. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Suomenlinnan Iso Mustasaaren raitit kuuluvat ylläpitoluokkaan III. 


