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Tervetuloa Kalasatamaan
kalasatamasta tulee tiivis ja urbaani kaupunginosa. Alue sijaitsee keskei-
sellä paikalla kantakaupungin itäisellä ranta-alueella. kalasatama liitetään 
kantakaupunkiin ja sen rannat avataan kaupunkilaisten käyttöön. 

Rakentaminen käynnissä
Kalasataman esirakentamistyöt alkoivat 
vuonna 2009 ja ensimmäisen asuintalon 
rakentaminen käynnistyi keväällä 2011. 
Rakentaminen etenee alue kerrallaan ja 
ensimmäisenä valmistuu Kulosaarensil-
lan eteläpuolella oleva Sörnäistenniemi. 
Rakentaminen jatkuu 2030-luvulle saak-
ka. Silloin Kalasatamassa asuu 18 000 ja 
työskentelee 8 000 ihmistä. 

Merellisyyttä
Uuden kaupunginosan kyljessä meri on 
lempeä, sillä se lainehtii suojaisessa sisä-
lahdessa. Entisen satama-alueen avau-
tuminen kaupunkilaisten käyttöön tuo 
myös meren entistä lähemmäs ympä-
ristön asukkaita. Rantoja pitkin kiertää 
kuuden kilometrin pituinen rantaprome-
nadi,  jonka ilme vaihtelee alueittain. Ka-
dut suunnitellaan siten, että niiltä avautuu 
näkymiä merelle. Merinäkymistä voi naut-
tia myös asuintalojen ylimpien kerrosten 
sauna- ja yhteistiloissa. 

Urbaaniutta
Urbaanius tarkoittaa Kalasatamassa tii-
viin rakentamisen lisäksi vaihtoehtojen 
runsautta, sattumanvaraisia kohtaami-
sia ja eläviä, muuttuvia tiloja. Kävelijöil-
le ja pyöräilijöille on tarjolla paljon erilai-
sia reittejä joista valita. Rakennusten kivi-
jaloissa on varattu tilaa ravintoloita ja pie-

niä liikkeitä varten. Suurimmat liiketilat si-
jaitsevat Kalasataman keskuksessa. Kala-
satamanpuisto ja Mustikkamaa tarjoavat 
monipuolisia virkistysmahdollisuuksia. 
 Kalasatamanpuisto on uusi, urbaani kau-
punkipuisto, kun taas Mustikka maalla 
pääsee nauttimaan mänty metsästä ja 
kallioisista luonnonrannoista.

Monimuotoista asumista
Kalasatamaan kohoaa perinteisten kerros-
talojen lisäksi tornitaloja, terassitaloja, kau-
punkipientaloja ja kelluvia asuntoja. Omis-
tus-, vuokra-, hitas- ja asumisoikeusasun-
toja on sijoitettu samoihin kortteleihin. Li-
säksi opiskelija-, seniori- ja erityisasumi-
selle on varattu tontteja. Asunnot vaihtele-
vat pienistä yksiöistä suuriin perheasuntoi-
hin. Asuntojen pohjaratkaisujen toivotaan 
olevan monipuolisia, jotta tulevilla asuk-
kailla olisi erilaisia vaihtoehtoja valittava-
na. Alueen rakennuttajat ja suunnittelijat 
valitaan pääsääntöisesti tontinluovutus- ja 
arkkitehtuurikilpailuiden avulla.

Joustavia liikenneyhteyksiä
Kalasatama sijaitsee liikenteellisessä ris-
teyskohdassa ja yhteydet joka suuntaan 
ovat hyvät. Metroasema aloitti toimintan-
sa tammikuussa 2007 ja useita bussilin-
joja kulkee Kalasataman kautta. Alueen 
ensimmäiset raitiovaunut alkavat liiken-
nöidä 2020-luvulla.

1  Kalasataman väliaikaiskäyttö
Kalasatamassa pääsee liikkumaan ja seu-
raamaan sen kehittymistä rakentamisai-
kana. Alueella on merkitty reitti, joka 
muuttuu rakentamisen edetessä. Kalasa-
tamassa myös tapahtuu koko ajan. Alu-
eella on jo kokeiltu kaupunkiviljelyä, nau-
tittu piknikeistä, pelattu koripalloa, hiih-
detty ja maalattu graffitiaitaan. Tulossa 
on mm. kesäkahvila ja väliaikainen  puisto 
aurinkokelloineen.

2  Kalasataman keskus
Kalasataman keskus koostuu kahdek-
sasta 20–33-kerroksisesta tornista, jot-
ka sijoittuvat Itäväylän molemmin puo-
lin. Itäväylä ja metroasema katetaan vi-
herkannella, josta muodostuu yhtenäi-
nen piha tornien keskelle. Keskukseen 
tulee asuntoja yli 2 000 asukkaalle, kau-
pallisia tiloja, elokuvateatteri, hotelli, toi-
mistoja, liikenneterminaali sekä sosiaali- 
ja  terveysasema.

3  Kelluvat asunnot
Verkkosaareen pohjoisosaan on suunni-
teltu 41 kelluvan asunnon alue. Erikokoi-
set pientalot sijoittuvat tiiviisti laitureiden 
ympärille. Jatkossa kelluvia asuntoja on 
mahdollista sijoittaa alueelle lisää uusi-
na saarekkeina.

4  Isoisänsilta 
Korkeasaaren leijonien karjahtelun voi 
kevätiltaisin kuulla Kalasatamassa. Kun 
Sörnäistenniemestä Mustikkamaalle vie-
vä Isonisänsilta valmistuu, pääsee Ka-
lasatamasta helposti vierailulle Korkea-
saareen. Sillan ansiosta myös Mustikka-
maalle pääsee lenkkeilemään ja virkistäy-
tymään vaivattomasti. 
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Kalasatama numeroina

maapinta-ala 177 ha

kerrosala 1 350 000 k-m²

rantaviivaa noin 5 km

asukkaita 18 000

työpaikkoja 8 000

rakentamisvuodet 2009 –2035

5  Sörnäistenniemi
Sörnäistenniemeen valmistuu asunto-
ja noin 2 700 asukkaalle. Kerrostalojen li-
säksi alueelle tulee muutamia kytkettyjä 
kaupunkipientaloja. Sörnäistenniemeen 
rakennetaan korttelitalo, jossa koulun ja 
päiväkodin on tarkoitus aloittaa toimin-
tansa syksyllä 2014.

6  Suvilahti ja Tukkutori
Suvilahdesta on kehkeytynyt monipuo-
linen kulttuurikeskus. Entisen kaasu-
tehtaan tiloissa voi nauttia sirkuksesta, 
 teatterista, näyttelyistä ja musiikista ym-
päri vuoden. Hengen ravinnon lisäksi Ka-
lasataman asukkaille on tarjolla laadukas-
ta ruumiin ravintoa. Tukkutorille on avau-
tumassa hyvän ruoan keskus, josta voi 
ostaa tuoreita raaka-aineita tai istahtaa 
valmiiseen pöytään.

7  Hanasaari
Hanasaareen on suunniteltu terassitalo-
ja, joita on leikkimielisesti kutsuttu niin 
satula- kuin ammetaloiksikin. Virkistys-
tä alueen asukkaille ja vierailijoille tarjo-
aa Hanasaaren kärkeen sijoittuva ympä-
rivuotinen meriuimala. 
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