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Asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen sisältö 
Asemakaava ja asemakaavan muutos 
mahdollistavat pääosin tavarasatama-
käytössä olleen alueen pohjoisimman 
osan muuttamisen asuin- ja työpaikka-
alueeksi. Jätkäsaari täydentää merkit-
tävästi Helsingin kantakaupunkia ha-
luttuna merellisenä asuinalueena. Tä-
mä asemakaava on ensimmäinen, jo-
ka valmistellaan kesällä 2006 lainvoi-
man saaneen Jätkäsaaren osayleiskaa-
van pohjalta.

Kaavan ensimmäisenä tavoitteena on 
laajentaa kantakaupunkia Jätkäsaareen. 
Kaupunkirakenteen ominaispiirteitä ovat 
tiiviit korttelit, maantasokerroksen liike-
tilat kokoojakatujen varsilla, rikas katto-
kerrosten maailma sekä sekoittuneet toi-
minnot. Kerrostaloasumisen kehittämi-
nen on tärkeä osa jatkosuunnittelua ja 
rakentamisen ohjausta.

Toisena tavoitteena on rakentaa kau-
punginosa, jossa myös lapsiperheet viih-
tyvät. Kantakaupungin lapsiluku on vä-
hentynyt jatkuvasti. Lapsille turvallisessa 
kaupungissa päähuomio on liikenteessä 
ja siihen liittyvissä ratkaisuissa. 

Kolmantena tavoitteena on toimi-
va joukkoliikenne. Jätkäsaaren joukko-
liikenneratkaisu perustuu raitioliiken-
teeseen. Tavoitteena on mahdollisim-
man monipuolinen raitiotieverkko ja ti-
heä vuoroväli.

Myös muistumia tavarasatamatoimin-
noista säilytetään. Kaavan alueella sijait-
sevat kaikki Jätkäsaaren suojeltavat ra-
kennukset. Myös satamalaiturit ja Jät-
käsaarenlaiturin viimeinen satamanostu-
ri säilytetään.

Kaavaehdotus osoittaa rakennusoike-
utta asumiselle yhteensä 248 620 k-m², 
liiketiloille 18 190 k-m², toimistotiloille 
36 650 k-m², hotellikäyttöön 63 411 k-m² 
ja julkisille rakennuksille 52 300 k-m². 
Aluetehokkuus on e = 1,27 ja keskimää-
räinen korttelitehokkuus e = 2,5. Koko-
naiskerrosala on 419 171 k-m².

Asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen valmistelun vaiheet
Kaavoitustyö on käynnistetty Helsingin 
kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on 
järjestetty liitteenä olevan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Ase-
makaava- ja asemakaavan muutosluon-
nos ja selostusluonnos olivat nähtävä 
keväällä 2007, jolloin järjestettiin myös 
luonnosta koskeva yleisötilaisuus. Osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta ja en-
simmäisestä kaavaluonnoksesta esitet-
tiin 34 mielipidettä. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväk-
syi Jätkäsaaren aloitusalueen asemakaava- 
ja asemakaavan muutosluonnoksen laadit-
tavan ehdotuksen pohjaksi 12.4.2007.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti, 
että Jätkäsaaren joukkoliikennejärjestel-
män suunnittelua jatketaan listatekstissä 
esitetyn raitioliikennevaihtoehdon 2 poh-
jalta. Lisäksi kaupunkisuunnittelulauta-
kunta päätti hyväksyä Mechelininkadun 
julkisen ulkotilan ympäristösuunnitelman 
Itämerenkadun ja Jätkäsaarenlaiturin vä-
lillä jatkosuunnittelun pohjaksi. 

Erityisesti Jätkäsaaren pohjoisosaan 
tulevan uuden hotellitontin vuoksi val-
misteilla oleva asemakaava asetettiin 
uudelleen nähtäville ja asiasta pidettiin 
myös uusi yleisötilaisuus. Kirjallisia mie-
lipiteitä saatiin yhteensä 20 kpl.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päät-
ti 20.12.2007 palauttaa Jätkäsaarenkalli-
on ja Hietasaaren asemakaava- ja asema-

1 Tiivistelmä
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kaavan muutosehdotuksen (nro 11750) 
uudelleen valmisteltavaksi siten, että rai-
tiovaunuliikenne sijoitetaan koko alueel-
la omalle kaistalleen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päät-
ti 7.2.2008 lähettää Jätkäsaarenkallion 
ja Hietasaaren asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen (nro 11770) 
kaupun gin hallitukselle puoltaen sen hy-
väksymistä.

Asemakaavan muutosehdotus oli jul-
kisesti nähtävillä 25.4–26.5.2008. Ehdo-
tuksesta antoivat lausuntonsa kiinteis-
tölautakunta, yleisten töiden lautakunta, 
satamalautakunta, ympäristölautakun-
ta, pelastuslautakunta, liikuntalautakun-
ta, talous- ja suunnittelukeskus, Helsingin 
Energia ja Helen Sähköverkko Oy, Helsin-

gin Vesi, opetusvirasto, sosiaalivirasto, 
kaupunginmuseon johtokunta sekä Uu-
denmaan ympäristökeskus. Asemakaa-
vaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 
11.12.2008 lähettää 7.2.2008 päivätyn ja 
11.12.2008 muutetun asemakaavan muu-
tosehdotuksen (nro 11770) kaupunginhal-
litukselle puoltaen sen hyväksymistä.

Asemakaavan muutosehdotus oli uu-
destaan julkisesti nähtävillä 9.1–9.2.2009. 
Lausuntonsa antoivat kiinteistövirasto, 
talous- ja suunnittelukeskus, rakennus-
virasto, Helsingin Satama, Helsingin ym-
päristökeskus, Helsingin Vesi, Helsingin 
Energia, sosiaalivirasto, pelastuslaitos ja 
liikuntalautakunta sekä Uudenmaan ym-
päristökeskus.  Asemakaavaehdotukses-

ta ei jätetty muistutuksia. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto  muutti 

23.3.2009 asemakaavan muutosehdo-
tusta.

Kaupunginhallitus muutti 25.5.2009 
asemakaavan muutosehdotusta.

Asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen toteutus

Tavarasatamatoiminnot siirtyivät Vuo-
saareen 28.11.2008. Toteutus käynniste-
tään heti tavarasatamatoimintojen siir-
ryttyä. Kaavan toteuttamisen on arvioitu 
kestävän noin kahdeksan vuotta ja pää-
osa yleisistä ja korttelialueista on raken-
nettu 2016 mennessä. Rakentaminen 
aloitetaan pohjoisimmista kortteleista.

Asemakaava-alueen rajaus. Ilmakuva: Kaupunkimittausosasto
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2 Lähtökohdat
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Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet
Asemakaavan muutosta koskevat seu-
raavat, valtakunnalliset alueidenkäyttö-
tavoitteet:

Uusia huomattavia asuin-, työpaikka- • 
tai palvelutoimintojen alueita ei sijoi-
teta irralleen olemassa olevasta yh-
dyskuntarakenteesta.
Riittävien alueiden varaaminen jalan-• 
kulun ja pyöräilyn verkostoja varten 
sekä verkostojen jatkuvuuden edis-
täminen.
Riittävän suuren etäisyyden jättämi-• 
nen haitallisia terveysvaikutuksia tai 
onnettomuusriskejä aiheuttavien toi-
mintojen ja vaikutuksille herkkien toi-
mintojen välille.
Alueen maa- ja kallioperän soveltu-• 
vuus suunniteltuun käyttöön. 
Pilaantuneen maa-alueen puhdistus-• 
tarpeen selvittäminen ennen ryhtymis-
tä kaavan toteuttamistoimiin.
Melusta aiheutuvan haitan eh-• 
käiseminen ja jo olemassa olevien 
haittojen vähentäminen.
Riittävän meluntorjunnan varmis-• 
taminen, kun uusia asuinalueita tai 

muita melulle herkkiä toimintoja sijoi-
tetaan melualueille.
Olemassa olevien valtakunnallises-• 
ti merkittävien ratojen, maanteiden 
ja vesiväylien jatkuvuuden ja ke-hit-
tämismahdollisuuksien turvaaminen 
sekä valtakunnallisesti merkittävien 
satamien kehittämismahdollisuuksi-
en turvaaminen.
Vapaa-ajan alueita yhdistävän viher-• 
alueverkoston jatkuvuuden turvaa-
minen ja yhtenäisen kokonaisuuden 
muodostaminen vapaa-ajan alueista.

Helsingin seudun erityiskysymykset:

Yhdyskuntarakenteessa varaudutaan • 
raideliikenteen laajentumiseen ja te-
hokkuuden parantamiseen sijoitta-
malla riittävästi asuntotuotantoa ja 
työpaikkarakentamista niiden vaiku-
tusalueelle.

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa 
valtakunnallisten alueiden käyttötavoit-
teiden kanssa.
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Maakuntakaava
8.11.2006 vahvistetussa Uudenmaan 
maakuntakaavassa suunnittelualue on 
taajama-aluetta. 

Yleiskaava 
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupun-
ginvaltuusto 26.11.2003, tullut kaava-alu-
eella voimaan 23.12.2004) alue on asuin- 
ja työpaikka-aluetta. Yleiskaavassa Jät-
käsaari on rajattu suunnittelualueeksi, jos-
sa maankäyttömuotojen ja niiden välisten 
suhteiden sijainti ja rajaukset ratkaistaan 
yksityiskohtaisella kaavoituksella.

Jätkäsaaren alueelle on laadittu 
osayleiskaava, jonka kaupunginvaltuus-
to hyväksyi 21.6.2006. Osayleiskaavassa 
kaava-alue on pääosin kerrostalovaltais-
ta sekoittunutta kaupunkirakennetta pal-
veluineen ja työpaikkoineen. Keskellä on 
suuri puisto. Matkustajasataman toimin-
taa jatketaan Jätkäsaaren ja Hernesaaren 
ranta-alueilla. Osayleiskaava sai lainvoi-
man 18.8.2006.

Jätkäsaari Uudenmaan maakuntakaavassa.

Jätkäsaari Helsingin yleiskaavassa 2002. Vier. sivu: Jätkäsaaren osayleiskaava



11



12

Asemakaavat
Alueella on osittain voimassa 12.12.1979 
vahvistettu asemakaavan muutos nro 
8043. Siinä alue on satama-aluetta ja sa-
tamatoimintaa palvelevien varastoraken-
nusten korttelialuetta. 

Alueella on lisäksi osittain voimas-
sa 27.1.1981 vahvistettu asemakaavan 
muutos nro 8337, 16.1.1991 vahvis-
tettu asemakaavan muutos nro 9590, 
7.6.1993 vahvistettu asemakaava ja 
asemakaavan muutos nro 10030, se-
kä 12.3.1997 vahvistettu asemakaavan 
muutos nro 10451 ja 13.

10.2004 vahvistettu asemakaavan 
muutos nro 11030.

Mechelininkadun katu- ja liikennealu-
eella on voimassa 4.9.1992 vahvistettu 
asemakaava ja asemakaavan muutos nro 
9771 sekä osittain myös 6.10.1999 vahvis-
tettu asemakaavan muutos nro 10748.

Vanhin alueella voimassa oleva ase-
makaava nro 117 on vuodelta 1916 kos-
kien Ruoholahdenrannan katualuetta. 

Hietalahdenrannan katualueella on 
voimassa 21.2.1997 vahvistettu asema-
kaavan muutos nro 10295.

Satama-alueen raideliikennettä kos-

kee 30.8.1968 vahvistettu asemakaava 
ja asemakaavan muutos nro 6000.  

Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys 
on hyväksytty 7.6.2000.

Kiinteistörekisteri 
Alue on merkitty Helsingin kaupungin yl-
läpitämään kiinteistörekisteriin.

Alueella voimassa olevat asemakaavat



13

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 
päätökset
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 
12.4.2007 hyväksyä 29.3.2007 päivätyn 
Jätkäsaaren aloitusalueen asemakaava- 
ja asemakaavan muutosluonnoksen laa-
dittavan ehdotuksen pohjaksi.

Lisäksi lautakunta päätti yksimielises-
ti antaa seuraavat jatkosuunnittelua kos-
kevat ohjeet:

Asemakaavaa laadittaessa tulee huo-• 
mioida uudet pysäköinnin laskenta-
ohjeet. Pysäköintiratkaisujen tulee ol-
la tasapuoliset ja toimivat. Pysäköin-
ti tulee mahdollisimman suuressa 
määrin sijoittaa rakennusten ja tont-
tien alle.
Asemakaavamerkintöihin lisätään, et-• 
tä valtaosa katoista pitää olla muita 
kuin tasakattoja.
Selvitetään energiasäästörakentamis-• 
ta alueella.
Selvitetään alueella olevan vanhan • 
puhelinkioskin suojelutarve.
Sisääntuloportin tornitalojen arkki-• 
tehtuurin tulee sopeutua kantakau-
pungin ilmeeseen. 
Rakennusten arkkitehtuurista laadi-• 
taan jatkosuunnitteluohjeet.
Tutkitaan autoilun ja pyöräilyn sijoit-• 
tamista samalle väylälle.

Lisäksi lautakunta esittää, että virasto 
selvittää voidaanko autopaikkojen raken-
tamiskustannukset kohdistaa käyttäjille.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 
7.6.2007, että Jätkäsaaren joukkoliiken-
nejärjestelmän suunnittelua jatketaan lis-
tatekstissä esitetyn raitioliikennevaihto-
ehdon 2 pohjalta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päät-
ti 20.9.2007 hyväksyä Mechelininka-
dun eteläpään julkisen ulkotilan ympä-
ristösuunnitelman Itämerenkadun ja Jät-
käsaarenlaiturin välillä jatkosuunnittelun 
pohjaksi. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päät-
ti 20.12.2007 hyväksyä Mechelininka-
dun eteläpään liikennejärjestelyt (piir. nro 

5628-3).
Kaupunkisuunnittelulautakunta päät-

ti 20.12.2007 palauttaa asemakaava- ja 
asemakaavan muutosehdotuksen (nro 
11750) uudelleen valmisteltavaksi siten, 
että raitiovaunuliikenne sijoitetaan koko 
alueella omalle kaistalleen. 

Pohjakartta 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston 
kaupunkimittausosasto on laatinut poh-
jakartan, joka on tarkistettu 29.5.2007.

Maanomistus
Helsingin kaupunki omistaa asemakaa-
va-alueen maan.

Asemakaava-alueen rajaus
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Alueen 
yleiskuvaus
Jätkäsaaressa sijait-
sevalla kaava-alu-
eella on tähän saak-
ka toiminut pääosa 
Helsingin tavarasa-
tamasta, joka on 
siirtynyt Vuosaareen 
24.11.2008. Alueel-
la jatkaa toimintaan-
sa toinen matkusta-
jasatama. Valtaosa alueesta on tavarasa-
tamaan kuulunutta asfalttipintaista kent-
tää, jolla on varastoitu kontteja suorakul-
maisissa riveissä. Tavarasataman raken-
nusten purkutyöt on aloitettu.

Asemakaava-alueen pinta-ala on 37,6 
hehtaaria, josta maa-aluetta 33,7 hehtaa-
ria ja vesialuetta 3,9 hehtaaria. Mecheli-
ninkadun katualueen osuus kokonaisa-
lasta on 3,8 hehtaaria.

Asemakaava-alue rajautuu pohjoi-
sessa Ruoholahden asuinkortteleihin ja 
Mechelininkadun ja Hietalahden rannan 
kautta Hietalahteen. Ruoholahden asuin-
korttelit ovat kaupunkikuvallisesti valmis-
ta ympäristöä. Mechelininkatu on tällä 
hetkellä hahmotonta liikenneympäristöä, 
jonka kautta rakenteellinen ja toiminnal-
linen yhteys vanhaan Ruoholahteen sekä 
Hietalahden torin ja satama-altaan muo-

dostamaan julkiseen tilaan jää heikoksi. 

Alueen historia ja rakennettu 
ympäristö
Koko Jätkäsaaren alue on alkujaan koos-
tunut kolmesta saaresta, jotka olivat Jät-
käsaari, Hietasaari ja Saukko. Hietasaari 
ja Jätkäsaari sijaitsivat asemakaava-alu-
een kohdalla.

Jätkäsaaren satama 60–70-lukujen taitteessa. Kuva: Kaupunginmuseo

Ilmakuva etelästä. Kuva: kaupunkimittausosasto
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1900-luvun alussa Jätkäsaaresta kaa-
vailtiin huvilayhdyskuntaa. Helsingin kan-
takaupunkia kiertävä rautatie rakennet-
tiin Katajanokan satamaan 1890-luvulla. 
Radan rakentamisen jälkeen Hietalahden 
pohjukassa ollutta satamaa laajennettiin 
1913 alkaen Jätkäsaareen ja liikennöinti 
rautatietä pitkin alkoi 1916. Saarten kal-
liot louhittiin tasaisiksi ja saaret yhdistet-
tiin toisiinsa täytemaalla. Täytöt ulottu-
vat nykyään enimmillään yli kilometrin 
päähän luonnollisesta rantaviivasta. Ny-
kyisen Jätkäsaaren maaperä on pääosin 
täytemaata.

Rantaviivan muutoksia.  

Kaavio: Kiinteistöviraston Geotekninen osasto

Oikealla: Jätkäsaaren ja Hietasaaren välinen vesialue ennen alueen täyttämistä.

Alla: Jätkäsaari vapaa-ajankäytössä 1900-luvun alussa. 

Kuvat: Kaupunginmuseo
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Jätkäsaaren vanhimmat rakennuk-
set sijaitsevat asemakaava-alueel-
la. Rakennukset on rakennettu use-
amman vuosikymmenen aikana. En-
simmäisinä vuosikymmeninä satama 
koostui pääosin puisista yksikerrok-
sisista varastorakennuksista. 1920- 
ja 1930-luvulla rakennettiin itärannal-
le Lars Sonckin suunnittelemat tiiliset 
makasiinit (L2 ja L3), jotka ovat vie-
läkin rantajulkisivua komistamassa. 
Makasiinien pohjoispuolelta on puret-
tu varastorakennus L1. 

1930-luvun alussa rakennettiin Lai-
vapojanaukiolla sijaitseva punatiilinen 
sataman hallintorakennus. Aukiolla on 
lisäksi samalta ajalta betoninen puhe-
linkoppi, joka on nykyasussaan vih-
reäksi maalattu. Jätkäsaaren itäran-
nan punatiilisten rakennusten ryhmää 
täydentää vuonna 1937 rakennettu 
ja 1955 laajennettu ns. Huutokontto-
ri. Ennen sataman siirtymistä Vuosaa-
reen rakennus toimi sataman huolto-
rakennuksena. 

Sonckin makasiinit L2 (oikealla) ja L3 (vasemmalla). L3:n edessä asemakaava-alueen ainoa nosturi.

Sataman huoltorakennus eli Huutokonttori oikealla. Vanhempi, kaksikerroksinen osa edessä ja takana kolmikerroksinen laajennusosa. Vasemmalla Sonckin makasiinit.

Laivapojanaukion vanha hallintorakennus ja betoninen puhelinkoppi.
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Jätkäsaaren laivalaiturin rakentaminen 
aloitettiin 1920-luvun alussa. Laituri on 
noin 600 m pitkä hirsiarkku, joka on täy-
tetty kivillä. Laituri kunnostettiin 1975–
1994 ja tuettiin L2- ja L3-rakennusten alle 
ulottuvilla maa- ja kallioankkureilla. Silli-
laituri Jätkäsaaren kannakselta kaakkoon 
on laadukkaasti rakennettua ja peruskor-
jauksen jälkeen hyvässä kunnossa. Ran-
tareittiä elävöittävät v. 2000 toteutetut 
peilipallo-taideteokset. 

Nostureita Jätkäsaaressa oli kuusi-
kymmenluvulla enimmillään yli kuusi-
kymmentä. Asemakaava-alueella on jäl-
jellä enää yksi nosturi, joka liittyy L3-ma-
kasiiniin. 

Jätkäsaaren talletusvarasto (LV, va-
paavarasto) eli Bunkkeri on alueen suurin 
rakennus. Se valmistui 1972 ja on brut-
toalaltaan yli 40 000 neliötä. Se oli aktiivi-
sessa käytössä talletusvarastona aina sii-
hen asti, kun Suomi liittyi Euroopan unio-
niin. Nykyään rakennus on vajaakäytös-
sä. Kellarikerrokseen on rakennettu väli-
aikainen rakennusviraston varikko.  

Näkymä Sillilaiturilta kohti Mechelininkadun risteysaluetta.

Yksi peilipallo taiteilijoiden Pasi Karjula ja Marko Vuokola taideteoksesta ”Olo nro 22” Hietalahdenrannassa.

Sataman talletusvarasto ”bunkkeri”. Kuva: Kaupunkimittausosasto.
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Ilmakuva: Kaupunkimittausosasto

Tavarasataman junaliikenne lisäsi Mechelininkadun ruuhkia.
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Alueella on lisäksi useita tavarasataman 
käytössä olevia rakennuksia, jotka pure-
taan tavarasataman poistuttua alueelta. 
Tavarasataman alue on nykytilanteessa 
kokonaisuudessaan aidattu. Tavaraliiken-
ne siirtyi konttitekniikkaan 1970-luvulla. 
Konttilaivojen laiturit rakennettiin yhä 
kauemmaksi Hietalahdesta. 1990-luvun 
puolivälissä Jätkäsaaressa käynnistettiin 
matkustajaliikenne pääasiassa Helsingin 
ja Tallinnan välillä.

Asemakaava-alueen halkaisee leveim-
millään yhdeksän kiskoparia. Satamarai-
de kulkee myös asemakaava-alueen itä-
rannalla, huutokonttorin itäpuolella ja 
jatkuu alueelta pohjoiseen Tullaajanku-
jan suuntaisesti, ylittäen Mechelininka-
dun samassa tasossa muun liikenteen 
kanssa. Rata jatkuu alueelta pohjoiseen 

kohti keskustaa, muodostaen kaupun-
kirakenteeseen kuilumaisen kulkuyhtey-
den. Tavarasatama käytti junarataa sata-
ma-alueella. Tämä pahensi Mechelinin-
kadun ruuhkia junan peruuttaessa rai-
teelta toiselle Mechelininkadun risteys-
alueen kautta. Ruuhkia samassa riste-
yksessä on aiheuttanut myös tavarasa-
taman rekkaliikenne. Mechelininkatu on 
kaava-alueen osalla jäsentymätön, auto-
kaistat mutkittelevat satamaradan vuok-
si. Viheralueita kadun molemmin puolin 
leimaa väliaikaisuuden tuntu. Mecheli-
ninkadun risteyksessä on junarataan liit-
tyvä ohjainkoppi. 

Mechelininkatu väistelee kaava-alueella rautatiekiskoja. 

Ortokuva: kaupunkimittausosasto
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Palvelut
Tavarasatama on ollut pääosin ulkopuoli-
silta suljettu alue, eikä siellä ole juurikaan 
palveluita. Huutokonttorissa toimi sata-
maväen lounasravintola. 

Lähiseudun merkittävimmät julkiset 
ja kaupalliset palvelut ovat Ruoholahden 
metroaseman ympäristössä. Ruoholah-
dessa on yksityinen kansainvälinen kou-
lu ja kaksi yleistä koulua, joista toinen si-
jaitsee väliaikaisissa tiloissa Kuntotaloksi 
kutsutussa rakennuksessa. Kuntotalossa 
on myös väliaikaisia liikuntapalveluja, esi-
merkiksi pieni uimahalli.

Lähimmät päiväkodit sijaitsevat Ruo-
holahdessa. Laivapojankadun reunassa 
on väliaikainen koirapuisto.

Määräaikaisella luvalla toimiva miehit-
tämätön polttoaineen jakeluasema sijoit-
tuu tavarasataman aidan ja Laivapojan-
kadun väliin.

Ylhäällä: Sataman ruokala Huutokonttorin kolmannessa kerroksessa.

Oikealla: ylhäällä: Sataman huoltorakennus eli Huutokonttori

Alhaalla: Tällä hetkellä Jätkäsaaren lähimmät palvelut sijoittuvat 

Ruoholahden puolelle. Kuva: Kaupunkimittausosasto, Helsinki
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Liikenne
Jätkäsaari liittyy ympäröivään katuverk-
koon Mechelininkadun kautta. Tullaajan-
kujalta on yhteys sekä tavara- että mat-
kustajasatamaan ja Laivapojankadulta 
Saukonpaateen sekä tavarasatamaan. 
Laivapojankadulta on yhteys myös Ruo-
holahteen Selkämerenkadun kautta. Hel-
singin rautatieasemalta tuleva ratayhte-
ys haarautuu Ruoholahdenrannassa Jät-

käsaaren satamaan ja telakalle Munkki-
saareen. Ylittäessään Mechelininkatua 
tavarasataman junaliikenne on ruuhkaut-
tanut osaltaan kadun ajoneuvoliikennet-
tä. Rautatiekuljetukset ovat tavarasata-
man muuton myötä loppuneet. 

Jätkäsaaren ajoneuvoliikenteestä suu-
ri osa on ollut raskasta liikennettä. Sata-
man lisäksi alueelle ovat tuoneet ras-
kasta liikennettä Saukonpaadessa sijait-

sevat yritykset. Laivapojankadun liiken-
teestä yli 50 % ja Tullaajankujan liiken-
teestä noin 15 % on ollut kuorma- ja rek-
ka-autoja. 

Länsiterminaalin kautta kulkee noin 
kolme miljoonaa matkustajaa vuodessa. 
Helsingin Satama on selvittänyt Länsisa-
taman matkustajien kulkutapaa. Selvityk-
sen mukaan tilausbussi oli yleisin kaikista 
käytetyistä kulkutavoista. Satamaan tul-

Nykyiset liikennevirrat, autoja arkipäivänä.
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lessa sitä käytti lähes 40 % matkustajista 
ja satamasta pois lähdettäessä yli neljän-
nes kaikista vastaajista. Kulkutapatutki-
mukseen osallistuneista 14 % ilmoitti tul-
leensa omalla autolla ja 12 % aikoi lähteä 
satamasta ajaen. Pääkaupunkiseudulta 
tulevista 41 % käytti bussia numero 15. 

Alueen kevyen liikenteen väylät ovat 
Laivapojankadulla jatkuen kadulta poh-
joiseen kohti Ruoholahtea. Matkustaja-
satamaan johtaa kevyen liikenteen yh-
teys Mechelininkadulta alueen itärantaa 
pitkin. Sataman alueelle ulkopuolisilla ei 
ole pääsyä. 

Pysäköinti
Asemakaava-alueen pohjoisreunassa 
Laivapojankadun suuntaisesti on Ruo-
holahden asukkaiden pysäköintialue. 
Autopaikkoja alueella on yhteensä noin 
220. Laivapojankadulla on lyhytaikaista 
vieraspysäköintiä.  Sonckin makasiini-
en pohjoispuolella on matkustajatermi-
naalin pysäköintialue. Autopaikkoja tällä 
laivamatkustajia palvelevalla alueella on 
noin 300.

Julkinen liikenne
Matkustajasatamaa palvelee tällä hetkel-
lä bussilinjat 15 ja 15A. Raitiolinja 6 lii-
kennöi asemakaava-alueen itäreunas-

Ylin kuva: Tavarasatama toi alueelle raskasta 

liikennettä. 

Toinen kuva ylhältä: Kaava-alueen luoteisrajalla on 

pysäköintialue. 

Kolmas kuva ylhältä: Sonckin makasiinien 

pohjoispuoleinen pysäköintialue.

Alin kuva: Bussilinja 15A kulkee Ruoholahden 

metroasemalta Jätkäsaareen.
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sa Ruoholahdenrantaan. Raitiolinja 8:n 
päätepysäkki on Ruoholahdessa Itäme-
renkadun päässä. Lyhimmillään kävely-
matka asemakaava-alueelta Ruoholah-
den metroasemalle on tällä hetkellä noin 
700 metriä.

Luonnonympäristö
Alueen luonnonympäristö on alkujaan 
koostunut erillisistä saarista: Jätkäsaa-
ri, Hietasaari ja Saukko. Saarten kalliot 
on louhittu tasaiseksi ja välillä oleva me-
rialue sekä saarien eteläpuoli on täytet-
ty vähitellen sataman rakentamisen myö-
tä. Luonnonympäristöstä ei ole näin ollen 
enää mitään näkyvissä. Puita alueella on 
vain muutamia.

Luonnontilaiskartta, nykyiset rakennukset ja rantaviiva 

sekä asemakaava-alue. 

Asemakaava-alue sataman asfalttikenttänä. Ilmakuva: Kaupunkimittausosasto
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Suojelukohteet
Jätkäsaaren olemassa oleva rakennus-
kanta koostuu pääosin satamaa palvele-
vista 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuista 
halleista ja varastorakennuksista. Näistä 
suurin osa puretaan rakentamisen ede-
tessä. 

Lars Sonckin vuosina 1935 ja 1923 
suunnittelemat rakennukset L2 (Hietasaa-
renkuja 4) ja L3 (Hietasaarenkuja 6) sekä 
Laivapojanaukiolla sijaitseva Lars Sonckin 
vuonna 1929 suunnittelema sataman hal-
lintorakennus on jo suojeltu nykyisissä 
asemakaavoissa rakennustaiteellisesti ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaina. 

Kaupunginmuseon kirjeen mukaan 
suojeltava rakennus on myös Huutokont-
tori (1937, arkkitehti Gunnar Taucher, laa-
jennusosa 1955, A. Hytönen & R.-V. Luuk-
konen, Hietasaarenkuja 1), jossa nykyisin 
on pääasiassa sataman sosiaalitiloja. 

Makasiini L2.

Makasiini L3, taustalla L2.

Huutokonttorin vanha osa vuodelta 1937.
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Lisäksi Sonckin hallintorakennuksen 
edessä oleva betoninen 1930-luvulta pe-
räisin oleva puhelinkioski on kaupungin-
museon mukaan suojeltava.

Suojelukohteiden lisäksi Tarmonku-
jalla sijaitseva, bruttoalaltaan yli 40 000 
m² suuruinen talletusvarasto, Bunkkeri 
(1970, arkkitehti Luukkonen) on alueen 
selvä maamerkki ja soveltuva rakennus 
uudiskäyttöön. Lisäksi asemakaava-alu-
een itärannan laiturirakenteet jätetään 
paikoilleen muistumaksi satamatoimin-
nasta.

Laivapojanaukion 

betoninen 

puhelinkoppi on 

1920–1930-luvulta.

Bunkkeri.

Sataman vanha hallintorakennus.
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Yhdyskuntatekninen huolto
Alueella on nykyisiä toimintoja palvelevat 
yhdyskuntateknisen huollon verkostot. 
Satamalaitureita on rakennettu 1920-lu-
vulta lähtien ja osa niistä on jätetty täy-
temaiden alle.

Keskeiset ympäristötekijät

Maaperän ja merialueiden rakennettavuus

Alueen rakennettavuus on perustami-
sen kannalta vaihteleva. Vanhojen saari-
en kohdalla luonnonmaakerrokset ja lou-
hittu kalliopohja ovat lähellä maanpin-
taa ja rakennettavuus hyvä. Näillä alu-
eilla maan- tai kallionvarainen perusta-
minen on yleensä mahdollista. Suurel-
ta osin joudutaan kuitenkin käyttämään 
paalutusta, sillä alue on täytemaata, jo-
ta ei ole rakennettu rakennuspohjaksi. 
Paalutus voidaan toteuttaa pääasiassa 
lyöntipaalutuksena. Täytteessä on jonkin 
verran louhetta, mutta kaava-alueella ei 
ole sellaisia laajoja louhepenkereitä ku-
ten Jätkäsaaren eteläosissa. Alkuperäis-
ten Jätkä- ja Hietasaarten väliseltä alueel-
ta ei ole poistettu hienorakeisia maaker-
roksia ennen täytteen rakentamista. Jät-
käsaarenkallion alueella on laajempi kal-
lioalue, johon voidaan sijoittaa hallimaisia 
kalliotiloja. Mikäli kalliotiloja ei rakenneta, 
voidaan tällä alueella rakentaa myös kal-
liokaivantoja.

Entisten saarien rantaviiva

Louhepenger

Savialue, täytteen alla savea

Savialue, savi kaivettu pois

Hiekkaa ja moreenia

Maaperän haitta-ainetutkimukset ja yleispiirteinen 

arvio metalleilla pilaantuneesta pintamaakerroksesta.



27

Pilantuneet maakerrokset talletusvaraston eli bunkkerin edessä, 

leikkaus: “entinen kaatopaikka”.

Jätkäsaarenlaiturin pilantuneet maakerrokset, leikkaus: “ranta 1” .

Leikkauskuvien sijaintikaavio.

Pilantuneet maakerrokset leikkaus “saaren reuna 2”.

Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus 
ja tutkimukset

Maankäytön muutoksiin liittyvä raken-
nustoiminta aikaisemmin muussa käy-
tössä olleilla alueilla on lisääntynyt huo-
mattavasti parinkymmenen viimeisen 
vuoden aikana. Tällaisilla alueilla on maa-
perässä yleisesti erilaisia haitta-aineita ja 
maa-alueita pidetään pilaantuneina. Pi-
laantuminen aiheuttaa tutkimustarpeen, 
jotta suunnittelu, kunnostaminen, lupa-
käsittely ja taloussuunnittelu voidaan 
hoitaa riittävällä tarkkuudella. 

Maaperän pilaantuneisuutta on alu-
eella tutkittu noin 210 tutkimuspisteestä, 
jotka kattavat koko asemakaava-alueen. 
Maanäytteistä on tutkittu mm. metalli-
en, öljy-yhdisteiden ja PAH-yhdisteiden 
esiintymistä. Näytteenotolla on pyritty ra-
jaamaan pilaantuneisuus myös syvyys-
suunnassa. Näytteenottoa syvistä täyt-
tökerroksista on vaikeuttanut maaperän 
märkyys yli 3 metrin syvyydessä ja kar-
kea täyttöaines. Pilaantuneisuudesta sy-
vyyssuunnassa on kuitenkin saatu mel-
ko hyvä yleiskuva. Kemiallisten haitta-ai-
neiden lisäksi on selvitetty paikoin mm. 
asbestin esiintymistä. Pilaantuneisuus-
tiedot tarkentuvat maaperän kun-nosta-
misen yhteydessä.

Maaperän pilaantuneisuus on epäta-
saisesti ja satunnaisesti esiintyvää sekä 
haitta-aineittain että alueellisesti. Alueel-
le on tuotu sekalaisia täyttöaineksia pit-
kän ajan kuluessa. Alueella on myös har-
joitettu toimintoja, joista voi aiheutua pai-
kallista maaperän pilaantumista. 

Pilaantuneimmaksi todetut alueet 
ovat entisten saarten rantoja ja saarten 
välisiä täyttöalueita. Yleisimmät haitta-ai-
neet ovat metalleja, kuten kuparia, lyijyä 
ja sinkkiä. Orgaanisia haitta-aineita, mm. 
öljyä ja PAH-yhdisteitä, on todettu esiin-
tyvän lähinnä pistemäisesti.

Merkittävin pilaantuneisuus esiintyy 
1–3 metrin syvyydessä täyttöalueilla. Yli 
3 metrin syvyydessä pilaantuneisuutta 
esiintyy muutamilla laaja-alaisesti pilaan-

Periaatepiirrokset pilaantuneista maa-alueista. 

Kuvat: SCC Viatec Oy, 2002
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tuneeksi todetuilla entisillä ranta-alueilla.
Jätkäsaaren alueella merkittävin pi-

laantunut alue on entinen 1940-luvul-
le asti käytössä ollut kaatopaikka, jonka 
pohjoisreunan arvioidaan mahdollises-
ti ulottuvan asemakaava-alueen etelä-
osaan kortteleihin 20810 ja 20814. Alu-
een maaperän on todettu pilaantuneen 
metalleilla ja orgaanisilla yhdisteillä use-
an metrin syvyyteen. Yhtenäisiä selkeäs-
ti pilaantuneita alueita on asemakaava-
alueella todettu myös Välimerenkadun 
itäpäässä ja Tyynenmerenkadun poh-
joispäässä sekä korttelin 20810 alueella. 
Asemakaava-alueen keskiosassa puis-
ton, Livornonkadun ja Jätkäsaarenkujan 
alueella on todettu suurehkoja metallipi-
toisuuksia. Poikkeuksellisen suuria me-
tallipitoisuuksia, sinkkiä noin 250 g/kg ja 
lyijyä noin 10 000 mg/kg on todettu tu-
levalla Länsisatamankadun katualueella 
puiston itäpuolella.

Pohjavettä on tutkittu havaintoput-
kista. Pohjavedessä on havaittavissa 
pintavesille, etenkin merivedelle tyypil-
lisiä alkuaineita ja niiden yhdisteitä ku-
ten kloridia, natriumia, rautaa ja man-
gaania talousvesinormit ylittäviä pitoi-
suuksia. Maaperän haitta-aineista poh-
javedessä on todettu talousveden laatu-
vaatimukset ylittäviä metallipitoisuuksia. 
Pohjavedessä todetut öljy- ja PAH -pitoi-
suudet ovat olleet hyvin pieniä. Perus-
selvitysten jälkeen on siirrytty pidempi-
aikaiseen pohjaveden ja huokoskaasun 
seurantaan kaatopaikalla ja sen reuna-
alueilla. Huokoskaasuputkista seura-
taan kaatopaikkakaasujen ja haihtuvi-

en orgaanisten yhdisteiden esiintymis-
tä. Huokoskaasussa on havaittu metaa-
nia ja kohonneita hiilidioksidipitoisuuk-
sia kesäaikaan. Suurimmat pitoisuudet 
esiintyvät kaatopaikka-alueella asema-
kaava-alueen ulkopuolella.

Maanpinnan ja rakentamisen korkeustasot

Alueen nykyinen maanpinnan korke-
usasema on pääosin +2,5…+4,1. Jät-
käsaarenlaiturin reunat ovat tasolla 
+2,5. Hietasaaren ja Jätkäsaaren alku-
peräisten saarien kohdalla maanpinta 
on pääosin yli +3,0 ja Jätkäsaaren koh-
dalla suurelta osin yli +3,5. Hietasaaren-
kujan kohdalla maanpinta on +3,0 tai 
korkeammalla. Laivapojankadun ja sa-
taman välissä on parin metrin korkuisia 
maavalleja, joilla vähennetään melun le-
viämistä asuinalueen suuntaan. Ratapi-
han eteläosassa maanpinta on alempa-
na kuin muulla alueella ja alimmillaan 
se on +2,1. Mechelininkadun ja Tullaa-
jankujan risteysalueella kadun pinta on 
noin +3,3 ja sen kaakkoispuolella kadun 
pinta on noin +2,2.

Asemakaava-alue rajautuu idäs-
sä Hietalahteen ja meriympäristöllä on 
merkitystä uudisrakentamisen korke-
usasemaan. Ruoholahden kortteleiden, 
Ruoholahden kanavan itäpään ja Tullaa-
jankujan sillan, säilytettävien rakennus-
ten ja matkustajasataman nykyiset kor-
keusasemat määräävät asemakaava-
alueen reunojen korkeusaseman näil-
lä puolilla. Asemakaava-alueen lounais- 
ja eteläpuolella korkeusasema voidaan 
suunnitella vapaammin, samoin kuin 
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mioon mahdollisuus meriveden korke-
aan tasoon. Uudisrakentaminen suun-
nitellaan siten, että meriveden pinta voi 
nousta tasolle +2,75 ilman että se aihe-
uttaa haittaa rakenteille, viihtyvyydelle 
tai terveydelle. 

Ympäristöhäiriöt

Päästöt ilmaan 

Länsisataman alueella on tehty vuon-
na 2008 jatkuvaa ilmanlaadun seurantaa 
YTV:n siirrettävällä mittausasemalla. Käy-
tettävissä ovat ilmanlaadun neljännes-
vuosikatsaukset talvikaudelta 2007/08 
sekä keväältä ja kesältä 2008. Tuloksis-
sa näkyy sataman vaikutus. Helsingis-
sä ilman rikkidioksidi on peräisin etenkin 
energiantuotannosta ja laivojen päästöis-
tä. Vaikka satamassa mitatut rikkidioksi-
dipitoisuudet ovat ajoittain olleet huo-
mattavasti suuremmat kuin kauempana 
päästölähteistä mitatut pitoisuudet, alit-
tivat ne kesällä, joka on vilkkain liiken-
nöintikausi, YTV:n mukaan selvästi ohje- 
ja raja-arvot. Katupölyongelmaa ei alueel-
la toistaiseksi ole. 

Alusliikenteen aiheuttamia kaasu- ja 
hajupäästöjä on tutkittu päästömittauk-
silla ja leviämismallinnuksilla. Selvityksis-
sä on otettu huomioon myös Jätkäsaaren 
uudet laivapaikat, Hernesaaren laivapai-
kat sekä risteilyalusten vierailujen lisään-
tyminen tulevaisuudessa. Alusten kaasu-
maiset päästöt, mm. typen ja rikin oksi-
dit, jäävät katu- ja kattotasoilla selkeästi 

Säilytettävät rakennukset, makasiinit L2 ja L3, Tullaajankujan silta ja Ruoholahden korttelit määräävät korkeusasemia asemakaava-alueen reunoilla.

alueen sisällä. Korkeusaseman suun-
nittelussa otetaan huomioon alueelli-
sen kuivatuksen järjestäminen, katujen 
ja raittien pituuskaltevuus, esteettömän 
liikkumisen järjestäminen, pelastusrei-
tit, pysäköintijärjestelyt kortteli- ja puis-
toalueilla ja tavoitteet topografialtaan 
vaihtelevan asuinympäristön muodos-
tamiseksi.

Helsingissä teoreettinen keskive-
si on tällä hetkellä -0,11 N43-korkeus-
järjestelmässä. Korkein havaittu veden-
korkeus on ollut +1,51 (9.1.2005, vas-
taa +1,40 N43) ja alin -0,92 (1904, vas-
taa -1,03 N43). Ympäristöoppaan nro 
52 mukaan keskimäärin yhden kerran 
seuraavan 200 vuoden aikana saavutet-
tava vedenkorkeus Helsingin edustalla 
on N60-korkeusjärjestelmässä +2,30. 
Kun otetaan huomioon, että oppaan 
laatimisen jälkeen on havaittu noin 0,2 
m aikaisempaa korkeampi meriveden-
pinnan taso, voidaan suosituskorkeute-
na pitää N60-järjestelmässä +2,50, jo-
ka on +2,45 N43-järjestelmässä. Lisäk-
si on otettava huomioon ulapan pituu-
desta ja rannan muodosta johtuva aal-
toiluvara, joka Hietalahden altaassa on 
minimiaaltoiluvara 0,3 m. Ylin merive-
denkorkeus asemakaava-alueella on siis 
+2,75 Helsingin kaupungin korkeusjär-
jestelmässä.

Asemakaava-alueella suunniteltu 
maanpinnan korkeustaso ylittää tason 
+2,75 lukuun ottamatta Jätkäsaaren-
laiturin laiturialuetta ja suojeltujen ma-
kasiinirakennusten itäpuolta. Tontin itä-
osan suunnittelussa on otettava huo-
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ohjearvotasojen alapuolelle. Myös häirit-
sevä hajuhaitta jää suositustasoa vähäi-
semmäksi.

Kaupunkisuunnitteluviraston teettä-
mässä Länsisataman laivojen pakokaa-
sujen hajumallinnuksessa on mallinnettu 
hajutilannetta vuonna 2030 käyttäen läh-
tötietoina mm. Helsingin sataman arvi-
oita tulevasta matkustajalaivaliikentees-
tä. Mallilaskelmissa on pyritty ottamaan 
huomioon ympäristölle hajuvaikutusten 
kannalta epäedullisimmat mahdolliset ti-
lanteet. Työssä on tarkasteltu sekä pitkä-
aikaisen että lyhytaikaisen hajun esiinty-
mistä.

Lyhytaikaisen hajun tarkasteluissa tun-
ti rekisteröityy hajutunniksi jo 30 sekun-
nin hajun perusteella. Hajumallinnuksen 
perusteella laivojen pakokaasujen haju-
jen esiintyminen painottuu Länsisataman 
koillispuolelle Munkkisaareen, itse sata-
ma-altaaseen sekä sen välittömään lä-
heisyyteen. Tunnistettavaa lyhytkestois-
ta hajua esiintyy noin 500 metrin säteel-
lä yli 3 % vuoden tunneista. Hajusuosi-
tuksen yläraja 9 % vuoden kokonaisajas-
ta ei mallinnuksessa ylity tunnistettavalle 
lyhytkestoiselle hajulle. Hajusuosituksen 
mukaan 3 % sovellettaisiin erittäin epä-
miellyttäviksi koetuille hajuille, kuten esi-
merkiksi puunjalostusteollisuuden haise-
ville rikkiyhdisteille ja 9 % esiintymisfrek-
venssiä sovellettaisiin miellyttävyydel-
tään vaihtelevammille hajuille. Asema-
kaavan muutosalueella selkeää tunnistet-
tavaa lyhytkestoista hajua esiintyisi 3-6 
% vuoden tunneista matkustajasatamaa 
lähimpien korttelien alueella. Mallinnuk-
sen avulla tutkittiin myös hajun esiinty-
mistä rakennusten julkisivujen eri osissa, 
mutta erot osoittautuivat merkityksettö-
män pieniksi.  

Hajun esiintyminen vaihtelee merkit-
tävästi kesän ja talven välillä. Hajun esiin-
tyminen on todennäköisempää kesällä. 
Talvella ei satamassa käy risteilyaluksia 
eikä pika-aluksia. Vaikka jaksojen tuu-
lensuuntajakaumassa ei ole suurta eroa, 
esiintyy talvella sekä kovia tuulia että tyy-
niä tilanteita enemmän kuin kesällä. 

Mallinnuksen perusteella selkeää tun-
nistettavaa laivojen pakokaasujen hajua 
esiintyy asemakaavan muutosalueella, 
mutta hajusta ei aiheutuisi kohtuutonta 
haittaa. Telakka-alueella käytetään mm. 
maaleja, joiden liuottimet aiheuttavat 
toisinaan lievää hajua Hietasaaren poh-
joisosassa. Maalihaju ei ylitä ohjearvoja. 

Myös tämän häiritsevän hajun haitta on 
vähäinen. Hajun esiintyminen tulee kui-
tenkin ottaa huomioon alueen jatkosuun-
nittelussa. 

Melu

Tällä hetkellä alueen melulähteitä ovat 
tavarasataman liikenne, toiminta ja aluk-
set, matkustajasataman liikenne ja aluk-
set sekä Hernesaaren helikopterikenttä. 
Päiväaikana ei ole varsinaisia meluongel-
mia nykyisillä asuinalueilla. Helikopterit 
aiheuttavat meluhaittaa teollisuus- ja sa-
tama-alueella, mutta kauempana sijait-
sevilla asuinalueilla meluhaitta on vähäi-
sempää. 

Kesäaikana laivapaikkojen tarve on 
suurin ja nykyistä asutusta lähinnä si-
jaitsevat Hietalahden laituripaikat ovat 
käytössä. Talviaikana apukoneita käyte-
tään eniten, koska energian tarve on sil-
loin suurinta. Apukoneen käytön on to-
dettu häiritsevän osaa ympäristön asuk-
kaista. Mikäli satamassa yöpyvä laiva ot-
taa energian sataman sähköverkosta, ei 
apukonetta tarvitse käyttää. Aluksen säh-
köliittymästä ei kuitenkaan ole olemassa 
vakioitua ratkaisua, vaan liittymisen ta-
pa on tällä hetkellä erilainen eri aluksil-
la. Meluhaittaa on tutkittu mittauksilla ja 
mallinnuksilla, joita kuvataan tarkemmin 
myöhemmin kohdassa suunnitelman 
vaikutukset.

Jätkäsaaren uusissa asuinkortteleissa 
ei tule suunnitella sataman lähistöllä me-
lun suuntaan avautuvia parvekkeita tai 
ulko-oleskelualueita. Suurimman melu-
haitan aiheuttaa kokoojakatujen ajoneu-
voliikenne ja se kohdistuu näiden katu-
jen vieressä sijaitseviin puistoihin ja ra-
kennusten alakerroksiin.
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Katuliikenteen melu päivällä. Kuva: Akukon Oy Katuliikenteen melu yöllä. Kuva: Akukon Oy

Kokonaismelu, satama ja liikenne. Kuva: Akukon Oy Kokonaismelu, satama ja liikenne yöllä. Kuva: Akukon Oy
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Tuulisuus

Jätkäsaaren osayleiskaavavaiheen mu-
kaiselle kaupunkirakennemallille tehtiin 
tuulisuuskartoitus sekä tuulen ja pakka-
sen yhteisvaikutuksen arviointi tuulitun-
nelikokeen, tuulitilaston ja lämpötilatilas-
ton avulla. Jätkäsaaren sijainti avomeren 
ympäröimänä useammasta suunnas-
ta tekee siitä Helsingin oloissa tuuli-sen 
alueen. Tutkimuksessa selvitettiin tuuli-
suus vaikutusta viihtyvyyteen katutasos-
sa, haitallisen kovien tai liikenneturvalli-
suuteen vaikuttavien tuulien esiintymis-
tä, tuulen ja pakkasen yhteisvaikutuksen 
(pakka-sen purevuus) vaikutusta viihty-
vyyteen ja paleltumisriskiin sekä lopuksi 
arvioitu suunnitteluratkaisujen vaikutusta 
ja suositeltu jatkokehityskohteita.

Katutason olosuhteiden lisäksi on sel-
vitetty talojen kattotason olosuhteita kol-
mesta talosta kattoterassien suunnitte-
lua varten. Kattotasolla yli 10 m/s puus-
katuulia esiintyy noin 100-kertainen mää-
rä katutasoon verrattuna.

Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren ase-
makaava-alueella tuulisuus on samanlai-
nen kuin Helsingin kantakaupungin alu-
eella nykyään, sen jälkeen kun osayleis-
kaava-alueen mukainen kaupunkiraken-

Tuulisuuskartoituksessa tutkittiin myös tuulen ja pakkasen yhteisvaikutuksia, jotka 

Jätkäsaaressa aiheuttavat ankaria olosuhteita.

Muunnoskertoimilla johdettu tuuliruusu 10 min keskituulille Jätkäsaaressa, 

korkeudessa z=22m  (vuodet 1992–2004).

Näkymä avomerelle, Jätkäsaaresta etelään kohti Pihlajasaarta.
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ne on valmistunut meren puolelle. Kes-
keneräisen alueen reunat ovat luonnolli-
sesti alttiimpia.

Tuulisuuskartoituksen perusteella ra-
kennuksilla ja umpikorttelirakenteella on 
selvä tuulelta suojaa antava vaikutus si-
ten, että jo meren rannan reunimmaisen 
korttelin sisäpihalla on huomattavasti pa-
remmat olosuhteet viihtyvyyden kannal-
ta kuin meren puolella. 

Nykyinen kaupunkirakenne suojaa 
aluetta pohjoisen, koillisen ja idän suun-
nan tuulilta. Hietalahden rannassa on 
kuitenkin tuulinen paikka Jätkäsaarenlai-

turin ja Tyynenmerenkadun alueella. Poh-
joisesta Mechelininkadulta ja rautatielin-
jaa pitkin tuuli puhaltaa risteysalueelle. 
Tuuliongelmia esiintyy yleisesti suurten 
erillisten rakennusten ympärillä ja pitkillä 
suorilla kaduilla, joiden varrella on tiiviis-
ti suuria rakennuksia. Katutilan ja raken-
nusten suunnittelussa vältetään sellaisia 
ratkaisuja, jotka lisäävät tuulen pyörtei-
syyttä.

Asemakaava-alue on tuulisuuden kan-
nalta samanlainen kuin nykyinen Ruoho-
lahden tai Hietalahden alue, mutta myö-
hemmin kaavoitettavilla ranta-alueilla 

olosuhteet ovat jonkin verran ankaram-
mat. Rantakaistaleen julkisivulla olosuh-
dekuormitus on likimain kolminkertainen 
suojan puolen julkisivuihin nähden. Jät-
käsaarenkallion ja Hietasaaren alueella ei 
edellytetä sään ankaruuden takia erikois-
rakenteita.

Tuulitunnelikokeen mittauspisteet asemakaava-alueella.  

Kuva: WSP Suunnittelukortes Oy

Keskituulen suhde referenssipisteen keskituuleen, maksimi, kaikki tuulensuunnat. 

Kuva: WSP Suunnittelukortes Oy

Pienoismalli tuulitunnelikokeessa. Kuva: WSP Suunnittelukortes Oy
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Asemakaavan havainnekuva.
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3 Tavoitteet

Kaupunkirakenne ja kaupunkikuva
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on 
muuttaa pääosin tavarasatamakäytössä 
ollut alue viihtyisäksi ja eläväksi osaksi 
Helsingin kantakaupunkia. Jätkäsaari on 
Helsingin yksi merkittävimmistä raken-
tamiskohteista 2010-luvulla. Tavoittee-
na on toiminnallisesti monipuolinen kau-
punginosa, jossa työ, asuminen, vapaa-
aika ja virkistys lomittuvat toisiinsa.

Kantakaupungin laajennus

Helsingissä on tavoitteena rakentaa luon-
teeltaan, kaupunkikuvaltaan ja tehokkuu-
deltaan selkeästi erilaisia alueita. Tämän 
asemakaavan tavoitteena on laajentaa 
merellistä kantakaupunkia Jätkäsaareen 
sekä toiminnallisesti että rakenteeltaan ja 
kaupunkikuvaltaan. Helsingin silhuetti on 
melko tasakorkea, ja tätä yleisperiaatetta 
kunnioitetaan. Jätkäsaaren kantakaupun-
kimaisen rakenteen ominaispiirteitä ovat 
tiiviit korttelit, maantasokerroksen liike-
tilat kokoojakatujen varsilla, rikas katto-
kerrosten maailma sekä sekoittuneet toi-
minnot. Lisäksi raitiovaunuliikenteeseen 
perustuva joukkoliikenneratkaisu koros-
taa alueen yhteyttä vanhaan kantakau-
punkiin.

Kerrostaloasumisen kehittäminen on 
yksi jatkosuunnittelun ja rakentamisen 
ohjauksen painopisteistä. Kaupunkiker-
rostaloja on tavoitteena kehittää asut-
tavuudeltaan ja ilmeeltään monipuoli-
semmiksi kuin viime aikoina rakennetut 
asuintalot keskimäärin ovat.

Alueelle sijoitetaan asumisen lisäk-
si toimintoja, jotka palvelevat koko kau-
punkia. Esimerkiksi kaupunginosapuis-
to ja suuri liikunnan ja nuorisokulttuu-
rin keskus tulevat palvelemaan muita-
kin kaupunginosia. Matkustajasatama 
tulee säilymään Jätkäsaaressa ja tavoit-
teena on parantaa sen toimintakykyä ja 
palveluita.
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Lapsiperheet ja vanhukset 
kantakaupungissa

Kantakaupunki on muuttumassa yhä 
enemmän yhden hengen talouksien alu-
eeksi. Valtaosa nykyisistä asunnoista on 
melko pieniä ja perheasuntojen tarjon-
ta niukkaa. Perheet muuttavatkin lapsilu-
vun kasvaessa jatkuvasti esikaupunkei-
hin ja naapurikuntiin. Eteläisen suurpii-
rin asukasluku on vähenevä, mikä joh-
tuu suurelta osin ruokakuntien koon pie-
nenemisestä ja yksin asuvien määrän li-
sääntymisestä. Kantakaupungin kotitalo-
uksien keskimääräinen henkilömäärä on 
nykyään 1,7 henkeä. 

Tämän asemakaavan tavoitteena on ra-
kentaa kaupunginosa, joka on houkuttele-

va lapsiperheille. Tavoitteena on lisätä per-
heasuntojen tarjontaa kantakaupungissa.

Liikenneturvallisuutta tarkastellaan ni-
menomaan lasten näkökulmasta. Lapsil-
le turvalliseksi, esteettömäksi ja viihtyi-
säksi suunniteltu kaupunki on hyvä asua 
ja toimia kaikkien ikä- ja liikkujaryhmien 
kannalta. 

Alueen suunnittelussa otetaan huo-
mioon myös se, että ikääntyneiden suh-
teellinen osuus väestöstä Helsingissä on 
2010-luvulla suurempi kuin koskaan ai-
emmin kaupungin historiassa. Alueelle 
varataan tilaa myös vanhusten palvelu-
asumiselle. Esteettömyyttä korostetaan 
ja tullaan toteuttamaan rakentamisen 
kaikilla osa-alueilla.

Muistumia tavarasatamasta

Jätkäsaaren omaleimaisuutta korosta-
vat muistumat tavarasatamatoiminnois-
ta, joita pyritään säästämään. Tavoittee-
na on säilyttää sataman jäljiltä jäämä 
”karheus” myös uuden alueen kaupun-
kikuvassa, esimerkiksi laiturit merkintöi-
neen on tavoitteena jättää näkyviin uu-
dessa ympäristössä. Jätkäsaarenrannan 
kymmenistä nostureista on jäljellä enää 
yksi. Avomeren läsnäolo kaikilla aisteil-
la koettuna luo Jätkäsaarelle oman, eri-
tyisen tunnelmansa. Pitkät näkymät me-
relle, esimerkiksi Kalevankatua pitkin, si-
tovat Jätkäsaaren olemassa olevaa kau-
punkirakennetta. Tavoitteena on, että tär-
keimmät näkymät säilytetään. 
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Kaavan alueella sijaitsevat kaikki Jät-
käsaaren suojeltavat rakennukset. Arvok-
kaimmat talot suojellaan ja käyttökelpoi-
set rakennukset säilytetään ja niille et-
sitään uusi käyttö. Asemakaava-alueel-
la on rakennuksia miltei kaikilta 1900-lu-
vun vuosikymmeniltä. Myös laituriraken-
teet merkintöineen ja viimeinen jäljelle 
jäänyt satamanosturi suojellaan asema-
kaavassa.

Kestävän kehityksen mukainen 
liikenneratkaisu 
Osana Jätkäsaaren suunnittelua on laa-
dittu selvitys liikkumisen ohjauksen so-
veltuvuudesta Jätkäsaaressa. Selvityk-
sen mukaan merkittävimpiä liikkumis-
palveluita ovat:

Joukkoliikenne• 
Kävely- ja pyöräily• 
Kimppakyydit• 
 Yhteiskäyttöauto• 
 Ostosten kotiinkuljetuspalvelut• 
 Taksipalvelut• 
 Auton pysäköintiratkaisut• 

Jätkäsaaren suunnittelussa tavoitteena 
on painottaa kaikkien edellä mainittujen 
liikkumismuotojen huomioimista alueen 
suunnittelussa ja rakentamisessa. Tavoit-
teena on jalankulkua ja pyöräilyä suosi-
vat suunnitteluratkaisut ja korkeatasoi-
nen joukkoliikenne pysäkkiratkaisuineen. 
Yhteiskäyttöauton toiminta ja Ruoholah-
den metron pyörien liityntäpysäköinti on 
otettava huomioon jatkosuunnittelussa. 
Tärkeitä aiheita ovat myös kevyen liiken-
teen ja joukkoliikenteen informaatiotar-
jonta sekä muut pysäkkipalvelut.

Alueella suositaan mahdollisuuksien 
mukaan vuoroittaispysäköintiä. Jätkäsaa-
reen keskeisesti sijoittuva, noin 900 auton 
kalliopysäköintilaitos palvelee sekä alueen 
asukas- että työmatkapysäköintiä. Tarvit-
tavaa kokonaispaikkamäärää voidaan vuo-
roittaiskäytössä pienentää ja autopaikko-
jen käyttö saadaan tehokkaaksi.

Ylhäällä: Vanha maalaus Jätkäsaaren satamasta.

Keskellä: Jätkäsaaren satama 1950-luvulla.

Kuvat: Kaupunginmuseo

Alhaalla: Selvitys liikkumisen ohjauksen 

soveltuvuudesta Jätkäsaaressa
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4 Asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen kuvaus

Yleisperustelu ja -kuvaus
Satamatoimintojen muutettua Vuosaa-
reen alkaa vuosia kestävä rakentaminen. 
Tasainen konttikenttä muutetaan eläväk-
si osaksi Helsingin kantakaupunkia. Alue 
on suunniteltu ennen kaikkea niille kau-
punkilaisille, jotka arvostavat tiivistä kau-
punkirakennetta, kävelymatkan päässä 
sijaitsevia palveluja ja toimivaa raitiovau-
nuilla hoidettua joukkoliikennettä. Tämän 
asemakaavan pohjalta rakennetaan noin 
40 % Jätkäsaaren osayleiskaava-alueen 
kokonaiskerrosalasta. 

Satamarata ja Jätkäsaaren ratapiha 
puretaan. Poistuvista satamatoiminnois-
ta muistuttavia rakennuksia säilytetään 
ja suojellaan. Ensimmäinen käynnisty-
vä, jo ennen asemakaavan voimaantuloa 
rakennusluvan saanut hanke, on nykyis-
ten varastorakennusten L2 ja L3 muutta-
minen hotelli- ja toimistorakennukseksi 
korttelissa 20803. Makasiinien vastapää-
tä sijaitsevan Huutokonttorin vanhem-
paan kaksikerroksiseen osaan on tulos-
sa Jätkäsaaren rakentamisen informaa-
tiokeskus. Rakennuksen kolmikerroksi-
nen laajennusosa taas peruskorjataan 
pelastuslaitoksen käyttöön ja siihen tu-
lee Jätkäsaaren pelastusasema. 

Alueen keskelle rakennetaan ensim-
mäinen rakennusvaihe kaarevalinjaises-
ta Hyväntoivonpuistosta, joka Jätkäsaa-
ren rakentamisen loppuvaiheessa ulot-
tuu merenrantaan asti. Hyväntoivonpuis-
ton ympärille muodostuu laaja autoton 
alue. Puiston kohdalla kevyen liikenteen 
sillat ylittävät Välimerenkadun ja Länsisa-
tamankadun ja muodostavat laajan alu-
een, jossa jalankulkijat ja pyöräilijät voi-
vat liikkua esteettömästi ja ilman risteä-
misiä tasossa ajoneuvoliikenteen kanssa. 
Alueen maastoa muotoillaan siten, että 
puistossa maanpinta on korkeimmillaan. 
Tonttikadut nousevat loivasti kokoojaka-
duilta puistoon päin.

Kaupunkimaiset, katulinjaan rakenne-
tut korttelit ovat tunnusomaisia Jätkäsaa-
relle. Alueen silhuetti säilytetään Helsin-

gin kantakaupungille tyypillisesti melko 
tasakorkuisena. Korkeimmat rakennuk-
set, kaksi hotellitornia, jotka ovat alueen 
korkeimmat rakennukset, toimivat si-
sääntuloportteina alueen koilliskulmas-
sa. Bunkkeri ja sen viereen rakennettava 
toimitilarakennus ovat asemakaava-alu-
een eteläosan korkeimpia rakennuksia ja 
suojaavat asuinaluetta sataman melulta. 
Asuinkorttelien ratkaisuja etsittiin muun 
muassa keväällä 2006 pidetyllä arkkiteh-
tuurikutsukilpailulla, jonka useampia eh-
dotuksia on käytetty kortteliratkaisujen 
pohjana.

Jätkäsaaren julkiset ulkotilat ovat pää-
asiassa tiiviin korttelirakenteen rajaamia 
katuja, raitteja ja aukioita. Katuverkko on 
hierarkkinen.

Alueelle rakennetaan peruskoulu, las-
tentalo, kolme pysyvää päiväkotia sekä 
kattavat kaupalliset palvelut kokoojaka-
tujen varsille. Bunkkeriin rakennetaan lii-
kunta- ja nuorisokulttuurin keskus. Alus-
tavissa hankesuunnitelmissa Bunkkeriin 
on esitetty myös kirjastoa.

Liiketilat sijoittuvat pääosin kokooja-
katujen eli Tyynenmerenkadun, Välime-
renkadun ja Länsisatamankadun katu-
tasoon. Suurempi liiketilakeskittymä on 
osoitettu kortteliin 20812 (KTY), joka pal-
velee myös matkustajasatamaa käyttäviä 
turisteja. 

Päivittäistavarakaupalle suurimmat 
volyymit tullaan osoittamaan heti kaava-
alueen länsipuolelle myöhemmin asema-
kaavoitettavaan keskuskortteliin. Kaava-
alueelle on arvioitu tarvittavan pienem-
piä (alle 400m²) päivittäistavarakauppo-
ja. Näiden optimaalinen sijainti on lähel-
lä raitiovaunupysäkkejä. Sijoituspaikoik-
si on tarkoitettu korttelit 20802, 20812, 
20817 ja 20800.

Toimitiloja sijoitetaan kokoojakatujen 
varsille ja satamaa lähellä oleville alueil-
le lisäämään toimintojen monipuolisuut-
ta alueella.
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Osa-alueet

Asemakaava-alue voidaan jakaa kuuteen 
osa-alueeseen:
1. Mechelininkadun alue
2. Ruoholahden reuna ja Jätkäsaaren-
laituri
3. Hietasaari (Tyynenmerenkadun ja Hy-
väntoivonpuiston välissä)
4. Jätkäsaarenkallio (Välimerenkadun ja 
Hyväntoivonpuiston välissä)
5. Hyväntoivonpuisto (keskeinen kau-
punginosapuisto)
6. Hietalahti

Mitoitus
Muutosalueen pinta-ala on 37,6 hehtaa-
ria, josta maa-aluetta on 33,7 ha ja ve-
sialuetta 3,9 hehtaaria. Alueesta lähes 

neljä hehtaaria on Mechelininkadun ka-
tualuetta,  jossa lähinnä muutetaan lii-
kennejärjestelyjä.

Asemakaava-alueen yhteenlaskettu 
rakennusoikeus on 419 171 k-m², joka 
jakautuu alla olevan mukaisesti:

Asunnot 248 620 k-m², noin 6 400 • 
asukasta
Liiketilat 18 190 k-m²,  noin 350 työ-• 
paikkaa
Toimistot 36 650 k-m²,  750 työpaik-• 
kaa
Hotellit 63 411 k-m²,  350–450 huo-• 
netta
Julkiset rakennukset 52 300 k-m²• 

Kaavaehdotuksen aluetehokkuus 
e = 1,27.

Kerrosalan jakautuminen osa-alueittain: 

Mechelininkadun alue 150 k-m²  1. 
Ruoholahden reuna ja Jätkä-2. 
saarenlaituri 90 221 k-m²  
Hietasaari 221 900 k-m²    3. 
Jätkäsaarenkallio 106 500 k-m² 4. 
Hyväntoivonpuisto 400 k-m²  5. 

Säilyviä rakennuksia on 55 921 k-m², jot-
ka sisältyvät kerrosaloihin.

Asuinrakennusten korttelialueiden keski-
määräinen tehokkuus on e = 2,5.
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Asuinrakennusten korttelialueet (AK 
ja AKS)

Hietasaaren ja Jätkäsaarenkallion alue 
muodostuu kahdesta rivistä kantakau-
punkimaisia umpikortteleita, joiden välis-
sä kulkevat polveilevat kevyen liikenteen 
raitit (Hietasaarenkuja ja Jätkäsaarenku-
ja) avautuen tonttikatujen risteyskohdis-
sa pieniksi aukioiksi. Kujien toisella puo-
lella olevat rakennusmassat ovat kanta-
kaupungin ratkaisuista poikkeavia, noin 
2 ½-kerroksisia rakennuksia, jotka tuovat 
valoa ja väljyyden tuntua kapeille, 8 met-
riä levyisille kujille (katualueen leveys on 
6 metriä). Matala osa korttelin yhdellä si-
vustalla mahdollistaa auringonvalon riit-
tävyyden myös kujan toisen puolen alim-

missa kerroksissa. Melulle alttiina olevil-
la alueilla osa asuinrakennusten parvek-
keista suuntautuu kävelykujien puolelle, 
osa kortteleiden sisäpihoille.

Asuinrakennusten kattomaailma on ri-
kas ja hengeltään ”pariisilainen”, positii-
visella tavalla levoton. 

Asemakaavamääräysten mukaan ylin 
vesikatto on muodoltaan loiva ja vino. 
Korkeammissa asuinrakennuksissa kaksi 
ylintä kattokerrosta muodostavat oman 
miljöönsä ehjän räystäslinjan yläpuolella. 
Kattomaailman volyymi pienenee ylös-
päin mentäessä ja kattokerrosten raken-
nusmassat terassipihoineen jäsentyvät 
pientaloille ja rivitaloille tyypilliseen ta-
paan. Ratkaisulla luodaan uudentyyppi-

Ylhäällä: AK-kortteleita asemakaavassa.

Alhaalla: Hietasaaren kävelykuja, Arkkitehdit Sarlin+Sopanen Oy, kaupunkisuunnitteluviraston järjestämän korttelikilpailun 1. palkinto.
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siä asuntoratkaisuja kerrostalorakenta-
miseen ja samalla vältetään kerrostalojen 
laatikkomaisuutta. Kantakaupungissa ra-
kennetaan jatkuvasti normaaleista asun-
noista poikkeavia ullakkoasuntoja van-
hoihin asuinrakennuksiin. Jätkäsaaressa 
ne toteutetaan jo muun rakentamisen yh-
teydessä. Kerrostalorakentamisen kehit-
tämiseen on tarkoitus paneutua huolel-
la jatkosuunnittelun ja rakentamisen oh-
jauksen yhteydessä. 
Korttelissa 20818 ratkaisu perustuu ide-
altaan vuonna 2006 järjestetyn mallikort-
telikilpailun ehdotukseen ”koti kaupun-
gissa”. Ratkaisussa korttelin kulmiin ra-
kennetaan valokattoiset atriumpihat, joi-
den ympärille asunnot kiertyvät.
Kortteleissa 20007 ja 20019 erityisasu-
misen korttelialueella, Välimerenkadun 
luoteisreunalla korttelirakenne muodos-
tuu pistetaloista ja niitä yhdistävistä kol-
mekerroksisista osista. Matalammat osat 
jättävät väljyyttä olemassa olevaan kau-
punkirakenteeseen päin.

Kortteliin 20800 suunnitellaan muus-
ta rakenteesta poikkeava asuinrakennus, 
jonka korkeus on Hyväntoivonpuiston 
puolelta 10 kerrosta ja madaltuu tästä 

Puistonäkymä Jätkäsaaren kallioille, Arkkitehdit Sarlin+Sopanen Oy, kaupunkisuunnitteluviraston järjestämän korttelikilpailun 1. palkinto.

Hietasaaren pihakuva, Arkkitehdit Sarlin+Sopanen Py, korttelikilpailun 1. palkinto
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Ylhäällä: ”Koti kaupungissa”, Arkkitehtitoimisto K2S Oy, 

ehdotus korttelikilpailuun.

Vasemmalla: Kortteli 20818 asemakaavassa.

Alhaalla: “Koti kaupungissa”, Arkkitehtitoimisto K2S Oy, 

ehdotus korttelikilpailuun.
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AL-kortteli asemakaavassa.

Päiväkodit (pk) kortteleissa 20819 ja 20810.

Välimerenkadun muusta korttelirakenteesta poikkeavat korttelit 

20800, 20019 ja 20007 asemakaavassa.

lounaaseen. Rakennus massoitellaan si-
ten, että mahdollisimman monista huo-
neistoista avautuu merinäköala.

Kokoojakaduilla eli Tyynenmerenkadul-
la, Välimerenkadulla ja Länsisatamanka-
dulla asuinrakennusten ensimmäiset ker-
rokset on varattu liiketiloiksi. Toinen ker-
ros voi olla joko asuin- tai toimistokäytös-
sä.  Lisäksi pieniä aukioita tonttikatujen 
varsilla elävöitetään kaavoittamalla niitä 
rajaavien rakennusten ensim-mäisiin ker-
roksiin pieniä liike- ja asukaspalvelutiloja.

Asuinkortteleiden pihat rakennetaan 
toisiinsa rajautuvien tonttien osalta yhtei-
siksi. Pihat on jäsenneltävä pintamateri-
aalein, istutuksin, kalustein ja valaistuk-
sen avulla viihtyisiksi leikki- ja ulko-oles-
kelutiloiksi. Jokaiselle sisäpihalle tulee ol-
la vähintään yksi esteetön yhteys katualu-
eelta ulkotilassa. 

Alueen päiväkodit kortteleissa 20819 
ja 20810 integroituvat pihasiipenä osaksi 
asuinkerrostaloa ja Tontilla 20804/1 on va-
raus tilapäiselle päiväkodille asuinraken-
nuksen yhteydessä.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten 
korttelialueet (AL)

Korttelissa 20801 tullaan järjestämään 
kilpailu energiatehokkaasta rakentami-
sesta ja arkkitehtuurista.  Korttelin eri toi-
minnat voivat integroitua yhteen, kortte-
lin sisäiseen rakenteeseen haetaan kil-
pailun avulla uusia ratkaisuja. Katuja ja 
puistoa rajaavien julkisivujen kerroskor-
keudet on määritelty ympäröivän raken-
teen mukaan.

”L’Atalante””, Arkkitehdit Frondelius, Keppom Salmenperä Oy, kaupunkisuunnitteluviraston järjestämän korttelikilpailun 2. palkinto.
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Hotellirakennusten korttelialueet 
(KL-1)
Jätkäsaareen saavutaan kaupunkiraken-
teellisesta solmukohdasta, jossa meri, 
uusi ja vanha kaupunkirakenne sekä lii-
kenne kohtaavat. Kortteleiden 20007 ja 
20803 hotellit torneineen Jätkäsaaren-
laiturin ja Välimerenkadun liittymässä 
muodostavat porttiaiheen korostaen Jät-
käsaareen saapumista. Hotellien maanta-
sokerroksiin varataan liiketilaa, johon si-
joitettavat toiminnot palvelevat asukkai-
den ja hotellivieraiden lisäksi myös mat-
kustajasataman turisteja.

Tornit ovat 16-kerroksisia. Niiden ark-
kitehtuurin tulee sopeutua kantakaupun-
gin ilmeeseen hahmoltaan ja materiaa-
leiltaan. Samanaikaisesti tornit ovat alu-
een identiteettiä muovaavia maamerk-
kirakennuksia. Arkkitehtuurissa koros-
tetaan pystysuuntaisia teemoja raskaan 
vaikutelman välttämiseksi.

Alueen säilyvät rakennukset meren 
rannalla ovat Lars Sonckin suunnitte-
lemat makasiinit L2 ja L3. Asemakaava 
mahdollistaa rakennusten yhdistämisen 
toisiinsa yksikerroksisella osalla. L2-ra-
kennukseen saa sijoittaa myös toimisto-
tiloja. Molemmat rakennukset ovat suo-
jeltuja jo voimassa olevassa asemakaa-
vassa. 

Rakennuksen julkisivut säilyvät lähes 
ennallaan. Rannan puoleiset lastausovet 
ja luukut voidaan vaihtaa lasisiksi ja L3-
rakennukseen voidaan lisätä ikkunoi-
ta Sonckin alkuperäissuunnitelman mu-
kaisesti. Osa huoneista avautuu raken-
nusrungon keskelle leikattavaan valopi-

Makasiinit L2 ja L3, hotelli- ja toimistosuunnitelma, Arkkitehtitoimisto SARC Oy.

Hotellitontit asemakaavassa (KL-1).
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haan. Ilmanvaihtokonehuoneet rakentei-
neen sijoitetaan siten, että kattonäkymä 
on hallittu. Rakennukseen kiinteästi liitty-
vä nosturi ja alkuperäiset porrashuoneet 
suojellaan asemakaavassa.

Toimitilarakennusten korttelialueet 
(KTY)
Länsisataman kaupunginosan suuret toi-
mistotalot on keskitetty Ruoholahteen ja 
Salmisaareen. Jätkäsaaressa laajimmat 
toimistokorttelit ovat sataman läheisyy-
dessä ja rajoittavat myös laivamelun le-
viämistä asuin- ja virkistysalueelle.

Bunkkerin itäpuolelle kortteliin 20812 
on sijoitettu toimitilarakennus. Korkea ra-
kennus toimii myös suo-jaavana muuri-
na sataman melua vastaan. Rakennuk-
sen ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan 
3 000 k-m²  liiketiloja.  

Kantakaupungissa toiminnot ovat se-
koittuneita. Asuinkorttelien varjoisimmis-
sa kulmissa kortteleissa 20815–20817  
on korttelialueet noin 4200–4800 k-m² 
suuruisille toimitilarakennuksille. 

Yleisten rakennusten korttelialueet 
(Y, YL, YO, YU)
Huutokonttori korttelissa 20802 on osoi-
tettu julkisen rakennuksen (Y) merkinnäl-
lä. Vanhaan 1930-luvulla rakennettuun 
osaan suunnitellaan Jätkäsaaren suun-
nittelua ja rakentamista esittelevää infor-
maatiokeskusta. 1950-luvun kolmikerrok-
siseen osaan on tulossa Jätkäsaaren pe-
lastusasema.

Korttelin 20820 matala osa on osoitet-
tu isolle, viiden ryhmän päiväkodille (YL). 
Korttelin piha-alueesta suuri osa kuuluu 
päiväkodin tonttiin. Muut alueen päiväko-
dit ovat asuinrakennusten korttelialueilla.

Toimitilarakennusten korttelialueita (KTY) Välimerenkadun varrella asuinkortteleiden 

varjoisimmissa kulmissa.

Huutokonttori korttelissa 20802 omalla tontillaan merkinnällä (Y).

Toimitilarakennus korttelissa 20812 (KTY) toimii Bunkkerin kanssa asuntoalueen melu-

muurina.

Huutokonttorin vanhan osan sisäänkäynti 

rakennuksen pohjoispäädyssä.
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Bunkkeri asemakaavassa merkinnällä (YU) , sen pohjoispuolella lastentalon 

tontti (YO) ja itäpuolella koulun tontti (YO).

Korttelissa 20820 on oma tontti päiväkodille (YL).

Jätkäsaaren ensimmäinen peruskou-
lu (YO, 8 000 k-m²) sijaitsee korttelissa 
20810. Sen itäpuolella sijaitsee liikunta-
taloksi suunniteltu Bunkkeri, jolloin kou-
lu ei välttämättä tarvitse omia liikuntatilo-
ja. Peruskoulun ulkoliikuntapaikat raken-
netaan liikuntapuistoon, joka sijaitsee tä-
män asemakaava-alueen eteläpuolella. 
Lastentalo (YO, 3 000 k-m²) on samassa 
korttelissa liikuntatalon kanssa.  

Sataman talletusvarasto, Bunkkeri on 
osoitettu liikunta- ja nuorisotiloiksi. Ra-
kennukseen voidaan sijoittaa mm. isoko-
koinen uimahalli, tanssi-, taistelu-urheilu- 
ja kuntosalitiloja sekä palloilu- ja voimis-
telusaleja. Rakennuksessa on tilaa myös 
kirjastolle sekä nuorisotiloille, jotka voi-
vat käsittää tiloja teatterisalista kuvatai-
detiloihin. Näiden lisäksi rakennuksessa 
on tilaa yksityisille toimijoille vuokratta-
vaksi esimerkiksi myymälä-, liikunta- tai 
terveyspalvelutiloiksi. 
Bunkkeriin on suunniteltu myös kahvila- 
ja ravintolatiloja sekä vuokrattavia sau-
natiloja kattokerrokseen. Osayleiskaavan 
mukainen liikuntapuisto, joka sisältyy 
myöhemmin suunniteltavaan Jätkäsaa-
ren asemakaavaan, sijaitsee rakennuk-
sen eteläpuolella. 

Bunkkeri kunnostettuna liikuntarakennukseksi sekä bunkkerin eteläpuolelle suunnitellun liikuntapuiston pelikenttä, diplomityö Jarmo Roiko-Jokela.
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Lähipalvelurakennusten 
korttelialueet (PL)
Välimerenkadulla, kortteliin 20017 voi-
daan sijoittaa tarpeen mukaan raitio-
tiesähkön syöttöasema, sähkömuunta-
mo, muita teknisiä tiloja ja siellä on myös 
varaus kahvilalle.

Bunkkeri kunnostettuna liikuntarakennukseksi, yläkerrosten palloilukenttä, diplomityö Jarmo Roiko-Jokela.

Bunkkerin ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus, Arkkitehti Luukkonen, 1970.

Bunkkerin tarveselvitys, leikkaus, PES-Arkkitehdit Oy.
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Autopaikkojen korttelialueet (LPA, 
LPA-1)
Korttelissa 20017 sijaitseva pysäköintilai-
tos ja pysäköintipaikat säilyvät nykyisel-
lään. Korttelin 20007 pysäköintialue laa-
jenee noin 25 autopaikalla. Korttelissa 
20019 nykyinen pysäköintialue pienenee 
noin sadalla autopaikalla. Korvaavista au-
topaikoista on tehty asemakaavan muu-
tos nro 11748. 

Hietasaaren puolella osa tonttikatu-
jen kadunvarsipaikoista on merkitty au-
topaikkojen korttelialueiksi (LPA). 

Lähipalvelurakennusten (PL) ja autopaikkojen (LPA, LPA-1 )korttelialueet kaavassa.

Laivapojanaukio, katuympäristösuunnitelman perspektiivikuva, LOCI Maisema-arkkitehdit.
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Kadut ja aukiot
Jätkäsaaressa julkiset tilat muodostuvat 
tiiviin korttelirakenteen rajaamista katuti-
loista ja aukioista, jotka ovat luonteeltaan 
kaupunkimaisia. Kaupunkikuvallisissa 
ratkaisuissa lähtökohtana on keskustaan 
liittyvien vanhojen asuinalueiden henki, 
meren läheisyys ja satama-alueen muis-
tumat. Pintamateriaaleina käytetään kan-

takaupungille tyypillisesti asfalttia, luon-
nonkiveä käytetään aukiopintoihin, jalan-
kulkukaduille ja rajauksiin.

Alueen pääkadut ovat bulevardika-
dun moderneja sovelluksia, niitä reu-
nustavat köynnösistutetut ristikkopyl-
väät, jotka toimivat samalla sekä raitio-
vaunuliikenteen ajojohtojen kannatin-
pylväinä että valaisinpylväinä. Tonttika-

dut päättyvät puiston reunalle kevyen lii-
kenteen jatkuessa puiston läpi. Tonttika-
dut ovat ilmeeltään ja leveydeltään pel-
kistettyjä kantakaupungin sivukatuja il-
man puuistutuksia. Metallirakenteiset 
viherportit jäsentävät kadun eri jaksoja 
ja saapumista puistoon sekä rajoittavat 
ajoliikennettä. Jäsennystä korostetaan 
luonnonkivipinnalla.

Välimerenkatu: raitiovaunut keskellä ja kadunvarsipysäköinti köynnöspylväiden välissä, LOCI Maisema-arkkitehdit.

Jätkäsaaren tonttikatujen puistoportit, LOCI Maisema-arkkitehdit.
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Aukiot muodostavat erilaisten kau-
punkitilojen sarjan asuinalueiden keskel-
lä sekä ranta-alueilla. Mechelininkadun 
alittava kevyen liikenteen yhteys, Länsi-
linkki suunnitellaan aukiomaisena kau-
punkitilana. Länsilinkin liikennesilta to-
teutetaan ympäristötaideteoksena ja au-
kio osana teosta. 

Tonttikatuja yhdistävät kävelykujat, LOCI Maisema-arkkitehdit.

Vasemmalla: Tonttikatuja jäsentävät katuauikot ja 

puistoon liittyvät metallirakenteiset viherportit.  

Oikealla: Tonttikatuja yhdistävät pienimittakaavaiset 

kevyenliikenteen kujat, LOCI Maisema-arkkitehdit.



52

Puistoalueet (VP)
Asemakaava alueen keskellä sijaitsee 
kaarevalinjainen, noin 500 metriä pitkä ja 
88 metriä leveä Hyväntoivonpuisto. Se 
on ensimmäinen vaihe Jätkäsaaren kes-
keisestä kaupunginosapuistosta, joka tu-
lee myöhemmin laadittavissa asemakaa-
voissa jatkumaan ja muodostaa yhteensä 
yli kilometrin mittaisen puiston Jätkäsaa-
ren keskelle. Asemakaava sisältää puis-
ton pohjoisemman osan. 

Hyväntoivonpuisto yhdistää Ruoho-
lahden asuinkorttelit rantaan osayleis-
kaava-alueen eteläpäässä ja on samal-
la Jätkäsaaren yksi tärkeistä tunnistet-
tavuustekijöistä. Puiston läpi on linjat-
tu nopea, esteetön pääreitti, joka johtaa 
alueen muihin puistoihin ja meren ran-
taan. Puisto on rytmitetty maisematilo-
jen sarjaksi. Sen läpi avautuu pitkiä näky-
miä. Maastonmuotoilu on veistoksellis-
ta. Puisto on kaavailtu kauttaaltaan nos-
tettavaksi täyttömailla nykyistä maan-

pinnan tasoa noin 1–7 metriä korkeam-
malle. Korkeimmillaan puisto on asema-
kaavan rajalla kohdassa, jossa kevyen lii-
kenteen pääreitti ylittää Länsisataman-
kadun. Maanpinnan korotuksessa käyte-
tään myös asuintonteilta poistettavia lie-
västi esimerkiksi metalleilla pilaantuneita 
maa-aineksia, jotka voidaan luotettavas-
ti sijoittaa eristettyinä paksujen maatäyt-
teiden sisään.

Puistossa on mm. kolmen päiväkodin 
piha-alueet ja pelikenttä.  Välimerenka-
dulta rakennetaan puiston kautta maan-
alainen ajoyhteys kalliopysäköintilaitok-
seen. Länsisatamankadun pelikentän alle 
rakennetaan maanalainen pysäköintilai-
tos. Puiston itäreunan alle on varauduttu 
rakentamaan vielä yksi maanalainen py-
säköintilaitos, johon on yhteys Hietasaa-
ren asuntokortteleista. Pysäköintilaitok-
sista on käynti- ja kuiluyhteyksiä puiston 
viereisiin rakennuksiin.  Länsisatamanka-
dun varrella on pysäköintilaitokseen liitty-

Puisto asemakaavassa (VP). Hyväntoivonpuiston haveinnekuva, VSU arkkitehtuuri ja viheraluesuunnittelu Oy.
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en varaus katutason liiketilalle ja kahvilal-
le puiston tasossa.

Maanalaisten pysäköintilaitosten ajo-
yhteydet pysäköintitilaan vaikuttavat 
olennaisesti puiston muotoiluun, puis-
ton ja katujen rajakohdan kaupunkiku-
vaan sekä kevyen liikenteen yhteyksiin. 
Tuki- ja luiskarakenteet ja niihin liittyvä 
maastonmuotoilu käsitellään ympäristö-
taiteen keinoin. Kevyen liikenteen väylät 
jatkuvat puistosta silloilla Länsisataman-
kadun ja Välimerenkadun ylitse. Välime-
renkadun tasoon on puistosta myös es-
teetön yhteys. Tasoeroista ja pysäköinti-
laitosten sisäänajoista johtuen puiston ja 
kadun luonteva liittyminen toisiinsa edel-
lyttää tarkkaa jatkosuunnittelua. 

Puiston suunnittelusta käytiin vuonna 
2005 kansainvälinen maisema-arkkiteh-
tuurikilpailu. Puistosuunnitelman laatimi-
nen on käynnistynyt rakennusvirastossa 
konsulttityönä. 

Hyväntoivonpuiston perspektiivikuvia, 

VSU arkkitehtuuri ja viheraluesuunnittelu Oy.
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Mechelininkadun ympäristön 
suunnittelu, Länsilinkki
Mechelininkadun ympäristö Jätkäsaaren 
sekä Ruoholahden kohdalla kuuluu ase-
makaava-alueeseen ja on tärkeä sauma-
kohta kantakaupungin osa-alueiden hah-
mottamisessa. Tämänhetkinen väliaikai-
sen tuntuinen miljöö muutetaan kutsu-
vaksi ja helppokulkuiseksi kaupunkitilak-
si. Alue käsittää noin 3,8 hehtaarin suu-
ruisen liikennealueen. Alueesta on laa-
dittu erillinen suunnitelma, jonka kau-
punkisuunnittelulautakunta hyväksyi lo-
kakuussa 2007. Suunnitelman mukaan 

kevyt liikenne alittaa Mechelininkadun 
leveänä, aukiomaisena yhteytenä. Ka-
dun tasausta nostetaan nykyisestään 
noin metrillä, jotta kevyen liikenteen yh-
teydestä saadaan esteetön. Alikulku on 
suunniteltu mahdollisimman ilmavaksi, 
valoisaksi ja turvallisen tuntuiseksi. Län-
silinkillä on myös varaus kioskille. Ajo-
neuvoliikenteen silta, sen kaiteet ja tuki-
muurit sekä alikulku toteutetaan ympä-
ristötaiteellisena kokonaisuutena.

Ajoneuvoliikenteen sujuvuutta pa-
rannetaan poistamalla toinen Jätkäsaa-
ren liittymistä ja kadun linjausta muute-

taan sujuvammaksi. Ratkaisuilla pyritään 
myös vähentämään liikenteen melu- ja 
hiukkashaittoja kaupunkiympäristössä.

Suunnitelmassa on otettu huomi-
oon Jätkäsaareen tulevat raitiotiet. Uusi-
en linjojen rakentamiseen Jätkäsaaresta 
Ruoholahdenkadulle ja edelleen Kampin 
keskukseen varaudutaan. Ainakin alku-
vaiheessa kiskot Kalevankadulle ja Hieta-
lahdenrannan suuntaan säilytetään. 
Mechelininkadun alueelle on suunniteltu 
vihervyöhykkeitä, joille istutetaan lehti- ja 
havupuita. Rakennusvirasto on käynnis-
tänyt Mechelininkadun alueen suunnitte-

Mechelininkadun alittava kevyenliikenteen väylä on suunniteltu mahdollisimman väljäksi ja valoisaksi, Aiha Environments, Ramboll Oy.

Mechelininkadun eteläpään katusuunnitelma, Ramboll Oy.
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lun konsulttityönä. Alue on tarkoitus ra-
kentaa mahdollisimman pian sen jälkeen, 
kun satamarata on purettu.

Liikenne
Jätkäsaaren suurimmat liikennemää-
rät tulevat olemaan asemakaava-alu-
eella sijaitsevalla Jätkäsaarenlaiturilla. 
Kun koko Jätkäsaari on rakennettu, Jät-
käsaarenlaiturille tulee liikenne-ennus-
teen mukaan noin 20 000 autoa vuoro-
kaudessa. Saukonpaadesta Ruoholah-
teen rakennettavaa Crusellinsiltaa tu-

lee käyttämään noin 10 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Mikäli Keskustatunneli 
rakennetaan, osa Mechelininkadun ny-
kyisestä liikenteestä siirtyy Keskusta-
tunneliin, joten tunnelin rakentaminen 
helpottaa Jätkäsaaren liikenteen suun-
tautumista itään ja pohjoiseen. Ennen 
Keskustatunnelin rakentamista alueen 
liikenne suuntautuu enemmän Crusel-
linsillan kautta ympäröivään katuverk-
koon.

Asemakaava-alueen tonttikatujen 
ajoneuvoliikenne tulee olemaan vähäis-
tä, koska läpikulkuliikennettä ei ole. 

Katuverkko ja kevyen liikenteen reitit

Alueen katuverkko on hierarkkinen. Alu-
een pääkadut ovat vaihtelevasti noin 
24–30 metriä leveitä kokoo-jakatuja, joi-
hin kapeammat tonttikadut (poikkileik-
kaus 14,5 metriä) liittyvät. Ajoneuvolii-
kenteen osalta tonttikadut ovat umpika-
tuja, mutta kevyen liikenteen reitit jat-
kuvat katkeamattomina puistoon ja sen 
poik-ki. Tonttikadut risteävät sekä Jät-
käsaarenkallion että Hietasaaren asuin-
alueiden keskellä kulkevien ke-vyen lii-
kenteen raittien kanssa. Aukiomaisissa 
risteyksissä kevyt liikenne on etusijalla. 

Mechelininkadun varteen istutetaan puita ja alue käsitellään puistomaisesti istutuksin, Aiha Environments, Ramboll Oy.
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Jätkäsaaren jalankulku ja pyöräily.

Pysäkit

Pääreitit
Muut reitit
Olemassa olevat

Jätkäsaaren liikennemäärät, autoja / vrk. Musta: Koko Jätkäsaari ja 

keskustatunneli rakennettu. Punainen: Ei keskustatunnelia.

Katualueet ovat mahdollisimman kapei-
ta kaupunkimaisen liikenneympäristön ai-
kaansaamiseksi ja ajonopeuksien hillitse-
miseksi. Periaateratkaisussa kaikkien ka-
tujen molemmilla puolilla on kadun suun-
taista pysäköintiä. Kokoojakaduilla pysä-
köintikaistoja jäsennetään viheraihein.

Kokoojakaduilla jalankulku ja pyöräily on 
eroteltu. Pyöräliikenne on yksisuuntais-
ta. Hyväntoivonpuistossa kulkee pohjois-
eteläsuuntainen kevyen liikenteen pää-
raitti, joka on koko Jätkäsaaren halkaise-
va esteetön reitti jatkuen pohjoiseen Ruo-
holahden metroasemalle. Itä-länsisuun-
taiset reitit ovat kortteleiden sisällä sekä 
katujen varsilla.

Katujen korkeusasema on suunniteltu 
huomioon ottaen seuraavat tekijät:

maanpinnan korkeus nykyisten • 
asuinkortteleiden ja Jätkäsaaren-
laiturin sekä suunniteltavalla Saukon-
paaden alueella, 
esteettömän kulkuyhteyden suunnit-• 
teluperiaatteet,
vesihuollon ja pysäköintilaitosten • 
vaatimukset sekä 
tulvareitistön muodostaminen.• 

Koska makasiinien L2 ja L3 väli sulje-
taan uudisrakennuksella, nostetaan ka-
dun korkeusasemaa rakennusten koh-
dalla rankkasateiden tarvitsemien tulva-
reittien muodostamiseksi.

Jätkäsaaren ja nykyisen Ruoholahden 
väliin jää kävelykuja Hyvätoivonpuiston 
koillispuolelle, luoteispuolella kevyt liiken-
ne ohjataan Välimerenkadun varteen.

Katujen korkeusasemat ovat alimmil-
laan Jätkäsaarenlaiturin rantaraitin alu-
eella +2,5 sekä varsinaisilla ajoradoilla 
Tyynenmerenkadun ja Juutinraumanka-
dun risteyksen pohjoispuolella, Tyynen-
merenkadun ja Rionkadun risteysalueel-
la ja Välimerenkadun ja Länsisatamanka-
dun risteysalueella kussakin noin +3,0. 
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Maantasokerroksen alimmat lattiakor-
keudet ovat noin +3,5. Saukonpaaden 
koulutontille ollaan tekemässä asema-
kaavan muutosta, jossa otetaan huomi-
oon edellä mainittujen korkeuslukemien 
lisäksi myös rakennetun Messipojanku-
jan alin korkeusasema +2,9.

Pyöräily

Asemakaavaehdotusta laadittaessa tut-
kittiin kaupunkisuunnittelulautakunnan 
kehotuksesta kahta vaihtoehtoa kokooja-
katujen pyöräilyliikennettä varten.  Vaih-
toehdossa 1 pyöräliikenne on yksisuun-
taisena pyörätienä jalankulkureitin vie-
ressä. Vaihtoehdossa 2 yksisuuntaiset 
polkupyöräkaistat on sijoitettu ajoväylän 
yhteyteen. 

Vaikka pyöräliikenne on ajoväylän yh-
teydessä sujuvampaa, pyöräkaistat jalan-
kulun vieressä on turvallisempi ratkaisu, 
koska alueella on päädytty kadunvarsi-
pysäköintiin. Lisäksi vaihtoehto on tur-
vallisempi yli 12-vuotiaalle lapselle, jo-
ka ei saa enää ajaa jalkakäytävällä. Lap-
set ovat tärkeä teema koko Jätkäsaaren 
alueen suunnittelussa, joten liikennerat-

Pääkatujen mitoitus, LOCI Maisema-arkkitehdit.
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Pyöräily autokaistan yhteydessä tutkittiin ratkaisuvaihtoehtona 

(vaihtoehto 2), mutta suunnitelmassa päädyttiin turvallisempaan ratkaisuun 

pyöräily ja jalkakäytävän yhteydessä, LOCI Maisema-arkkitehdit.

kaisussa korostetaan lasten kannalta tur-
vallisia ratkaisuja. Lisäksi pyörätie jalka-
käytävän yhteydessä jatkaa kaupungissa 
jo omaksuttua logiikkaa. Helsinkiä on ar-
vosteltu liian monien erilaisten ratkaisu-
jen käytöstä pyöräteillä.

Vaihtoehtotarkastelua varten kartoi-
tettiin kokemuksia myös niistä Euroopan 
maista, joissa pyöräilyn asema liikenne-
muotona on vahvempi kuin Suomessa. 
Hollannin suunnitteluohjeet eivät liiken-
neturvallisuussyistä suosittele pyöräkais-
toja, mikäli niiden vieressä on pysäköin-
tiä. Vanhoissa pyöräilykulttuurikaupun-
geissa, kuten Kööpenhaminassa ja Ams-
terdamissa, pyöräkaistat ovat olleet lä-
hinnä tilapäisratkaisuja.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan hy-
väksymä asemakaavaehdotus on vaihto-
ehdon 1 mukainen, missä pyöräily on jal-
kakäytävän yhteydessä. 

Joukkoliikenne

Jätkäsaaren kaavoituksessa on alusta al-
kaen ollut tavoitteena mahdollisimman 
hyvä joukkoliikenne. Liikennelaitoksen 
kanssa on selvitetty Jätkäsaaren alueen 
tulevia joukkoliikennejärjestelyjä. Muka-
na oli sekä busseihin että raitiovaunuihin 
perustuvia vaihtoehtoja. Loppuvaihees-
sa oli mukana kolme linjastovaihtoehtoa, 
joista parhaimmaksi osoittautui vaih-
toehto 2, joka on keskustayhteyksiä ja 
metroliityntää tukeva raitioliikennevaih-
toehto. Vaihtoehto 1 oli bussiliikentee-
seen perustuva vaihtoehto ja vaihtoehto 
3 useisiin raitioliikenneyhteyksiin perus-
tuva vaihtoehto.

Vaihtoehdot esiteltiin sekä joukkolii-
kenne- että kaupunkisuunnittelulauta-
kunnalle alkukesästä 2007. Lautakunnis-
sa päätettiin, että valmistelua jatketaan 
vaihtoehdon 2 mukaan. Hyväksytyssä 
vaihtoehdossa raitiolinjat 6 ja 9 jatkavat 
Jätkäsaareen keskustan suunnasta ja rai-
tiolinja 8 jatkaa Ruoholahdesta joko Jät-
käsaareen tai Salmisaareen. 

Joukkoliikennejärjestelyjen vaiheit-
taista rakentamista on valmisteltu yh-
dessä liikennelaitoksen kanssa. Koska 
sekä alueelle jäävä matkustajasatama et-
tä ensimmäiset rakennushankkeet kes-
kittyvät alueen itälaidalle, on alueen en-
simmäinen raitiovaunulinja ajateltu tuoda 
Tyynenmerenkadulle. Tämä raitiovaunu-
yhteys kulkee suoraan Ruoholahdenka-
tua Kamppiin ja edelleen rautatieasemal-
le. Jätkäsaaren päätepysäkki sijaitsee en-

Jätkäsaaren joukkoliikenne on suunniteltu hoidettavan raitiovaunuilla.
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simmäisessä vaiheessa Länsiterminaalin 
läheisyydessä.   

Raitiotiet sijaitsevat Jätkäsaaren ko-
koojakatujen keskellä omilla kaistoillaan. 
Pysäkit on sijoitettu keskeisesti siten, että 
kävelyetäisyys asunnoista ja työpaikoilta 
ei ylitä 300 metriä. Kaavassa on osoitet-
tu liiketilaa pysäkkien läheisyyteen. Tek-
nisen huollon verkoston suunnittelussa 
on otettu huomioon raitiotien rakentei-
den aiheuttamat rajoitteet. Raitioteiden ja 
puiden alle ei voida sijoittaa johtoja.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 
20.12.2007 palauttaa asemakaavaehdo-
tuksen (nro 11750) uudelleen valmistel-
tavaksi siten, että raitiovaunuliikenne si-
joitetaan koko alueella omalle kaistalleen. 
Päätös koski Välimerenkatua, joka tässä 
asemakaavaehdotuksessa (nro 11770) 
on levennetty välillä Laivapojankatu–Hy-
väntoivonpuisto siten, että raitiovaunulii-
kenteelle on omat kaistat koko kadun pi-
tuudella.

Liikkumisen ohjaus 

Liikkumisen ohjauksella tarkoitetaan yk-
sin omalla autolla ajamiselle vaihtoeh-
toisten kulku- ja toimintatapojen edistä-
mistä ja rohkaisemista siten, että henki-
löautoliikenne sekä siitä aiheutuvat hai-
tat vähenevät.

Asemakaavatyön yhteydessä on selvi-
tetty, mitä liikkumisen ohjauksen keino-
ja erityisesti Jätkäsaaressa voitaisiin so-
veltaa. Tällaisia asemakaavassa toteutet-
tuja toimenpiteitä ovat mm: jalankulkua 
ja pyöräilyä suosivat katuverkon suunnit-
teluratkaisut ja korkeatasoinen joukkolii-
kenne pysäkkiratkaisuineen. Monia toi-
menpiteitä suunnitellaan myöhemmässä 
vaiheessa, kuten yhteiskäyttöauton käyt-
tömahdollisuutta ja Ruoholahden met-
roaseman pyörien liityntäpysäköintiä. 
Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen in-
formaatiotarjonta ja pysäkkipalvelut ovat 
myös jatkosuunnittelussa tärkeitä.

Yhteiskäyttöautoille varataan loogi-
sesti samasta kohtaa korttelin reunasta 
1-2 pysäköintiruutua tarpeen mukaan. 
Yhteiskäyttöauton on laskettu olevan ko-
titalouksille kannattavampaa kuin oman 
auton omistaminen, jos ajaa alle 15 000 
km vuodessa.

Pysäköinti 

Asemakaavassa autopaikkojen määrät 
lukuun ottamatta asukaspysäköintiä on 
määritelty kaupunkisuunnittelulautakun-

Jätkäsaaren joukkoliikenne vuonna n. 2015.
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Yhteiskäyttöautoille on tarkoitus varata autopaikkoja 1-2 korttelia kohti.

nan vuonna 1994 hyväksymien ohjeiden 
mukaisesti.

Alueen autopaikkavelvoitetta on ase-
makaavassa tarkistettu lausuntojen poh-
jalta. Entinen asukaspysäköintivelvoite 1 
autopaikka / 115 k-m²  on muutettu muo-
toon vähintään 1 autopaikka / 125 k-m², 
joka on sama kuin muualla keskusta-alu-
eella. Vuokra-asuntotuotannon osalta 
sallitaan toteuttaa 20 %  vähemmän au-
topaikkoja kuin mitä laskentaohjeet edel-
lyttävät.

Lähes kaikilla kaduilla on vieras- ja asi-
ointipysäköintiä kadun molemmin puo-
lin. Asukas- ja työmatkapysäköinti on lä-
hes kokonaan maanalaisissa laitoksissa. 
Alueella oleva kallioresurssi hyödynne-
tään noin 900 autopaikan pysäköintiin, 
joka palvelee ennen kaikkea Jätkäsaa-
renkallion asukkaiden pysäköintitarvet-
ta. Ajoyhteys laitokseen on Välimeren-
kadulta.

Hietasaaressa autopaikat sijaitsevat 
kortteleiden pihakansien alaisissa pysä-
köintilaitoksissa ja Hyväntoivonpuiston 
kokoojakatuihin liittyvissä puistokannen 
alaisissa pysäköintilaitoksissa. Osa Juu-
tinraumankadun, Suezinkadun, Kap Hor-
nin kadun, Rionkadun, Livornonkadun ja 
Malagankadun kadunvarsipysäköinnistä 
on osoitettu autopaikkojen korttelialueik-
si (LPA) kaupungin vuokra-asuntoja var-
ten.

Yhteiskäyttöautojärjestelmä Ruotsissa.
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Pihakansien ja rakennusten alla sijaitsevat pysäköintitilat, kadunvarsipysäköinti ja kal-

liopysäköintilaitos. 

KL-1- ja KTY-korttelialueilla pysäköin-
ti sijoitetaan omalle tontille, rakennusten 
kellarikerroksiin, lukuunottamatta kort-
telin 20803 omalla tontilla sijaitsevia ka-
dunvarsipaikkoja.

Kortteleissa 20007 ja 20019, nykyisen 
Laivapojankadun varren pysäköintipaikat 
säilyvät osittain. Nykyinen pysäköintilai-
tos säilyy entisellään. Alueen noin 220 
autopaikasta noin 100 poistetaan, jotta 
yhteys Jätkäsaareen suunnitellusta Hy-
väntoivonpuistosta on mahdollisimman 
katkeamaton Ruoholahden Selkäme-
renpuistoon. Uudet korvattavat paikat 
on pyritty löytämään niiltä Ruoholahden 
alueilta, joista on tullut asukaspalautetta 
pysäköintipaikkojen vähyydestä. Poistu-
vat paikat on esitetty korvattavaksi osit-
tain laajentamalla pysäköintivyöhykettä 
sen luoteisosassa. Uusista autopaikoista 
Ruoholahden alueella on tehty kaupun-
kisuunnittelulautakunnan 14.2.2008 hy-
väksymä asemakaavan muutosehdotus 
nro 11748. 

Jätkäsaaressa kaikki pysäköinti tulee 
olemaan maksullista. 

Asemakaavassa on Välimerenkadulta 
alkava maanalainen huoltokatu, josta aje-
taan kalliopysäköintilai-tokseen, kunnal-
listekniikan työtukikohtaan ja jäteasemal-
le. Pysäköintilaitos palvelee pääasiassa 
Jät-käsaarenkallion alueen asukaspysä-
köintiä. Työtukikohta on kaupungin käyt-
töä varten ja se varustetaan yhteisväes-
tönsuojaksi. Pysäköintilaitokseen, väes-
tönsuojaan ja alueellisen jätteenkeräyk-
seen liittymises-tä sovitaan tontin luovu-
tuksen yhteydessä. Maanalaisista tiloista 
on hissi-, porras- ja kuiluyhteyksiä maan-
päällisiin rakennuksiin.

Pysäköinti sijoitetaan Jätkäsaaressa pääosin maan alle.
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Jätteen putkikeräysjärjestelmän toimintaperiaate. Kuva: Envac Oy

Huoltoliikenne 

Jätkäsaareen rakennetaan alueellinen 
jätteen putkikeräysjärjestelmä. Ratkaisu 
vähentää huomattavasti jäteautoliiken-
nettä asuntokortteleissa. Jäteasema si-
jaitsee maanalaisen huoltokadun varrel-
la. Keskitetty keräysjärjestelmä vähentää 
jätekuljetusten määrää yli 90 % perintei-
seen järjestelmään verrattuna. Alkuvuo-
sien ajaksi jäteasema sijoitetaan tarvitta-
essa väliaikaisiin, maanpäällisiin tiloihin.

Pienten liiketilojen ja toimistotilojen 
huolto tapahtuu pääosin katualueilta ja 
pienten elintarvikeliikkeiden huolto suun-
nitellaan tarkemmin rakennustapaohjei-
den laadinnan yhteydessä. 

Korttelin 20007 hotellin huoltoajoyh-
teys on Laivapojankadulta. Lisäksi Jät-
käsaarenlaiturilta sallitaan saattoliikenne 
suuntaisliittymänä.

Tontin 20803/1 hotellin huolto järjeste-
tään omalla tontilla, kellarin kautta. Ton-
teilla 20803/2 ja 3 Sonckin makasiinien 
huolto järjestetään tontin 3 eteläpäästä. 
Hotellin saattoliikennettä varten on varat-
tu sekä auto- että linja-autopaikkoja ka-
dun varteen.

Suunniteltu kalliotila, jossa sijaitsevat jäteasema, HKR:n työtukikohta sekä 

pysäköintilaitos. Kuva: Kalliosuunnittelu Oy
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Huoltoreitit

Huoltoruutu

Pelastusreitit

 Päiväkotien huolto tapahtuu katuau-
kioilta tai tonttikaduilta huoltoyhteyksistä 
laaditun karttapiirroksen mukaisesti. Päi-
väkotien lähelle tonttikaduille varataan ti-
la saattoliikenteelle. Koululle ja Hietasaa-
ren päiväkodille suunnitellaan yhteinen 
huoltoyhteys koulutontille.

Julkiset palvelut

Koulut

Jätkäsaaren asemakaava-salueella on 
osoitettu paikka peruskoululle. Koulu si-
jaitsee Hietasaaren alueella liikuntapuis-
ton vieressä ja on kooltaan 8 000 k-m². 
Lisäksi opetustoimintaa tulee lastenta-
loon, joihin sijoittuu peruskoulun alku-
opetusta ja päiväkotitoimintaa. Lastenta-
lon kerrosala on 
3 000 k-m². Lastentalo sijaitsee bunkke-
rin kanssa samassa korttelissa, sen poh-
joispuolella.

Korttelit 20007 ja 20803 asemakaavassa.
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Peruskoulut asemakaava-alueella.

Koulun sisäliikuntatilat on tarkoitus sijoit-
taa viereiseen Bunkkeriin rakennettavaan 
liikuntakeskukseen ja ulkoliikuntapaikat 
koulun eteläpuolelle kaavoitettavaan lii-
kuntapuistoon.

Päivähoito

Vakiintuneeksi lapsimääräksi asemakaa-
vaalueella on arvioitu 9 % asukasmää-
rästä eli 570 alle kouluikäistä lasta, joista 
1–6-vuotiaita olisi yhteensä 485. Tilapäi-
seksi lapsimäärän huipuksi arvioidaan 14 
% asukasmäärästä, jolloin aloitusalueel-
la olisi enimmillään 890 alle kouluikäistä 
lasta. Päivähoitopaikkojen tarpeeksi alu-
eella arvioidaan muodostuvan 64 %, py-
syvien hoitopaikkojen tarve on 310. Päi-
väkotipaikkojen tarpeeksi arvioidaan 90 
% päivähoitopaikoista, jolloin pysyvien 
päiväkotipaikkojen tarve on 280. 

Tilapäistä tarvetta palvelevat päiväko-
tipaikat voivat olla kahden ryhmän yksi-
köitä, joista voidaan helposti luopua tai 
joiden käyttötarkoitusta voidaan muut-
taa esimerkiksi sosiaalitoimen asunnoik-
si asuntorakentamisen yhteydessä. 

Pysyviä päiväkoteja tulee lastentalo 
mukaan lukien neljä. Tilapäisiä päiväko-
teja tarvitaan yksi. Lisäksi varaudutaan 
ryhmäperhepäiväkoteihin.

Pysyvät päiväkodit aloitusalueella
1 x 4 ryhmän yksikkö, lastentalossa• 
1 x 5 ryhmän yksikkö, oma tontti• 
2 x 3 ryhmän yksikköä, korttelissa • 
(yhdelle yksikölle varattu 750 k-m²)

Asukastilat

Erilaiset harrastus- ja kulttuuriyhteisö-
jen ylläpitämien vapaa-ajan toimitilojen 
lisäksi varataan asukastiloja asukkaiden 
omaehtoista toimintaa varten. Asukasti-
lat on mahdollista sijoittaa rakennuksiin 
tonttien yhteisinä Hietasaarenkujan ja 
Jätkäsaarenkujan aukioiden varrelle. Ti-
lojen käyttö ja luonne on tarkoitus toteu-
tusvaiheessa ideoida yhteistyössä alu-
een asukkaiden kanssa.

Liikuntapalvelut

Bunkkeriin, alueen suurimpaan raken-
nukseen, esitetään erilaisten liikuntapal-
velujen, palloilutilojen ja liikuntasalien se-
kä uimahallin sijoittamista. Uimahallista 
on kaavailtu usean altaan vesiliikuntakes-
kusta, joka palvelisi kaikkia eteläisiä kau-
punginosia. Bunkkeriin tulee erilaisia pal-
loilu- ja tanssisaleja, kuntosali sekä tiloja 

Päiväkodit asemakaava-alueella.
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Bunkkeri: liikunta- ja nuorisotoimen sekä kirjaston tilat asemakaava-alueella.

taistelu-urheilulajeille. Liikuntakeskus liit-
tyy luontevasti rakennuksen eteläpuolelle 
suunniteltuun liikuntapuistoon. Bunkke-
rin liikuntakeskuksen yhteyteen kaavail-
laan lisäksi nuorisoasiankeskuksen tilo-
ja, joka osaltaan käyttäisivät myös liikun-
tatiloja. Rakennukseen on suunniteltu si-
joitettavaksi kirjastonkin tiloja ja näiden 
lisäksi Bunkkerissa on tilaa myös ulos 
vuokrattavaksi, esimerkiksi hyvinvointi- 
ja terveyspalveluiden käyttöön.

Kirjasto

Jätkäsaaren osayleiskaava-alueella on 
kirjaston sijainnille kolme vaihtoehtoa. 
Yhtenä vaihtoehtona on tällä asema-
kaava-alueella sijaitseva Bunkkeri. Muut 
vaihtoehdot ovat toisen asemakaavavai-
heen koulu ja keskuskortteli.

Pelastustoimi

Alueen pohjoisosaan, vanhaan ns. huu-
tokonttorin rakennukseen sijoittuu Jät-
käsaaren pelastusasema. Tontille voi si-
joittaa myös pelastusajoneuvojen poltto-
aineenjakelupisteen, alueella käy ajoittain 
säiliöauto täyttämässä polttoainesäiliön. 
Huutokonttorin rakennus oli aikaisem-
massa käytössään sataman huoltora-
kennus. Ensimmäisessä kerroksessa si-
jaitsi ajoneuvotiloja, joten uusi käyttö pe-
lastusasemana sopii luontevasti vanhal-
le rakennukselle. Pelastusaseman sijoit-
taminen Huutokonttoriin on kaupunkira-
kenteen sekoittuneiden toimintojen ta-
voitteiden mukainen. Toiminnallaan pe-
lastusasema on myös turvaamassa uut-
ta kaupunginosaa.

Kaupalliset palvelut 

Jätkäsaaren kaupallisten palveluiden mi-
toituksen lähtökohtana on alueella asu-
van väestön ostovoima sekä alueelle si-
joittuvien työpaikkojen luomat tarpeet. 
Kaupunginosa, joka toimii aktiivisesti 
kantakaupungin reuna-alueiden tavoin, 
ylläpitää monenlaista toimintaa. Kaupal-
listen palveluiden mitoitusta ja rakennet-
ta on tutkittu alueen väestön ja muiden 
kuluttajaryhmien ostovoima-analyyseilla. 
Hyvä palvelutaso saavutetaan, kun perus-
palveluista 60–90 % saadaan omalta alu-
eelta. Erikoispalveluissa ostovoiman siir-
tymät keskustaan ovat suurempia, mutta 
oma alue voi tavoittaa 10–30 % ostovoi-
masta. Kauppaan ja ravitsemispalvelui-
hin kohdistuvasta Jätkäsaaren asukkai-
den ostovoimasta lasketaan jäävän noin 

Liike- ja myymälätilat katutasossa asemakaava-alueella.
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40 % alueelle ja suurin osa ostovoimasta 
siirtyy Helsingin keskustaan. 
Länsisataman matkustajamäärät ovat 
korkeat ja määrä on ollut tasaisesti kas-
vussa. Lähinnä Viroon suuntautuva mat-
kailu tuo vuositasolla sataman kautta täl-
lä hetkellä 3 miljoonaa matkustajaa. Näis-
tä suuri osa on risteilymatkustajia, jotka 
pistäytyvät maissa kaupunkilomalla yh-
den vuorokauden ajan. Päiväkävijöistä 
voidaan laskea noin 500 000 matkustajan 
saapuvan Helsinkiin Länsisataman kaut-
ta. Päivässä matkailijoita on keskimäärin 
1 400 henkeä. Määrä kasvaa vuositasolla 
noin 3 %, jolloin vuoteen 2020 mennes-
sä matkailijoita tulee olemaan noin 2 400 

henkeä päivässä. Hernesaarta kehitetään 
risteilysatamaksi.

Asemakaava-alueen länsipuolelle si-
joittuvaan keskuskortteliin on tarkoitus 
rakentaa kaksi suurta päivittäistavaramar-
kettia, suurimpia erikoiskauppoja sekä 
osa julkisista palveluista. Koko Jätkäsaa-
ressa asuva väestö edellyttää kaupallisten 
palveluiden tilaa 35 000 k-m². Yhteensä 
paikallisen väestön, matkailijoiden ja työ-
paikkojen edellyttämä kaupallisten palve-
luiden tilantarve on noin 56 000 k-m².
Matkailu tulee olemaan merkittävä alu-
een toimintoja leimaava tekijä. Tutkimuk-
sen mukaan virolaisen matkailijan ku-
lutuksesta kolmannes kohdistuu ravit-

semispalveluihin ja loput vähittäiskaup-
paan. Matkailijat tarvitsevat erilaisia pal-
velutiloja noin 8 000 k-m², jotka sijoittu-
vat lähinnä terminaalialueen pohjoispuo-
lelle Tyynenmerenkadun varteen. Suurin 
yksittäinen turistien palvelemiseen osoi-
tettu liikekerrosala 3 000 k-m² on kortte-
lissa 20812. 

Asemakaava-alueella liiketilat sijoittu-
vat pääosin kokoojakatujen varsille katu-
tasoon, rakennusoikeutta liiketiloille on 
varattu yhteensä 18 190 k-m².

Merenrannassa alueen itäreunalla on 
varattu kolme tonttia hotelleille, yksi si-
joitettavaksi vanhaan makasiiniin, kaksi 
muuta uudisrakennuksiin.
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Luonnonympäristö
Vihreää luontoa ei Jätkäsaaressa ennes-
tään ole. Asemakaava-alueen sydämeen 
rakennetaan uuden kaupunginosapuis-
ton ensimmäinen osa. Puiston paikal-
la on nyt asfalttikenttää. Puistolle raken-
netaan uusi topografia, jolloin saadaan 
istutettaville puille ja muulle kasvustolle 
puhdas kasvualusta. Puistossa maanpin-
taa nostetaan nykyisestä noin +3 tasosta 
korkeimmillaan noin tasoon +10.

Länsisatamankadulle ja Jätkäsaaren-
laiturin pohjoisosaan istutetaan puuri-
vit, muutoin puita on katualueilla vain 
puiston kohdalla ja Sonckin makasiinien 
edustalla sekä Länsilinkin aukiolla.

Suojelukohteet
Lars Sonckin suunnittelemat satamama-
kasiinit L2 ja L3 on suojeltu jo vuoden 
1979 asemakaavassa merkinnällä ark. 
Rakennuksille on nyt merkitty suojelu-
määräys sr-1.

Lars Sonckin suunnittelema entinen 
sataman hallintorakennus Ruoholahden 
rajalla sekä Huutokonttori on merkitty 
suojelumääräyksellä sr-2. 
Puhelinkioski sataman hallintorakennuk-
sen vieressä säilytetään ja kunnostetaan 
mahdollisuuksien mukaan siten, että sen 
käyttötarkoitusta voidaan muuttaa esi-
merkiksi taideprojektiksi tai vastaavaan 
muuhun käyttöön. 

Yhdyskuntatekninen huolto

Vesihuolto

Ruoholahden nykyiseen asuinalueeseen 
liittyvä osa voidaan liittää nykyisiin vesi-
huollon verkostoihin pienin muutoksin. 
Muuta aluetta varten tarvitaan uusi ver-
kosto, mutta nykyistä verkostoa voidaan 
käyttää rakentamisen alkuvaiheessa hy-
väksi. Nykyinen satamassa sijaitseva jä-
tevedenpumppaamo joudutaan korvaa-
maan tehokkaammalla. Samalla se siir-
retään uuteen paikkaan ja paineviemäri 
johdetaan Hernesaaressa sopivampaan 
viettoviemäriin.
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Asemakaavassa on varattu jätevedenpumppaamolle tila Bunkkerin 

eteläpuolelta et-merkinnällä.

Kuivatus

Tontin 20803/1 eteläosaan on varattu tul-
vareitti, jolla ei saa estää pintaveden vir-
tausta kadulta merelle. Tällainen virtaus-
reitti saattaa olla tarpeellinen kovimpi-
en rankkasateiden aikaan kun katualu-
een sadevesiviemäreiden välityskyky ei 
riitä tai jos runsas vesi on huuhtonut nii-
hin poikkeuksellisen paljon kasvijätteitä, 
maa-ainesta tai roskia. Alueen muut tul-
vareitit sijaitsevat kaduilla ja raiteilla.

Rakennettava sadevesiviemäriverkos-
to vaatii uusia purkupisteitä. Johtojen ra-
kentaminen nykyisten raskasrakenteisten 
laiturirakenteiden läpi merivedenpinnan 
alapuolella on hankalaa ja kallista. Sade-
vesiviemäreiden korkeusasema pyritään 
pääsääntöisesti sijoittamaan meriveden-
pinnan yläpuolelle, mutta purkupisteen 
tulisi sijaita sen verran syvällä, että talvi-
kaudella jääkansi olisi purkupisteen koh-
dalla mahdollisimman samanlainen kuin 
muualla vesialueella. Välimerenkadun 
länsipäässä sadevesiviemäröinti sovite-
taan Saukonpaaden asemakaava-alueen 
rakentamiseen ja pohjoispuolella liitytään 
nykyiseen sadevesiviemäriverkostoon.

Hyväntoivonpuisto sijaitsee alueen 
korkeimmalla kohdalla ja sen pintakuiva-
tus ja sadevesiviemäröinti suunnitellaan 
puiston suunnittelun yhteydessä. Tont-
tikatujen sadevesiviemäröinnissä on va-
rauduttu ottamaan vastaan puiston kui-
vatusvesiä. Hulevesien imeyttäminen 
puistoalueella ei ole suotavaa, jotta vesi-
en virtausten mukana ei tapahtuisi hallit-
sematonta haitta-aineiden virtausta.

Tulvareitti tontin 20803/1 eteläosassa, LOCI Maisema-arkkitehdit Oy.
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Energiahuolto

Alue sijaitsee 1 km etäisyydellä Salmi-
saaren voimalaitoksesta, sähköasemas-
ta ja kaukojäähdytyskes-kuksesta. Liitty-
minen kaukolämpöverkostoon ja kauko-
jäähdytysverkostoon rakennetaan sekä 
Länsisa-tamankadun että Jätkäsaaren-
laiturin suunnista. Kaikki rakennukset on 
mahdollista liittää kaukolämpö-verkos-
toon. Länsisatamankadun ja Tyynenme-
renkadun läheisyydessä sijaitsevat toi-
mitila- ja palvelura-kennukset, hotellit, 
liikuntakeskus, koulu, satamaterminaa-
li ja osa asuinrakennuksista on mahdol-
lista liit-tää kaukojäähdytysverkostoon. 
Kaukojäähdytyksen ulottaminen tonttika-
tujen varsilla sijaitseviin asuinra-kennuk-
siin selvitetään tapauskohtaisesti tonttien 
suunnittelun yhteydessä. 

Alue ei tarvitse omaa sähköasemaa. 
Sähkönsiirtoverkkoa Salmisaaren ja Pu-
navuoren sähköasemilta vahvistetaan 
merkittävästi ja jakeluverkosto rakenne-
taan kokonaan uudestaan. Alueelle sijoi-
tetaan noin 14 sähkömuuntamoa, jotka 
sijoitetaan pääasiassa rakennusten yhte-
yteen tai maanalaisiin tiloihin, esimerkik-
si pysäköintilaitoksiin. Mikäli muuntamo-
ja joudutaan sijoittamaan ulkotiloihin, ne 
tulee sovittaa muihin rakenteisiin. Raitio-
teiden rakentamiseen on varauduttu va-
raamalla tila sähkönsyöttöasemalle kort-
teliin 20017.

Alueelle sijoitetaan noin 40–45 säh-
könjakokaappia. Lisäksi tietoliikennettä ja 
liikennevaloja varten tarvitaan omia kaap-
peja. Tätä varten AK- ja KTY-korttelialu-
eiden tonteille varataan  asemakaavassa 

kullekin yksi kadulle avautuva, ovelli-
nen tila yhdyskuntateknisen huollon ja-
kokaappeja varten. Tavoitteena on, ettei 
kaappeja sijoiteta kaduille tai aukioille. 

Jätehuolto

Jätkäsaarenkallion maanalaisen pysä-
köintilaitoksen yhteyteen on suunnitel-
tu myös kalliotilaan sijoittuvia huoltoti-
loja. Näitä ovat rakennusviraston varik-
ko ja jäteasema.

Jätteen putkikeräysjärjestelmää käyt-
tämällä voidaan jäteautoliikenne lopet-
taa tonttikaduilla lähes kokonaan ja jä-
tehuoneiden rakentamistarve vähenee 
merkittävästi. Putkikeräysjärjestelmällä 
huoltoliikenne asuinkortteleissa putoaa 
perinteiseen keräystapaan verrattuna al-
le kymmenesosaan. Jäteasema tarvitsee 
oman poistoilmakanavan, jossa on teho-
kas äänenvaimennus ja poistoilman suo-
datus. Lisäksi laitoksen keräysputkistol-
le tulee varata tila katu-, puisto- ja kort-
telialueilla. Järjestelmällä voidaan kerä-
tä kuiva- (eli seka-), bio-, keräyskarton-
ki- ja paperijätteet. Keräyskartongin kerä-
ysvelvollisuus koskee vähintään 20 huo-
neiston kiinteistöjä. Metallin, lasin, pah-
vin ym. keräys järjestetään perinteisel-
lä tavalla. Vuodessa asemakaava-alueel-
ta kertyvä jätemäärä on noin 2 220 t eli 
noin 357 täyttä kuorma-autollista. Jäte-
asema tulee palvelemaan koko Jätkäsaa-
ren aluetta. Matkusta-jasataman lähistöl-
le on merkitty paikka, johon voidaan tar-
vittaessa sijoittaa alueellisen jätteenkerä-
yksen syväkeräysastioita.
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Tietoliikenne

Alueen suunnittelussa on varauduttu 
nykyaikaisen tietoliikenneverkoston ra-
kentamiseen.

Väestönsuojelu

Kalliotiloja voidaan varustaa väestönsuo-
jiksi, jotka kattavat suojatarpeen lähes 
koko kaava-alueella lukuun ottamatta ho-
tellikortteleita. Koulun ja bunkkerin tontit 
ulottuvat niukasti tavoitteellisen 250 m 
suojaetäisyyden alueelle, mutta kortteli 
20812 jää sen ulkopuolelle.

Maaperän pilaantuneisuus ja 
rakennettavuus

Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus

Maaperän pilaantuneisuus joudutaan ot-
tamaan huomioon koko asemakaava-alu-
eella. Maaperän puhdis-tamista ja hyöty-
käyttöä koskeva kiinteistöviraston laati-

Esimerkkejä Ruotsissa toteutetuista jätteen putkikeräysjärjestelmistä.

Kallioväestönsuoja ja sisäänkäyntien 250 metrin piiri.

Kuva: Kalliosuunnittelu Oy
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ma ympäristölupahakemus on tullut vi-
reille Uu-denmaan ympäristökeskukseen 
kesällä 2008. Jätkäsaarenkallion ja Hie-
tasaaren alueelle on laadittu kohdekoh-
taiseen riskinarviointiin perustuva yleis-
suunnitelma pilaantuneen maan puh-
distamisesta ja hyötykäytöstä. Riskinar-
vioinnissa on käsitteellisellä mallilla tun-
nistettu altistujat ja altistumisreitit. Mer-
kittävimpien haitta-aineiden kulkeutu-
mista on arvioitu mm. laskennallisesti, 
liukoisuuskokeilla sekä pohjavesinäyt-
teiden tulosten perusteella. Hyötykäytön 
riskeistä arvioitiin lisäksi mereen kulkeu-
tuvien haitta-aineiden määrää ja kuormi-
tuksen merkitystä. 

 Riskinarviointiin perustuvien kunnos-
tuksen yleisperiaatteiden mukaan alueel-
ta poistetaan kaikki maanalaisten tilojen 
ja esim. johtolinjojen kaivun edellyttä-
mät massat rakentamisen vaatimaan ta-
soon. Asuinrakennusten kohdalta pois-
tetaan vähintään 1,5 metrin syvyydel-
tä maamassat, joiden hiilivetypitoisuu-
det ylittävät riskinarviointiperusteiset 
tavoitearvot (100 mg/kg bensiinijakeel-
le ja 500 mg/kg keskitisleille). Mahdol-
liset ongelmajätteeksi luokitellut pilaan-
tuneet maat poistetaan pohjavesipinnan 
yläpuolta. Rakennusten kohtia lukuun 
ottamatta kaikkialle tulee puhdas vähin-
tään puolen metrin paksuinen pintaker-
ros tai puhdas rakennekerros. Orgaani-
sia haitta-aineita (PCB, PAH, haituvat ai-
neet) sisältävät maat poistetaan yli 1,5 
metrin syvyydeltä, jos niiden pitoisuu-
det ovat suurempia kuin valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 alemmat ohjearvot. 
Alueelta mahdollisesti havaittavat muut 
haitta-aineet edellyttävät riskinarvioinnin 
päivittämistä. 

Pääosalla asemakaava-aluetta maan-
pintaa nostetaan jopa useita metrejä, mi-
kä mahdollistaa pilaantuneen maa-ainek-
sen eristämisen täyttökerrosten alle. 

Asemakaava-alueen eteläpuolella si-
jaitsevan entisen kaatopaikka-alueen 
kunnostaminen on teknisen toteutetta-
vuuden ja riskienhallinnan kannalta edul-
lista tehdä yhtenä kokonaisuutena. Kaa-
topaikka on tarkoitus kunnostaa osittai-
sella massanvaihdolla ja eristämällä. Kaa-
topaikkakaasujen keräämiseksi on suun-
niteltu toteutettavaksi kaasunkeräysjär-
jestelmä. Liikuntapuiston alueella kaato-
paikkakaasujen muodostuminen jatkuu 
edelleen ja eristerakenteiden lisäksi tar-
vitaan huokoskaasun keräys- ja käsitte-

lyjärjestelmä. Jätetäytön määrä kaato-
paikka-alueella on huomattava ja jätteen 
poistaminen olisi myös maanrakennus-
teknisesti lähes mahdoton tehtävä. Kaa-
topaikka-alueen kunnostaminen eristä-
mällä lisättynä kaatopaikkakaasujen hal-
litulla keräysjärjestelmällä on tämänhet-
kisen käsityksen mukaan toteuttamiskel-
poisin ratkaisu. Kaatopaikan laajuutta tar-
kennetaan käynnissä olevan suunnitte-
lun aikana. Mikäli kaatopaikan reuna-alue 
ulottuu asemakaava-alueelle, kunnoste-
taan se muun kaatopaikan yhteydessä. 

Viheralueelta varataan alueita raken-
nustoiminnasta tulevan hyötykäyttökel-
poiseksi todetun pilaantuneen maan sijoit-
tamiseen. Maa-ainekset eristetään viher-
rakenteista, jotta haitta-aineet eivät kerry 
kasveihin. Asuinalueen julkisuuskuvan ja 
yleisen varovaisuusperiaatteen takia päi-
väkotien leikkipaikkoja ei sijoiteta pilaan-
tuneiden maa-ainesten sijoituskohdille, 
vaikka riskiä useiden metrien maakerros-
ten alla sijaitsevien metalliyhdisteiden jou-
tumisesta leikkimaalle ei olisikaan.

Pohjarakentaminen 

Alueella käytetään pääasiallisena perus-
tamistapana maanvaraista perustamista 
luonnonmaan tai kallion varaan tai maan-
varaista perustamista vahvistetun täyte-
maan varaan. Osaksi joudutaan käyttä-
mään paa-luperustusta, täytteen laadun 

perusteella lyöntipaalutus vaikuttaa käyt-
tökelpoiselta. Pohjarakennuskus-tannuk-
set ovat noin 35–200 euroa kerrosneliö-
metriltä riippuen kerrosten lukumääräs-
tä. Edullisimmat ra-kennuspaikat sijait-
sevat Hietasaaren ja Jätkäsaaren kohdil-
la ja kalleimmat rakennuspaikat saarten 
väli-sessä painanteessa. Kunnallistek-
niikka voidaan rakentaa maanvaraisesti. 
Hyväntoivonpuiston itäisim-mässä osan 
maaperän kerrosrakenne ja pohjanvah-
vistustarve selvitetään jatkosuunnittelun 
aikana kun ratapihatoiminnot ovat päät-
tyneet.

Rantarakenteet 

Jätkäsaarenlaiturin nykyiset rantamuurit 
ovat käyttökelpoisia. Ne on vahvistettu 
1975–1994 ankkuroidulla teräsponttisei-
nällä, jonka tausta on betonoitu. Alkupe-
räinen hirsiarkkurakenne on rakennettu 
1920-luvulla. Vahvistus on tuettu maa- ja 
kallioankkureilla, jotka ulottuvat osin ma-
kasiinirakennusten L2 ja L3 alle.

Meluntorjunta 
Asemakaava-alueelle on tehty useita 
meluselvityksiä ja meluntorjuntasuun-
nitelmia eri suunnitteluvaiheissa ja tar-
kentaen. Melulähteet ovat autot, raitio-
tie, laivat, helikopterit ja matkustajasa-
taman huolto. Kaavasuunnittelun lähtö-

Jätkäsaaren itäreunan pystylaiturin rakenne. Vanhat laiturit pyritään jättämään 

rakenteineen muistumiksi vanhasta satamatoiminnasta.  

Kuva: Helsingin Sataman tyyppipiirustus
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kohtana on matkustajasataman jäämi-
nen alueelle ja sen kehittäminen pääasi-
assa nykyisen terminaalin eteläpuolella 
ja Hernesaaren puolella. Kortteliraken-
teen suunnittelussa on pidetty tärkeä-
nä rajoittaa kokoojakatujen ja matkusta-
jasataman melun leviämistä asuntoalu-
eelle ja Hyväntoivonpuistoon.

Ajoneuvoliikenne aiheuttaa meluhait-
taa kokoojakatujen varsilla. Rakennus-
korttelit on suljettu katujen suuntaan ja 
niiden pihoille liikenteen äänet eivät juu-
ri yllä. Liikuntapuiston pohjoisosaan le-
viää melua sekä Valtamerenkadulta että 
Länsisatamankadulta. Koulun lähistöllä 
keskiäänitaso on 45–50 dB, joka on alle 
ohjearvotason 55 dB. 

Matkustajasataman pohjoisin reittilii-
kenteen laivapaikka LJ3 sijaitsee kortte-
lin 20812 kohdalla siten, että peräportti 
on etelässä ja aluksen keula makasiinin 
L3 ja korttelin 20809 kohdalla. Päiväaika-
na matkustajasataman laivat eivät aiheu-
ta merkittävää meluhaittaa. Ainoastaan 
korttelin 20809 kadun puoleisella osalla 
laiva- ja satamamelu ylittää 60 dB(A) ka-
tutasossa sekä päivällä että yöllä. Laiva-
melua on tarkasteltu myös kattotasolla 
22 m korkeudessa, jossa laivamelu ylit-
tää 55 dB kortteleiden 20812 ja 20809 
sataman puoleisilla osilla päivällä ja yöllä. 
Melualueella sijaitsevan asuinrakennuk-
sen osalta meluntorjunta on huomioitu 
kaavamääräyksissä. 

Matkustajasatamassa yöpyvä alus ai-
heuttaa melua sataman lähistöllä, mikä-
li apukonetta käytetään. Kortteleiden si-
säpihoille melu ei yllä, mutta lähimpien 
kortteleiden ylimmissä kerroksissa par-
vekkeet tulee sijoittaa suojaiselle puolel-
le. Sataman puoleisten seinärakenteiden 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon lai-
vakoneen äänen taajuusalue, joka poik-
keaa liikennemelun taajuusalueesta. Sa-
tamaan suuntautuvassa seinärakentees-
sa voidaan tarvittaessa käyttää kiviraken-
teista ulkoseinää, sisäpuolista lisälevy-
verhousta, erillisiä ikkunakarmeja, raskai-
ta ja suuremmalla ilmavälillä varustettuja 

ikkunalaseja ja kaksinkertaisia parvekeo-
via. Korttelissa 20809, Tyynenmerenka-
dun puolella on asuinrakennuksen oltava 
tyypiltään sivukäytävätalo tai akustisilta 
ominaisuuksiltaan vastaava ratkaisu.

Koneellinen ilmanvaihto rakennetaan 
kaikkiin uusiin kerrostaloihin ja ilmanvaih-
tokojeet aiheuttavat jonkin verran ääntä. 
Tyynenmerenkadun alueella voidaan tu-
loilman jäähdytyksessä käyttää kauko-
jäähdytystä, mikä vähentää kiinteistö-
kohtaisten jäähdytyskoneiden käyttöä, 
niiden meluhaittaa ja vähentää tarvetta 
järjestää läpivetoa huoneistoon ikkunoita 
avaamalla. Crusellinsillan ja Saukonpaa-
den asemakaava-alueen kautta rakenne-
taan toinen kaukojäähdytysjohto alueel-
le. Kaukojäähdytystä voidaan tarvittaessa 
käyttää myös Jätkäsaarenkallion asunto-
kortteleissa ja myöhemmin kaavoitetta-
vissa liike- ja palvelukortteleissa.

Korttelit 20812 ja 20809 asemakaavassa.
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Sataman aiheuttama melu päivällä. Kuva: Akukon Oy Sataman aiheuttama melu yöllä. Kuva: Akukon Oy

Sataman ja liikenteen aiheuttama melu päivällä. Kuva: Akukon Oy Sataman ja liikenteen aiheuttama melu yöllä. Kuva: Akukon Oy
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Nimistö
Nimistötoimikunnan päätöksen mukaan 
(7.6.2006) asemakaava-alueen uudet 
pääkadut ovat Välimerenkatu (Medel-
havsgatan) ja Tyynenmerenkatu (Stilla-
havsgatan).

Välimerenkadun poikkikadut ovat Ma-
lagankatu (Malagagatan) ja Livornonkatu 
(Livornogatan).

Tyynenmerenkadun poikkikadut ovat 
Juutinraumankatu (Öresundsgatan), Su-
ezinkatu (Suezgatan), Kap Hornin ka-
tu (Kap Hornsgatan) ja Rionkatu (Riog-
atan).

Nimistössä jo ennestään esiintyvä 
Länsisatamankatu (Västrahamnsgatan) 
jatkuu asemakaava-alueen länsireunas-
sa. Sen poikkikatu on Hyväntoivonkatu 
(Godahoppsgatan).

Aluetta kaarevalinjaisena halkaise-
va puisto on Hyväntoivonpuisto (Goda-
hoppsparken).

Alueen kevyen liikenteen kujat ovat 
Hampurinkuja (Hamburgsgränden), Jät-
käsaarenkuja (Busholmsgränden) Hieta-
saarenkuja (Sandholmsgränden) ja Län-
sisatamankuja (Västrahamnsgränden).

Nimistötoimikunnan perusteluna ovat 
Helsingin Sataman kauppamerenkulul-
le tärkeät reitit, paikat ja kaupungit se-
kä alueelle täyttömaan alle piiloon jäänei-
den saarten nimet. 

Nimistötoimikunnan päätöksen mu-
kaan (12.12.2007) Mechelininkadun ete-
läpään katuaukio on Länsilinkki (Västra 
Linken). Perusteluna on nimi Länsisata-
man kaupunginosan mukaan.

Jätkäsaaren katujen nimet ovat pääosin muistumia Satamatoiminnasta.

Mechelininkadun eteläpäähän sijoittuva Länsilinkki saa nimensä 

Länsisataman kaupunginosan mukaan.
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Asemakaava-alueen pienoismalli. Asemakaava-alue on mallissa erotettu puiselle pohjalle, 

nykyiset olemassa olevat alueet ja säilyvät rakennukset vaalealla.



77

5 Asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen toteuttamisen 

vaikutukset

Vaikutukset 
yhdyskuntarakenteeseen ja 
rakennettuun ympäristöön 
Kaavan toteuttaminen muuttaa alueen 
kokonaan entisestä. Aidattu ja ulkopuo-
lisilta suljettu tavarasatama muuttuu toi-
minnalliseksi ja rakenteelliseksi osaksi 
Helsingin kantakaupunkia. Asuinkerros-
alan merkittävä lisäys alueella vahvistaa 
kantakaupunkia toiminnallisesti. Asema-
kaavan muutoksessa on otettu huomi-
oon kantakaupunkimaisen rakenteen ja 
mittakaavan jatkuminen Jätkäsaaressa.

Alueen rakentuminen vahvistaa myös 
Ruoholahden asemaa osana kantakau-
punkia. Ruoholahden asuinalue jatkuu 
Jätkäsaaren asuinalueena. Mechelinin-
kadun uusien liikenne- ja ympäristöjär-
jestelyjen myötä sekä Ruoholahti että 
Jätkäsaari ovat toiminnallisesti parem-
min yhteydessä kantakaupunkiin. Myös 
Ruoholahden viheralueet täydentyvät 
Hyväntoivonpuiston toteuduttua.

Satamamiljöö, joka on ollut luonnolli-
nen osa merenrantakaupunkia ja vaikut-
tanut kantakaupungin henkeen merkittä-
västi, poistuu miltei kokonaan. Vastaava 
kehitys on ollut meneillään jo pitkään Eu-
roopan suurissa satamakaupungeissa.

Kantakaupunki on suosittua asuinalu-
etta. Jätkäsaari täydentää merkittävästi 
Helsingin kantakaupunkia osana merel-
lisiä asuinalueita. Se tarjoaa turvallisen 
asuinympäristön lähellä keskustaa myös 
lapsiperheille.

Asemakaava-alueesta ja liittymises-
tä lähiympäristöön on laadittu pienois-
malli mittakaavaan 1:1000. Pienoismal-
lin avulla voidaan arvioida muodostuvaa 
kaupunkirakennetta ja sen suhdetta ole-
massa olevaan ympäristöön. 

Kaavan toteuttaminen vaikuttaa ra-
kennettuun ympäristöön lisäksi siten, et-

tä sataman toimintaan liittyneitä halleja ja 
pienempiä rakennuksia puretaan. Käyttö-
kelpoiset rakennukset säilytetään ja niil-
le etsitään uusi käyttö. Arvokkaimmat 
rakennukset suojellaan asemakaavalla. 
Bunkkeri toimii alueellisena maamerkki-
nä ja on samalla yksi toiminnallisista kes-
kuksista.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten hallinta ja 
energiansäästörakentaminen 

Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren asema-
kaava-alue on ensimmäinen ja rakennus-
oikeudeltaan suurin Jätkäsaaren uusista 
asemakaavoista. Jätkäsaaren mittakaa-
vassa se on  ”sisämaakaava”, sillä ainoa 
rantakaistale on 90 vuotta sitten raken-
nettu osa Hietalahden rantaa ja tulevat 
kaava-alueet suojaavat sitä Lauttasaa-
rensalmen suunnasta. Kaavaa suunni-
teltaessa on muistettu mahdollinen me-
ren pinnan kohoaminen ja muutokset sa-
teiden rankkuudessa ja toistuvuudessa. 
Tuulisuuden vaikutuksia on tutkittu tuuli-
tunnelikokeella ja kokeen tulosten perus-
teella arvioitiin myös pakkasen vaikutus-
ta viihtyisyyteen. 

Asemakaava mahdollistaa matala-
energiarakentamisen. Kaupungilla on 
maanomistajana mahdollisuus vaikut-
taa rakentamisen tapaan tontinluovutus-
ehdoilla. Lisäksi asemakaavaan on lisät-
ty määräys, joka sallii tuuligeneraattori- 
ja aurinkopaneelirakenteiden tai muiden 
energiaa tuottavien ratkaisujen integroi-
mista rakennuksiin.

Asemakaavaluonnoksen käsittelyn yh-
teydessä kaupunkisuunnittelulautakunta 
kehotti kaupunkisuunnitteluvirastoa sel-
vittämään energiansäästörakentamista.

Rakentamiseen ja asumiseen liittyvis-
sä ilmastokysymyksissä energian tuotan-
nolla ja sen käytöllä on keskeinen sija. 
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Suomi on liittynyt sopimuksiin, sitoutu-
nut tavoitteisiin ja asia on siirtynyt maan-
käytön ja rakentamisen ohjauksen kaut-
ta myös käytännön tasolle. Eräänä tavoit-
teena on tiiviimpi yhdyskuntarakenne, jo-
ka vähentää liikkumistarvetta.

Maakunta- ja yleiskaavatasoilla on 
päädytty siirtämään tavarasatama kau-
pungin laidalle ja muuttamaan keskei-
sesti kaupunkirakenteessa sijaitseva alue 
asunto- ja työpaikka-alueeksi. Samanai-
kaisesti on varauduttu metroradan jatka-
miseen aluetta sivuten lännen suuntaan 
ja autotunnelin rakentamiseen helpotta-
maan liikennöintiä alueelta idän suun-
taan. Merkittävimmät päätökset alueen 
liikennetarpeen energiatalouden osalta 
on tehty tässä vaiheessa.

Asemakaavassa ei ole erityisiä kritee-

rejä rakennusten lämmöneristävyyden 
tai lämpöenergian tuotantotavan suh-
teen. Lämmöneristävyys ei ole sillä ta-
valla paikkakohtainen ominaispiirre kuin 
ääneneristävyys. Sitä ohjataan rakenta-
mismääräyksillä (RakMK). Rakennuk-
sen muodolla on jonkin verran vaikutus-
ta energiatalouteen kuten myös ikkuna-
pinta-alalla. Asemakaavassa näitä ohja-
taan rakennustaiteellisessa ja kaupunki-
kuvallisessa tarkoituksessa eikä energia-
taloudellisessa. 

Jotta asuntojen ostajilla, omistajilla ja 
käyttäjillä olisi parempi mahdollisuus ver-
rata eri tuottajien asunto-tuotantoa myös 
energiatalouden kannalta, on valmistel-
tu valtakunnallinen energiatodistusjärjes-
telmä (voimaan 1.1.2008), jolla osaltaan 
tuodaan EU:n energiatehokkuusdirektii-

vi suomalaiseen rakentamis-käytäntöön. 
Valmistelun yhteydessä on tarkistettu ra-
kennuksen lämmöneristyksen, sisäilmas-
ton, ilmanvaihdon ja energiatehokkuu-
den rakentamismääräykset ja mm. ra-
kennuksen energiankulutuksen ja lämmi-
tystehotarpeen laskentaohje. Ympäristö-
ministeriö on ilmoittanut tavoitteekseen 
lisätä energian säästöä vielä 30–40 % ki-
ristämällä määräyksiä vuoden 2010 alus-
ta alkaen. Tehokkain kannuste on kuiten-
kin rakentamisen ja käytön aikainen ta-
loudellinen säästö.

Rakentamisen ohjauksessa edetään 
kohti matalaenergiarakentamista. Vain 
tällä tavalla EU:n energiatehokkuusdirek-
tiivi ja kansainväliset sopimukset kasvi-
huonekaasujen vähentämiseksi saavute-
taan. Rakennuksen lämmöneristävyyden 

Ilmakuva: Kaupunkimittausosasto, Helsinki
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ja vaipan tiiviyden merkitys on noin 85 % 
koko rakennuksen lämpöenergiasta. Toi-
seksi tärkein asia on ottaa talteen jäteil-
man energiasisältö ilmanvaihtolaitteistos-
sa. Kolmanneksi tärkein asia on varsinai-
nen lämpöenergian tuotantotapa. Usei-
den asiantuntija-artikkeleiden mukaan 
tavoitteet kasvihuonekaasujen päästöjen 
tasosta voidaan Suomen mittakaavassa 
kuitenkin saavuttaa vain ydinvoiman ja 
tuulienergian lisärakentamisella.

Jätkäsaari sijaitsee Salmisaaren voi-
malaitoksen sähköaseman ja kaukojääh-
dytyskeskuksen läheisyydessä, jolloin 
energian siirron hukka on vähäistä. Kol-
moistuotannossa voidaan suuressa mit-
takaavassa tuottaa tehokkaasti lämmön 
ja sähkön lisäksi myös jäähdytysenergi-
aa. Tänä päivänä erilaiset laitteet tuot-

tavat niin paljon lämpöenergiaa, että se 
riittää asukkaan ja työntekijän tuottaman 
lämmön ohella rakennuksen perusläm-
mön ylläpitämiseen suuren osan vuotta.  
Tämä edellyttää rakennuksen vaipan hy-
vää lämmöneristävyyttä ja jäteilman läm-
mön talteenottoa. Tällöin myös jäähdy-
tysenergian kysyntä kasvaa huomatta-
vasti, millä on hyvin suuri merkitys ener-
gian käytön tehokkuuden ja tuotannon 
haittojen kannalta. 

Tällä hetkellä tilanne on lainsäädän-
töön perustuvan viranomaisohjauksen 
osalta erilainen kuin esimerkiksi Viikin 
ekorakentamisen suunnittelun aikana 
1990-luvulla. Viikkiä rakennettaessa on 
löydetty soveltamiskelpoista tekniikkaa ja 
rakentamisen ohjaustapoja. Jätkäsaares-
sa voidaan käyttää esimerkiksi aurinko-

lämpökeräimiä tai -sähkökennoja. Maa-
lämmöllä voidaan ratkaista vain yksittäis-
ten rakennusten lämmitystarve eikä se 
pärjää lämpötehon osalta uudelle asun-
toalueelle rakennettavalle kaukolämpö-
verkostolle. Myös jäähdytys kannattaa 
ratkaista aluekohtaisesti eikä kiinteistö- 
tai huoneistokohtaisesti kompressori- tai 
lämpöpumpputekniikalla. Myöhemmissä 
rantakortteleissa voidaan harkita esimer-
kiksi merivedenpinnan alapuolelle täyte-
maahan asennettavia putkistoja huoneis-
tojen viilennyksessä. Kaupungin uusien 
merenrantakohteiden suunnittelun ja ra-
kentamisen tueksi kehitetään tällä ranta-
rakentamisen ohjeistoa. Tutkimus- ja ke-
hittämistarve on edelleen melko suuri. 

Rakennusalan yritykset ja julkisyhtei-
söt ovat myös huomanneet trendin ra-
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kennusten energian käytön suhteen ja 
käynnistäneet omia ohjelmiaan. Helsin-
gin kaupunki allekirjoitti vuonna 2007 uu-
den energiatehokkuussopimuksen, jolla 
tavoitellaan 9 % energian säästöä 9 vuo-
den jaksolla sekä sitoudutaan energiate-
hokkuuden edistämiseen ja tiedottami-
seen. Noin 80 % kaupungin käyttämästä 
energiasta kuluu rakennuksissa. 

Suomessa vuosittain rakennetta-
va uudistuotanto on 1-2 % rakennus-
kannasta. Myös peruskorjausten yhtey-
dessä tehtävillä ratkaisuilla vaikutetaan 
energian käyttöön. Kiinteistöissä käytet-
tävän energian osuus on 30 % Suomen 
kokonaisenergiankulutuksesta ja 40 % 
tästä kuluu lämmitykseen. 

Jätkäsaaressa kaupunki voi vaikut-
taa rakentamisen energiakustannuksiin 
esimerkiksi ulkovalaistuksen toteutus- ja 
käyttötavoilla, liikuntakeskuksen perus-
korjauksen ratkaisuilla ja muulla liikunta-
paikkarakentamisella, maa-ainesten kä-
sittelytavoilla jne. Kaupunki voi maan-
omistajana säädellä millä ehdoilla tont-
teja luovutetaan rakentamiseen. 

Energian jakeluverkostoja ei voida 
kuitenkaan rakentaa kevyemmin, vaik-
ka yleinen tarve olisikin kokonaiskulu-
tuksen vähentäminen. Rakentamistavan 
määrää hetkellinen kulutus.

Asukkaiden tarpeilla ja tottumuksilla 
on merkitystä energia-asioissa. Lämpi-
män veden käytön vähentäminen ja ma-
talampi sisälämpötila vaikuttaa ostoener-
gian määrään. Jätkäsaaren kaupunkira-
kentamisen näyttelysisällöllä on mahdol-
lista tiedottaa elintapojen vaikutuksesta 
energiansäästötoimenpiteissä.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen 
huollon järjestämiseen
Jätkäsaaren ja muiden kantakaupun-
gin ranta-alueiden rakentaminen aiheut-
taa merkittäviä muutoksia Helsingin jul-
kiseen liikenteeseen. Raitiovaunureittejä 
jatketaan näille uusille alueille tai mahdol-

lisesti voidaan perustaa kokonaan uusia 
reittejä. Julkisen liikenteen tarjontaa on 
tavoitteena parantaa kokonaisuutena.

Kävelyreitti matkustajasatamasta 
Ruoholahden metroasemalle lyhenee 
merkittävästi. Uusia kävely- ja pyörätei-
tä rakennetaan. Mechelininkadun alitta-
va kevyen liikenteen reitti parantaa yh-
teyksiä Jätkäsaaresta ja Ruoholahdesta 
keskustan suuntaan.

Jätkäsaaren tuottama ajoneuvolii-
kenne tulee tavarasataman poistuttua 
aluksi vähenemään ja rakentamisen 
edistyessä se vähitellen taas kasvaa ny-
kyistä liikennemäärää suuremmaksi. 
Toisaalta, jos vastaava kerrosala raken-

nettaisiin väljemmin ja kauemmas kes-
kustasta, olisi henkilöautoliikenteen lisä-
ys huomattavasti suurempi. Vuosaaren 
satamahanke ja ympäristö- raportissa 
(Helsingin kaupungin ympäristökeskus 
2005) on arvioitu, että mikäli Länsisata-
maa ja Sörnäisten satamaa ei siirrettäisi 
pois kantakaupungista ja vastaava mää-
rä asuntoja rakennettaisiin muualle, ajo-
kilometrejä kertyisi seudulla vuodessa 
noin 73 miljoonaa enemmän.

Mikäli keskustatunnelia ei rakenneta, 
kasvaa Länsisatamankadun ja Crusellin-
sillan liikenne ja vastaavasti Jätkäsaaren-
laiturin liikenne pienenee näille kaduille 
edellä esitetyistä liikennemääristä.

Asemakaava mahdollistaa energiakeräimien integroimisen rakennuksiin.
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Mechelininkadun ja Jätkäsaarenlai-
turin risteys selkiytyy. Tämän kaavan to-
teutumisen aikana liikennemäärät eivät 
nouse yhtä suuriksi kuin tavarasatama 
ollessa vielä toiminnassa.

Alueelle rakennetaan uusi ja nykyai-
kainen kunnallistekniikka, johon naapu-
rialueiden on mahdollista liittyä.

Vaikutukset luontoon, maisemaan 
ja kaupunkikuvaan
Asemakaavan toteutuessa uutta puistoa 
rakennetaan yhteensä 6,5 ha ja puiston 
maaperää nostetaan nykyisen asfalttipin-
nan tasosta täyttämällä korkeimmillaan lä-
helle alkuperäisten saarien korkeustasoa.

Luonnonolosuhteista merkittävin on 
tuulisuus: avomereltä asti tuulella on avoi-
met etenemisreitit. Tiivis rakentaminen 
helpottaa alueen tuulisuusolosuhteita.

Hietalahden altaan maisemassa raken-
tamisen aiheuttama muutos on merkittä-
vä: avoin satamakenttä poistuu ja tilalle 
tulee kaupunkimainen julkisivu. Muistu-
mina vanhasta jäävät Lars Sonckin suun-
nittelemat makasiinit ja rantalaiturit kau-
punkijulkisivun edessä. Avoimet näkymät 
merelle vaihtuvat kantakaupunkimaiseen 
maisemaan. Tärkeimmät, pitkät näkymät 
keskustan suunnasta merelle säilyvät. 

Jätkäsaaren portti muodostuu kah-
desta muuta rakentamista selvästi kor-
keammasta tornista. Ne toimivat myös 
katunäkymän päätteinä, kun katsotaan 
Mechelininkatua Marian sairaalalta ete-
lään tai kun katsotaan Tyynenmerenka-
tua bunkkerilta pohjoiseen.

Väliaikainen kaupunkijulkisivu lou-
naaseen syntyy siihen asti, kun raken-
taminen etenee Jätkäsaaren muille osa-
alueille.

Vaikutukset ihmisten terveyteen ja 
turvallisuuteen
Jätkäsaaren osayleiskaavan laatimisen 
yhteydessä on varsin laajasti selvitetty 

ympäristöterveydellisiä vaikutuksia. Sel-
vityksiä on asemakaavaa laadittaessa 
täydennetty. 

Suunnittelun yhteydessä tehtiin selvi-
tys laivamelusta, ulkoseinien seinäraken-
teista ja ääneneristävyydestä. Asemakaa-
van muutoksessa noudatetaan selvityk-
sen ohjeita. Laivojen meluhaittaa, joka ai-
heutuu pääasiassa satamassa yöpyvien 
laivojen omavaraisesta energiantuotan-
nosta, on tarkasteltu täydentävin mitta-
uksin ja selvityksin. Akustiikan konsult-
ti laati menetelmän laivamelun äänieris-
tysluvun määrittämiseksi ja äänieristys-
tarpeen arvioimiseksi sekä antoi suosi-
tuksia julkisivun rakenneosista. Asumis-
viihtyvyys ei ole ongelmallista asuinkort-
teleiden sisä- eikä ulkotiloissa laivame-
lun takia. 

Autoliikenne aiheuttaa meluhaittaa 
noin 30 metrin etäisyydelle puistoissa 
sekä kokoojakatujen varrella sijaitsevil-
la julkisivuilla. Autoliikennemelun torju-
miseen riittävät normaalit rakenneratkai-
sut, sillä liikennemäärät ja ajonopeudet 
ovat alhaisia.

Vakiintuneen suunnittelutavan mu-
kaan pysäköintitontin ja asuinrakennuk-
sen rakennusalan välisen etäisyyden tuli-
si olla vähintään 8 metriä, jotta ajoneuvo-
jen pakokaasuhaitat eivät aiheuttaisi viih-
tyisyys- tai terveyshaittaa sisätiloissa. Tä-
mä perustuu rakentamismääräyksiin D2 
Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, 
jossa ohjataan sijoittamaan ulkoilmalait-
teet siten, että rakennukseen tuleva ul-
koilma on mahdollisimman puhdasta ja 
että ulkoilmaa ei saa ottaa ilmanlaatua 
heikentävän rakenteen tai rakennusosan 
kautta. Koska alueen asuinrakennuksiin 
rakennetaan koneellinen ilmanvaihto, ei 
rakennusten liikenneväylien tai pysäköin-
tialueiden puoleisilta julkisivuilta ole tar-
vetta ottaa ulkoilmaa. Mikäli rakennuk-
sen ilmanvaihtojärjestelmä sallii, voidaan 
tuuletusikkunoita pitää henkilökohtaisten 
tottumusten mukaan auki silloin, kun ul-
koilma on hyvälaatuista.

Länsisataman matkustajasataman lin-
jaliikenteen ja risteilyalusliikenteen kaa-
supäästöt eivät aiheuta terveyshaittaa 
tai merkittävää viihtyvyyshaittaa. Pako-
kaasujen yhdisteiden pitoisuudet jäävät 
päästö- ja leviämismalliselvitysten pe-
rusteella pieniksi. Pakokaasujen hajua on 
alueella odotettavissa. Selvän häiritsevän 
hajun määrä vuotuisesta kokonaisajasta 
jää kuitenkin VTT:n suositusta pienem-
mäksi. Talvikaudella hajuhaittaa ei sel-
vityksen mukaan ole, sillä pika-alusten 
ja risteilyalusten puuttuminen vähentää 
haittaa merkittävästi.

Pilaantunut maaperän kunnostetaan 
asemakaavan maankäytön edellyttämään 
tasoon. Kunnostustoimilla kuten mas-
sanvaihdolla, eristämisellä ja rakennus-
ten koneellisesti tuuletettavilla alapohjil-
la poistetaan maaperän pilaantuneisuu-
desta mahdollisesti aiheutuvat terveys-
riskit. Helsingin kaupunki on perustanut 
Jätkäsaaren seurantaryhmän, jonka teh-
tävänä on ohjata ja valvoa ruoppauksia ja 
täyttöjä sekä pilaantuneiden maiden kun-
nostusta ja hyötykäytöä Jätkäsaaren alu-
eella. Kaupungin edustajien lisäksi ryh-
mään osallistuvat Uudenmaan ympäris-
tökeskuksen ja Länsi-Suomen ympäris-
tölupaviraston edustajat.

Vaikutukset eri väestöryhmien 
toimintamahdollisuuksiin 
lähiympäristössä, sosiaalisiin 
oloihin ja kulttuuriin
Kantakaupungin asuinalueet saavat uut-
ta elinvoimaa ja vahvistuvat asukaslu-
vun kasvaessa ja Helsingin ydinkeskus-
tan palvelut saavat lähietäisyydellä uu-
sia käyttäjiä. Kaupunkirakenteen muutos 
vaikuttaa myös myönteisen mielikuvan 
syntymiseen alueesta. 

Kaupunkirakenteen eheytyminen, pal-
velujen ja joukkoliikenneyhteyksien li-
sääntyminen parantaa myös ympäröivi-
en alueiden asukkaiden toimintamahdol-
lisuuksia. Nykyiset kantakaupungin asuk-
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kaat saavat uusia palveluja Jätkäsaares-
ta. Muun muassa liikunta-, puisto- ja lähi-
virkistysaluetarjonta lisääntyy, kun talle-
tusvaraston liikuntahalli ja Hyväntoivon-
puisto rakennetaan.

Ruoholahden reuna-alueiden asukkail-
le kaavan toteutuminen on suuri muutos. 
Vaikka asukkaiden toimintamahdollisuu-
den paranevatkin, kokonaisen kaupun-
ginosan rakentaminen ennen avoimem-
paan maisemaan on kuitenkin erityisesti 
sosiaalisiin oloihin vaikuttava tekijä. 

Kantakaupunkimaisessa ympäristös-
sä ovat ominaisia asukkaiden ja alueen 
käyttäjien liikkumisen monimuotoisuus 
ja liikennevälineiden vaihtoehtoiset va-
lintamahdollisuudet. Katuseurallisuus eli 
yhteinen läsnäolo monien tuntematto-
mien ihmisten kanssa samassa tilassa, 
tunne osallisuudesta vilkkaassa elämän-
menossa keskellä kasvotonta, mutta vä-
rikästä väkijoukkoa on urbaania. Urbaa-
nia on suvaitsevaisuus ja vaihtoehtojen 
olemassaolo. Kaupunkimaisessa raken-
teessa pääosassa on asumisen, työn, va-
paa-ajan ja liikkeen sekoittuminen.

Asemakaavan muutoksen toteutues-
sa kantakaupunkiin rakentuu alue, joka 
on tasa-arvoinen ja esteetön kaikkien ikä- 
ja käyttäjäryhmien kannalta. 

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kun tavarasatamatoiminnot siirtyvät Vuo-
saareen, Jätkäsaari jää tyhjäksi, laajaksi 
ja tasaiseksi asfalttikentäksi. Jätkäsaaren 
muuttaminen asuin- ja toimitila-alueeksi 
edellyttää kunnallistekniikan rakentamis-
ta samassa tahdissa. Viihtyisän asuin- ja 
työpaikkaympäristön aikaansaamiseksi 
täyttö- ja viheralueet on rakennettava jo 
varhaisessa vaiheessa, koska niiden mer-
kitys on keskeinen.

Helsingin yleiskaavaluonnoksen 2002 
yhdyskuntataloudellisten vaikutusten sel-
vityksen mukaan Jätkäsaaren osayleis-
kaava-alue kuuluu hintaluokkaan ”kal-
lis”, koska rakentamisen hintaa nostavat 

lähinnä alueen esirakentamisesta (ruop-
paus, täytöt ja tiivistys) ja pilaantuneen 
maaperän kunnostamisesta aiheutuvat 
kustannukset. 

Kaupungin talouteen kohdistuvien ra-
kennuskustannusten osalta Jätkäsaaren 
osayleiskaava-aluetta voidaan kuitenkin 
kuvata keskihintaiseksi koska kaupun-
kiin kohdistuvien kustannusten osuus ra-
kentamisen kokonaiskustannuksista on 
edellä mainitun selvityksen mukaan kes-
kimäärin 330 €/kem². 

Jätkäsaaren aloitusalueen keskimää-
räisiä kustannuksia nostavat peruskou-
lun rakentaminen ja liikuntakeskuksen 
saneeraus, jotka ovat molemmat kalliita 
kaupungin rahoittamia hankkeita. Ne pal-
velevat koko Jätkäsaaren aluetta.

Kalliopysäköintilaitoksen, maanalai-
sen huoltotukikohdan ja jätteenkeräysjär-
jestelmän rakentaminen ovat koko Jät-
käsaaren aluetta palvelevia etupainottei-
sia investointeja. Pysäköintilaitoksen si-
sustaminen voidaan tehdä pysäköinti- ja 
väestönsuojatarpeen edellyttämässä tah-
dissa. Jätteenkeräyksessä voidaan alku-
vaiheessa hyödyntää esimerkiksi tilapäi-
siä siirrettäviä jätekatoksia, mutta kerä-
ysputkisto ja jätekeskus tulee ottaa käyt-
töön parin vuoden kuluessa ensimmäis-
ten kortteleiden valmistumisesta.

Toiminnallisen ja taloudellisen vertai-
lun perusteella asemakaavassa on esi-
tetty toteutettavaksi Jätkäsaarenkallion 
asuinkortteleiden pysäköinti kalliotilassa 
ja samaa ajoyhteyttä hyödynnetään myös 
rakennusviraston maanalaisen työtuki-
kohdan ja jäteaseman liikennöintiin. Täs-
sä vaihtoehdossa eri toimintojen tilatarve 
voidaan ratkaista, sillä työtukikohdalle ja 
jäteasemalle ei ole maanpäällisiä tontte-
ja. Vertailun suunnitelmaan sisältyy 932 
autopaikkaa, joiden kustannus on noin 
36.500 euroa autopaikkaa kohti. Pysä-
köinnin kokonaispinta-ala on 31.800 m2. 
Pysäköinnin kustantavat asunto- ja kiin-
teistöyhtiöt. Valitun vaihtoehdon huono-
na puolena voidaan pitää hankkeen suur-

ta laajuutta ja kokonaishintaa. Jotta se 
olisi myös käytännössä edullisempi vaih-
toehto, tulee kaikki maanalaiset toimin-
not toteuttaa.

Aloitusalueella maaperän puhdistami-
sen ja pohjarakentamisen lisäkustannuk-
set ovat koko Jätkäsaaren alueen keski-
arvoa pienempiä.

Kerrosneliömetriä kohden kaupun-
gin kustannukset ovat noin 410 euroa/
k-m2(alv 0%), kun kokonaiskerrosala 
419.000 k-m2. Laajempaa aluetta palve-
levan koulun ja bunkkerin kustannukset 
ovat 90 miljoonaa euroa eli 52 % koko-
naiskustannuksista. Jos koulun ja bunk-
kerin kustannuksia ei laskettaisi tälle 
asemakaava-alueelle, olisivat kaupungin 
kustannukset noin 195 euroa/k-m2.
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Kunnallistekniikka

Mechelininkadun eritasoliittymän kadut, sillat ja aukiot 11,0 milj.€

Kadut, aukiot, raitit, ulkovalaistus 8,0 milj. €

Puistoalueet ja niiden sijainti 5,1 milj. 

Vesihuolto ja aluekuivatus 5,8 milj. €

Kaukolämpö ja kaukojäähdytys 3,3 milj. 

Sähkönjakeluverkko 3,4 milj. €

Raitiotiet, pysäkit ja sähkönsyöttöasema 7,4 milj. €

Palvelurakentaminen

Kunnalistekniikan työtukikohta, kalliotila 13,8 milj. €

Päiväkodit 5,6 milj. €

Lastentalo 8,4 milj. €

Koulu 20,8 milj. €

Liikuntakeskus, kirjasto- ja nuorisotilat 70,0 milj. €

Yleistasaustäytöt 1,8 milj. €€

Pilaantuneen maaperän kunnostaminen 7,8 milj. €

Yhteensä (alv 0%, hintataso 2/2008, 
rakennuskustannusindeksi 112,5, 2005=100) 172,2 milj .

Muiden toimijoiden kustannuksia

Kalliopysälöintilaitos 932 ap. 34,0 milj. €

Yhteisväestönsuoja 5.600 sp. 4,7 milj. €

Jäteasema, kalliotila 2.050 h-m2 8,6 milj. €

Yhteensä 47,3 milj. €

Arvio kaupungille tulevista kustannuksista Jätkäsaarenkallion ja 
Hietasaaren asemakaava-alueella, ei sisällä arvonlisäveroa:
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6 Asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen toteuttamisen 

vaikutukset

Rakentamisaikataulu
Alueen toteuttaminen on edellyttänyt ta-
varasatamatoimintojen siirtymistä Vuo-
saaren uuteen satamaan loppuvuon-
na 2008, jollon on alkanut rakentamisen 
valmistelu satamaradan purkamisella ja 
maaperän kunnostuksella sekä tarvitta-
villa täyttötöillä. Alueen rakentaminen ta-
pahtuu vaiheittain vuosina 2009–2017.
Viereisessä kuvassa on esitetty arviot 
asemakaava-alueen toteutumisjärjestyk-
sestä ja aikataulusta. 

Toteuttamis- ja soveltamisohjeet
Alueelle on laadittu katuympäristösuun-
nitelma katupiirustusten pohjaksi.  Alu-
eelle tullaan laatimaan korttelikohtaiset 
rakentamistapaohjeet. 

Toteutuksen seuranta
Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittä-
mistoimistossa on toteutusta varten Län-
sisatama-projekti. Myös kaupunkisuun-
nitteluviraston asemakaavaosaston Län-
sisatama-projekti osallistuu aktiivisesti 
toteutuksen koordinointiin

Kaupunkirakentamisnäyttely

Jätkäsaaren ensimmäisten kortteleiden 
valmistumisen yhteyteen (alkaen noin 
2011) suunnitellaan kaupunkirakenta-
misnäyttelyä.

 Näyttelyssä tullaan esittelemään uut-
ta rakennettua kaupunkiympäristöä. Ra-
kentamisnäyttely on laaja kokonaisuus, 
jonka ytimen muodostaa toteutuva kau-
punkirakenne. Lisäksi siihen kytkeytyy 
näyttelyjä ja tapahtumia sekä kokonai-
suuden markkinointi. Rakentamisnäytte-
ly on osa Jätkäsaaren laajempaa markki-
nointistrategiaa. 

Kansainväliset esimerkit osoittavat, 
että merkittäviin aluerakentamishank-
keisiin liitetyillä näyttely- ja tapahtuma-
kokonaisuuksilla on mahdollista vaikut-
taa positiivisesti sekä uusien alueiden 
paikalliseen markkinointiin, että näytte-
lyä isännöivien kaupunkien kansainväli-
seen maineeseen.

Helsingillä on selkeä pyrkimys kohot-
taa imagoaan tasokkaaseen kaupunki-
rakentamiseen panostavana kaupunki-
na. Valmisteilla olevassa Helsingin arkki-
tehtuuripoliittisessa ohjelmassa todetaan 
muun muassa seuraavaa: ”…ohjelma pa-
lauttaa Helsingin arkkitehtuurin kansain-
välisen kilpailun kärkeen.” (s. 8) ”Helsinki 
pyrkii maailman tietoyhteiskunnan, kau-
punkisuunnittelun ja arkkitehtuurin johta-
vaksi keskukseksi.” (s. 49). 

Kaupunkirakentaminen ymmärre-
tään tässä siis laajaksi asiakokonaisuu-
deksi, joka sisältää suunnittelun ja to-
teutuksen kaikki osa-alueet. Toinen rin-
nakkainen päämäärä on yleinen raken-
tamisen laadun kohottaminen käsittäen 
kaikki kaupunkirakentamisen osa-alueet 
kaupunkisuunnittelusta infrastruktuuriin 
ja asunnoista viheralueisiin. Tämän pää-
määrän toteutumisella olisi vaikutusta 
sekä Helsingin, että koko Suomen ra-
kentamiskulttuuriin.

Ajatus hyödyntää Jätkäsaaren raken-
tamisen ensimmäistä vaihetta kaupunki-
rakentamisen innovaatioiden ”testilabo-
ratoriona” ja laadukkaan rakentamisen 
mallialueena on syntynyt näistä lähtö-
kohdista. Rakentamisnäyttelyn teemoik-
si on valittu mm. asuntotarjonnan moni-
puolisuuden ja kaupunkiympäristön mo-
nimuotoisuuden kehittäminen. Jätkäsaa-
resta tulee asuntovaltainen alue ja sen 
suunnittelu ja rakentaminen tarjoavat hy-
vän mahdollisuuden tutkia kaupunkimai-
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sen asumisen eri ulottuvuuksia. Lisäk-
si näyttelytapahtuman teemoihin kuulu-
vat kaupunkialueiden kestävä kehitys ja 
energiatehokkuuden parantaminen sekä 
alueen sitominen kansainväliseen kon-
tekstiin eli kansainvälisesti kiinnostavien 
ratkaisujen esittely.

Rakentamisnäyttelyllä on kolme koh-
deryhmää, joiden kiinnostuksenkohteet 
ja lähestymistavat erityisesti huomioidaan 
rakentamisnäyttelyn suunnittelussa. 

Nykyiset ja tulevat asukkaat, sekä Hel-1. 
singistä toimitiloja hakevat yritykset.
Kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat, 2. 
joiden mielikuvaa Helsingistä arkki-
tehtuurikaupunkina pyritään kohot-
tamaan.
Koti- ja ulkomaiset rakentamisen 3. 
opiskelijat sekä ammattilaiset.

Infokeskus

Info-keskuksen tärkein tehtävä on Jät-
käsaaren suunnittelun ja rakentamisen 
esittely. Keskuksen ydin on päivittyvä 
näyttely, jossa esitellään suunnitelmien 
ja rakentamisen edistymistä. Keskuk-sen 
toinen olennainen osa on varattu vaihtu-
ville näyttelyille, joissa voissa voidaan esi-
tellä vaikka arkkitehtuurikilpailujen tulok-
sia tai muita ajankohtaisia suunnitelmia. 

Näyttelytiloja tukemassa rakennuk-
sessa tulisi olla kahvila tai pieni ravinto-
la sekä pieni myymälä, jossa jaetaan ja 
myydään esittely- ja julkaisumateriaalia 
sekä mahdollisesti Jätkäsaareen ja Hel-
sinkiin liittyviä matkamuistoja. Infokes-
kus toimii samalla rakentamisnäytte-
lyn tapahtumien keskuksena. Tätä käyt-
töä varten rakennukseen varataan tila 

Kaupunkirakentamisnäyttely Saksassa.
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 luento- ja keskustelutilaisuuksia varten 
noin 50 hengelle.

Info-keskus on suunniteltu toteutetta-
vaksi ns. Huutokonttoriin, joka sijaitsee 
asemakaava-alueen pohjoisosassa, kort-
telissa 20802. Rakennus on palvellut sa-
taman henkilökunnan sosiaalitiloina tava-
rasataman alueelta poistumiseen saak-
ka. Talo on rakennettu kahdessa vaihees-
sa 1930- ja 1950-luvuilla. Infokeskus on 
suunnitteilla vanhempaan osaan.

Huutokonttorin vanhan osan toisen kerroksen sali.

Alhaalla: Huutokonttorin vanhempaan, 

kaksikerroksiseen osaan on suunniteltu 

Jätkäsaaren rakentamisen infokeskusta. 

Kuva: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy
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7 Suunnittelun vaiheet

Vireilletulo, osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus
Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin 
aloitteesta.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kau-
punkisuunnitteluviraston asemakaavaosas-
ton kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 
10.3.2005). Vireilletulosta ilmoitettiin myös 
vuoden 2006 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on 
järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. Yleisö-
tilaisuuksien muistiot on luettavissa kau-
punkisuunnitteluviraston kotisivuilta.

Ruoholahti–Jätkäsaari-seuran aloit-
teesta tehtiin keväällä 2005 yhdessä asuk-
kaiden kanssa Ruoholahdessa kahtena il-
tana kävelyretki, johon halukkaat saivat 
osallistua ja kertoa mielipiteitään toteu-
tetuista ratkaisuista. Lisäksi yhteistyössä 
nuorisoasiainkeskuksen kanssa Ruoho-
lahdessa asuvat lapset ja nuoret nimesi-
vät Ruoholahdesta mielestään viihtyisiä ja 
ikäviä kohtia ja arvioivat muutenkin aluet-
ta lasten näkökulmasta. Näiden kokoon-
tumisten tarkoituksena oli evästää suun-
nittelijoita Jätkäsaaren suunnittelussa.

Asemakaavan muutosluonnos ja se-
lostusluonnos ovat olleet nähtävänä 
kaupunkisuunnitteluvirastossa 21.2.–
7.3.2007. Osallisille lähetettiin asema-
kaavan muutosluonnoksen nähtävillä 
oloa koskeva kirje (päivätty 14.2.2007).  
Luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidet-
tiin 26.2.2007.  Kaupunkisuunnittelulau-
takunnan hyväksyi asemakaavan muu-
tosluonnoksen 12.4.2007. 

Valmisteilla oleva asemakaava asetet-
tiin uudelleen nähtäville 12.–23.11.2007. 
Uusi yleisötilaisuus pidettiin 21.11.2007.  
Lisäksi suunnitelmia on esitelty kaupun-
ginosayhdistysten kokouksissa ja kes-
kustelutilaisuuksissa. 

Viranomaisyhteistyö 
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydes-
sä on tehty viranomaisyhteistyötä Hel-
singin Energian, pelastuslaitoksen, Hel-

singin kaupungin ympäristökeskuksen, 
rakennusviraston, talous- ja suunnitte-
lutoimiston, liikennelaitoksen, liikuntavi-
raston, kiinteistöviraston tonttiosaston ja 
geoteknisen osaston, kaupunginmuse-
on, rakennusvalvontaviraston, Turvatek-
niikan keskuksen sekä Uudenmaan ym-
päristökeskuksen kanssa. 

Helsingin kaupungin palveluhallin-
tokuntien välinen seminaari Jätkäsaa-
ren suunnittelusta on pidetty keskimää-
rin puolen vuoden välein ja tarvittaessa 
useammin.  Ympäristön häiriötekijöiden 
tutkimuksia on tarkennettu ja päiväkotien 
tarpeesta on käyty myös erillisiä keskus-
teluja sosiaaliviraston edustajien kanssa.

Viranomaisten kannanotot on huomioi-
tu asemakaavaehdotuksen valmistelussa. 

Esitetyt mielipiteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

ja ensimmäisestä kaavaluonnoksesta saa-
dut mielipiteet (34 kpl), on käsitelty ase-
makaavaluonnoksen käsittelyn yhteydessä 
12.4.2007. Puheenaiheita olivat muun mu-
assa liikennekysymykset, päiväkotien huol-
to ja sisääntulon tornit, joista saatiin sekä 
positiivista että negatiivista palautetta.

Erityisesti Jätkäsaaren pohjoisosaan 
tulevan uuden hotellitontin vuoksi val-
misteilla oleva asemakaava asetettiin 
uudelleen nähtäville 12.–23.11.2007 sa-
moihin paikkoihin kuin edellinen luonnos 
keväällä. Asiasta pidettiin myös yleisöti-
laisuus 21.11.2007. Kirjallisia mielipitei-
tä saatiin yhteensä 20 kpl. Lisäksi suulli-
sia mielipiteitä on esitetty keskustelutilai-
suudessa ja puhelimitse. 

Mechelininkadun eteläpään suunnitel-
mista saapui sekä puoltavia että vastusta-
via mielipiteitä. Mechelininkadun alittava 
kevyen liikenteenyhteys on ollut suunnitel-
missa jo osayleiskaavavaiheessa. Meche-
lininkadun eteläpäätä ei kuitenkaan voida 
jättää ennalleen, koska nyt kaavoitetaan 
alkuosaa uudesta noin 15 000 asukkaan 
kaupunkialueesta, jonka liikennejärjeste-
lyjen sujuvuus on turvattava ja myös uu-
det raitiovaunulinjat rakennettava.

Tontin 20007/15 hotellirakennusta 
(VI–VIII kerrosta) ja sisääntulon yhtey-
teen suunniteltuja tornirakennuksia, jois-
ta toinen on edellä mainitulla hotelliton-
tilla, pidettiin joidenkin mielipiteiden mu-
kaan  liian korkeina. Hotellirakennusta 
on madallettu kaavaehdotukseen, mut-
ta torneista todettiin, että ne on suunni-
teltu yhdeksi Jätkäsaaren identiteettiteki-
jäksi ja niiden korkeuksia on jo madallet-
tu luonnosvaiheen jälkeen.

Lisäksi suunnitelmaa on kritisoitu lii-
an kaupunkimaisesta ja tiiviistä rakenta-
misesta, riittämättömistä puistoalueista, 
matkustajasataman liikenteen tuomis-
ta ongelmista, koirapuiston aiheuttamis-
ta häiriöistä sekä pysäköintipaikkojen vä-
hyyttä, liiallisesta raitiolinjojen määrästä 
ja sijainnista asuntokaduilla. Toisissa kan-
nanotoissa toivottiin, että raitiotieliiken-
neratkaisusta pidetään kiinni. Lisäksi toi-
vottiin, että suunnitelmat toteutettaisiin 
korkeatasoisina ja kaupunkimaisuutta pi-
dettiin hyvänä. Lisäksi otettiin kantaa alu-
een liittymisestä keskustatunneliin.

Kannanotot on huomioitu asemakaa-
vaehdotuksen valmistelussa.

Muistutukset ja lausunnot sekä 
nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset
Asemakaavan muutosehdotus oli julki-
sesti nähtävillä 25.4–26.5.2008. Ehdotuk-
sesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteis-
tölautakunta, yleisten töiden lautakun-
ta, satamalautakunta, ympäristölauta-
kunta, pelastuslautakunta, liikuntalauta-
kunta, talous- ja suunnittelukeskus, Hel-
singin Energia ja Helen Sähköverkko Oy, 
Helsingin Vesi, opetusvirasto, sosiaalivi-
rasto, kaupunginmuseon johtokunta se-
kä Uudenmaan ympäristökeskus. Ehdo-
tuksesta ei jätetty muistutuksia.

Lausunnoissa todettiin, että rakenta-
misen tarkka koordinointi, pysäköinti- ja 
jätehuoltojärjestelmän hallinta ja toteut-
tamisen koordinointi ovat jatkossa olen-
naisia tavoitteiden toteutumisen kannal-
ta. Kustannuksia lisäävät pysäköinti- ja 
muut kaavaratkaisut ovat haaste kohtuu-
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hintaiselle asuntotuotannolle ja riski to-
teutukselle aikataulussa. Samoin pienet 
KTY-tonttien ja kokoojakatujen varsien lii-
ketilojen totetumista kaavan mukaan pi-
dettiin kyseenalaisena. Lausuntojen mu-
kaan kaavamääräysten väljentäminen 
voisi parantaa tilannetta.

Pysäköintikysymykset olivat esillä use-
assa lausunnossa. Todettiin, että pysä-
köintiratkaisuista Jätkäsaarenkallion puo-
lella tulee päättää vasta selvitysten valmis-
tuttua. Autopaikkavelvoitetta ehdotettiin 
tarkistettavaksi asuintotuotannon osalta.

Asemakaavaa ehdotettiin päivitettä-
väksi jo käynnissä olevien suunnittelu-
hankkeiden mukaan. Lisäksi lausunnois-
sa käsiteltiin sataman ja pelastuslaitok-
sen toiminnan varmistamista, pelastus-
reittejä, Mechlininkadun liittymän toimi-
vuutta, ympäristöhaittojen torjuntaa, ra-
kentamisaikaisten ympäristövaikutusten 
huomioimista sekä ilmastonmuutoksen 
vaikutusten hallitsemisen arviointia.

Lausuntojen johdosta tehdyt muutokset

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 
11.12.2008 muuttaa asemakaavan muutos-
ehdotusta lausuntojen johdosta seuraavasti:

Alueen asukaspysäköintinormia on 
muutettu. Entinen asukaspysäköintivel-
voite 1 ap/115 k-m² on kaavaehdotuk-
sessa muutettu muotoon vähintään 1 
ap/125 k-m² ja vuokra-asuntojen osalta 
sallitaan 20 % vähemmän autopaikkoja 
kuin mitä normi osoittaa.

Asuntojen keskipinta-alaa koskeva 
määräys on muutettu siten, että se on 
vähintään 75 m² eikä määräys koske 
vuokra-asuntotuotantoa.

Korttelissa 20007 sijaitseva hotellitoi-
minnan korttelialueen kerrosala kasvaa 
25 000 neliömetristä 35 000 neliömetriin.  
Lisäksi alue jaetaan tontinvaraajan toivei-
den mukaisesti kahdeksi tontiksi 15 ja 16, 
koska hotellihanke on tarkoitus toteuttaa 
kahdessa vaiheessa. Kerrosalan lisääntyes-
sä Välimerenkadulla kerroskorkeus muut-
tuu 7:stä 8:ksi. Tornin osalta määräystä 
muutetaan niin, että suurin sallittu kerros-
luku on 16. Entinen määräys koski vesika-
ton ylintä sallittua korkotasoa +54.0, mi-
kä tarkoittaa noin 15 kerrosta.  Muutok-
set on tarkoitus toteuttaa Välimerenkadun 
ja Jätkäsaarenlaiturin puolella, jotta niistä 
on mahdollisimman vähän haittaa pohjois-
puolella sijaitsevalle asuinkerrostalon asuk-
kaille. Hotellitornin kerroksen enimmäis-
pinta-alaksi on muutettu 500 m², määräys 
koskee myös tonttia 20803/1.

Huutokonttoriin tontille 20802/3 on 
tulossa pelastusasema ja asemakaavaa 
on muutettu pelastuslaitoksen suunni-
telmien mukaan. Tontin pinta-ala kasvaa 
hieman.  Lisäksi muutoksia on tehty ym-
päröivillä katualueilla pelastuslaitoksen 
toimintaedellytysten varmistamiseksi.

Kortteli 20801 muutetaan asuin-, lii-
ke- ja toimistorakennusten korttelialu-
eeksi. Edellisessä ehdotuksessa kortte-
lissa oli erilliset tontit toimitilarakennus-
ten ja asuinkerrostalojen korttelialueille. 
Samalla korttelin kerrosala kasvaa 20 200 
neliömetristä 22 000 neliömetriin.  Kortte-
lissa on tarkoitus järjestää kilpailu Sitran 
toimesta energiatehokkaasta toimisto- ja 
asuinrakentamisesta.

Tontin 20811/2 (Bunkkeri) osalta on 
lisätty määräyksiin merkintä, joka sallii 
muidenkin palvelu- ja toimitilojen sijoit-
tamisen YU-korttelialueelle.

Tontit 20007/12 ja 14, 20019/5 sekä 
20809/3 on muutettu asuntolakäyttöön 
kaavamerkinnällä AKS. 

Varaus toiselle maanalaisen huoltoka-
dun ajoyhteydelle on poistettu, sillä jatko-
suunnitelmissa sitä ei pidetty välttämät-
tömänä. Lisäksi asemakaavaan on tar-
kistettu huoltotunnelin ja kalliotilan mui-
ta merkintojä, maanalaisten pysäköinti-
laitosten rajauksia sekä kuilujen sijainte-
ja. Hietasaaren puolelle kaavaan on lisät-
ty maanalaisia, pysäköintilaitosten välisiä 
ajoyhteyksiä koskeva määräys sekä mää-
räys, jolla varmistetaan pysäköintilaitos-
ten kantavien rakenteiden riittävyys puis-
ton ja istutettavien korttelipihojen sekä 
pelastusteiden kannalta.

Asemakaavaan on lisätty määräys, joka 
sallii tuuligeneraattori- ja aurinkopaneelira-
kenteiden tai muiden energiaa tuottavien 
ratkaisujen integroimisen rakennuksiin.

Muut tarkistukset

Lisäksi asemakaavan muutosehdotusta 
on tarkistettu seuraavasti: 

Tontilla 20803 /1 kerrosalaa on tarkistettu 
tontinvaraussuunnitelmien mukaisesti. Ker-
rosalan kasvu on 4 800 km² (10 000 k-m²:stä 
14 800 k-m²:iin). Lisäksi tornin korkeutta kos-
kevaa määräystä on muutettu vastaamaan 
korttelin 20007 tornin määräystä. 

Tonteilla 20803/2,3 (Sonckin makasii-
nit) tonttien rajoja ja kaavamääräyksiä on 
tarkistettu vastaamaan rakennusten ny-
kyisiä suunnitelmia.

Hyväntoivonpuiston osalta kaava-
määräyksiä on tarkistettu tämänhetkis-
ten suunnitelmien mukaan yhteistyössä 

rakennusviraston kanssa.
Tontin 20811/2 (Bunkkeri) määräyksiä 

on tarkistettu hankesuunnitelmien mukai-
siksi. Tonttiin liittynyt pysäköintilaitos on 
poistettu kaavasta. Bunkkerin pysäköinti 
tullaan järjestämään asemakaava-alueen 
eteläpuolella urheilupuiston yhteydessä. 
Kerrosluku on muutettu 6:sta 7:ään, mikä 
mahdollistaa katolle rakentamisen.

Hietasaaren tonttikatujen Juutinrau-
mankatu, Suezinkatu, Kap Hornin katu ja 
Rionkatu välillä Hietasaarenkuja – Hyvän-
toivonpuisto asukaspysäköintiä koskeva 
määräys on muutettu siten, että kadut on 
uudessa asemakaavaehdotuksessa mer-
kitty osittain LPA-korttelialueiksi. Jalan-
kulku on rasitteena LPA-tontilla.

Kerrosaloja ja pinta-aloja on tarkistettu 
miltei kaikkien korttelialueiden osalta. Ka-
tusuunnitelmien edetessä katualueen ra-
joja on tarkistettu.  Lisäksi on tehty mui-
ta teknisiä tarkistuksia. Asemakaavase-
lostusta on täydennetty asemakaavakart-
taan tehtyjen tarkistusten perusteella.

Kokonaiskerrosala kasvoi muutosten 
myötä 15 541 k-m². Muutos kohdistui lä-
hinnä hotellikerrosalan kasvuun.  Muutok-
set olivat olennaisia, joten ehdotus asetet-
tiin uudelleen nähtäville 9.1–9.2.2009.

Ehdotuksesta antoivat lausuntonsa kiin-
teistövirasto, talous- ja suunnittelukeskus, 
rakennusvirasto, Helsingin Satama, Helsin-
gin ympäristökeskus, Helsingin Vesi, Hel-
singin Energia, sosiaalivirasto, pelastuslai-
tos ja liikuntalautakunta sekä Uudenmaan 
ympäristökeskus.  Kaupunginmuseo ilmoit-
ti, ettei asiasta ole lausuttavaa. Asemakaa-
vaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. 

Lausunnoissa käsiteltiin lähinnä jo ai-
emmissa lausunnoissa esille tulleita asi-
oita kuten kalliotilojen rakentamisen kor-
keita kustannuksia ja vaihtoehtoisten 
ratkaisujen mahdollistamista, asuntojen 
keskipinta-alaa, pysäköintinormia, sata-
man toimintamahdollisuuksien turvaa-
mista ja matalaenergiarakentamista se-
kä meluntorjuntaan liittyviä kysymyksiä.

Asemakaava- ja asemakaavan muu-
tosehdotusta ei muutettu lausuntojen 
johdosta, mutta kaavamääräyksiin teh-
tiin joitakin tarkennuksia, joiden johdosta 
kaupunkisuunnitteluvirasto muutti ase-
makaavan muutosehdotusta 23.3.2009.

Kaupunginhallitus päätti 25.5.2009 
muuttaa asemakaavan muutosehdotusta 
siten, että seuraava määräys poistetaan: 
”AK- ja AL-korttelialueilla asuntojen kes-
kikoon on oltava vähintääm 75 m2. Mää-
räys ei koske vuokra-asuntotuotantoa.”
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8 Käsittelyvaiheet

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 7.2.2008 päivätyn asemakaava- ja ase-
makaavan muutosehdotuksen nro 11770 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväk-
symistä.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen:
Merkittiin, että keskustelun kuluessa jäsen Puoskari jäsen Helistön kannattama-

na ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että alueen asukas-
pysäköinnin pysäköintinormi palautetaan normista 1 autopaikka / 115 k-m2 normiin 
1 autopaikka / 150 k-m2 ja että alueen pyörätiet sijoitetaan omille kaistoilleen ajoneu-
voliikenteen yhteyteen.

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 5 (Lahti, Palmroth-Lei-
no, Salonen, Sandbacka, Anttila) – 4 (Helistö, Alku, Buttler, Puoskari).

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 11.12.2008 lähettää 7.2.2008 päivätyn ja 
11.12.2008 muutetun asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 11770 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää etteivät annetut lausun-
not anna aihetta muihin toimenpiteisiin. 

Merkittiin, että lautakunta hyväksyi yksi mielisesti jäsen Palmroth-Leinon jäsen He-
listön kannattamana tekemän seuraavan ehdotuksen.

Tonttien autopaikkamääräyksiä koskevasta asemakaavamääräyksestä:
”Jos tontilla on kaupungin vuokra-asuntoja, voidaan niiden osalta toteuttaa auto-

paikkoja 20 % määräyksiä vähemmän”, poistetaan sana kaupungin.
Kaupunkisuunnitteluvirasto muutti 23.3.2009 asemakaavan muutosehdotusta.
Kaupunginhallitus muutti 25.5.2009 asemakaavan muutosehdotusta.

Helsingissä 25.5.2009

Anneli Lahti
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