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Alue sijaitsee Länsisataman kaupunginosassa, Jätkäsaaressa. Aluetta 
rajaavat pohjoisessa Saukonpaaden satama-allas, idässä sekä 
etelässä Jätkäsaaren myöhemmin kaavoitettavat alueet ja lännessä 
meri. 

Saukonlaituri on läntisin osa merellisen Jätkäsaaren uutta asuinaluetta. 
Alueelle suunnitellaan asuinkerrostalo-, rivitalo- ja kaupunkipientalo
kortteleita sekä rivitalomaisia osuuksia kerrostalokortteleiden sekaan. 

Tavoitteena on tiivis ja merellinen Helsingin kantakaupungin jatke, jolla 
on omanlainen ja tunnistettava luonne. 

Kaava-alueelta on varattu yhteinen tontti peruskoululle ja lastentalolle 
korttelista 20069 (YO). Lastentalo-peruskoulu-kombinaatio noudattaa 
Jätkäsaaren suunnittelun alkuvaiheessa sovittua teemaa: 
peruskoulurakennukseen sijoittuvat vuosiluokat 3-9 ja lastentaloon 
alkuopetus sekä päiväkoti; peruskoulun liikuntatilat sijoittuvat 
bunkkeriin. 

Rakentaminen voidaan toteuttaa vaiheittain ja rakennukset voivat olla 
erillään tai liittyä toisiinsa. Rakennusoikeus on 9 000 kem2. Tontti on 
osittain Poseidoninpuiston puolella, mutta rakennusalueen raja on 
rajattu muun korttelirakenteen kanssa samaan linjaan. Peruskoulun ja 
lastentalon piha-alueet rakennetaan puiston puoleiselle tontin osalle, 
mutta ne suunnitellaan osana puistokokonaisuutta puistosuunnittelun 
yhteydessä. Poseidoninpuistoon rakennettavaa pientä pelikenttää 
voidaan käyttää pienempien oppilaiden liikunnan opetukseen. Kaavan 
mukaan tontille tulee rakentaa lähiliikuntapaikka. 
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Opetusvirasto toteaa, että peruskoululle ja lastentalolle varatun tontin 
erikoisratkaisuista, mm. yhteisestä tontista ja piha-alueen 
sijoittumisesta puiston puoleiselle osalle visuaaliseksi ja toiminnalliseksi 
osaksi Poseidoninpuistoa, on neuvoteltu hallintokuntien kesken. Myös 
koulupihan rakentaminen toiminta-aikojen ulkopuolella asukkaita 
palvelevaksi liikuntapaikaksi on nähty yhteisenä tavoitteena. Saattaisi 
olla mahdollista sijoittaa ylimpiin kerroksiin koulutoimintaa 
häiritsemätöntä toimintaa, esimerkiksi asumista. 

Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin : 31086291 
kaisa. nuikkinen(a)hel. fi 

Opetustoimen johtaja 
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opetustoimen johtaja 
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LAUSUNTO SAUKONLAITURIN ASEMAKAAVA- JA ASEMAKAAVAN 
MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 12020) . 

2.0. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelia 2.0.057 ja osia kortteleita 
2.0.056 ja 2.0.06.0 sekä katu-, puisto- ja vesialueita ja venesatamaa koskeva 
asefTI~ka.ava- ja satama- ja veSialueita (muodostuvat uudet korttelit 2.0.055, 
2.0.058- 2.0.059, 2.o.o61~2.o.o73 ja osat kortteleista 2.0.056 ja 2.0.06.0) koskeva 
asemakaavan muutosehdotus. 

KaupunkisuLinniftelulautakunnan kaupunginhallitukselle 9.12.2.01.0 
osoittamassa I<ir)eessa todetaan mm. seuraavaa: . 

"Saukonlaiturin alue on li:jntisln osa merellisen Jätkäsaaren uutta asuinaluetta. 
Alueelle suunnitellaan asuinkerrostalo-, rivitalo- ja kaupunkipientalokortteleita 
sekä rivitalomaisia osuuksiakerrostalokor.tteleiden sekaan, SaLikonlaiturin 
;3lueella on Jätkäsaaren toinen peruskoUlu, lastentalo sekä sosiaaliviraston 
nuorisokoti. 

Kaava-alueella on kaksi pUistoa: Poseidöninpulsto ja Tritoninpuisto. 
Saukonlaiturin alueen länsiosassa on kanava, joka pääHyyalueen 
eteiäreunalla purjevenesatamaan. Alueeile on myös varattu tila veneiden 
korkeasäilytykselle. Alueen kaupalliset palvelut sijaJtsevat pääosin viereisessä 
Jä.tkäsaaren keskuskorttelissa, mutta asuinkortteleiden kivijalkoihin on 
kantakaupunkimaiseen. tapaan osoitettu liiketiloja. 

Saukonlaiturin alueelle saavutaan Atlantinkadulta, joka on yksi Jätkäsaaren 
kokoojakaduista. Saukonlaiturin aluetta kiertää tonttikatu, jonka luonne ja nimi 
muuttuvat ympäröivän korttelirakenteenmukaan. Vieraspysäköinti ori osoitettu 
kadunvarsille. Osa alueen pysäköinnistä on sijoitettu pyöreään 
pysäkqintitaloon ja osa kortieieiden pihakansIen alle. Saukönlciiturin 
vanhimmat hiililaiturirakenteet ovat 192.o-luvulta ja eriaikoina rakentuneen 
laiturin reunamuuri ja köysipollarit sekä~uojatahgot suojellaan kaavassa 
muistumana vanhasta tavarasatamatoiminnosta. . 

Alueella on rakennusoikeuttayhteensä 167 010 k-m2
. Rakennusoikeutta 

osoitetaan asumiselle 124170 k-m2
, liiketIloilIe 914.0 k-m2

, julkisille 

Helsingin s eudun ympäris töpalvelut ·kuntayhtymä Sai11kommunen !:lelsingforsregionens miljölj 1lns ler 
PL 100. 00066 HSY PB 100, 00066 HRM 
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rakenn/.lks[il$ 10 06ö k~m2 ja PY$äköihtitalöUe 23700 km2 
.. AlUeelle 

,suunfiitellac:ln asunnot noin 3.100 asukkaa.ll.e t4ö ~tn2/a$UI<~s~ ;i' 

Helsingin seudunympäristöpalveluf,:.klilitay):1tymä esittää lausuntonaan 
s~uraava~: 

Kaava,.alueelle ()n rakenn~ttcpJa uutta yleistä vE:l:;;ijqhtoCl noin 2200 metriä, 
jätev~;slljjemä(lä noill 1400 metriä, saq(?lj~si.viemäriä noih 3200 metriä ja 
paitievietnäria noin 500 metriä sekä kaksi Uutta jat~y~cjenpl,lm.ppgamQa . 
AsernakaavaseJo:;;twksessa vesihLjollon raken{ami$kUstannuksiksi on arvioitu 
2;5 mil)6oriaa ewroa (~ilj 0- °/6), }Öka ori noin 15 eU'roa/k,.m2

• Kustannustaso on 
. keskiniäär~istä tasoa. 

KaaVaseldstLiksessa ohesltetty kOrtteliri 2005aläpi OlenEjväHe jontClkujCllle 
sijqitettavqksi yleinen vE?s;ijohio, lätevesi- sa~eljesl-s,ekä Pa1rieviemärL' Uitteen 
6niUka~ri myös kau!<:b[ämpö, såhkökaapeli Jäjätteen putkLkuljeh.lsji:!fjestelmä 
:on tarkoitus s1j9ittact kyseiselle JohtokyjaHe, Jotta kaikkikwnnallisteknisetjöhdot 
sac;ldaan mahh.im~ah jöhtbkuJa . .;aILl~~lIe, tL\l$e seri ölla leveydeltään vähintään 
8 ,metriä. Tontille 20058/1 otimerkitty rakermLik!;leeo,jätett~vä $!Jainnilfai:\n 
ohjetilllnEltl Rulkual,lkko, j9nj~a lap-i johtokuja kulkee. ·Kaavaan bh lisättavä 
määräYs, Jonka muka:an kyseiisen äLikön tulee olla v~nin~aän 1 0 IT.Ietriäl~v~ä ja 
6 m.etriå korkeCl, jotta, yl~fsten ve~iiobtqjen ja V[emar~iden rakentamlnenja 
ylräpit~ ohnisll,lu q$lährTiukäisesti, Lisäksi. ve'sihLiollori h3.kehtatilinetn t!JleEJ 
yhteensoviUaa korttelin -raken~amJ9E?n kan$sa. VEiihtoehtolsesti tl,llee selvittää 
n')$lhdQIIJsuqtt'a sljojtta~ yleinen v~sihuöitp kulket'Man korttelin pohjoispuolelta 
Panarr\a'tlkadLin kautta. Tällöili 'tulee Varmistaa, että rantamuurJn-arikkuroinn·in 
rakenf:eet,{merKjnt~ rtl1) eiyäte:?tä vesihuöUon rakei1tamist~ . Kortteliin:'20ÖS8 
or'nTierkitty vara:us .maånaialselle pySäköintilåitcikselle (merl~ihtä m;;lp). Mikali 
pysäk,oi,ntIlaitosi3i]9itl,\JU Jqhto.kuJan plle, tule,e~en kO~kelJsasema rilåäriteilf:\ 
sellajseksi, että pysäköirifilaitokS$h kä.ttorakehteeri yläpinnah janiaaripinnan 
välinen etäisyys on vähintään 3,0 metriä, jotta yes.ihl,lol[pn johdot arinoln~~n 
9aadaan rak.en,nettHa johtOKUjq!le nOffDglallinti3p,a'an ma;;inVaråis8.hå. 

Bermudanki.,tJi:\lle 011 kaC\va$~lo.s.l~ksen (jltt!3is .s;~ e.sltelty rak!'il1neHavaksi 
yleineh vesijohto, jätevesi~ , .sadevesi-JäpaihejäteveslVieniäri sekä 
kaUkorämpojohto ja jätteenpLitkikuJ)etus .. KysE;ine,n kujg on I~apeirrimalta 
Kohdaltaah I<uusl mE;itr)$i leveä. Joita ka-lkki kunnallistekhiset johdotsaadaah 
aiiantiiOkcHsesti mahtlimMh BerrrllJdankiJjall~ , tulee k,\.ljan leveyqek$i rnerkitt;i 
vähintaa.n 8 m~triä " V<,lihtQE;;htOi$esti tulee V~sihl,Joilon$ekäehergia~ ja 
J~·tehublion iUUhtiitelrriJa tarkistaa siten, että osa kuhnallisteknl$istä johdoista 
iinjataan muutp reittiä , . 

Sekä Patlamankadunettä BermUdeinKujan jätevedenpumppaamoi!l~ on 
k99vass~ varattVi3lue (merk.intä .et) tonttien 2005/3i2 ja 20067/1 
täkerinusaloJeri vierestä. Pumppaamaille varattujen alueiden tLilee olla. 
kooltaClQ vähifjtäan 1 Ö~1 0 me~riä . PlIf(lppaamon sijoittaminen rakennuksen 
välittom~~ri lah(?isyyteeti edellyttää rakenhUshankKeiden 'aikataulujen 
Yhteensovittäfnlsta. Koska Jäteve<:l~npumpPClamqn rakE;m~an:ifnen saaftaa ollE! 
v~lttäm~töntä ennen tontin rakentamista, tulee pumppaåi'ilot sijoittaa sellaisiin 
paikkoihin, hiissähiideri rakentaminen ei ole sidoksissa 

Hel;;ingin .seudun ·y.mp.~ri~löp~ lvelul :kurilayhlymä 
Pl \00, dcib66 HSY .. . . . . 
puh 09 .{!;6 11. raksi ·69 1p61 2i)1 1, y-2274241-9. Vi\w;'hsy fi. 
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talQnrakennushankkeiden aikatauluihin. Panamankc:\dun pumppaamon osalta 
sOpivampi sijoituspaikka on esimerkiksi Panamankadun katuaukio (merkintä 
pp/t). Jätevedenpumppaamot tulee sijoittaa kauemmaksi ~akennusaloista ja 
niiden sijainti ja alueVarauksen koko tulee tarkistaa. 

Pumppaamoiden ilmanvaihdon hoitamiseksi tulee varautua ohjaamaan 
pumppaamoiden ilmanvaihto vierelsten tonttien 20068/2 ja 20067/1 katoille. 
Kaavamääräyksiin tulee tonttien kohdalle lisätä, ettäko. ra.kennuksiin saa 
tarvittaessa korvauksetta sijoittaa katolle ulottuvan ilmanvaihtokanavan/hormin 
pumppaamon ilmanvaihtoa varten. 

Korttelin 20061 Saukonla.iturin puoleiset tontit tulee liittää yleiseen 
vesihuoltoverkostoon yksityisin liittymisjohdoin kaaVa~n merkittyjä johtokujia 
pitkin. · . 

Kaavaselostuksen mukaan purjevenesataman jätevedenpumppaamon tarve 
selviää Melkirilaiturin alueen vesihuoltosuunnittelun yhteydessä. Mikäli 
purjevenesatamaan tarvitaan jätevedenpumppaamo, tulee se toteuttaa 
yksityisenä pumppaarnona. 

KaaVa-alueella sijaitsee käytössä oleva HSY:n jätevedenpumppaamo sekä 
Sataman paineviemärija hulevesiviemäreitä, jotka poistuvatC:llueen 
rakentumiseh myötä. Mikäli rakentamisjärjestyksestä Johtuen joudutaan 
paineviemäriä tai pumppaamoa siirtämään tai joudutaan rakentamaan muita 
väliaikaisia vesijohto- tai viemäriyhteyksiä, tulee ko. jcihtojärjestelyt kustantaa 
HSY:n ulkopuolisella rahoitu.ksella. 

Tonttien rakentamisaikataulujen suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
vesihuollon rakentamisjärJestys. 

Vesihuollon osalta HSY:n yhteyshenkilänä asiassa toimii alueinsinäöri Saara 
Neiramo, p. 1561 3041. 

. , I~, Tudmo Heindfl'en 
/' osastonjohtaja 

Helsingin seudun ympäristopalvelut -kuntayhtymä 

HSY:n kirjaamo 

Helsingin seudun ympäristöpalvelul -kuntayhtymä Samkommune'n Helsingforsregionens mlljöljänsler 
PL 1QO, 00066 HSY PB 100, 00066 HRM 
puh 09156 11. raks.! 091561 2011, Y·2274241-9, VNIVI hsy fi Un 09 15611, fax 091561 2011, FO-2274241-9. WM'l.hsy Ii 
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SAUKONLAITURIN ASEMAf<,AAVA .JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS 
(01'012020) 

Lausunnolla olevasta otsil<ossa maihitusta asemakaavasta ja asema
kaavan muutosehdotuksesta Helsingin Satama toteaa lausuntonaah 
seUraavaa: 

. Saukonlaiturin alue on läntisin osa merellisen Jätkäsaåren uuHa 
asuinaluetta. Alueella on voimassa pääosin vuosina 1979 ja 1984 vah
viSfetut asemakaavat nro 8043 ja 8894, joissa molemmissa alue on sa
tama-aluetta ja satamatoiinintaa palvelevien varastorakennusten 
I<orttelialuefta. Tulevan tEjyttömaan osalta alue on 
asemakaavoJttamalonta. 

Lausunnolla olevassa asemakaavassa ja asemakaavan muutosehdo
tuksessa on painotettu mm. että Jätkäsaaren suunnittelussa ja toteu
tuksessa tulee ottaa huomioon matkustajasafaman edellyttärii~t erityis
~arpeet, toimintaedellytyl<set ja sen vaikutus lähiympäristöön sekä v~
raudj.lttava sen kehittämiseen tulevaisuudessa. 

Kaavaa laadittaessa tulee Varmistaa; että suunniUelualueen maaril<äyt
tö ei ole ristirHdassa satamatoiminnan ja sataman ympäristähJVan Vaa
timien edellytystE,ln kanssa. Kaavan valmistelussa tulee huomioida ra
I<enfqmisen 8<:iellytyl<set ja viihtyvyystel~ijät lähtien siitä, että välittömäs
sä läbeisyydessä on vill<as laivaliikenne Ja. laituritoimirltoja. 

Suunnittelualueen reunalla. kllll<eva. Atlantinkatu on Jätkä$a,aren kokoo
jaka.tu Tyynenmerenka.dunlisäl<si. Atianfihl<atu on myös sata,man lii
kennettä länteen välitt.ävä k~tu . Matku~tajasatama.n.llikenneyhteyksien 
turvaamiseksi ' on pääl<atl,ljen katualueen tilavaraul<set suunniteltava 
kaikki liikenliemuödot huomiOiden (autoliikeline, pyöräily, jalankull<U, 
joukl<öliikenne) sekä ympäröivien korfteleideh synnyttämän liikenteen 
liittyminen l<atuverl<l<oon (k?äntyvät ajoneuvot). 'Erityise$ti on hlJoma.t
tava matkustajasataman liikenteen luonne, määrä ja rytmitys. ErHyise$ti 
laivojen fuloaikoina ajoneuvömäärä oli suutimmilläan, mikä edellyttää 
riittäviä ja sujuvia liikennejärjestelyjä. Lisäksi suurinittelualueen tulee 
Vähintäänkin olla omavarainen pysäköintiratkaisujen suhteen. 

Suunnittelualueella sijaitsevan sektoriloiston toiminta on varmistettava 
Jätkäsaaren suunnittelun ja rakentamisen aikana. 
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Satamatoiminta on oleellinen o?a Helsingin kaupulikia ja asuinYinpäris
töä taloudellise9ti, liikente,ellisesti; kaupun.kikl,lvallisesti ja historiallisesti. 
Viron I<asvava matkustajaliil<enne on tehnyt Länsiterminqalista pääreitin 
Helsingin ja Tallinnan valillä, mikä osaltaan vahvistaa Helsingin ja Tal
linnan Väli$tä V!Jorovaikutusta nUn taloudellisesti kuin l<uIUuurisesti. 

Helsingin Sataman matl<ustajaHikenteen (IInjaliikenteen) välitön työlli
syysvaikutus on 5800 työpaikkaa- ja kerrännaisvaikutukset huomioonot
tavq kol(Qnaisvail~utus 8000 työpaikkaa, jösta Länsiterniinaalih osuus 
on noin puolet. 

Lähsiterminaalin I<autta kulkee reilut 5 miljoonaa matkustajaa vuqdes,. . 
sao Lähsiterminaaiin synnyttämä nykyinen kökonaisliikennemäärä Jät
käsaareen on yhteensä I<eskimäärin 4 000 ajoneuVoa vuorokaudessa . 

. Autola~toiUa kuljetetaan matkustajien ja l1enkilöaLJtojeh lisäksi rahtia 
tekoissa ja perävaunujssa. Läm~rterminaalin matl<ltstaja- arul~silla I(ul
kee yhteensä noin 500 raskaan liikenteen ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Tavaraliil<erine ori tärkeä osa matl<ustajalauttaliikenneUä myös jatkos
sa, kun Piefarin.rnatkustajala[vallikenne, ja sen mukanaan tuoma rahti
liikenne', sijrtvv Eteläsal\ milslfl LMslsalamaan, 

Heikki Nissinen 
satamajohtaja 

I , 
Aarno Anti 
tekninen johtaja 
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Kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Jätkäsaaren Saukonlaiturin asemakaava- ja asemakaavan 
muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo on päättänyt antaa seuraavan 
lausunnon. 

Saukonlaiturin asemakaava-alue on entistä satamakenttää eikä siellä 
ole rakennuksia . Asemakaavassa suojellaan 1920-luvulla linjattu, 
vuosikymmenten aikana laajennettu Saukonlaituri . Se on ollut alun 
perin hiililaituri ja siinä on jäljellä hiilinosturin rakenteita. 

Satamalaiturin vedenpinnan yläpuolella olevat, näkyvät reunamuurit , 
köysipollarit ja suojatangot suojellaan kaavamääräyksellä. 

Kaupunginmuseollaei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta. 

Sari Saresto, tutkija, puhel in: +358 9 310 36483 
sari .saresto(a)hel.fi 

Anne Mäkinen 
yksikön päällikkö 
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Postiosoite 
PL4300 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
kaupunginmuseo@hel.fi 

31.8.2011 

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu 

Käyntiosoite Puhelin 
Sofiankalu 4 +358931036630 
Helsinki Tilinro 
http://www.hel.fi/helsingin800012-62637 
kaupunginmuseo 

Faksi 
+358931036664 

V-tunnus 
0201256-6 
Alv.nro 

2 (2) 



HELSINGIN KAUPUNKI . 
SOSIML/VIRASTO 

80 1 

Kaupunginhallitus 

29.3.2011 

HELSINGIN KAUPUNGIN KIf'IJJV\MO 
HELSINGFORS STADS REGISTRJWORSKONTOR 

Sll llpullut/lnkQmmit 
PL 1 (Pohjoisesplanadi 11 -13) 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 05. 04. 2011 

- fJlIl ( J. l5 / (j --,,z:5 c:jiL I 
Dnro/Dnr ~<-!-- --"--'----'-='-' 1 
T~htäv1! luokk -rA) __ 
UppgiftsklBss ,/. ? 

Lausuntopyyntö 27.1.2011, Onro Sosv 2008-651/523 )lEL :;'01l ~ ItJ 1 j y /) 

SOS/ML/VIRASTON LAUSUNTO SAUKONLAITURIN ASEMAKAAVA
JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHOOrUKSESTA (NRO 12020) 

Sosv 2008~651 

Postiosoite 
PL 7000 

Tiivistelmä 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

sosiaaliviraslo@hel.f1 

Hallintokeskus pyytää sosiaalivirastolta lausuntoa kaupunginhallituk
selle Jätkäsaaren Saukonlaiturin asemakaava- ja asemakaavan muu
tosehdotuksesta 1.4.2011 mennessä. 

Vuoteen 2026 mennessä Jätkäsaareen rakennetaan koti noin 15 000 
helsinkiläiselle ja noin 6 000 työpaikkaa. Lausuntoa pyydetään Saukon
laiturin alueesta, joka on läntisin osa Jätkäsaaren asuinaluetta. Asuk
kaita kaava-alueella arvioidaan olevan noin 3 000 ja työ-paikkoja vajaa 
100. Rakentamisen aloittamineh·ajöittunee vuosiin 2013 -14. Raken
taminen on alkanut Saukonpaaden alueelta ja jatkuu Jätkäsaarenkalli
on ja Hietasaaren alueella. 

Saukonlaiturin aluetta rajaavat pohjoisessa Saukonpaaden satama
alIas, idässä sekä etelässä Jätkäsaaren myöhemmin asemakaavoi
tettavat alueet ja lännessä meri. Alueen koko on 19,7 hehtaaria. Hel
singin kaupunki omistaa kaava-alueen maan. 

Saukonlaiturin alue täydentää olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja 
tukeutuu julkiseen raideliikenteeseen. Alueelle suunnitellaan asuinker
rostalo-, rivitalo- ja kaupunkipientalokortteleita sekä rivitalomaisia 
osuuksia kerrostalokortteleiden sekaan, Alueen kaupalliset palveluttu
levat pääosin sijaitsemaan viereisessä keskuskorttelien alueella, Jonka 
asemakaavavaihe oh käynnistynyt vuonna 2011. Lähimmät palvelut si
jaitsevat nyt Ruoholahden mettOaseman ympäristössä. 

Saukonla.iturin kaava-alueelta on osoitettu yhteinen tontti lastentalolle 
ja koululle korttelissa 20069 (YO). Opetustoimintaa palvelevien raken-

Käyntiosoite 
Toinen linja 4 A 
00530 HELSINI<I 

www.hel.f1/sosv 

Puhelin 
+35893104011 

Faksi V-tunnus 
+358931043717 0201256-6 
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HELSINGIN KAUPUNKI 
SOSIAAlIVIRASTO 

80 2 

29,3.2011 

nusten korttelialueelle saa sijoittaa päiväkodin, jota suunnitellaan las
tentaloon peruskoulun ensimmäisten luokkien kanssa. Rakennusoike
utta koulun ja lastentalon yhteisellä tontilla on 9 000 k-m2. Rakentami
nen voidaan toteuttaa vaiheittain ja rakennukset voivat olla erillisiä tai 
liittyä toisiinsa. Piha-alueet tulevat Poseidonin puiston puoleiselle ton
tinosalle. Lisäksi. koulun ja iastentalon tontille tulee rakentaa lähiliikun
tapail<ka, joka palvelee kaikkia alueen asukkaita koulun aukioloaikojen 
ulkopuolella. 

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialu
eelle (YS) kortteliin 20066, tontille 2 On osoitettu 1 000 k-m2 sosiaalivi
raston nuorisokotia varten. Nuorisokoti rakennetaan kolmikerroksiseksi. 
lisäksi toiminta edellyttää suojaisaa pihaa. 

A&ujnrakennusten, asuin kerrostalojen ja erityisasumisen (A-, AK- ja 
AKS) korttelialueita koskee lisäksi määräys, että rakennusten katu
tasossa saa olla liike-, toimisto-, harraste- ja kokoontumistiloja sekä so
siaalisia palvelutiloja. 

Sosiaalilautakunta on antanut lausunnon 10.5.2005 osayleiskaava
ehdotuksesta kaupunginhallitukselle ja esittänyt tavoitteita Jätkäsaaren 
suunnittelulle ja sosiaaliviraston alueelliselle palveluverkolle. Sosiaalivi
rasto on esittänyt myös mielipiteitä 3.11.2008 asemakaavan osallistu
mis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa. Lisäksi sosiaalivirasto on osallis
tunut kaavan vaimiste-Iuun viranomaisyhteistyössä. 

Sosiaaliviraston lausunto 

Postiosoite 
PL 7000 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

sosiaalivlrasto@hel.fi 

LausLlntonaan sosiaalivirasto toteaa, että sosiaaliviraston palvelustra
tegian mukaisesti palvelut voivat toteutua kaupungin itse tuoUamina, 
ostopalveluina tai yksityisesti tuotettuina.Tulevaisuudessa palve
lusetelien käytön laajentuminen vaikuttaa sosiaalivirastori omien ja 0$

topalvelujen määrään. Lasten yksityisen hoidon tuen käytön li
sääntyminen on myös huomioitava päivähoidon palveluverkon suun
nittelussa. Siten palvelujen ja tilojen tarvetta on vaikea ennakoida pi
demmällä aikajänteellä. 

Sosiaalivirasto pitää tärkeänä, että Jätkäsaaresta ja Saukönlaiturin alu
eesta muodostuu esteetön, arkiliikkumista edistävä ympäristö kaikille 
asukasryhmille. Kesl<uskortteliin sijoittuvien palvelujen tulee olla myös 
esteettömästi saavutettavissa Saukonlaiturin asukkailla. 

Saukonlaiturin asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus luo edel
lytyksiä 

Käyntiosoite 
Toinen linja 4 A 
00530 HELSINKI 

www.hel.fi/sösv 

Puhelin 
+35893104011 

Faksi V-tunnus 
+358931043717 0201256-6 



HELSINGIN KAUPUNKI 
SOSIAALIVIRASTO 

80 3 

Postiosoite 
PL7000 
0009'9 HELSINGIN KAUPUNKI 

sosiaalivlrasto@hel .f1 

29.3.2011 

muuttuvien palvelujen sijoittumiselle rakennusten katu
tasoon 
päiväkodin sijoJttumiselle opetustointa palvelevaan kortte
liin 20069 
nuorisokodin sijoittumiselle kortteliin 20066, tontille 2. 

Päivähoidon tavoitteena on suunnitella päiväkotihoitoa noin 60 % alu
eeh alle kouluikäisestä väestöstä. Uusien päiväkotien rakentamisessa 
päiVähoidon va.stuualue tavoittelee isompia 84 -126 tilapaikkaisia yksi
köitä. Lastentaloon sijoittuvat päivähoidon palvelut tulevat palvelemaan 
myös ympäröiviä alueita. Palvelun ja tilojen tarvetta arvioidaan osana 
päivähoidon palveluverkon tarkastelua eteläisellä alueella. Tavoitteen 
mukaisesti päivähoidon vastuualue tulee esittämään laajuudeltaan noin 
1 000 - 1 400 brm2 hanketta kortteliin tilatarpeen vielä tarkentuessa 
päivähoidon tarpeen mukaan alueella. 

Jätkäsaaren nuorisokotia (950 brm2) Koskentuvan nuorisokotia kor
vaavana tilana tullaan esittämään hankeohjelman vuokra-, osakekoh
teisiin vuosille 2014-16. 

Sosiaalivirastolla ei ole huomautettavaa Saukonlaiturin asemakaava- ja 
asemakaavan muutosehdotukseen. 

Lisätiedot: 
Inkeri Rehtilä, erityisasiantuntija, puhelin 310 62 841 

Paavo Voutil~en 
sosiaalijohta~ 

Käyntiosoite 
Toinen linja 4 A 
00530 HELSINKI 

www.hel.fi/sosv 

Helena Ylisipolä 
Va. hallinto- ja kehittämisjohtaja 

Puhelin Faksi V-tunnus 
+3[)89 310 4011 +358931043717 0201256·6 



~J PELASTUSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJANOTE 1 

15.3.2011 

/1 ' 

Kaupunginhallitus 

36 § 

HELSlNGIJ-J KAUPIJNGINKlflJAAMO 
HELSINGFOilS STAOS RE(JISTRATORSKONTÖR 

Saupunut/lnkommlt 

2 Z. 03. 2011 
i'y./. . "J(J /d _ -'J <? C;-"~/l 

Dnro/Dnr ;C./J.J A , ' /.1 ' dO \ d l 
Tehtilväluokka b d 3 / 
Uppgiftsklnss . II EL J.IFlt - () () 1:2 7-lJ 

SAUKONLAITURIN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEH
DOTUS (NRO 12020) 

PeI2011-1$ 
Esityslistan asia PEKl9 

Lautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon: 

Ehdotuksen mukaan pelastusreitit kulkevat pääosin kaduilla ja yleiselle 
jalankululle ja pyöräiiylle varatuilla alueilla. Alueella tulee huomioida, 
että tarvittavat pelastustiet nostopaikköineen on mahdollista toteuttaa ja 
ylläpitää. 

Saukönlaiturin <;:Ilween itäreunassa kulkevalle Atlantinkadulle rakenne
taan raitiotie. Alueen raitiovaunuliikennettä suunniteltaessa tulee huo
mioida raitiovaunukaistojen käytettävyys hälytysajoneuvojen ajoreiUinä. 

Tähän päätökseen ei saa hakea muu.tosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle. 

Lisätiedot: 
HoivanE;ln Raila, vanhempi palot8rkastaja, puhelin 310 31233 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä 23.3.2011 ja asianosaista koskeva 
päätös on annE3Hu postin kuljeteHavaksi seuraavana arkipäivänä näh-
tävänä pitämisestä. ' 

. 'Henri Nordenswan 
sihteeri 

Postiosoite 
PL 112 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
helsingillpelastuslaitos@hel,fi 

Käyntiosoite 
Agricolankatu 15 
00530 Helsinki 
htlp:llwww.hel.fi/pel 

Puhelin 
+35893101651 

Faksi 
+358931030029 

V-tunnus 
0201256·6 
Alv.nro 
FI02012566 
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LAUSUNTO 

Yleis- ja elinkaarisuunnittelul Risto Seppänen 9.3.2011 . 1 (1) 

HELSINGIN KAUPUNKI 
Kaupunginhallitus 
PL 1 
00099 Helsingin kaupunki 

Lausuntopyyntö 2010 - 2398 I 523 

HELSINGIN KAUPUNGIN KIP.JAAMO 
HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR 

Saapunut/lnkommit 

Ö 7. 04. 2011 

f/'A J' 1) j /0 .-- } ~ ." Co 
Dnro/Dnr .' .2~ , .. " L ." ) ?ld 

TchtäväluokkB J 0 3' . . 
Uppgiftskloss . - - .L.. 3- ~-; 

SAUKONLAITURIN ASEMAKAAVA- JA ASEMAKAAVAN Ml:J . - ---~rJ . 
EHDOTUS (NRO 12020) IIn .;G (j 11- j/()1v'11-tJ 

L1ITTEET 

Helsingin Energia 

Olemme tarkist.aneet otsikossa mainitun asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen selostuksen. 

Helsingin Energialla ja Helen Sähköverkko Oy:llä ei ole muutosehdötuk
seen huomautettavaa. 

HELSINGIN ENERGIA 

./ Seppo RUohonen 
toimitusjohtaja 

Palautettavat asiakirjat 

Postiosoite Käyntiosoi te Puhelin Fax 

HELEN SÄHI<ÖVERKKO Oy 

Risto Harjanne 
toimitusjohtaja 

V-tunnus ALV rek. 

wW\-II.helsinginenergia.fi 00090 HELEN Kampinl<uja 2. (09) 6171 (09) 617 2360 0201 256-6 
Helsinki 



§J HELSINGIN KAUPUNKI 
LIIKUNTALAUTAKUNTA 

PÖYTÄKIRJANOTE 1 

8.3.2011 

HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJMMO 
HElSINGFOnS STADS REGISTRATORSKONtOR 

Kaupunginhallitus 
Hallintokesku$/kirjaamo 
PL 1 

Saapunutjlnkommit 

25. 03. ·2011 
00099 Helsingin kaupunki tl:li5 d 0'/ (J - <~(39(S) 

Dnro/Dnr -:::;:! .. ~ . .-:::.:_....:..-~~~,-v 

Tehtilväluokka 6-:5(.3 / 
Uppgiftsklass 

60 § 
LAUSUNNON ANTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSELLE SAUKON
LAITURIN ASEMAKAAVA., JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUK-
SESTA (NRO 12020) 

Li.!k 2011-30 
Esityslistan asia LJ/6 

Postiosoite 
PL 4800 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
liikuntqvJrasto@hel.fi 

Lautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan lau
sunnon: 

Ehdotuksen tavoitteena on tiivis ja merellinen Helsingin kantakaupun
gin jatke, jolla on omanlainen ja tunnistettava luonne. Kaavoituksessa 
on panostettu meren läheisyyteen ja venepaikkojen määrä alueella on 
runsas. Vaikka liikuntavirasto on ollut mukana kaavat yössä, ei tällä
kään alueella löydetty ratkaisua veneiden talvisäilytykseen. Alueelle 
houkutenaan asukkaita merellisyydellä ja mahdollisuudella vuokrata 
kaupungilta venepaikka, mutta alusten ta.!visäilytykseen ei löytynyt tiI~a. 

Venesatama-alqeella (LV) on mahdollista sijoittaa joitain veneitä tal
visäilytykseen alueelle, joka palvelee kesäisin sataman pysäköintialu'
eena. Nämä paikat eivät kuitenkaan riitä koko sataman venemäärälle, 
saati kanaVEjn varren veneille. 

Alueelle on kaavoitettu yksityisen hankkeen alöiUeesta veneiden hylly
varastointi. Hyllyvarasto ~muotoineh venehotelli ei ratkaise alueen tal
visäilytysongelmaa. 

Venesataman javenepaikkojen rakentaminen ei sisälly liikuntatoimen 
vuosien 2011-2016 talouss.uunnitelmaan. 

Lautakunta puoltaa Saukonlaiturin asemakaava .. ja asemakaaVan muu
tosehdotuksen (nro 12020) hyväksymistä. 

Pöytäkirjan ote kaupunginhallitukselre. 

Postitettu 26.3.2011 

I<äyntiosoite PuheHn 
Paavo Nurmen kuja 1 C +35893108771 
Helsinki 25 
hllp:llwwW.hel.fi/llvl 

Fal(sl 
+358931087770 

y·tunnus 
0201256-6 
Alv.nro 
FI02012566 



HELSINGIN KAUPUNKI 
LIIKUNTALAUTAKUNTA 

PÖYTÄKIRJANOTE . 2 

LlITTEET 

Postiosoite ' 
PL4800 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
liikun!avlrasto@hel.fi 

8.3.2011 

Lisätiedot: 
Lehtiniemi Hanna, arkkitehti, puhelin 310 87723 

Timo Korhonen 
pöytäkirjanpitäjä 

Liite 1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12020 kartta, päivätty 9.12.2010 

Liite 2 Havainnekuva nro 12020 

KäyntiosoHe Puhelin 
Paavo Nurmen kuja 1 C +35893108771 
Helsinki 25 
http://WNW.hel.filliv/ 

Fallsi 
+358 931087770 

Y·tunnus 
0201256-6 
AIV.nro 
FI02012566 
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[~:.~~ •. . ,~J HELSINGIN KAUPUNGIN 
~ YMPÄRISTÖKESKUS 

K~upunginhallitus 
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13) 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Hallintokeskuksen kirje 27.1.2011 

LAUSUNTO 29 1 

28.2.2011 

H~k~INgIN J{A!J~rJNGi!l1 KIRJAAMO 
HELSINGf.OR8 tHt\gB R~GISTRArORSKONTOR 

SQopunut/lnkQmmit 

07. 03. , 2011 

Dnro/D'nr !d~""~';"";;~IV~.....::;...~~~~ 
Tehtäväluokka ( J~I/..;;;;U~ _ ___ ~ 
Uppgiftsklass 1.. f-J 

P~L Jöl1~ o~ 1~~O 

lAUSUNTO SAUKONLAI'fURIN ASEMAKAAVA- JA ASEMAKAAVAN 
MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 12020) 

Ymk 2011-134 

Postiosoite 
Kirjaamo/ympäristökeskus 
PL10 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
helsinkl,kirjaamo@hel.fi 

Yrnpäristölautqkunta on 22.2.2011 päättänyt, että lausunnon antaa 
ympäristÖkeskus. Ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa asema
kaavan muutosehdotuksesta. 

YMPÄRISTÖKESKUS 

Pekka Kansanen 
ympäristöjohtaja 

Käyntiosoite/Klrjaanio 
Pohjoisesplanadi 11-13 
Helsinki 17 
IBAN-tilinumero 

Puhelin 
+358931013702 
+35893101635 " 

LYäiVi Kippo-Edluna G/ -

ympäristötutkimuspäällikkö 

Faksl Tilinro V-tunnus 
+3589655783 800012-62637 0201256-6 

BIO DABAFIHH Alv. nro 
FI02012566 

IBAN FI06 80001200062637 



HELSINGIN KAUPUNKI 
K."AUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 

PÖVT ÄKIRJANOTE 1 

9.12.2010 

Kaupunginhallitus ~~~:~rrO __ ~ __ G{!!_~_,g:?:~ _ 0 L S 
Saap./Anl. 22 -12- 20iU 

463 § 
SAUKONLAITURIN ASEMAKAAVA- JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEH
DOTUS (NRO 12020) 

Kslk 2008-1639 
Jätkäsaari, Saukonlaiturin alue, karttaruutu G2, hankenumero 0838 
Esityslistan asia Akp/1 

Alueen sijainti 

Tiivistelmä 

Postiosoite 
PL 2100 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
kaupunkisuunnittelu @hel.li 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

lähettää 9.12.2010 päivätyn 20. kaupunginosan (Länsisa
tama, Jätkäsaari) korttelin 20057 ja osien kortteleita 20056 
ja 20060 sekä katu-, puisto- ja vesialueiden ja venesata
man asemakaava- ja satama- ja vesialueiden (muodostu
vat uudet korttelit 20055,20058-20059,20061-20073 ja 
osat kortteleista 20056 ja 20060) asemakaavan muutos
ehdotuksen nro 12020 kaupunginhallitukselle puoltaen sen 
hyväksymistä 

antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin. 

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 

asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päi
väksi maan käyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaises
ti. 

Alue sijaitsee Länsisataman kaupunginosassa, Jätkäsaaressa. Aluetta 
rajaavat pohjoisessa Saukonpaaden satama-allas, idässä sekä eteläs
sä Jätkäsaaren myöhemmin asemakaavoitettavat alueet ja lännessä 
meri. 

Saukonlaiturin alue on läntisin osa merellisen Jätkäsaaren uutta asuin
aluetta. Alueelle suunnitellaan asuinkerrostalo-, rivitalo- ja kaupunki
pientalokortteleita sekä rivitalomaisia osuuksia kerrostalokortteleiden 

Käyntiosoite 
Kansakoulukatu 3 
00100 HELSINKI 
http://www.hel .lilksv 

Puhelin 
+35893101673 

Faksi Tilinro 
+358931037409 800012-62637 

V-tunnus 
0201256-6 
Alv.nro 
FI02012566 



HELSINGIN KAUPUNKI 
KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 

PÖVT ÄKI RJANOTE 2 ., 

Postiosoite 
PL 2100 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
kaupunkisuunnittelu @hel.li 

9.12.2010 

sekaan. Saukonlaiturin alueella on Jätkäsaaren toinen peruskoulu, las
tentalo sekä sosiaaliviraston nuorisokoti. 

Kaava-alueella on kaksi puistoa: Poseidoninpuisto ja Tritoninpuisto. 
Saukonlaiturin alueen länsiosassa on kanava, joka päättyy alueen ete
läreunalla purjevenesatamaan. Alueelle on myös varattu tila veneiden 
korkeasäilytykselle. Alueen kaupalliset palvelut sijaitsevat pääosin vie
reisessä Jätkäsaaren keskuskorttelissa, mutta asuinkortteleiden kivijal
koihin on kantakaupunkimaiseen tapaan osoitettu liiketiloja. 

Saukonlaiturin alueelle saavutaan Atlantinkadulta, joka on yksi Jätkä
saaren kokoojakaduista. Saukonlaiturin aluetta kiertää tonttikatu, jonka 
luonne ja nimi muuttuvat ympäröivän korttelirakenteen mukaan. Vie
raspysäköinti on osoitettu kadunvarsille. Osa alueen pysäköinnistä on 
sijoitettu pyöreään pysäköintitaloon ja osa kortteleiden pihakansien al
le. Saukonlaiturin vanhimmat hiililaiturirakenteet ovat 1920-luvulta ja 
eriaikoina rakentuneen laiturin reunamuuri ja köysipollarit sekä suoja
tangot suojellaan kaavassa muistumana vanhasta tavarasatamatoi
minnosta. 

Käyntiosoite 
Kansakoulukatu 3 
00100 HELSINKI 
http://www.hel .lilksv 

Puhelin 
+35893101673 

Faksi Tilinro 
+358931037409 800012-62637 

V-tunnus 
0201256-6 
Alv.nro 
FI02012566 
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Alueella on rakennusoikeutta yhteensä 167 010 k-m2 . Rakennusoikeut
ta osoitetaan asumiselle 124 170 k-m 2, liiketiloille 9 140 k-m2 , julkisille 
rakennuksille 10 000 k-m2 ja pysäköintitalolle 23 700 k-m2 . Alueelle 
suunnitellaan asunnot noin 3100 asukkaalle (40 k-m2/asukas). 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 10.6.2010 alueen asemakaa
va- ja asemakaavan muutosluonnoksen jatkosuunnittelun pohjaksi. 

Kaavoitustilanne 
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Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on asuin- ja työpaikka-aluetta. 
Yleiskaavaa tarkentavassa Jätkäsaaren osayleiskaavassa alue on 
asuntovaltaista aluetta (A), julkisten palveluiden ja hallinnon aluetta 
(PY), katua, virkistysaluetta (V), venesatama-aluetta ja vesialuetta (W). 
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Asuntovaltaiselle alueelle saa rakentaa pääosin 3- S-kerroksisia asuin
rakennuksia ja asemakaavassa niiden alimpiin kerroksiin saa osoittaa 
palveluja, toimitiloja ja liiketiloja. Asuntovaltaista aluetta kehitetään li
säksi palveluiden, virkistyksen ja asuinympäristöön soveltuvien toimiti
lojen sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liiken
teen käyttöön . Asemakaavaehdotus on osayleiskaavan mukainen. 

Alueella on voimassa pääosin vuosina 1979 ja 1984 vahvistetut ase
makaavat nro 8043 ja 8894, joissa molemmissa alue on satama-aluetta 
ja satamatoimintaa palvelevien varastorakennusten korttelialuetta. Tu
levan täyttömaan osalta alue on asemakaavoittamatonta. 

Maanomistus 

Kaupunki omistaa alueen. 

Alueen yleiskuvaus 

Kaava-alue on rakennettu täyttömaalle ja osittain Saukko-nimisen luo
tosaaren päälle. Alueella toimi vuoden 2008 loppuun saakka Jätkäsaa
ren tavarasatama ja alue oli siihen saakka ulkopuolisilta suljettua meri
konttien asfalttista säilytyskenttää. Alueen koko on 19,7 ha. 

Saukonlaiturin alue liittyy koillisosaltaan Jätkäsaarenkallion ja Hieta
saaren asemakaava-alueen asuinkortteleihin Atlantinkadun välityksellä. 
Alueen koillispuolelle kohoaa tulevaisuudessa osayleiskaavan mukai
nen Jätkäsaaren kaupallinen keskuskortteli (osayleiskaavassa 40 000 
k-m2). Lounaisosaltaan Saukonlaiturin alue liittyy avomerialueeseen ja 
on Helsingin oloissa erittäin tuulinen. 

Maaperän ja merialueiden rakennettavuus 

Alueen rakennettavuus on perustamisen kannalta vaihteleva. Vanhojen 
kallioisten saarien kohdalla luonnonmaakerrokset ja louhittu kalliopohja 
ovat lähellä maanpintaa ja rakennettavuus hyvä. Näillä alueilla maan
tai kallionvarainen perustaminen on yleensä mahdollista. Suurelta osin 
joudutaan kuitenkin käyttämään paalutusta, sillä alue on täytemaata, 

. jota ei ole rakennettu rakennuspohjaksi. 

Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus ja tutkimukset 

Saukonlaiturin alueella on tehty maaperän pilaantuneisuuden tutkimuk
sia osayleiskaava- ja asemakaavavaiheissa. Täytemaan rakentaminen 
ja varastointitoiminta on aiheuttanut maaperän paikoittaista pilaantu-
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mista metalleilla, PAH-yhdisteillä ja öljyllä. Pilaantunutta maata on noin 
115000 tn. Alueen täytöissä on myös rakennusjätettä. 

Maanpinnan ja rakentamisen korkeustasot 

Alueen nykyinen maanpinnan korkeusasema on pääosin +2,5 ... +3,0. 
Alueella uudisrakentaminen suunnitellaan siten, että meriveden pinta 
voi nousta tasolle +2,75 ilman että se aiheuttaa haittaa rakenteille, viih
tyvyydelle tai terveydelle. Vanhan laiturialueen, Saukonlaiturin, reuna 
on tasolla +2,5. Saukonlaiturin katualueen suunnittelussa on otettava 
huomioon mahdollisuus meriveden korkeaan tasoon. 

Vmpäristöhäiriöt 

Länsisataman matkustaja-alukset eivät aiheuta meluhaittaa tai ilman
laadun heikkenemistä kaava-alueella. Suurimman meluhaitan asema
kaava-alueelle aiheuttaa Atlantinkadun ajoneuvoliikenne. 

Saukonlaiturin alueella tuulisuus on ankarampaa kuin Jätkäsaarenkalli
on ja Hietasaaren asemakaava-alueella. Tuulisin kohta on korttelialu
eelIa, joka on lähinnä Poseidoninpuistoa ja purjevenesatamaa. Vanhal
le hiililaiturille, Saukonlaiturille puhaltavat kylmät pohjoistuulet Seura
saarenselän suunnalta. Rannan puoleisilla julkisivuilla sääolosuhteista 
johtuva kuormitus on likimain kolminkertainen suojan puolen julkisivui
hin nähden. 

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sisältö 

Postiosoite 
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Tavoitteena on tiivis ja merellinen Helsingin kantakaupungin jatke, jolla 
on omanlainen ja tunnistettava luonne. Alueelle on suunniteltu erilaisia 
korttelityyppejä Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman 
hengessä. Kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston ja 
VTT:n yhteistyössä kehittämän Helsingin ekotehokkuuden arviointi
työkaiun avulla kaavat yössä on kiinnitetty erityisesti huomiota ekologi
sen ja kestävän kaupunkisuunnittelun ratkaisuihin. Tavoitteena on 
myös säilyttää alueella muistumia vanhasta tavarasatamatoiminnosta. 
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Ilmakuva asemakaava-alueesta. Kuva: Tietoa Oy. 

Asuinrakennusten korttelialueet (A, AK, AKS, AP) 
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Saukonlaiturin asemakaavan perusrakenne on reunoilta suojattu umpi
nainen korttelirakenne. Keskiosan korttelirakenne avaa merellisiä nä
kymiä ja lounaisosan rakentaminen meren ääressä on pääosin mata
laa. 

AK-kortteli 20061 sijaitsee vanhan Saukonlaiturin äärellä. Korttelin py
säköinti sijoittuu viereiseen pysäköintitaloon. Aluetta on suunniteltu 
pienimittakaavaisena, suojaisena ja tiiviinä asuinkorttelina. Korttelin 
läpi kulkee julkisia raitteja, jotka johtavat piha-alueen poikki kolmioto
reille. Kortteli muodostuu kaupunkipientaloista ja kerrostaloista. Ker
rosluvut vaihtelevat kahdesta kahdeksaan siten, että korttelin koillis
reunan sivukäytävätaio on korttelin korkein rakennusmassa. Korttelista 
on teetetty viitesuunnitelma. 
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AK-korttelit 20064,20065 ja 20066 muodostavat Saukonlaiturin alueen 
keskimmäiset, rakenteeltaan yläosistaan avatut korttelit. Ne muodos
tuvat kahdesta neljään kerrosta korkeista umpikortteleista, joissa on 
osin mukana 3-16 kerrosta korkeita pistemäisiä osia. Matalat osuudet 
on sijoitettu niin, että pihoille saadaan mahdollisimman paljon valoa. 
Kokonaisrakenne mahdollistaa monipuolisen rakennus- ja asuntotyy
pistön. Jokaisen tontin korkeimman rakennuksen ylimpään kerrokseen 
sijoitetaan yhteinen sauna- ja monitoimitila sekä ulkoterassi. Yhteiset 
oleskelutilat ovat aurinkoisia ja niiltä on merinäköalat. Pohjoisimman 
korttelin pysäköinti on sijoitettu viereiseen pysäköintitaloon ja kanavan 
varren kortteleiden maanalaiseen pysäköintihalliin korttelipihan ja osin 
rakennusrungon alle. Tuulisuuden vuoksi on tärkeää, että korkean ra
kentamisen korttelipihoilla on kasvillisuutta ja suuria puita. Kortteleista 
on teetetty viitesuunnitelma. 

AK- ja AKS-korttelit 20068, 20070 ja 20071 liittyvät Poseidoninpuistoon 
ja Jätkäsaaren kokoojakatuun, Atlantinkatuun. Korttelit kääntyvät suo
jaisan sisäpihan ympärille. Kortteleihin suunnitellaan sisäänkäyntipihat, 
joihin istutetaan puu ryhmä ja muuta kasvillisuutta. Kortteleiden kerros
luvut nousevat merenpuolen kahdesta ja puolesta Atlantinkadun kuu
teen ja puoleen. Pohjoisinta kortteleista (AKS) on kaavailtu opiskelija
asunnoiksi. 

Tritoninpuiston saarella sijaitsevat pohjoisimmat asuinkorttelit AK
kortteli 20058 ja A-kortteli 20059 muodostavat yhtenäisen asuinkortte
leiden alueen, joilla kerrosluku nousee kahdesta viiteen yhtenäisellä 
räystäslinjalla. 

A-korttelit 20056 ja 20057 muodostavat Jätkäsaaren merijulkisivun 
Saukonlaiturin alueen kohdalla. Rakentaminen on tuulisella ranta
alueelIa matalaa, korkeintaan kolme kerrosta korkeaa. Kanavan varrel
le sijoittuva kaupunkipientalojen AP-kortteli 20060 muodostuu 17:stä 
tontista, joilla kullakin on rakennusoikeutta 240 k-m2 • Kaupunkikuvalli
sena tavoitteena korttelilla on luoda ilmeeltään monipuolinen ja vaihte
leva kanavajulkisivu, joka luo kanava-alueelle omaperäisen ja tunnis
tettavan ilmeen. 
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Vleisten rakennusten korttelialueet (VO, YS) 

Jätkäsaaren toiselle peruskoululle ja lastentalolle on varattu kaava
alueelta yhteinen tontti korttelissa 20069 (VO). Lastentaloon sijoittuu 
peruskoulun ensimmäisten luokkien lisäksi sosiaaliviraston päiväkoti. 
Rakennusoikeutta tontilla on peruskoululle ja lastentalolle 9 000 k-m2 . 

Kortteliin 20066, tontille 2 on osoitettu 1 000 k-m2 sosiaaliviraston nuo
risokotia varten (VS). 

Autopaikkojen korttelialue (LPA ja LPA-1) 

LPA-1-korttelissa 20072 sijaitseva pyöreä pysäköintilaitos palvelee 
viereisiä asuinkortteleita 20061,20066, 20070 ja 20071. Laitoksessa 
on noin 620 pysäköintipaikkaa. Erillinen pysäköintilaitos mahdollistaa 
vapaamman pihasuunnittelun korttelialueilla, kun pihat voidaan perus
taa maanvaraisesti eikä betonikansien päälle. Erillinen maanpäällinen 
pysäköintilaitos on todettu selvityksissä laitosratkaisuista edullisim
maksi. Erillislaitos mahdollistaa myös autopaikan myynnin ja vuokra
uksen erillään asunnon hinnasta. Kaavatyön yhteydessä tutkittiin myös 
laitoksen vaiheittain toteuttamista. Se todettiin erittäin vaikeaksi. Esi
merkiksi lisärakentamisen aikana pysäköintiä laitoksessa ei voida on
gelmitta järjestää. Korttelien 20058, 20064, 20065 ja 20068 pysäköinti 
rakennetaan korttelialueelle pihakannen alle. Muissa kortteleissa py
säköinti on pääosin integroitu rakennusten maantasokerroksiin. LPA
tonteille on sijoitettu kaupunkipientalojen ja puiston myymälätilojen py
säköinnit. 

Toimitilarakennusten korttelialue (KTV -1 ) 

Saukonlaiturin pohjoisosaan kortteliin 20062 sijoittuu tontti yksityiselle 
veneiden korkeasäilytykselle eli venehotelliIle (KTV -1). Jätkäsaareen ei 
rajallisen rantaviivan, tuulisuuden ja meritäyttörajojen vuoksi saada 
tavoitteena olevaa määrää veneiden laituripaikkoja. Venehotelli, joka 
toimii kuin autojen pysäköintitalo, on ollut suunnitelmissa mukana jo 
Jätkäsaaren osayleiskaavavaiheessa. Saukonlaiturin satama-altaan 
reunaa pitkin kulkee osayleiskaavan mukainen rantoja kiertävä virkis
tysreitti. Veneiden nosto ja virkistysreitti eivät voi turvallisuussyiden 
vuoksi toimia samalla ranta-alueella. Venehotellia varten Saukonlaitu
rille on rakennettava kanava ja virkistysyhteys on vietävä sillalla kana
van yli. 
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Palvelurakennusten korttelialueet (P) 

Saukonlaiturin lounaiskärjessä ja kanavatorin ääressä on tontit ja Po
seidoninpuiston venesataman päädyssä kaksi tonttia palvelurakennuk
sille (P). Rakennuksiin voi sijoittua kahvila- tai ravintolatiloja, mutta 
myös esimerkiksi venekerhotiloja. 

Puistoalueet (VP) 
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Alueen kaakkoisreunalle sijoittuu noin 250 metriä pitkä, 80 metriä le
veä ja 1,6 hehtaarin laajuinen Poseidoninpuisto. Puiston läpi kulkee 
esteetön jalankulku- ja polkupyöräreitti. Puiston keskellä on aukiomais
ta oleskelutilaa, jolta aukeaa näkymä merelle. Avoimeen keskiosaan 
sijoittuu myös pieni pelikenttä. Puisto liittyy suoraan koulun ja lastenta
lon pihoihin ja muodostaa niiden kanssa yhtenäisen kokonaisuuden. 
Koulun pihalle sijoitettava lähiliikuntapaikka palvelee kouluaikojen ul
kopuolella kaikkia asukkaita. Kanariankadun reunaan voidaan puistoon 
sijoittaa maton pesu paikka, koira-aitaus ja leikki paikka. 
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Poseidoninpuisto, näkymä Atlantinkadulta kohti Lauttasaarta. Kuva: Tietoa Oy. 

Saukonlaiturin alueen länsipäähän suunnitellaan ja rakennetaan n. 0,5 
ha laajuinen merellinen rantapuisto, Tritoninpuisto, jonka istutukset 
suojaavat viereistä asuinaluetta tuulelta. Puiston läpi kulkee rantareitti. 
Rantaviivasta suunnitellaan vaihteleva ja se rakennetaan osittain luon
nonmukaisesti. Rantaan suunnitellaan laitureita tai vastaavia tasoja, 
joissa pääsee veden ääreen. 

Venesatama (LV) 
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Saukonlaiturin asemakaava-alueen eteläosassa on purjevenesatama. 
Venesatama on mitoitettu 50:lIe kaksitoista metriä pitkälle purjeveneelle. 
Satama-alueella on pysäköintipaikat 60 autolle ja talviaikaan ne toimivat 
veneiden talvisäilytyspaikkoina. Yksityistä talvisäilytystä voidaan järjes
tää myös venehotellin yhteyteen. 

Käyntiosoite 
Kansakoulukatu 3 
00100 HELSINKI 
http://www.hel.fi/ksv 

Puhelin 
+35893101673 

Faksi Tilinro 
+358931037409 800012-62637 

V-tunnus 
0201256-6 
Alv.nro 
FI02012566 



HELSINGIN KAUPUNKI 
~AUPUNKISUUNNITTELULAUT AKUNTA 

PÖVT ÄKI RJANOTE 11 

9.12.2010 

Vesialue (W) 

Saukonlaiturin asemakaavan vesialueet luovat alueelle sen tunnistetta
van luonteen. Vesialueet tarjoavat merellisiä näkymiä ja toimintaa alu
een asukkaille sekä alueella vieraileville. Vesialueista olemassa oleva 
Saukonlaiturin satama-allas ja vanha Saukonlaituri kertovat alueen his
toriasta. Alueen länsiosaan rakennettava kanava tarjoaa suojaisia alu
eita oleskeluun veden ääressä sekä venepaikkoja asukkaille. Lisäksi 
asemakaava-alueen vesialuetta on avomereen puoleinen ranta, jonka 
ääreen rakennetaan Tritoninpuisto oleskelualueineen. 

Kanava-allas ja tori, näkymä sillalta kohti etelää. Kuva: Tietoa Oy. 
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Saukonlaiturin alue liittyy Jätkäsaaren katuverkkoon alueen itäpuolella 
sijaitsevan Atlantinkadun kautta. Kun koko Jätkäsaari on valmis, on At
lantinkadulla liikennettä noin 4 000 autoa vuorokaudessa. Saukonlaitu
rin alueen kaikki kadut ovat vähäliikenteisiä tonttikatuja, joiden mutkitte
levalla linjauksella ja kapealla kadun leveydellä pyritään hillitsemään 
ajonopeuksia. Saukonlaiturin alue liitetään Jätkäsaaren jätteen putki
kuljetusjärjestelmään, jolloin huoltoliikenne alueen tonttikaduilla tulee 
olemaan vähäistä. 
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Tonttikaduilla pyöräily on ajoradalla. Atlantinkadulla on pyöräilylIe varat
tu omat yksisuuntaiset reitit samalla tavalla kuin Jätkäsaaren muilla ko
koojakaduilla. Hyväntoivonpuistossa kulkeville pyöräilyn pääreiteille on 
alueelta sujuva yhteys. Merenrantaa pitkin kiertää virkistysreitti. Asuin
kortteleiden väleissä on jalankulku- ja pyöräilyraitteja. 

Asukkaiden pysäköintipaikat sijoitetaan sekä tonttien alle että alueelle 
rakennettavaan pysäköintitaloon. Kerrostaloalueen autopaikat laske
taan hyväksyttyjen laskentaohjeiden (kaupunkisuunnittelulautakunta 
14.6.2007) mukaisesti. Autopaikkoja tulee tällöin olla vähintään 
1 ap/115 k-m2

. Pien- ja rivitalomaisten ratkaisujen autopaikkavelvoit
teeksi on merkitty vähintään 1 ap/100 k-m2

, kuitenkin vähintään 
1 ap/asunto. Pien- ja rivitalomaisten asuntojen osalta on hyväksyttyjä 
ohjeita sovellettu ottaen huomioon kaava-alueen sijainti keskustan tun
tumassa. Opiskelija-asuntoloiden osalta on päädytty vastaavien kohtei
den kokemusten mukaan autopaikkanormiin 1 ap/300 k-m2 • Vieras
pysäköintiä tulee Atlantinkadun ja tonttikatujen varsille ja se on maksul
lista. 

Atlantinkadulle rakennetaan raitiotie. Lähin pysäkki on keskuskorttelin 
kohdalla. Se suunnitellaan jatkossa korkeatasoiseksi Jätkäsaaren kes
kuspysäkiksi. Atlantinkadulle suunnitellaan kahta raitiolinjaa. Toinen on 
linjattu Ruoholahdesta Crusellinsillan yli ja toinen Kampista Ruoholah
denkatua ja Välimerenkatua pitkin. Raitioliikenteen on määrä aloittaa 
liikennöinti Ruoholahdesta Jätkäsaaren puolelle vuonna 2012. Väliai
kainen päätepysäkki suunnitellaan keskuskorttelin alueelle. 

Saukonlaiturin alueelle tulee koulu ja lastentalo, jossa on alueen päivä
koti. Alueelle on suunniteltu myös sosiaaliviraston nuorisokotia. Sau
konlaiturin alueen koillispuolelle sijoittuu Jätkäsaaren kaupallinen kes
kuskortteli, johon kaavaillaan monipuolista palvelutarjontaa. Saukonlai
turin alueelle on lisäksi osoitettu kivijalkaliiketiloja (3 800 k-m2) ja neljä 
pientä liiketilaa omille tonteilleen ranta-alueille. 

Suojelukohteet 
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1920-luvulla paikalleen linjattu, eri vuosikymmeninä rakentunut Sau
konlaituri on suojeltu kaavaehdotuksessa. Merenpinnan yläpuolella 
olevat reunamuurit ja köysienkiinnityspollarit sekä suojatangot on säily
tettävä. 

Käyntiosoite 
Kansakoulukatu 3 
00100 HELSINKI 
http://www.hel .filksv 

Puhelin 
+35893101673 

Faksi Tilinro 
+358931037409 800012-62637 

V-tunnus 
0201256-6 
Alv.nro 
FI02012566 



HELSINGIN KAUPUNKI 
KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 

PÖYT ÄKI RJANOTE 13 

Postiosoite 
PL 2100 

9.12.2010 

Saukonlaiturin vanhat laituri rakenteet suojellaan. 

Ekotehokkuus 

Asemakaavan muutosehdotusta on arvioitu kaupunkisuunnitteluviras
tolIe kehitetyn Helsingin ekotehokkuuden arviointityökalun, HEKO:n 
avulla (versio 31.8.2010). Kokonaispisteytyksessä Saukonlaiturin alue 
sai arvosanan hyvä. Asemakaavaselostuksessa on käyty tarkemmin 
läpi Saukonlaiturin alueen ekotehokkuuteen vaikuttavat tekijät sekä nii
den vaikutukset. Yhteenvetona Saukonlaiturin alueella ekotehokkuutta 
voidaan pitää tasoltaan normaalina ja sitä voidaan laskentatyökalun 
vertailutavaIla jonkin verran parantaa sijoittamalla alueelta välttämättä 
poistettavat pilaantuneet maa-ainekset mahdollisimman lähelle muualle 
Jätkäsaareen, pohtimalla rakennussuunnittelun yhteydessä rakennus
ten energiankulutusta ja paikallista sähköntuotantoa sekä toteuttamalla 
u Ikovalaistus ekotehokkaasti. 

Yhdyskuntatekninen huolto 

Yhdyskuntateknisen huollon verkostot rakennetaan asuinalueen tar
peen mukaiseksi. Jätkäsaarenkallion alueelle rakennetaan jäteasema 
putkikeräysjärjestelmää varten ja Saukonlaiturin alue liitetään järjestel
män piiriin. Saukonlaiturin alueen kortteleihin varaudutaan rakenta
maan 20-25 jätepistettä, joissa jätteet syötetään järjestelmään neljänä 
eri jätejakeena (seka-, bio-, paperi- ja kartonkijäte). Isokokoiset jätteet, 
sähkö- ja elektroniikkajäte ja ongelmajäte kuljetetaan Sortti-asemalle 
tai niille tilataan erillinen kuljetus. 

Maaperän rakennettavuus ja pilaantuneisuus 

Kerrostalot perustetaan pääsääntöisesti paaluperustuksille. Osalla 
aluetta voidaan käyttää Iyöntipaaluja, mutta täytteen kivisyyden ja ar
vaamattomuuden takia myös porapaalujen käyttö on välttämätöntä. 
Uudet täytemaa-alueet meren äärellä rakennetaan valvotusti ja tiiviste
tään, joten näillä alueilla voitaneen osa rakennuksista sekä rantaraken
teet perustaa täytemaan varaisesti. Yleiset alueet voidaan perustaa 
pääsääntöisesti täyte maan varaisesti. Pilaantunut maaperä korttelialu-
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eilla kunnostetaan tulevan maankäytön edellyttämään laatutasoon. Se
kä maaperän kerrosrakennetta että pilaantuneisuutta on tutkittu maas
totutkimuksilla asemakaavasuunnittelun yhteydessä. Kaavaselostuksen 
liitteenä on pohjarakennepiirustus. 

Rakennustekniset erityispiirteet 

Nykyiset, vanhat Saukonlaiturin satamalaiturit vahvistetaan. Vahvistuk
sia tehdään pääasiassa vedenalaisilla osilla. Venehotellin kohdalla 
poistetaan paalulaattarakenne ja rakennetaan pieni satama-allas. Alu
een yleistasaus edellyttää jonkin verran katualueiden pohjanvahvistuk
sia painuman vähentämiseksi. Kaava-alueen katu-, kortteli- ja vesialu
eilla on maakerroksissa erilaisia rakenteisiin vaikuttavia tekijöitä. Nämä 
on käyty tarkemmin läpi kaavaselostuksessa. Rannan läheisyydessä 
on maan pinnan tasolla otettava huomioon myös aaltoilu ja pärskeet. 
Rakentamisessa on käytettävä varmoja rakennetyyppejä, jotka sietävät 
jatkuvasti ilman suuren kosteuspitoisuuden, voimakkaan tuulisuuden ja 
ajoittaisen viistosateen. Rakenteiden pitkäaikaiskestävyyden on oltava 
hyvä. 

Vmpäristöhäiriöt 
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Alue on suunniteltu siten, että rakennukset muodostavat tuulelta suo
jaavia piha-alueita. Vallitseva tuulensuunta on lounaasta. Kylmien Seu
rasaarenselältä puhaltavien pohjoistuulten aiheuttama haitta kohdistuu 
lähinnä Panamankadun pohjoisosan alueelle. 

Länsisatamaan menevä ajoneuvoliikenne opastetaan Mechelininkadun 
ja Tyynenmerenkadun kautta. Ruoholahdesta Länsisatamaan tuleva 
henkilöautoliikenne pyritään ohjaamaan Atlantinkatua pitkin ja rauhoit
tamaan Länsisatamankatu läpikulkuliikenteeltä. 

Nimistötoimikunta päätti 14.4.2010 valita Saukonlaiturin nimistön aihe
piiriksi Atlantin valtameren sekä sen sivumeren Karibianmeren alueen 
saaret ja saarivaltiot. Saukko-alkuiset nimet nimistötoimikunta perusteli 
vanhalla Saukko (Uttern) saarella ja Tritoninpuiston nimen Poseidonin
puiston mukaan. Se päätti esittää Saukonlaiturin alueelle tulevien uusi
en katujen nimiksi Bahaman katu (Bahamasgatan) , Bahamankuja (Ba
hamasgränden), Barbadoksenkuja (Barbadosgränden), Bermudankatu 
(Bermudagatan), Bermudankuja (Bermudagränden), Jamaikankuja 
(Jamaicagränden), Kanariankatu (Kanariegatan), Karibiankatu (Kari
biengatan), Kuubankuja (Kubagränden), Panamankatu (Panamaga
tan), Saukonkatu (Uttergatan), Saukonkuja (Uttergränden), Saukonlai
turi (Utterkajen) ja puiston nimeksi Tritoninpuisto (Tritonparken). 
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Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset 
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Kaavan toteuttaminen tiivistää yhdyskuntarakennetta Helsingin ydin
keskustan välittömässä läheisyydessä. Suljettu satama-alue meren ää
rellä muuttuu kaikille yhteiseksi julkiseksi kaupunkitilaksi, jossa yhdisty
vät kantakaupunkiasuminen ja merellinen Helsinki. Helsingin julkinen 
rantaviiva pitenee. Kanavan rakentaminen tarjoaa suojaisia, merellisiä 
julkisia ulkotiloja kaikille helsinkiläisille. Venesatama, venehotelli ja ka
nava lisäävät venepaikkoja Helsingin keskustan lähelle, julkisen liiken
teen verkoston ulottuville. Sosiaaliviraston nuorisokoti alueella antaa 
asukkailleen virikkeellisen, urbaanin asuin- ja kasvuympäristön. 

Saukonlaiturin asemakaava-alue tuottaa liikennettä noin 2 500 ajoneu
voa/vrk. Liikenne jakautuu pääosin Välimerenkadulle ja Länsisataman
kadulle. Joukkoliikenneyhteydet paranevat suunnitteilla olevien raitiotie
linjojen myötä. Asemakaava mahdollistaa uuden korkeatasoisen raitio
liikenteen keskuspysäkin toteuttamisen keskuskortteleiden kohdalle. 
Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet paranevat. Myös Helsingin rantoja 
kiertävää jalankulun ja pyöräilyn rantareittiä täydennetään. 

Alueella tehtävien maantäyttö- ja kaivutöiden tuloksena Saukonlaiturin 
alueelle syntyy uusi saarimainen alue. Yleiskaavavaiheessa tehtiin 
matemaattinen virtaus- ja kulkeutumismallinnus mereen tehtävien täyt
töjen vaikutuksesta veden vaihtuvuuteen alueen läheisyydessä ja Seu
rasaarenselällä ja sitä tarkennettiin asemakaava vaiheessa. Muutokset 
ovat vähäisiä ja täytöillä ei voi katsoa olevan suuria vaikutuksia. 

Tuulisuus on alueen merkittävin luonnonprosessi. Alueen kortteliraken
ne on pääosin umpinainen ja tuulisuuden torjumisen kannalta toimiva. 
Poikkeuksen tekevät Panamankadun pohjoisosa ja venesataman ym
päristö, jotka ovat avoimia pohjoisen tai lounaan suunnan tuulilie. Tuu
lisuuden haittojen vähentämisen kannalta ihanteellisella ranta-alueella 
maaston muodot ja rakennusten korkeudet nousevat tasaisesti tuulen 
suunnassa. Saukonlaiturin alueella muutamat ympäristöä korkeammat 
rakennukset rikkovat tätä periaatetta, mikä aiheuttaa rakennusten ym
pärillä ilmavirtaukseen häiriöitä ja ihmiset kokevat tämän puuskaisuu
tena. 

Asemakaavan toteutuessa rakennetaan uutta puistoa 2,5 ha. Puistojen 
rakentaminen asfaltoidun satamakentän paikalle lisää alueen luonnon 
monimuotoisuutta. Lauttasaarenselälle alueen rakentaminen muuttaa 
maisemaa ja kaupunkikuvaa huomattavasti, tavarasataman aikainen 
konttikenttämaisema muuttuu kaupunkimaisemaksi. Saukonpaaden 
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suunnalta tarkasteltuna avoimet näkymät merelle muuttuvat kaupunki
maisiksi. Tärkeä näkymä avomerelle säilyy useasta kohdasta Saukon
laiturin asuinrakenteen sisältä. Tritoninpuisto pehmentää julkisivua me
relle. Se ja pohjoisiaidan vanha laiturialue muodostuvat osaksi Jätkä
saarta kiertävää uutta merellistä virkistys reittiä. Arvokkaimmat jäänteet 
satamatoiminnan ajasta - pohjoisiaidan vanhat laiturirakenteet - säily
tetään. 

Vhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
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Saukonlaiturin alueen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk
sia. Jätkäsaaren toinen peruskoulu ja lastentalo rakennetaan alueelle 
ja ne palvelevat myös ympäröiviä alueita. Alueelle on suunniteltu myös 
nuorisokotia, joka palvelee koko Helsinkiä yhtenä sosiaaliviraston las
tensuojeluyksikkönä. Atlantinkatu ja raitiotie palvelevat koko Jätkäsaar
ta. 

Kaavan toteutuksesta aiheutuu kaupungille noin 70 milj. euron kustan
nukset (alv 0 %, sisältää yhteiskustannukset), jakautuen seuraavasti: 

Pilaantuneen maaperän kunnostaminen 
Ruoppaus ja täyttö merialueella 
Vleistasaustäyttö 
Vesihuolto ja aluekuivatus 
Sähköverkko 
Kaukolämpöverkko 
Ajoneuvoliikenteen kadut 
Raitit ja aukiot 
Nykyisten laiturirakenteiden kunnostus 
Uudet rantarakenteet 
Sillat 
Virkistysalueet ja venesatama 
Palvelurakentaminen, VO- ja VS-korttelit 
Kustannusnousuvaraus 5 % 
Yhteensä 

2,9 milj. euroa 
6,7 
1,8 
2,5 
1,4 
0,8 
7,2 
1,7 
2,4 
5,4 
2,1 
3,5 

28,0 
3,7 
70 milj. euroa 

Kaupungin kustannukset ovat kaikkiaan noin 400 euroa/k-m2 ja noin 
230 euroa/k-m2 ilman palvelurakentamisen kustannuksia. Sisämaan 
rakennusalueisiin verrattuna rakentamisen kustannustasoa voidaan pi
tää kalliina. 
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Pohjarakenteiden kustannuksia nostaviin tekijöihin kuuluu alueen täy
temaapohja, sen pienipiirteisyys, lohkareisuus ja täytteessä tai sen alla 
olevat hienorakeiset maakerrokset. Paaluperustus on ensisijainen pe
rustamistapa. 

Kortteleiden 20066 ja 20070 kohdalla täytteen alla saattaa olla hieno
rakeisia maakerroksia. Tämä on muistettava kun suunnitellaan maan
varaisia pihoja paaluperustusten alueelle. 

Pysäköinnin kustannuksia on pyritty keventämään sijoittamalla useiden 
kortteleiden pysäköintipaikat pysäköintitaloon. Muissa kortteleissa on 
kuitenkin edelleen kellaripysäköinnin, pihakannen alaisen pysäköinnin 
tai katutasossa olevien autopaikkojen tarve. Kokonaisuutena ajatellen 
pysäköinti ei ole alueella edullisempaa kuin Jätkäsaaren muilla alueilla. 

Alueen matalimmat rakennukset sijaitsevat meren äärellä, jossa paalu
pituudet ovat suurimmat. Korkeimmat rakennukset sijaitsevat entisten 
saarten läheisyydessä ja paalupituudet ovat lyhyempiä. Tämä vääristää 
tonttikustannuksia pohjarakentamisen osalta. Uuden täytemaan alueel
la on perusteltua käyttää sellaista työtapaa, joka mahdollistaa matalien 
rakennusten perustamisen täytteen varaan. 

Rakentamisen aloittamisen on arvioitu olevan mahdollista Saukonlaitu
rin alueella vuosina 2013-14. Koko kaava-alueen toteuttamisen on ar
vioitu kestävän 3-4 vuotta. 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi
suunnitelman (13.10.2008) mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökohtia ja 
tavoitteita esiteltiin keskustelutilaisuudessa 28.10.2008. 

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävänä 26.5.- 17.5.2010 kaupun
kisuunnitteluvirastossa, Ruoholahden kanavakeskuksessa ja viraston 
Internet-sivuilla. Luonnosta koskeva keskustelutilaisuus pidettiin 
5.5.2010. 

Viranomaisyhteistyö 
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Kaavaluonnoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteis
työtä talous- ja suunnittelukeskuksen, rakennusviraston, liikuntaviras
ton, opetusviraston, sosiaaliviraston, kiinteistöviraston tonttiosaston, 
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geoteknisen osaston, rakennusvalvontaviraston ja pelastuslaitoksen 
kanssa. Kaavaluonnoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastol
le saapunut kirjeitse seitsemän (7) viranomaisten kannanottoa, joista 
kaksi (2) koski osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja viisi (5) asema
kaavan muutosluonnosta. Kannanotot koskivat Atlantinkadulla kulke
vaa raitiotielinjaa, meriväyliä, pelastus- ja huoltoajoreittejä, kanavaa, 
kasvillisuutta, taidetta, sataman liikennettä, vesi- ja jätehuoltoa, uusiu
tuvan energian käyttöä sekä vaikutuksia kasvihuonepäästöihin. 

Kannanotot on otettu huomioon kaavaehdotusta valmisteltaessa. 

Esitetyt mielipiteet 
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Kaavaluonnoksen valmisteluun liittyen on kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosastolle saapunut kirjeitse viisi (5) mielipidettä, joista 
kolme (3) koski osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja kaksi (2) ase
makaavan muutosluonnosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty 
keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse. Mielipiteet koskivat virkistysreit
tejä, puistoja, rantarakentamisen kerroslukuja, meritäyttöjä, jätehuoltoa, 
asuinrakennuksia ja energian keräimiä. 

Mielipiteet on otettu huomioon kaavaehdotusta valmisteltaessa. 

Pöytäkirjan liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivis
telmät viranomaisten kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vasti
neet laajemmin. 
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Tilastotiedot 

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus 

Jatkotoimenpiteet 
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Käyttötarkoitus 

Asuinrakennusten korttelialue (A) 
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 
Erityisasumisen korttelialue (AKS) 
Asuinpientalojen korttelialue (AP) 
Opetustoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialue (VO) 
Sosiaalitointa palvelevien rakennusten 
korttelialue (VS) 
Palvelurakennusten korttelialue (P) 
Puistoalueet (VP) 
Toimitilarakennusten korttelialue (KTV-1) 
Venesatama (LV) 
Autopaikkojen korttelialueet (LPA, LPA-1) 
Vesialue (W) 
Katu 

Yhteensä 

Pinta-ala 
ha 

0,6 
4,3 
0,6 
0,2 
0,9 

0,06 

0,1 
2,4 
0,6 
2,5 
0,4 
3,0 
5,1 

20,7 

Kerrosala 
k-m2 

30700 
75600 
16800 
4080 
9000 

1 000 

830 
830 

5000 

167010 

Ehdotus koskee kaupungin ja valtion ylläpitämiin kiinteistörekistereihin 
kuuluvia alueita. 

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymisestä 
päättää kaupunginvaltuusto. 

Merkittiin, että varapuheenjohtaja Soininvaara jäsen Holopaisen kan
nattamana teki seuraavan palautusesityksen: 

"Lautakunta palauttaa kaavan siten, että pysäköintinormia muutetaan 
siten , että vähimmäisnormia alennetaan tai se poistetaan kokonaan, 
mutta kiinteistöjen on säilytettävä valmius toteuttaa nyt esitetyn mukai
nen pysäköintipaikkanormi siinä tahdissa kun maksuhalukasta kysyn
tää ilmenee." 

Merkittiin, että suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdo
tus voitti äänin 6 (Johansson, Männistö, Niemi, PaImroth
Leino, Puura, Rauhamäki) - 3 (Holopainen, Villanen, Soi
ninvaara). 
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Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle sekä 
asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen mo 
12020 kartta, päivätty 9.12.2010 
asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen mo 
12010 selostus, päivätty 9.12.2010 
vuorovaikutusraportti 10.6.2010, täydennetty 9.12.2010 

Pöytäkirjanote ja vuorovaikutusraportti niille mielipiteensä esittäneille, 
jotka ovat jättäneet osoitteensa 

Lisätiedot: 
Sjöroos Pia, arkkitehti, puhelin 31037281 
Kaijansinkko Matti, projektipäällikkö, puhelin 31037195 
Heinänen Jouni , maisema-arkkitehti , puhelin 310 37257 
Nervola Anna, diplomi-insinööri, puhelin 31037135, liikennesuunnittelu 
Tarkkala Jukka, diplomi-insinööri , puhelin 31037302, teknistaloudellinen suunnittelu 

Pöytäkirja on pidetty nähtävillä 21.12.2010 kaupunkisuunnitteluviraston 
kirjaamossa ja asianosaista koskeva päätös on lähetetty seuraavana 
työpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä. 

Riitta Venesmaa 
pöytäkirjanpitäjä 

Liite 1 

Liite 2 

Liite 3 

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen mo 
12020 kartta, päivätty 9.12.2010 (sähköinen liite) 
Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12020 selostus, päivätty 9.12.2010 (sähköinen liite) 
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