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JÄTKÄSAARI, MELKINLAITURI

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan Melkinlaiturin asemakaavaa. Melkin-
laiturille suunnitellaan asumista, koulu ja päiväkoti sekä purjevenesatama.

Suunnittelualue

Melkinlaituri sijaitsee Länsisataman kaupunginosassa Jätkäsaaren lounaisosassa.
Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Saukonlaiturin asemakaavan mukaisiin kortte-
leihin, Kanariankatuun ja Panamankatuun. Idässä alue rajautuu Atlantinkaaren ase-
makaavan mukaiseen Atlantinkatuun ja etelässä valmisteilla olevaan Matkustajasa-
tama etelän asemakaava-alueeseen. Lännessä aluetta rajaa meri.
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Suunnittelualue on vapautunut tavarasatamatoiminnoilta asuin- ja työpaikkaraken-
tamista varten. Alueella sijaitsee väliaikaisesti maa-ainesten välivarastointia sekä
Ruduksen betoniasema. Alueen eteläpuolella toimii matkustajasatama, joka jää alu-
eelle.

Asemakaava-alueen pinta-ala on 19,4 ha, josta maa-aluetta on 11,2 ha ja vesialuetta
8,2 ha.

Mitä alueelle suunnitellaan
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Melkinlaituri suunnitellaan osaksi Jätkäsaaren uutta asuntovaltaista kaupunginosaa.
Jätkäsaaren osayleiskaavassa vuodelta 2006 alueelle on esitetty asuntorakentamista
noin 2 000 uudelle asukkaalle.

Melkinlaiturista on tavoitteena rakentaa tiivis, merellinen osa-alue, joka suunnitel-
laan kerros- ja pienkerrostalovaltaiseksi. Saukonlaiturin asemakaavassa kaavoitettu
Saukonnokanaltaan purjevenesatama suunnitellaan suuremmaksi. Alueen rantoja
kiertämään suunnitellaan tuulelta ja merenkäynniltä suojaavat rantapuistot. Alueelle
suunnitellaan peruskoulu ja päiväkoti.

Alueelle on laadittu alustavat suunnitteluperiaatteet. Suunnitteluperiaatteissa esite-
tään alustava korttelirakenne, kortteleiden käyttötarkoitus sekä mitoitus. Suunnitte-
luperiaatteet ovat nähtävillä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa.

Valmistelun eteneminen

Alustavien suunnitteluperiaatteiden ja saadun palautteen pohjalta laaditaan asema-
kaavaluonnos. Asemakaavaluonnos laaditaan vuoden 2016 aikana. Luonnoksen näh-
tävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, lehti-ilmoituksella sekä viraston verkkosivuilla ja sii-
tä on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö
järjestetään erillisin neuvotteluin.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoit-
teena on, että ehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle keväällä 2017.

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään vi-
ranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloai-
kana. Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston käsiteltävänä keväällä 2018.

Osallistuminen ja aineistot
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Kaavan valmistelija on tavattavissa Jätkäsaaren suunnittelua koskevassa yleisötilai-
suudessa torstaina 19.11. klo 16-19 Jätkäsaaren infokeskuksessa Huutokonttorilla,
Tyynenmerenkatu 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja alustavat suunnitteluperiaatteet ovat esillä
16.11.- 4.12. seuraavissa paikoissa:

· Jätkäsaaren infokeskuksessa Huutokonttorilla, Tyynenmerenkatu 1

· info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2

· kaupungintalon ilmoitustaululla, Pohjoisesplanadi 11–13

· Verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

Kaupunkisuunnittelun tapahtumia ja kuulumisia voit seurata myös

verkkopalvelu: www.hel.fi/suunnitelmat

Twitter: www.twitter.com/ksvhelsinki

Facebook: www.facebook.com/helsinkisuunnittelee

Youtube: www.youtube.com/helsinkisuunnittelee

Kaavan valmistelija on tavattavissa myös kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen
mukaan.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja alustavista suunnitteluperiaat-
teista pyydetään toimittamaan viimeistään 4.12.2015 kirjallisesti osoitteeseen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN
KAUPUNKI,

(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13),
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sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi, faksilla (09) 655 783 tai suullisesti kaavan
valmistelijalle.

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat
ja yritykset sekä seuraavat seurat, yhdistykset ja asiantuntijaviranomaiset:

- Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka, Lauttasaari-Seura, Jätkäsaari-
seura ry, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry, Helsingin seudun kauppaka-
mari, Kanta-Helsingin Yrittäjät ry, Kynnys ry, Invalidiliitto ry, Suomen arkki-
tehtiliitto ry SAFA

- Helsingin Yrittäjät

- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Helen Oy, Helsingin
seudun ympäristöpalvelut (HSY), Helsingin Satama Oy, Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä (HSL), Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusviras-
to/Trafi Merenkulku, Rajavartiolaitoksen esikunta

- Asuntotuotantotoimisto (Att), Liikennelaitos-liikelaitos (HKL), Helsingin tai-
demuseo, liikuntavirasto, opetusvirasto, varhaiskasvatusvirasto, kaupungin-
museo, pelastuslaitos, rakennusvalvontavirasto, rakennusvirasto, kiinteistö-
viraston tilakeskus, geotekninen ja tonttiosasto, ympäristökeskus

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto on arvioinut yleiskaava 2002:n ja Jätkäsaaren osayleis-
kaavoituksen yhteydessä kaavan toteuttamisen vaikutuksia osittain asemakaavoitus-
ta vastaavalla tarkkuudella. Lisäksi aikaisemmissa Jätkäsaaren asemakaavoissa on
laadittu selvityksiä sekä kaavoituksen vaikutuksia arvioitu.

Vaikutuksia on arvioitu mm. yhdyskuntarakenteen, rakennetun ympäristön, meri-
alueiden, naapurikaupunginosien, kaupunkikuvan ja kaupunkisiluetin, liikenteen, vir-
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kistysalueverkoston, luonnon ja maiseman kannalta sekä vaikutuksia teknisen huol-
lon järjestämiseen ja yhdyskuntatalouteen. Samoin vaikutuksia terveyteen, sosiaali-
siin oloihin, elinoloihin, viihtyisyyteen ja palveluihin on arvioitu. Näitä arviointeja tul-
laan edelleen tarkentamaan ja syventämään tarvittavilta osin asemakaavasuunnitte-
lun edellyttämällä tarkkuudella. Lisäksi tullaan arvioimaan alueen merellisten olo-
suhteiden erityisvaikutuksia korttelirakenteelle, rakentamiselle ja rakenteille.

Vaikutusten arvioinnissa käytetään mm. suunnitelmaa havainnollistavaa materiaalia
kuten pienoismallia ja havainnekuvia.

Suunnittelun taustatietoa

Kaavamuutos on tullut vireille kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta.

Alueen omistaa Helsingin kaupunki.

Voimassa olevissa asemakaavoissa alueet on määritelty pääosin satama-, varasto- ja
liikennealueiksi. Saukonlaiturin asemakaavassa on osoitettu venesatama-alue. Osa
maa- ja vesialueesta on asemakaavoittamatonta.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty asuin- ja työpaikka-alueeksi.

Jätkäsaaren kokonaisrakenteesta on laadittu osayleiskaava, joka on tullut voimaan
18.8.2006. Osayleiskaavassa alue on osoitettu asuntovaltaiseksi alueeksi, jolle saa-
daan rakentaa pääosin 3-5 kerroksisia rakennuksia ja puisto. Osayleiskaavassa esitet-
tyä kanavaa ei suunnitella alueelle.

Lisätiedot

arkkitehti Kirsi Rantama, p. (09) 310 37207, kirsi.rantama@hel.fi

projektipäällikkö Matti Kaijansinkko, p. (09) 310 37195,
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matti.kaijansinkko@hel.fi

Maisemasuunnittelu:

Maisema-arkkitehti Anu Lämsä, p. (09) 310 37479, anu.lamsa@hel.fi

Liikennesuunnittelu:

Liikenneinsinööri Sanna Ranki, p. (09) 310 37146, sanna.ranki@hel.fi

Teknistaloudellinen suunnittelu:

Insinööri Kati Immonen, p. (09) 310 37254, kati.immonen@hel.fi

Insinööri Jarkko Nyman, p. (09) 310 37094, jarkko.nyman@hel.fi

Diplomi-insinööri Helena Färkkilä-Korjus, p. (09) 310 37325,

helena.farkkila-korjus@hel.fi

















Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Ote Kaupunkikaavasta-Helsingin uudesta yleiskaavasta
(kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
Melkinlaituri

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Länsisatama-projekti



Ote Jätkäsaaren osayleiskaavasta
Melkinlaituri

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Eteläinen alueyksikkö / Länsisatama





Ote maakuntakaavasta
Melkinlaituri

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Eteläinen alueyksikkö / Länsisatama



Ote 2. vaihemaakuntakaavasta
Melkinlaituri

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Eteläinen alueyksikkö / Länsisatama





















Ote Länsisataman yleissuunnitelman havainnekuvasta
Melkinlaituri

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Eteläinen alueyksikkö / Länsisatama



















Melkinlaiturin pienoismalli
Melkinlaituri

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Eteläinen alueyksikkö / Länsisatama



Päiväntasaus – 20.3. ja 23.9.

Klo 08 Klo 10 Klo 12

Klo 14 Klo 16 Klo 18



Kesäpäivänseisaus 21.6.

Klo 08 Klo 10 Klo 12

Klo 14 Klo 16 Klo 18



Talvipäivänseisaus 20.12.

Klo 10 Klo 11 Klo 12

Klo 13 Klo 14 Klo 15



- Sisäänajo pysäköintiin Kanariankadulta
- Huoltoajoreitti länsipuolella, korkeus 2 kerrosta
- 1. ja 2. kerroksessa liike- ja asukkaiden yhteistiloja
- Yht. n. 360 ap

1. ja 2. krs 3.-5. krs

Pysäköintikaavio, kortteli 20077



Leikkausperiaate 1:600, Samoankuja / kortteli 20078-20082 ja 20079-20085



Leikkausperiaate 1:600, kortteli 20086 ja kortteli 20083-20088



Näkymä Tulimaanpuistoon. Kuva Tietoa Oy



Näkymä itään. Kuva Tietoa Oy



Näkymä etelään. Kuva Tietoa Oy


