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TIIVISTELMÄ

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee
Melkinlaiturin aluetta, joka sijaitsee Jätkäsaaren lounaisosassa.
Kaavaratkaisu mahdollistaa meren äärelle sijoittuvien asuinkortte-
leiden, puistojen sekä koulun ja päiväkodin rakentamisen satama-
toiminnoilta vapautuneelle alueelle.

Tavoitteena on rakentaa sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudelli-
sesti kestävän kehityksen mukainen asuinalue, joka liittyy luonte-
vasti Jätkäsaaren jo suunniteltuihin osa-alueisiin ja täydentää ur-
baania kaupunkirakennetta. Alue tukeutuu julkiseen raideliiken-
teeseen.

Jätkäsaaren osa-alueet rakentuvat omaleimaisiksi. Melkinlaiturin
alue on suunniteltu mittakaavaltaan muuta Jätkäsaarta pienem-
mäksi, merikylä-henkiseksi ja tiiviiksi asuinalueeksi. Alueelle
suunnitellaan erilaisia asuintalotyyppejä toimintoja sekoittavasta
hybridistä kaupunkipientaloihin. 3–7 -kerrokset rakennukset ma-
daltuvat kohti rantaa. Alueen keskeiset julkiset ulkotilat koostuvat
kortteleiden suojaan jäävästä jalankulun ja pyöräilyn reitistä Sa-
moankujasta taskupuistoineen sekä aluetta kehystävistä ranta-
puistoista. Kävelykatu kuroo Melkinlaiturin korttelit, julkiset ja kau-
palliset palvelut sekä puistot yhteen ja tarjoaa kohtaamispaikan
niin asukkaille kuin vierailijoillekin. Alueen pysäköinti on suunni-
teltu asukaspysäköintilaitokseen Atlantinkadun varrelle sekä kan-
nenalaisiin tiloihin.

Uutta asuntokerrosalaa on 94 355 k-m2, joka vastaa noin 2 300
asukasta. Uutta liiketilojen kerrosalaa on 3 220 k-m2 ja julkisten
palveluiden kerrosalaa 11 000 k-m2.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, joka
on asemakaavan liitteenä. Liikennesuunnitelmassa on esitetty
Melkinlaiturin asemakaava-alueen vaatimat liikennejärjestelyt. Ka-
nariankadun ja Barbadoksenkujan liikennejärjestelyjä on päivitetty
Melkinlaiturin liikennesuunnitelman yhteydessä.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että yh-
dyskuntarakennetta Helsingin ydinkeskustan välittömässä lähei-
syydessä tiivistetään. Rakentamaton satama-alue meren äärellä
muuttuu kaikille yhteiseksi julkiseksi kaupunkitilaksi sekä asuin- ja
julkisten palveluiden kortteleiksi. Kantakaupunkimainen asuminen
ja merellinen Helsinki ovat uuden alueen ominaispiirteet.

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen maan. Kaavaratkaisu
on tehty kaupungin aloitteesta.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on rakentaa sosiaalisesti, ekologisesti
ja taloudellisesti kestävän kehityksen mukainen asuinalue, joka
liittyy luontevasti Jätkäsaaren jo suunniteltuihin osa-alueisiin ja
täydentää urbaania kaupunkirakennetta. Jätkäsaaren osa-alueet
rakentuvat omaleimaisiksi. Melkinlaiturista on tavoitteena raken-
taa mittakaavaltaan muuta Jätkäsaarta pienempi, merikylä-henki-
nen tiivis asuinalue, joka tukeutuu julkiseen raideliikenteeseen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että edistetään asuntotuotantoa ja kaavoitetaan
eläviä, omaleimaisia ja turvallisia kaupunginosia. Liikkuminen
suunnitellaan sujuvaksi ja kestäviin kulkumuotoihin tukeutuvaksi.
Rakentamisen korkealla laadulla vahvistetaan kaupungin identi-
teettiä ja imagoa.

Kaavaratkaisu edesauttaa Ympäristöohjelman tavoitteiden toteut-
tamista siten, että autoriippuvuutta vähennetään kestäviin liikku-
mismuotoihin perustuvalla liikennejärjestelmällä sekä ennakoi-
daan muuttuvia ilmasto-olosuhteita ja suunnitellaan tulevaisuu-
dessa menestyksekkäästi pärjäävää kaupunkia. Lisäksi suunnitel-
laan uusia viheralueita ja varmistetaan viherkerroinmenetelmän
avulla riittävän viherpinta-alan ja hulevesiä viivyttävien ratkaisujen
muodostuminen tonteille.

Kaavarajausta on luonnosvaiheessa muutettu siten, ettei se
koske Saukonnokan venesatamaa muilta kuin aallonmurtajan
osalta. Kaavaluonnoksen jälkeen kaavamuutokseen on lisätty
Barbadoksenkuja.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 17,4 ha, josta puistoaluetta 2,2 ha
ja vesialuetta 5,3 ha. Alueen yhteenlaskettu rakennusoikeus on
109 175 k-m², joka jakautuu seuraavasti:

Asunnot 94 355 k-m², noin 2 300 asukasta
Liike- ja toimitilat 3 220 k-m²
Julkista palvelutilaa 11 000 k-m²

Kaava-alueen aluetehokkuus on e = 0,6 (puisto- ja vesialueet mu-
kaan luettuna). Asuinkerrostalojen korttelialueiden keskimääräi-
nen korttelitehokkuus on e = 2,0. Asuinrakennusten korttelialuei-
den keskimääräinen korttelitehokkuus on e = 1,3.
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Asemakaavan muutoksen alue on täysin meritäyttöjen aluetta
osana Jätkäsaaren satamaa. Jätkäsaaren tavarasatama muutti
vuoden 2008 lopussa Vuosaareen. Siihen saakka alue oli ulko-
puolisilta suljettua asfalttista merikonttien säilytyskenttää. Alueen
pohjois- ja itäpuolella rakentuu Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren,
Saukonlaiturin ja Atlantinkaaren asemakaava-alueet. Melkinlaituri
toimii risteilijälaiturina lokakuuhun 2018, jonka jälkeen risteilylii-
kenne siirtyy Hernesaareen. Eteläpuolella toimii Jätkäsaaren mat-
kustajasatama. Alue liittyy etelässä Ahdinaltaan välityksellä avo-
mereen.

Asuinrakennusten korttelialue (A)

Melkinlaiturin rantakorttelit Naurunpuiston, Neptunuksenpuiston ja
Barbadoksenkadun laidalla suunnitellaan 3-4 –kerroksisina kau-
punkipientaloina tai pienkerrostaloina. Asemakaavassa ar-merkin-
nällä osoitetut rakennusalat suunnitellaan omalla sisäänkäynnillä
varustetuiksi kaupunkipientaloiksi, joissa vierekkäisten asuntojen
tulee ilmeeltään erottua toisistaan. Kortteleihin 20084 ja 20086 on
suunniteltu tonttijako erityisesti ryhmärakentamismallilla toteutet-
tavaa asuntotuotantoa varten. Rantakatujen varrella korttelit liitty-
vät edustavin sisäänkäyntipihoin katutilaan. Asuntokohtaiset oles-
kelupihat ja kattoterassit avautuvat pääsääntöisesti tuulensuojai-
sille sisäpihoille. Rakennusten ylimpiin kerroksiin voidaan toteut-
taa normaalia kerroskorkeutta korkeampia parvitiloja kerrosalan
lisäksi. Kortteleiden pysäköinti on pihakannen alla.

Asuinkerrostalojen-korttelialue (AK)

Melkinlaiturin asuinkerrostalokorttelit suunnitellaan 3-7 –kerroksi-
siksi. Atlantinkadun varrella 7-kerroksiset asuinrakennukset jatka-
vat Saukonlaiturin ja Atlantinkaaren mittakaavaa. Alueen keski-
osassa rakennukset ovat pääsääntöisesti neljä- ja viisikerroksiset.
Asemakaava sallii rakennusten ylimpiin kerroksiin rakennettavan
normaalia kerroskorkeutta korkeampia parvitiloja kerrosalan li-
säksi. Rakennusten korkeuden vaihtelut ja parvikerrokset rytmittä-
vät kattomaisemaa. Asuntokohtaiset oleskelupihat ja kattoterassit
sekä kortteleiden yhteiset ulko-oleskelualueet avautuvat pääsään-
töisesti tuulensuojaisille sisäpihoille. Tuulelta ja laivamelulta suo-
jaisia parvekkeita täydentäviä viherhuoneita ja erkkereitä voidaan
rakentaa kerrosalan lisäksi.

Asuinkortteleiden maantasoon kävelykujien varsille sijoittuu katuti-
laa elävöittäviä sisäänkäyntipihoja ja istutusalueita. Kortteleiden
kivijalkaan Atlantinkadulla, Samoankujalla ja Tulimaanpuiston
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sekä venesataman äärellä sijoittuu liiketiloja pienliikkeitä, kahvi-
loita ja ravintoloita varten.

Atlantinkadun varrella sijaitseva kortteli 20077 suunnitellaan toi-
mintoja sekoittavaksi hybridikortteliksi, johon sijoittuu mm. aluetta
palveleva pysäköintitalo. Pysäköintitalo integroidaan osaksi kortte-
lia ja suunnitellaan aktiiviseksi osaksi kaupunkirakennetta. Pysä-
köintitalon yhteyteen suunnitellaan kaupallisia ja yhteisöllisiä tiloja.
Pysäköintitalo palvelee kortteleita 20077-20083 ja sinne voidaan
sijoittaa noin 350 autopaikkaa. Lisäksi kortteliin suunnitellaan liike-
tilaa mm. päivittäistavarakauppaa, kahviloita, ravintoloita ja pien-
liikkeitä varten.

Tavoitteena on varmistaa viherkerroinmenetelmän avulla riittävän
viherpinta-alan ja hulevesiä viivyttävien ratkaisujen muodostumi-
nen tonteille. Korttelialueille on osoitettu vihertehokkuutta koskeva
määräys.

Yleisten rakennusten korttelialue (Y)

Melkinlaiturin keskiosaan Samoankujan varrelle sijoittuu Jätkä-
saarta palvelevat peruskoulu ja päiväkoti. Korttelin piha suunnitel-
laan osaksi venesataman äärelle sijoittuvaa Samoankujan sekä
Tulimaanpuiston muodostamaa avointa maisematilaa. Koulun ja
päiväkodin suunnittelusta järjestetään arkkitehtuurikilpailu. Koulun
ja päiväkodin huolto järjestetään Naurunkadun kautta.

Liikerakennusten korttelialue (KL)

Jätkäsaaren merenrannat suunnitellaan kaikkien kaupunkilaisten
käyttöön. Rantareitin varrelle on suunniteltu palveluja paitsi alu-
een asukkaille myös alueella vieraileville. Neptunuksenpuistoon
Neptunuksenkadun varrelle sijoittuvalle liikerakennusten kortteli-
alueelle voidaan rakentaa yksikerroksisia ravintola-, kahvila-, myy-
mälä-, liikunta- tai vapaa-ajantiloja sisältäviä rakennuksia.

Puistot (VP)

Melkinlaiturin alueelle on suunniteltu kolme puistoa. Rannoille si-
joittuvat Neptunuksenpuisto ja Naurunpuisto muodostavat oleske-
luvyöhykkeen meren ja asuinkorttelien välille. Tulimaanpuisto on
Melkinlaiturin alueen puistoista sijainniltaan suojaisin ja siten par-
haat edellytykset kehittyä toiminnalliseksi korttelipuistoksi leikki- ja
oleskelualueineen.

Asemakaavatyön rinnalla on maankäyttö- ja kaupunkitoimialan
palvelujen välisenä tiiviinä yhteistyönä teetetty Melkinlaiturin jul-
kisten ulkotilojen viitesuunnitelma, joka on osaltaan vaikuttanut
kaupunkirakenteen jäsentelyyn ja mitoitukseen. Viitesuunnitel-
massa on tarkemmin kuvattu katu-, aukio- ja viheralueille asetetut
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toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet. Kestävän ja viihtyisän kau-
punkiympäristön saavuttamiseksi on puistojen jatkosuunnittelussa
tärkeää kiinnittää erityistä huomiota alueen suojattomaan sijaintiin
meren rannalla.

Tavoitteena on suunnitella rantapuistot huomioiden voimakas tuu-
lisuus ja merenkäynti mm. maaston muotoilussa, kasvillisuusvalin-
noissa, materiaaleissa ja rakenteissa. Rantapuistoihin ei sijoiteta
varsinaisia leikkipaikkoja ja suunnitellussa painotetaan vapaa-
muotoista liikkumista, oleskelua ja näköaloja merelle.

Neptunuksenpuistoon Samoankujan kävelykadun päätteeksi
suunnitellaan rannan erityisaihe, joka on kaavassa osoitettu mer-
kinnällä ’nap’. Tavoitteena on toteuttaa rantaluiska loivempana ja
muodostaa alueesta erityinen näköala- ja oleskelupaikka.

Neptunuksenpuistoon sekä Naurunpuistoon on merkitty ohjeelli-
nen sijainti kioskille.

Laajemmassa mittakaavassa rantapuistot liittyvät toiminnallisesti
Jätkäsaaren ja Helsingin rantareitistöön. Puiston rantaraitit on
suunniteltu noin 3,5-4,7m korkeudelle merenpinnasta. Tavoit-
teena on suunnitella rannan puistokäytävä sekä jalankululle että
pyöräilyyn soveltuvana.

Venesataman ja Samoankujan väliin sijoittuva Tulimaanpuisto
suunnitellaan osaksi kaupunkitilakokonaisuutta, jonka muodosta-
vat koulu- ja päiväkotikorttelin piha-alue, kävelykatu sekä puisto-
alue. Tavoitteena on kehittää puistosta monipuolinen, kaikille ikä-
luokille sopiva korttelipuisto, joka soveltuu myös pienimuotoisten
korttelitapahtumien taustaksi.

Venesatama (LV)

Saukonnokanaltaan venesataman aallonmurtajalle on suunniteltu
veneluiska, nosturipaikka sekä septitankkien tyhjennyspaikka
Saukonlaiturin asemakaavan yhteydessä. Aallonmurtajalle on li-
sätty mahdollisuus sijoittaa koira-aitaus.

Kadut ja aukiot

Melkinlaiturin alueen erityispiirre on alueen läpäisevä laaja auto-
ton vyöhyke. Sen rungon muodostaa Samoankujan kävelykatu,
joka liittyy koillisessa Atlantinkadun ja Azorienkujan kautta Jätkä-
saaren keskeiseen Hyväntoivonpuistoon. Lounaassa Samoankuja
liittyy suoraan Neptunuksenpuistoon ja sen päätteeksi suunnitel-
tuun merelliseen näköala- ja oleskelupaikkaan. Kävelyvyöhykkee-
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seen kuuluvat myös Kiribatinkuja, Naurunkuja ja Barbadoksen-
kuja. Tavoitteena on suunnitella kävelyalueille tunnistettava mate-
riaalimaailma, johon on esitetty konsepti viitesuunnitelmassa.

Samoankujalle on merkitty ohjeellisin rajauksin puin ja pensain is-
tutettavia alueen osia, jotka rytmittävät katutilaa ja tarjoavat oles-
kelumahdollisuuksia.

Katupuurivejä on osoitettu Tulimaankadulle ja rantoihin rajautu-
ville kaduille Melkinlaituri, Vanuatunkatu, Neptunuksenkatu ja Bar-
badoksenkatu.

Liikenne

Lähtökohdat

Melkinlaiturin alueella on sataman liikenteeseen liittyviä toimin-
toja.

Kaavaratkaisu

Katuverkko

Melkinlaiturin alueen itäpuolella kulkeva Atlantinkatu on Jätkäsaa-
ren länsiosaa kiertävä alueellinen kokoojakatu, johon tulee raitio-
tie. Melkinlaiturin alueen kadut ovat tonttikatuja. Tonttikatujen
mutkittelevalla linjauksella pyritään hillitsemään ajonopeuksia alu-
eella.

Melkinlaiturin keskellä kulkee jalankululle ja pyöräilylle varattu ka-
tualue Samoankuja. Samoankuja jatkuu Atlantinkadulta aina Mel-
kinlaiturin eteläisen kärjen rantaan asti. Melkinlaiturin alueelle tu-
lee raitiotien kääntöpaikka, joka kiertää korttelin 20077.

Saukonlaiturin länsiosan liikennesuunnitelmassa on esitetty Kana-
riankadun ja Barbadoksenkujan liikennejärjestelyt. Liikennesuun-
nitelma on tehty vuonna 2015. Edellä mainittujen katujen osalta
liikennejärjestelyjä on päivitetty Melkinlaiturin liikennesuunnitel-
man yhteydessä.

Liikenne-ennusteet

Melkinlaiturin alue liittyy Jätkäsaaren katuverkkoon alueen itäpuo-
lella sijaitsevan Atlantinkadun kautta. Kun koko Jätkäsaari on val-
mis, Atlantinkadulla on liikennettä noin 7 000 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa. Länsiterminaalin ajoneuvoliikenteen esisijaisena ajoyh-
teytenä toimii Tyynenmerenkatu. Crusellin sillan kautta kulkeva
satamaan suuntautuva liikenne jakautuu Länsisatamankadulle ja
Atlantinkadulle.
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Asemakaava-alueen tonttikatujen ajoneuvoliikenne on vähäistä.
Suurimmat liikennemäärät ovat Kanariankadulla noin 4 000 ajo-
neuvoa vuorokaudessa ja Melkinlaiturilla noin 1 000 ajoneuvoa
vuorokaudessa.

Jalankulku ja pyöräily

Melkinlaiturin rantoja kiertää virkistyskäyttöön tarkoitettu pyöräilyn
rantareitti. Tonttikaduilla pyöräily on ajoradalla. Hyväntoivonpuis-
ton jalankulun ja pyöräilyn pääreitille on Melkinlaiturin alueelta su-
juva yhteys Melkinlaiturin ja Samoankujan kautta.

Melkinlaiturin alueen keskellä on kävelykatu Samoankuja. Sa-
moankujan itäpäässä pyöräily on eroteltu tasoerolla jalankulusta
ja raitiotiestä. Muuten Samoankujalla pyöräily ja jalankulku ovat
samassa tilassa.

Pysäköinti

Asemakaavan asuntojen osalta autopaikkamääräykset perustuvat
kaupunkisuunnittelulautakunnan vuonna 2015 hyväksymiin las-
kentaohjeisiin. Asuinkerrostalojen osalta autopaikkoja tulee raken-
taa vähintään 1 ap / 135 k-m2. Kaupunkipientaloihin autopaikkoja
tulee rakentaa vähintään 1 ap / asunto. Jos tontilla on kaupungin
tai ARA vuokra-asuntoja, niiden osalta voidaan kaavoituksessa
käyttää 20 % pienempää autopaikkamääräystä kuin vastaavissa
omistusasunnoissa. Opiskelija-asunnoille ei tarvitse rakentaa au-
topaikkoja.

Autojen vieraspysäköinnille ja asukkaiden kuorma-autoille ei erik-
seen tarvitse osoittaa pysäköintipaikkoja tonteilta. Vieras-
pysäköinti hoidetaan yleisen kadunvarsipysäköinnin avulla. Näillä
alueilla tulee osoittaa vieraspysäköinnille vähintään 1 ap / 1000 k-
m2. Paikkoja voidaan käyttää myös alueen muuhun asiointi-
pysäköintiin.

Asukkaiden pysäköintipaikat sijoitetaan pysäköintitaloon tai maan-
alaisiin pysäköintihalleihin korttelikohtaisesti. Pysäköintitalo sijait-
see keskeisellä paikalla alueen pohjoisosassa. Pysäköintitaloon
sijoitetaan kortteleiden 20077, 20078, 20082 ja 20083 pysäköinti-
paikat. Pysäköintitaloon mahtuu yhteensä noin 350–400 autopaik-
kaa. Pysäköintitalon pohjaratkaisusta on liiteaineistossa esitetty
esimekkikaavio. Pysäköintitaloon on mahdollista sijoittaa myös
muiden kortteleiden paikkoja, mikäli kaikkia korttelien vaatimia au-
topaikkoja ei saada ratkaistua tonteilla.

Toimistojen ja myymälöiden autopaikkamääräykset vastaavat
kaupunkisuunnittelulautakunnan vuonna 2017 hyväksymiä las-
kentaohjeita. Koulun maksimimääräys autopaikoille on
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1 ap / 300 k-m2. Päiväkodin maksimimääräys autopaikoille on 1
ap / 320 k-m2.

Suositeltavat pysäköintipaikkamäärät liikkumisesteisille ovat 1 py-
säköintipaikka 30 tavallista pysäköintipaikkaa kohden. Liikkumi-
sesteisten pysäköintipaikat eivät lisää pysäköintipaikkojen koko-
naismäärää.

Pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeesta voidaan poiketa eri-
tyisten perusteluiden avulla.

Laskentaohjeessa autopaikkojen kokonaismäärää voidaan vähen-
tää kannustimien avulla. Näitä ovat tuetun vuokra-asuntotuotan-
non vähennysprosentti, yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuus
sekä pysäköintipaikkojen keskittäminen ja nimeämättömyys.

- Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvästi liittyvänsä yhteis-
käyttöautojärjestelmään tai muulla tavalla varaavansa yhtiön
asukkaille yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuuden, autopaikko-
jen vähimmäismäärästä voidaan vähentää 5 ap yhtä yhteiskäyttö-
autopaikkaa kohti, yhteensä kuitenkin enintään 10 %.

- Jos toteutetaan vähintään 50 auton pysäköintipaikat keskitetysti
siten, että niitä ei nimetä kenellekään, voidaan laskentaohjeen an-
tamasta autojen pysäköintipaikkamäärästä vähentää 10 %. Jos
paikkoja toteutetaan yli 200, lievennysprosentti on 15. Lievennyk-
sen käyttäminen edellyttää asemakaavamääräystä paikkojen ni-
meämättömyydestä.

Vuorottaispysäköinnissä samoja pysäköintipaikkoja voivat hyö-
dyntää eri toiminnot eri vuorokaudenaikoina. Autojen vuorottais-
pysäköinti suunnitellaan aina tapauskohtaisesti ja paikalliset olo-
suhteet huomioiden. Vuorottaispysäköinnin edellytyksenä on py-
säköintipaikkojen nimeämättömyys, josta määrätään asemakaa-
vassa.

Pyöräpysäköinti

Pyöräpysäköintipaikkoja tulee rakentaa kerrostaloihin vähintään
1pp / 30 k-m2.

Vieraspysäköinnille kerrostaloissa tulee osoittaa pyöräpysäköinti-
paikkoja asuintalojen ulko-ovien läheisyydestä vähintään 1 pp /
1 000 k-m2.

Asukkaiden polkupyörien pysäköintipaikoista vähintään 75 % tu-
lee kerros- ja rivitaloissa sekä yhtiömuotoisissa pientaloissa sijaita
pihatasossa olevassa ulkoiluvälinevarastossa.
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Toimistojen ja myymälöiden osalta noudatetaan kaupunkisuunnit-
telulautakunnan vuonna 2017 hyväksymiä laskentaohjeita.

Joukkoliikenne

Melkinlaiturin alueen itäpuolelle suunnitellulle Atlantinkadulle ra-
kennetaan raitiotie. Aluetta palveleva lähin pysäkki sijaitsee kort-
telin 20077 kohdalla. Suunnitelmien mukaan kadulla tulee kulke-
maan yhteensä kolme raitiolinjaa, joista linja 8 tulee Ruoholahden
metroasemalta, linja 9 Välimerenkadulta Kampista ja linja 7 Tyy-
nenmerenkadulta Kampista.

Melkinlaiturin alueelle tulee linjan 7 raitiotien kääntöpaikka ja erilli-
nen poistumispysäkki. Poistumispysäkki sijaitsee Tahitinkadulla.
Poistumispysäkki on mitoitettu kahdelle raitiovaunulle ja toimii sa-
malla linjan 7 ajantasauspysäkkinä. Ajantasausalueella on ohi-
tusraide. Raitioliikenteen kulku mahdollistetaan pysäkille myös
Saukonpaaden suunnasta. Ajoneuvoliikennettä ei sallita Tahitin-
kadulla.

Melkinlaiturin alueen eteläisimmät tontit sijaitsevat yli 300 metrin
etäisyydellä pysäkeistä.

Huolto- ja pelastusreitit

Huoltoliikenne alueen tonttikaduilla tulee olemaan vähäistä. Alue
liitetään Jätkäsaaren jätteen putkikeräysjärjestelmään, joten jäte-
huoltoliikennettä on normaalia vähemmän. Huoltoajoa ei sallita
alueen keskellä kulkevalla kävelykadulla. Korttelin 20077 huolto-
ajo suunnitellaan ensisijaisesti Kanariankadulta pysäköintilaitok-
sen kautta. Samoankujan muiden liiketilojen huoltoliikenne hoide-
taan tonttikatujen ja korttelien sisäpihojen kautta. Kaava-alueen
pelastusreiteistä on selostettu kohdassa Pelastusturvallisuus. Pe-
lastusreiteistä ja nostopaikoista on erillinen liite selostuksen lo-
pussa.

Palvelut

Lähtökohdat

Lähialueen merkittävimmät julkiset ja kaupalliset palvelut ovat
Ruoholahden metroaseman ympäristössä, jonne on matkaa
kaava-alueen pohjoisreunalta noin kilometri. Ruoholahdessa on
yksityinen kansainvälinen koulu ja yksi yleinen koulu sekä kulttuu-
ripalveluita Kaapelitehtaassa. Saukonpaadessa sijaitsee yksityi-
nen sairaala.

Jätkäsaaren merkittävimmät kaupalliset palvelut suunnitellaan
Jätkäsaaren keskuskortteliin alueen pohjoispuolelle. Jätkäsaaren
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ensimmäisellä asemakaava-alueella Jätkäsaarenkallion ja Hieta-
saaren osa-alueella on kaupallisia palveluita sekä kaksi päiväko-
tia. Jätkäsaaren ensimmäiselle asemakaava-alueelle rakentuu 1.
ja 2. asteen koulu ja päiväkoti sekä peruskoulu. Tilat on tarkoitus
ottaa käyttöön vuonna 2018.

Kaavaratkaisu

Alueen pohjoispuolelle suunniteltava Jätkäsaaren kaupallinen
keskus tulee sijaitsemaan alle 500 metrin etäisyydellä, jonka takia
Melkinlaiturin alueelle ei tarvita laajaa kaupallista palveluverkkoa.
Alueelle suunnitellaan päivittäistavarakauppa sekä kivijalkaliiketi-
loja Atlantinkadun ja Samoankujan varrelle.

Alueelle suunnitellaan päiväkoti ja peruskoulu.

Esteettömyys

Asemakaava-alueen keskiosassa koulun ja päiväkodin kohdalla
tulee kiinnittää erityistä huomiota esteettömien yhteyksien järjes-
tämiseen. Muilta osin asemakaava-alue on esteettömyyden kan-
nalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Alue on merialuetta ja asfaltoitua entistä satamakenttää. Alueella
ei ole puuvartista kasvillisuutta. Helsingin kaupungin luontotieto-
järjestelmän mukaan (17.1.2018) alueella ei ole suojeltavia luon-
tokohteita tai havaintoja suojeltavista lajeista.

Kaavaratkaisu

Kaavassa on varattu uutta puistopinta-alaa noin 2,2 ha. Kortteli-
alueille on osoitettu vihertehokkuutta koskeva määräys. Tavoit-
teena on varmistaa viherkerroinmenetelmän avulla riittävän viher-
pinta-alan ja hulevesiä viivyttävien ratkaisujen muodostuminen
tonteille.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Kaupunkirakennetta tiivistetään olemassa olevaan infrastruktuu-
riin ja aluekeskukseen tukeutuen. Tämä tukee ilmastonmuutok-
seen sopeutumisen tavoitteita.
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Aallokko

Melkinlaiturin asemakaava-alueen itäpuolisesta Ahdinaltaasta on
laadittu maankäytön tarpeisiin Helsingin kaupungin tilaama aaltoi-
luselvitys Ahdinallas, aaltomalli (Ramboll 5/2016).

Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 2020,
2050 ja 2100 –loppuraportin mukaan Jätkäsaaren merkitsevän
aallonkorkeuden on todettu seuraavan hyvin avomerellä mitattua
aallonkorkeutta: suurimman aallonkorkeuden aikaan avomereltä
saapuva aallokko on hallitseva, joskin voimakas tuuli voi laskel-
mien mukaan myös nostattaa paikallista aallokkoa Jätkäsaaressa
korkeammaksi kuin avomereltä saapuvaa aallokkoa.
Edellä mainitun raportin mukaan aallokko avomerellä Helsingin
edustalla keskittyy suuntiin 240 (lounas) ja 90 (itä) astetta, mutta
Jätkäsaareen pääsee merkittävästi aallokkoa suunnasta 180
(etelä). Jätkäsaareen avomeren aallokko saapuu etelästä Melkin
ja Pihlajasaarten välistä, kaakosta Hernesaaren ja Pihlajasaarten
välistä sekä lounaasta Melkin ja Lauttasaaren välistä.

Tuulisuus

Jätkäsaaren sijainti avomeren ympäröimänä useammasta suun-
nasta tekee siitä Helsingin oloissa tuulisen alueen.
Jätkäsaaren osayleiskaavan kaupunkirakennemallille tehtiin Hel-
singin kaupungin tilaama tuulisuuskartoitus (WSP Finland Oy
2.9.2007) sekä arvioitiin tuulen ja pakkasen yhteisvaikutus tuuli-
tunnelikokeen ja Lapinlahden sillan tuulitilaston avulla. Tuulisuus-
kartoituksessa selvitettiin muun muassa, miten tuulisuus vaikuttaa
asukkaitten viihtyvyyteen eri alueissa katutasossa ja esiintyykö
haitallisen kovia tai liikenneturvallisuuteen vaikuttavia tuulia siten,
että esim. jalankulkijoiden pääsy reunimmaisille alueille voisi vaa-
rantua. Lisäksi Saukonlaiturin asemakaava-alueelle on laadittu
lausunto tuulisuuden vaikutuksista (WSP Finland Oy, marraskuu
2010).

Tuulisuuskartoituksen tuloksena tuulisuudella on vaikutusta viihty-
vyyteen kaikissa kohdissa, lukuun ottamatta Jätkäsaaren keski-
osaa ja umpikorttelien sisäpihoja. Tuulisimmat pisteet sijoittuvat
Melkinlaiturin asemakaava-alueelle Neptunuksenpuiston ranta-
kaistalle. Tuulisuuden alueellisia vaikutuksia voidaan hillitä muun
muassa rakennusten sijoittelun ja kasvillisuuden keinoin. Tulosten
perusteella rakennuksilla on selvä tuulelta suojaa antava vaikutus
siten, että jo meren rannan reunimmaisen korttelin sisäpihalla on
huomattavasti paremmat olosuhteet viihtyvyyden kannalta kuin
meren puolella.
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Kaavaratkaisu

Aallokko

Muun muassa aaltoilun hillitsemiseksi on Ahdinaltaaseen suunni-
teltu madallustäyttöä, joka alkaa Ahdinaltaan ylittävän Atlantinsil-
lan eteläpuolelle tasoon -3,4 m rakennettavasta törmäyspenke-
reestä, jonka tarkoituksena on estää laivoja törmäämästä siltaan.
Törmäyspenkereen pohjoispuolella Ahdinaltaan madallustäytön
tasoksi on alustavasti suunniteltu tasoa -3,4 m.

Haastavat aaltoiluolosuhteet on huomioitu uusien rantarakentei-
den rakennetyypeissä ja niiden korkeusasemissa. Ratkaisuista on
kerrottu tarkemmin selostuksen kohdassa Pohjarakentaminen.

Tuulisuus

Tuuliset olosuhteet on otettu huomioon alueen suunnitelmissa liit-
tyen korttelirakenteeseen, rakennusten korkeuteen, rannan maas-
tonmuotoiluun sekä kasvillisuuden sijoitteluun. Rakennusten kor-
keudella voidaan vaikuttaa ilmavirtausten kulkuun; rantaa kohti
madaltuva korttelirakenne nostattaa tuulen ylöspäin. Rakennukset
on suunniteltu siten, että ne muodostavat tuulelta suojaavia piha-
alueita. Tärkeimmät kävelyreitit mahdollistavat suojaisen reitin
myös huonolla säällä rakennusten läheisyydessä. Alueelle ei ole
suunniteltu ympäristöään korkeampia erillisiä rakennuksia.

Tuuliset olosuhteet on otettu huomioon Neptunuksenpuiston viite-
suunnitelmassa (Masu Planning 20.11.2017). Kasvillisuuden ja
puiden avulla voidaan muuttaa ilmavirtausten kulkua ja vähentää
tuulisuutta maantasolla. Oikeanlainen tuulensuojavyöhyke hidas-
taa tuulen voimaa ja nostattaa sen suuntaa ylöspäin, jolloin sen
vaikutus ylettyy muuallekin Melkinlaiturin alueelle. Tuulensuoja-
vyöhykkeeseen voidaan vaikuttaa maastonmuodoilla, kasvivalin-
noilla, istutuksen tiheydellä, muodolla ja korkeudella.

Tulviin varautuminen

Suunnittelussa on varauduttu sekä ennustettuun merenpinnan
nousun aiheuttamiin tulviin että paikallisten rankkasateiden ai-
heuttamiin hulevesitulviin.

Meriveden pinnan noususta aiheutuviin tulviin on varauduttu sijoit-
tamalla uudet rakennukset ja rakennelmat turvalliselle korkeu-
delle. Rantapuistot muodostavat rakennuksille suojavyöhykkeen
aallokon pärskeiden ja meriveden pinnan nousun varalta. Uusien
katujen tasausviivan alin korkeus on +3.3 metriä Barbadoksenka-
dulla. Tuulelle ja aallokolle kaikkein alttiimpien Neptunuksenpuis-
ton koillispuolisten korttelien kohdalla Neptunuksenkadun tasaus
on suunniteltu tasolle +4,9…+5,5.
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Paikallisten rankkasateiden aiheuttamat hulevesitulvat johdetaan
pintavaluntana mereen. Tulvareitteinä toimivat katukäytävät ja
puistoalueet. Neptunuksenpuistoon on merkitty sijainniltaan oh-
jeellinen tulvareitti.

Kestävä julkisivurakentaminen

Alueen sijainti meren rannalla ja avoimen Lauttasaarenselän reu-
nalla edellyttää tulevien rakennusten osalta erityisen huolellista
suunnittelua ja mahdollisesti tavanomaisesta poikkeavia ratkai-
suja. Tuulen, aallokon ja jäiden vaikutukset ovat tuntuvia ja ne on
otettava huomioon rakenteita ja detaljeja valittaessa. Tavallista
suuremman tuulenpaineen huomioiminen ja tuulen kuljettaman
veden rakenteisiin pääsyn estäminen ovat avaintekijöitä kestävän
julkissivurakenteen toteuttamiseksi. Huomiota tulee kiinnittää eri-
tyisesti materiaalivalintoihin, yksinkertaisiin ja toimintavarmoihin
detaljeihin, julkisivuverhouksen taustan tuuletuksen toimivuuteen
sekä rakenteiden elinkaarisuunnitteluun ja ylläpitoon. Alueen me-
rellisten olosuhteiden vaikutuksista Melkinlaiturin rakentamiseen
ja rakenteille on käynnistetty erillisen arvion ja periaateohjeistuk-
sen laatiminen.

Vihertehokkuus

Koska Melkinlaiturin alue on suunniteltu tiiviiksi ja mittakaavaltaan
muuta Jätkäsaarta pienemmäksi asuinalueeksi, ovat korttelipihat-
kin pienialaisempia kuin muualla Jätkäsaaressa. Pinta-alaan ja
muihin olosuhteisiin suhteutettuna toteuttamiskelpoisten ratkaisu-
jen varmistamiseksi on määrätty taso 0,6, joka on hieman lieven-
netty Helsingin viherkertoimen laskennallisesta tavoitetasosta,
joka alueella vaihtelee tasojen 0,7 ja 0,9 välillä. Määrätty viherte-
hokkuuden taso on koelaskettu toukokuussa 2018 käytössä ol-
leella Helsingin viherkertoimen laskentatyökalulla.

Tonteilla on monta keinoa saavuttaa kaavassa määrätty viherker-
toimen taso. Pihatilojen tiiviyden vuoksi määrätyn tavoitetason
saavuttaminen edellyttää todennäköisesti sekä pihoihin että kat-
topinnoille kohdistuvia ratkaisuja. Tavoitteena on ekologisesti kes-
tävä ja viihtyisä korttelirakenne. Melkinlaiturin alueella ei ole ole-
massa olevaa kasvillisuutta, joten kerrointa kasvattavia ele-ment-
tejä ovat muun muassa istutettava kasvillisuus, läpäisevät pinta-
materiaalit sekä erilaiset hulevesien käsittelyn ratkaisut kuten vi-
herkatot tai viivytysrakenteet.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Suunnittelualueella on satamaa palvellutta sekä nykyistä väliai-
kaiskäyttöä palvelevia yhdyskuntahuollon verkostoja. Olemassa
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olevia verkostoja ei voida hyödyntää uudisrakentamisessa ja ne
puretaan alueen rakentamisen yhteydessä.

Kaavaratkaisu

Alueelle rakennetaan uusi yhdyskuntateknisen huollon verkosto.
Asemakaavatyön aikana on laadittu Melkinlaiturin kunnallistekni-
nen yleissuunnitelma (Ramboll 15.11.2017).

Alue liitetään suunniteltuun tai rakennettuun vesijohtoverkkoon At-
lantinkadulla ja Kanariankadulla. Vesijohtoverkon toimintavarmuu-
den takaamiseksi verkko on suunniteltu siten, että pääosa kortte-
leista on kiertoyhteyden piirissä.

Suunnittelualueen etelä- ja pohjoisosa muodostavat erilliset vie-
märöintialueet, joilla on omat pumppaamonsa. Pohjoisosan
pumppaamo sijoittuu Barbadoksenkujan varteen Tulimaanpuis-
toon ja eteläosan pumppaamo Neptunuksenkadun itäpäähän.
Pumppaamoille jätevedet johdetaan viettoviemäreillä. Barbadok-
senkadun pumppaamolta vedet pumpataan Kanariankadulle
sijoittuvaa paineviemäriä pitkin Atlantinkadulla sijaitsevaan vietto-
viemäriin. Neptunuksenkadun pumppaamolta vedet pumpataan
Tulimaankadun, Vanuatunkadun ja Melkinlaiturin kautta Atlantin-
kadulle ja edelleen Atlantinkadun ja Kanariankadun risteyksessä
sijaitsevaan viettoviemäriin.

Tiiviin kaupunkirakenteen vuoksi hulevesien käsittelyssä tulevat
kysymykseen pääosin virtausta hidastavat käsittelymenetelmät.
Samoankujalla hulevesiä voidaan johtaa istutusalueitten kautta.
Vähäliikenteisillä tonttikaduilla, puistoissa ja toreilla suositaan lä-
päiseviä pintamateriaaleja. Hulevedet johdetaan viettoviemäreitä
pitkin mereen. Tulvareitteinä toimivat katukäytävät ja puistoalueet.

Alueelle on suunniteltu myös kaukolämpöverkosto, sähkö- ja tie-
toliikenneverkko sekä jätteen putkikuljetusjärjestelmä. Lisäksi alu-
eella varaudutaan kaukojäähdytysverkkoon.

Suunnittelualueen sähkönjakelu tulee tarvitsemaan uusia jakelu-
muuntamoita. Muuntamoiden paikat täsmentyvät asemakaavaeh-
dotusvaiheessa.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Alueen nykyinen maanpinnan korkeus on noin +2,3-+3,3. Nykyi-
sen Melkinlaiturin rantamuurin yläpinnan korkeus on noin +2,8.
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Maaperä

Suunnittelualue on mereen tehtyä kitkamaa- ja louhetäyttöä. Meri-
täytön yläpinta on koko alueella noin tasolla +2…+3. Pohjois- ja
itäosa uuden, 2011 tehdyn louhemeritäytön reunaan asti on pää-
osin asfaltoitu ja maanpinta on tasaista. Länsiosan uusi meritäyt-
töalue toimii nykyisellään maamassojen välivarastoalueena. En-
nen vuotta 2011 tehdyt täytöt on rakennettu tekemällä mereen
louhepenkereiden rajaamia altaita, jotka on täytetty sekalaisella
täyttömateriaalilla. Altaiden täyttö sisältää kitkamaata, mahdolli-
sesti louhetta ja koheesiomaita sekä erilaista rakennusjätettä. Alu-
een koillisosan täyttö on tehty 1970-luvulla ja muut täytöt 1980-
luvulla.

Ennen täyttöjä alueen merenpohjan savikerrokset on ruopattu
eikä pohjatutkimuksissa ole havaittu pehmeitä kokoonpuristuvia
maakerroksia täytteen alla. Vuonna 2011 meritäytön yhteydessä
tapahtuneesta vanhan rannan täyttöluiskan sortumasta johtuen
ennen v. 2011 tehdyn uuden louhetäytön ja vanhan täyttöluiskan
rajakohdassa voi uuden täytön alla olla mahdollisesti ohuita savi-
kerroksia tai uuden louhetäytön alaosaan voi olla sekoittunut sa-
vea. Täyttökerrosten paksuus vaihtelee alueittain, täytön alapin-
nan ollessa noin tasolla -12…-23. Täytön alla on noin 3…5 m
paksu hiekka- ja moreenikerros. Kallionpinta alueella vaihtelee
paikoin jyrkkäpiirteisesti. Kallionpinta vaihtelee
pääosin tasolla -17…-28.

Kaava-alueella on toteutettu maaperän pilaantuneisuustutkimuk-
set vuonna 2015 (Ramboll Oy). Maaperässä todettiin ohjearvot
ylittäviä pitoisuuksia alkuaineita, PAH-yhdisteitä ja öljyhiilivetyjä
etenkin kaava-alueen pohjoisosien vanhoilla täyttöalueilla. Pilaan-
tuneisuutta esiintyy pääasiassa pohjavedenpinnan yläpuolisissa
täytöissä. Maaperässä todettiin haitta-aineiden lisäksi laajalla alu-
eella sekalaisia jätteitä, jotka koostuivat rakennusjätteistä (puu,
betoni, tiili, metalli) sekä tuhkasta ja kivihiilestä.

Melkinlaiturin rantarakenteet

Nykyinen Melkinlaituri on rakennettu kahdessa vaiheessa vuosina
1981 ja 1989. Laituri koostuu betonikasuuneista, jotka on täytetty
kitkamaalla. Vuonna 1981 rakennetusta laiturista noin 10 m ja
vuonna 1989 rakennettu laiturin eteläinen osa sijoittuvat
Melkinlaiturin asemakaava-alueelle. Vuonna 1989 tehdyissä ka-
suuniarkuissa sisäpuolinen täyttö on ulotettu tasolle noin -3,5. Ka-
suuniarkkujen täyttämättä jätetyn yläosan on suunniteltu toimivan
aallonvaimennuskammiona. Kasuuneissa on betonielementti-
kansi. Merenpohjan taso laiturin edessä on nykyään noin -12,2.

Laiturirakenteelle on tehty sukeltajantyönä visuaalinen kuntokar-
toitus vuonna 2015 (Sukellus-Kotka Oy). Kartoituksessa havaittiin
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merenpohjassa kasuunien edessä olevassa eroosiosuojalaatassa
monin paikoin paikallisia vaurioita. Melkinlaiturin betonirakenteista
tehtiin kuntotutkimus keväällä 2016 osana laiturin kunnostuksen
yleissuunnitelmaa. Rakenteiden kuntoa tutkittiin poranäytteistä.
Tutkimusten perustella ainoa tällä hetkellä merkittävä betonitek-
nologinen ”ikääntymisvaurio” on betonin pintakerrosten kohonnut
kloridipitoisuus ja sen aiheuttama kloridikorroosioriski.

Neptunuksenpuiston rantarakenteet

Neptunuksenpuisto reunustaa suurta osaa Melkinlaiturin alueen
rannoista. Osa puiston eteläkärjen alueesta on vielä täyttämättä,
mutta vedenalainen louhetäyttö eteläkärjessä on rakennettu ny-
kyisen merenpohjan tasoon (n. -12,2). Ruoppaukset on toteutettu
tarvittavassa laajuudessa lukuun ottamatta mahdollista täyden-
nysruoppausta. Alueelle on laadittu täydennysruoppaussuunni-
telma, jonka toteuttamisesta päätetään seurantamittausten perus-
teella.

Pohjavesi

Melkinlaiturin alueella pohjavesi on pääosin merivettä, joka pää-
see virtaamaan melko vapaasti huokoisissa täyttömaakerroksissa.
Alue on osittain asfaltoitu ja sadannasta muodostuu pohjavettä
hyvin pieniä määriä. Pohjaveden pinta noudattelee merenpinnan
korkeusvaihteluja. Varsinaista virtaussuuntaa alueen pohjavedellä
ei ole, vaan virtausta säätelevät merenpinnan korkeusvaihtelut.

Melkinlaiturin alueella on toteutettu pohjaveden ja huokoskaasun
seurantaa vuodesta 2016 (Ramboll Oy). Haitta-aineiden pitoi-
suustasot ovat tyypillisiä Jätkäsaaren täyttöalueiden pohjavedelle.

Kaavaratkaisu

Suunnitellun uuden maanpinnan korkeusasema vaihtelee välillä
+3,9 - +6,4. Maanpinta nousee nykyisestä enimmillään noin 4 m.

Esirakentaminen

Alueen esirakentaminen käsittää merialueiden kaivut, ruoppauk-
set ja meritäytöt sekä maa-alueille tehtävät esirakentamistoimen-
piteet.

Nykyisen meritäytön luiskaa joudutaan kaivamaan, jotta eroo-
siosuojarakenne saadaan rakennettua suunniteltuun laajuuteen.

Jätkäsaaren merialueelle tehtävät nykyisen täytön täydennykset
rakennetaan kovaan pohjaan ruopatulle alueelle. Merialueen täy-
töt, suuruudeltaan noin 200 000 m3, käsittävät rantapuiston poh-
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jois- ja eteläosan meritäytöt tasolle +2 sekä eroosiosuojaraken-
teen alapuolisen louhetäytön. Täytöt tehdään puhtaalla louheella
kovaan pohjaan. Suunnitelmissa esitetty täytön luiskakaltevuus
on 1:1,5.

Yleistäyttöjen ja epähomogeenisen täyttömaan vuoksi katujen
sekä päällystettyjen aukioiden ja ranta-alueiden kohdalla suositel-
laan tehtäväksi syvätiivistys. Syvätiivistys parantaa eri aikoina teh-
dyn ja vaihtelevan laatuisen täyttömaan kantavuutta ja pienentää
täytössä olevia tyhjätiloja, jolloin katualueen painumat ovat käytön
aikana pienemmät. Puistoalueiden kohdalla ei tarvitse tehdä sy-
vätiivistystä tai muita pohjanvahvistustoimenpiteitä. Mikäli puistoi-
hin suunnitellaan painumaherkkiä rakenteita, tulee niiden kohdille
harkita esimerkiksi esikuormitusta.

Rakennusten ja tonttien pihakansien kohdalla tehdään syvätiivis-
tys pois lukien alueet, joilla ko. tiivistys on jo tehty. Syvätiivistys
suositellaan tehtäväksi koko kortteleiden alueella, sillä rakennus-
ten tarkat sijainnit eivät ole vielä tiedossa. Syvätiivistyksellä ei ole
todettu olevan vaikutusta paalutyypin valintaan eikä merkittävää
vaikutusta paalun tunkeutumisvastukseen.

Lisäksi tulee harkita vuoden 2011 meritäytölle uuden esikuormi-
tuspenkereen rakentamista ja painumaseurantaa, jotta voidaan
todeta louhetäytön painumattomuus.

Pohjarakentaminen

Esirakentamisen jälkeen korttelit, kadut ja yleiset alueet voidaan
perustaa maanvaraisesti.

Suurin osa suunnittelualueen rantarakenteista toteutetaan luiskat-
tuna rantana. Luiskakaltevuutena käytetään uusilla meritäyttöalu-
eilla 1:1,5 ja nykyiseen meritäyttöön kaivettavalla rannalla 1:1,5.
Luiskatut rannat suojataan aaltoilun eroosiolta täyttölouhetta suu-
rempikokoisilla lohkareilla. Lohkarekoon mitoituksessa on käytetty
mitoittavana aallonkorkeutena noin 2,0 metriä. Aallonmurtajara-
kenteiden suojanpuoleisilla rannoilla voidaan käyttää pienempää
lohkarekokoa kuin avovedenpuoleisilla luiskilla.

Melkinlaiturin alueen vanhat täytöt ovat pääosin epähomogee-
nista täyttöä, joten rakennukset suositellaan perustettavaksi paa-
luilla. Käytettävä paalutyyppi riippuu täytteen laadusta, helposti
läpäistävissä täytöissä paalutyyppinä voidaan käyttää lyötäviä
paaluja, mutta louhepenkereiden sekä kivisten ja lohkareisten
täyttöjen kohdilla soveltuva paalutyyppi on porattava teräsputki-
paalu. Mikäli painumaseuranta osoittaa, että maanvarainen pe-
rustaminen länsiosan uudella louhetäyttöalueella ei ole mahdol-
lista, tulee rakennukset todennäköisesti perustaa porapaaluilla.
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Melkinlaiturin rantarakenteet

Melkinlaiturin kunnostuksen yleissuunnitelmassa 2017 (Sito Oy)
tutkittiin kolmea kunnostusvaihtoehtoa laiturirakenteelle.
Toteutusvaihtoehdoksi esitetään vaihtoehtoa, jossa nykyinen ra-
kenne korjataan tasoon -2,0 saakka. Lisäksi kasuunien vaka-
vuutta on laskelmien mukaan parannettava täyttämällä laiturilinjan
eteen tukipenger murskeella. Toimenpide on nykyisen rakenteen
kunto huomioiden tutkituista vaihtoehdoista kustannustehokkain
ja antaa riittävän käyttöiän uudelle rakenteelle. Rantarakenteiden
kunnostusmenetelmä tarkentuu toteutussuunnittelun yhteydessä
vuonna 2018.

Neptunuksenpuiston rantarakenteet

Neptunuksenpuiston rantarakenteiden toteutettavuutta on tarkas-
teltu vuonna 2017 laaditussa selvityksessä (Ramboll Finland Oy),
jonka lähtökohtana on ollut Melkinlaiturin julkisten ulkotilojen viite-
suunnitelma (Masu Planning Oy, 2017). Rantarakenteita on selvi-
tetty edellä kohdassa esirakentaminen.

Pysäköinti

Pihakannen alaiset pysäköintihallit esitetään perustettavaksi paa-
luilla ja alapohja tehdään maanvaraisesti syvätiivistetyn maan va-
raan.

Melkinlaiturin alueelle määritetty alin turvallinen rakentamiskor-
keus on +3,7/+3,81 (Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin
rannoilla vuosina 2020, 2050 ja 2100, Kv/geo 2016), jossa on
huomioitu vedenkorkeuden ja aallokon yhteisvaikutus vuoteen
2100 mennessä. Pihakannen tasoksi on maankäyttöluonnok-
sessa esitetty vaihdellen n. +7.0 - +7.5, mikä tyypillisillä rakenta-
mistavoilla ja vastaavien kohteiden perusteella (kannen rakenne-
paksuus eristyksineen ja kiveyksineen 0,9 m ja pysäköintitilan va-
paa korkeus 2,4 m) tarkoittaa sitä, että pysäköintihallin alin lattia-
taso on noin tasolla +3.7 - +4.2. Tason +3,81 alapuolelle tulevat
rakenteet tulee tehdä vedenpaine-eristettynä.

Maaperän pilaantuneisuus

Melkinlaiturin maaperässä on todettu pilaantuneisuutta ja jätteitä.
Alue on muuttumassa asuinkäyttöön ja lisäksi alueelle sijoitetaan
koulu. Uusi käyttötarkoitus edellyttää maaperän kunnostamista
tarkoitukseen soveltuvaksi. Maaperän sisältämillä haitta-aineilla ja
jätteillä on vaikutusta kaivettujen massojen käsittelyyn ja käyttö-
mahdollisuuksiin.

Asemakaavassa on annettu määräys koskien pilaantuneiden mai-
den kunnostamista: "Maaperän pilaantuneisuus on tutkittava ja
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pilaantunut maaperä on kunnostettava ennen rakentamiseen ryh-
tymistä."

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Satama

Länsisataman toiminnoista aiheutuu melua sataman lähiympäris-
töön. Laivojen merkittävimmät melulähteet ovat apukoneet ja il-
manvaihtolaitteet, joiden päästölähteet sijaitsevat tyypillisesti hy-
vin korkealla (savupiippu ja ilmanvaihtoaukot sen ympäristössä).
Apukone on yleensä käynnissä koko satamassa oleskelun ajan.
Sen aiheuttama laivamelu on yleensä erityisen pienitaajuista. Ra-
kennusten julkisivut eristävät pienitaajuista melua selvästi huo-
nommin kuin liikennemelua, mihin verrattuna sitä voidaan pitää
lisäksi normaalia häiritsevämpänä. Tämän vuoksi pienitaajuiseen
laivameluun tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota.

Sataman toimintaa ohjaa ympäristönsuojelulain mukainen ympä-
ristölupa, jossa on annettu raja-arvoja mm. sataman toiminnasta
aiheutuvalle melulle. Tavoitteena on uuden asuinalueen yhteen-
sovittaminen Länsisataman toiminnan ja kehittämismahdollisuuk-
sien kanssa.

Katuliikenne

Nykytilanteessa kaava-alueelle aiheutuu melua lähinnä Jätkäsaa-
ren rakentamisen aikaisiin työmaihin liittyvästä liikenteestä sekä
jossain määrin myös satamaan suuntautuvasta liikenteestä. Alu-
etta rajaavan katuverkon rakentuessa katuliikenteestä tulee ai-
heutumaan suunnittelualueelle nykyistä enemmän melua.

Kaavaratkaisu

Asemakaavamuutosta varten on kaavaluonnoksen pohjalta laa-
dittu ympäristömeluselvitys (Akukon Oy, Raportti 171381-01-A,
5.4.2018), jossa on huomioitu sataman kehitysnäkymien mukaiset
satamatoiminnot sekä alueelle tulevaisuudessa sijoittuva liikenne.

Meluselvityksen perusteella kaavan viitesuunnitelman mukainen
asuinalue on sovitettavissa yhteen satamatoimintojen sekä liiken-
teen aiheuttaman ympäristömelun kanssa. Ympäristömelun huo-
mioon ottamiseksi kaavassa on kuitenkin annettu lukuisia mää-
räyksiä, joiden tarkoitus on varmistaa melun kannalta terveellinen,
turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö sekä luoda edellytykset sa-
tamatoimintojen säilymiselle ja kehittymiselle alueella.
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Koko kaava-alueella asuinrakennusten ulkovaipan äänitasoerolle
on annettu normaalia hieman suurempi vähimmäisvaatimus
32 dB liikennemelua vastaan. Vaatimus on asetettu sen takia, että
varmistetaan tavallista parempi perustaso ääneneristävyydelle
alueella, jonne kohdistuu normaalia suurempi ja haastavampi
laiva- sekä liikennemelun aiheuttama meluntorjuntatarve lähes
koko alueelle. Tämän määräyksen lisäksi on erikseen annettu ää-
nitasoerovaatimukset laivamelua ja tavanomaista liikennemelua
vastaan siltä osin kuin annettu yleismääräys ei ole riittävä. Laiva-
melun osalta määräys perustuu meluselvityksen mitoittavaan las-
kentatilanteeseen, jossa lähimmällä laituripaikalla LJ8 käyvä laiva
käyttää apukoneitaan yöaikana 1–2 tunnin ajan, jolloin sallittuna
sisämelun ohjearvona on pienitaajuisen melun osalta pidetty ar-
voa 25 dB. Liikennemelun osalta äänitasoerovaatimukset perustu-
vat melutason ohjearvoihin sisällä, minkä lisäksi on otettu huomi-
oon raitioliikenteen aiheuttamat laskennalliset enimmäisäänitasot
(kaarrekirskunta ja vaihdekolina mukaan lukien) siten, ettei sisäti-
loissa ylittyisi enimmäistaso LAmax 45 dB. Myös meluntorjunnan
jatkosuunnittelussa on alueella syytä noudattaa vastaavia periaat-
teita.

Julkisivun rakennekohtaisen äänieristyksen mitoituksen on erityi-
sesti laivameluvaatimusten osalta jatkossa syytä tehdä kokenut
akustiikkasuunnittelija erillisen mitoitusmenettelyn (Julkisivun ää-
nieristys laivamelua vastaan, Mitoitusmenettely, TLakustiikka,
113019-2, Helsinki, 1.7.2011) mukaisesti. Tavanomaisen liikenne-
melunkin osalta asetetut vaatimukset ovat paikoin huomattavan
tiukkoja ja voivat johtaa esimerkiksi parvekeovien osalta normaa-
lista poikkeaviin suunnitteluratkaisuihin.

Annetuilla ulkovaipan äänitasoeromääräyksillä on pyritty varmista-
maan yöaikainen riittävän hyvä asuinviihtyvyys, vaikka makuu-
huoneita sijoittuisikin melulähteiden suuntaan. Riittävän meluntor-
junnan toteutuminen sisätiloissa edellyttää ikkunoiden pitämistä
kiinni. Rakennusten suunnittelussa onkin syytä kiinnittää erityistä
huomiota lämpöolosuhteiden hallintaan, jotteivat asuinhuoneet
pääse kesäaikaan ylikuumenemaan siten, että asukkaat kokisivat
tarvetta avata ikkunoita yöaikaan melulähteiden suuntaan.

Ulkomelun osalta kaava-alue on tulkittu melutason ohjearvojen
mukaiseksi vanhaksi alueeksi, jossa yöajan sovellettava ohjearvo-
taso on 50 dB. Tulkinta vastaa satamalle ympäristöluvassa annet-
tuja raja-arvoja. Laivan yöpyessä laituripaikassa LJ8 oletetaan se
tulevaisuudessa kytkettävän maasähköön. Ulkoalueiden osalta
kaavaratkaisu perustuu siihen, että asuinkortteleilla tulee olla yh-
teinen korttelien sisäosiin sijoittuva piha-alue, joka saadaan kort-
telin massoittelulla suojattua ympäristömelulta siten, että siellä ali-
tetaan melutason ohjearvot ulkona. Kaavamääräyksellä on vielä
erikseen todettu, ettei melualueille saa rakentaa leikkiin tai oles-
keluun tarkoitettuja piha-alueita ja terasseja varmistamatta niillä
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riittävää meluntorjuntaa. Parvekkeet on edellytetty suunnittele-
maan siten, ettei niillä ylitetä päivä- tai yöajan ohjearvotasoja
(55/50 dB).

Mikäli asuinrakennusten yhteyteen halutaan suunnitella kattote-
rasseja, tulee erityisesti niiden osalta jatkosuunnittelussa varmis-
taa, etteivät ne sijoitu melualueille varmistamatta niillä riittävää
meluntorjuntaa. Koska laivamelun osalta melulähde sijaitsee kor-
kealla, eikä mahdollisia avoimia kattoterasseja monin paikoin
liene mahdollista suojata laivamelulta, tulisi asuntokohtaisen ulko-
oleskelualueen tällaisessa tapauksessa sijoittua esimerkiksi riittä-
vän järeästi lasitetun parvekeosan taakse.

Jotta kaavan meluntorjuntatavoitteiden toteutuminen varmistuu,
suunnitelmien tarkentuessa, tulee jatkosuunnittelussa rakennuslu-
paprosessiin liittyen osoittaa riittävän meluntorjunnan toteutumi-
nen. Tarkastelussa tulee ulkomelun osalta varmistaa satamatoi-
mintojen kehitystavoitteet ja siihen liittyvät laituripaikkojen käyttöti-
lanteet ja sisätilojen osalta ottaa huomioon laivamelun pienitaajui-
suus ja raitiotieliikenteen aiheuttamat meluhuiput.

Korttelia 20077 koskien on erikseen annettu meluntorjuntaa kos-
keva jatkosuunnittelumääräys, koska kaavan meluselvitystä laa-
dittaessa käytetty viitesuunnitelma voi oleellisesti muuttua jat-
kossa. Mikäli tämän korttelin pohjoisosiin tulevan raitiotien lähei-
syyteen suunnitellaan asumista, tulee asuinrakennusten ulkovai-
pan ääneneristystä mitoitettaessa kiinnittää erityistä huomiota
kaarteiden ja vaihteiden aiheuttamiin enimmäismelutasoihin.
Nämä voivat edellyttää paikoin huomattavasti tavanomaisesta
poikkeavia vaatimuksia ulkovaipan ja eri rakennusosien ääne-
neristävyydelle.

Raitiotien liikenteestä aiheutuu maaperään värähtelyä, mikä voi
olla havaittavissa asuinrakennuksissa runkomeluna tai tärinänä.
Värähtelyntorjuntaratkaisut tulisi lähtökohtaisesti tehdä uuden rai-
tiotien suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä siten, ettei radan
lähiympäristön nykyisiin tai tuleviin asuinrakennuksiin kohdistuisi
tavoitearvoja ylittävää runkomelu- tai tärinähäiriötä. Suomessa ei
toistaiseksi ole virallisia ohje- tai raja-arvoja runkomelulle ja liiken-
netärinälle, mutta suunnittelun tavoitearvoina voidaan käyttää
VTT:n esittämiä suosituksia.

Katuliikenteen tai satamatoimintojen ei arvioida aiheuttavan mer-
kittävässä määrin ilman epäpuhtauksia korttelialueille.

Pelastusturvallisuus

Pelastusteiden ajoreitit ja likimääräiset nostopaikat on esitetty liit-
teenä olevassa viitteellisessä pelastusajokaaviossa. Jatkosuunnit-
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telussa tulee huomioida pelastusteiden ajoreittien ja nosto-paikko-
jen tarkemmat järjestelyt. Pääasiassa esitetyt nostopaikat sijoittu-
vat katualueelle. Kadulla sijaitsevien nostopaikkojen sijainnista tu-
lee sopia Helsingin kaupungin kanssa. Nostopaikkoja ei ole mah-
dollista sijoittaa katuosuuksille, jolla raitiotien reitti kulkee. Pelas-
tusteiden jatkaminen sisäpihoille on mahdollista kaaviossa esite-
tyissä kohdissa. Osalla aluetta hätäpoistuminen on järjestettävä
omatoimisen poistumisen keinoin.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 5.4.2017 esittää Melkin-
laiturin alueelle tulevien uusien katujen nimiksi Barbadoksenkuja–
Barbadosgränden, Kiribatinkatu–Kiribatigatan, Melkinlaituri–Mel-
kökajen, Naurunkatu–Naurugatan, Naurunkuja–Naurugränden,
Neptunuksenkatu–Neptunusgatan, Neptunuksenkuja–Neptunus-
gränden, Samoankuja–Samoagränden, Tahitinkatu–Tahitigatan,
Tongankuja–Tongagränden, Tulimaankatu–Eldslandsgatan, Tu-
valunkuja–Tuvalugränden, Vanuatunkatu–Vanuatugatan sekä uu-
sien puistojen nimiksi Neptunuksenpuisto–Neptunusparken sekä
Tulimaanpuisto–Eldslandsparken. Lisäksi kaavaan on lisätty Nau-
runpuisto – Nauruparken. Saukonlaiturin kaava-alueella sijainnut
Barbadoksenkuja on muutettu Barbadoksenkaduksi.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Melkinlaituri, Ympäristömeluselvitys. Akukon Oy. Raportti 171381-
01-A 5.4.2018.

Jätkäsaaren Melkinlaiturin (AK6) maaperän pilaantuneisuustutki-
mukset, Tutkimusraportti. 19.11.2015 Ramboll Finland Oy.

Melkinlaiturin asemakaava-alue, Pohjaveden ja huokoskaasun
tarkkailuohjelma, Tuloskooste. 4.1.2017 Ramboll Finland Oy.

Jätkäsaari, Melkinlaiturin asemakaava-alue, Neptunuksenpuisto.
Rantarakennetarkastelu. 22.12.2017 Ramboll Finland Oy.

Melkinlaiturin kaava-alue, kunnallistekninen yleissuunnitelma.
Marraskuu 2017 Ramboll Finland Oy.

Melkinlaiturin asemakaava-alue, Jätkäsaari, Pohjarakentamisen
ja pilaantuneisuuden yleissuunnitelma. 29.5.2016 Ramboll Fin-
land Oy.

Melkinlaiturin sukellustarkastukset, raportti 24.9.2015, Sukellus-
Kotka Oy.
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Melkinlaiturin kunnostuksen yleissuunnitelma 2017. 8.2.2017 Sito
Oy.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaava-alueen maaperän esirakentaminen ja pilaantuneen maape-
rän puhdistaminen, meritäytöt sekä alueen yleistasauksen korot-
taminen, uudet rantarakenteet sekä rantarakenteiden kunnostami-
nen, puistojen, katujen, julkisten palvelurakennusten ja teknisen
huollon verkostojen rakentaminen edellyttävät kaupungilta merkit-
tävää yhdyskuntataloudellista investointia.

Kaavatalous

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia (01/2018, alv 0) seuraavasti:

Esirakentaminen 16 milj. euroa
Kadut ja aukiot 9 milj. euroa
Puistot 3 milj. euroa
Melkinlaiturin rantarakenteet 6 milj. euroa
Julkiset palvelurakennukset 35 milj. euroa
Yhteensä n. 70 milj. euroa

Alueen esirakentamiskustannuksiksi on arvioitu noin 15 milj. eu-
roa. Esirakentamisen merkittävimmät kustannukset aiheutuvat
rantapuiston ruoppaus- ja täyttötöistä sekä rantarakenteista. Ran-
tapuiston esirakentamisen kustannus on kokonaisuudessaan noin
10 milj. euroa. Lisäksi esirakentamisen kustannus pitää sisällään
katujen, aukioiden, puistojen ja virkistysalueiden sekä tonttien tar-
vittavien esirakentamistoimenpiteiden kustannukset sekä pilaan-
tuneen maaperän puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset.

Katujen ja aukioiden kustannus on yhteensä noin 9 miljoonaa eu-
roa. Katujen ja aukioiden esirakentamistoimenpiteiden kustannuk-
set sisältyvät esirakentamisen kustannuksiin.

Puistot koostuvat Neptunuksenpuistosta, Naurunpuistosta sekä
Tulimaanpuistosta. Niiden rakentamisesta koituu noin 3,3 milj. eu-
ron kustannus, lisäksi rantaluiskien louheverhouksen kustannus
on noin 1 milj. euroa, joka sisältyy esirakentamisen kustannuksiin.
Kaava-alueen puistoista on laadittu viitesuunnitelma (Melkinlaituri
Julkisten ulkotilojen viitesuunnitelma 2017, Masu Planning Oy).

Melkinlaiturin rantarakenteet sisältää Melkinlaiturin kunnostuk-
sesta aiheutuvat kustannukset. Kunnostuksesta on laadittu yleis-
suunnitelma (Melkinlaiturin kunnostuksen yleissuunnitelma 2017,
Sito Oy), jonka perusteella on päädytty vaihtoehtoon, jossa nykyi-
set rantarakenteet kunnostetaan tasoon -2,0 asti (N2000). Kus-
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tannusarviossa on huomioitu myös osuus Melkinlaiturin rantara-
kenteiden kunnostamisesta, joka ulottuu tämän kaava-alueen ul-
kopuolelle. Valitun vaihtoehdon mukaisten korjausten kustannuk-
siksi on arvioitu yhteensä noin 5,6 milj. euroa.

Julkiset palvelurakennukset pitävät sisällään kaava-alueella tule-
van uuden koulun sekä päiväkodin rakentamiskustannuksen. On
huomioitavaa, että julkiset palvelurakennukset palvelevat huomat-
tavasti tätä kaava-aluetta laajempaa kokonaisuutta ja ovat merkit-
tävin yksittäinen kaupungille kohdistuva investointi kaava-alueella.

Yhdyskuntateknisen verkon rakentamisesta aiheutuu kustannuk-
sia yhteensä noin 9,6 miljoonaa euroa (12/2017, alv 0). Näistä
kustannuksista vastaavat verkostonhaltijat ja ne peritään alueen
tulevilta käyttäjiltä liittymis- ja käyttömaksuina. Yhdyskuntateknis-
ten järjestelmien verkon kustannukset jakaantuvat seuraavasti:
vesihuolto 2,8 milj. euroa, kaukolämpö ja -jäähdytys 3,9 milj. eu-
roa, sähköverkko 1,7 milj. euroa sekä jätteen putkikuljetus 1,2
milj. euroa.

Kustannusarvio ei sisällä raitiotien sekä tarvittavien väliaikaisjär-
jestelyjen kustannuksia.

Kaupungille uudesta kaavoitettavasta kerrosalasta kertyvät tulot
on laskettu käyttäen AM-ohjelman mukaista hallinta- ja rahoitus-
muotojakaumaa. Uuden kaavoitettavan rakennusoikeuden myyn-
nistä ja vuokraamisesta kaupungille kertyvä arvo on kokonaisuu-
dessaan noin 85 miljoonaa euroa.

Tonttitalous

Asemakaavoituksen yhteydessä on selvitetty alueen pohjaraken-
tamismenetelmät. Rakennusten perustamistapa alueella on pää-
osin paaluperustus. Tämänhetkiseen tutkimustietoon perustuva
esitys suositeltavista perustamistavoista sekä pohjarakentamis-
kustannuksista on esitetty kaavan liiteaineistossa. (Melkinlaiturin
asemakaava-alue, Jätkäsaari, Pohjarakentamisen ja pilaantunei-
suuden yleissuunnitelma. 29.05.2016 Ramboll Finland Oy).

Pohjarakentamiskustannukset vaihtelevat hieman korttelikohtai-
sesti. Keskimäärin rakennusten pohjarakentamiskustannukset
ovat noin 250–350 euroa / k-m2.

Lopullisten perustamistapojen suunnittelua varten on tehtävä han-
kekohtainen lisäselvitys pohjarakentamisolosuhteista, mutta use-
amman paalutyypin käyttö, mukaan lukien porapaalutus, on to-
dennäköistä.
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Pysäköinti kortteleissa on suunniteltu rakenteellisesti pihakannen
alaisiin pysäköintihalleihin sekä kaava-alueen pohjoiskulman py-
säköintitaloon. Pihakannen alaisten pysäköintihallien pohjaraken-
tamiskustannus on keskimäärin kaava-alueella noin 100–150 eu-
roa /k-m2.

Asemakaava mahdollistaa AM-ohjelman mukaisen hallinta- ja ra-
hoitusmuotojakauman; Kaava mahdollistaa vapaarahoitteisen
sekä tuetun asuntotuotannon rakentamisen. Asemakaavoituk-
sessa on huomioitu mahdollisuus kohtuuhintaisen asuntotuotan-
non toteuttamiseen.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun toteuttaminen tiivistää yhdyskuntarakennetta Hel-
singin ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä. Suljettu sa-
tama-alue meren äärellä muuttuu kaikille yhteiseksi julkiseksi kau-
punkitilaksi, jossa yhdistyvät kantakaupunkiasuminen ja merelli-
nen Helsinki.

Asemakaava-alueesta ja liittymisestä lähiympäristöön on laadittu
pienoismalli mittakaavaan 1:1000. Pienoismallin avulla voidaan
arvioida muodostuvaa kaupunkirakennetta ja sen suhdetta ole-
massa olevaan ympäristöön

Vaikutukset luontoon ja virkistykseen

Kaavassa on osoitettu uutta puistoalaa 2,2 ha. Viheralueiden,
korttelipihojen ja viherkattojen rakentaminen asvaltoidun satama-
kentän tilalle lisää alueen luonnon monimuotoisuutta ja hulevesiä
läpäisevän tai viivyttävän pinnan määrää.

Kaupungin viheralueverkosto täydentyy uusilla avomerimaise-
maan liittyvillä Neptunuksen- ja Naurunpuistolla sekä suojaisam-
malla Tulimaanpuistolla. Uudet puistot monipuolistavat ja paranta-
vat lähialueen asukkaiden virkistysaluetarjontaa ja tarjoavat kau-
pungin rantoja kiertävän reitin osana mielenkiintoisen vierailukoh-
teen matkailijoille ja kaupunkilaisille. Rantapuistot täydentävät
kaupungin rantoja kiertävää rantaraittia.

Suunnittelualueesta on merialuetta noin 5,3 ha. Asemakaava
muuttaa hiukan vesistöjen tilaa, sillä alueelle tehdään uusia meri-
täyttöjä ja rantamuurit rakennetaan uudestaan.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Melkinlaiturin asemakaava-alue tuottaa liikennettä noin 2 500 ajo-
neuvoa vuorokaudessa. Liikenne jakautuu Atlantinkadun kautta
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pääosin Tyynenmerenkadulle, Länsisatamankadulle ja Välimeren-
kadulle. Joukkoliikenneyhteydet paranevat suunnitteilla olevien
raitiotielinjojen myötä. Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet paranevat.
Helsingin rantoja kiertävää jalankulun ja pyöräilyn rantareittiä täy-
dennetään.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Alueen rakentumisen myötä kantakaupungin siluetti työntyy pi-
demmälle kohti merta. Rakentamisen vaikutus on merkittävä nä-
kymissä Lauttasaarenselältä ja Lauttasaaresta katsottuna, kun
avoin satamakenttä muuttuu rakennetuksi asuinalueeksi. Paikalli-
sesti kaavan toteutumisella on positiivinen vaikutus maisemaan ja
kaupunkikuvaan.

Muistumana satamatoiminnan ajasta Melkinlaiturin vanha laiturira-
kenne säilytetään yleisilmeeltään.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Alueen rakentamisen ja käytön vaikutukset ilmastonmuutoksen
hillinnän ja sopeutumisen kannalta on tärkeimmiltä osin ratkaisu
Helsingin yleiskaavassa ja Jätkäsaaren osayleiskaavassa, joissa
mahdollistettiin tiivistyvä kaupunkirakenne entisille satama-alu-
eille. Lisäksi alue sijoittuu lähelle Salmisaaren voimalaitosaluetta,
jolloin energian siirtohäviöt ovat pienet.

Kaavoituksessa on ennakoitu muuttuvia ilmasto-olosuhteita va-
rautumalla sekä ennustettuun merenpinnan nousun aiheuttamiin
tulviin, että paikallisten rankkasateiden aiheuttamiin hulevesitul-
viin. Lisäksi suunnitellaan rakennettuja viheralueita, pihoja ja vi-
herkattoja osana laajempaa vihreän infrastruktuurin kokonai-
suutta. Alueelle on suunniteltu hyvät jalankulun ja pyöräilyn yhtey-
det osana kaupungin kattavaa verkostoa. Autoriippuvuutta vähen-
netään tukeutumalla raitioliikenteeseen sekä mahdollistamalla lä-
hipalvelut sekä etätyötä palvelevat tilat. Kaava sallii uusiutuvan
energian hyödyntämiseen tarvittavien teknisten laitteistojen integ-
roimisen rakennuksiin. Kuntatekniikan ja rakennusten suunnitte-
lun ja rakentamisen aikana tehdään valintoja, jotka osaltaan vai-
kuttavat asemakaavan kokonaisuuden elinkaarikustannuksiin ja
ekotehokkuuteen.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Kaava mahdollistaa alueelle kaikkien asukkaiden terveyttä edistä-
viä ulkoilu- ja liikunta-alueita sekä toiminta- ja kohtauspaikkoja.
Kaava mahdollistaa monipuolisia eri väestöryhmille sopivia asuin-
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ratkaisuja sekä asumiseen ja alueella toimimiseen liittyviä palve-
luja. Samoankuja muodostaa autottoman vyöhykkeen, jonne voi-
daan toteuttaa turvalliset ja esteettömät jalankulun ja pyöräilyn
reitit. Kujan varrelle sijoittuu laajempaa Jätkäsaarta palvelevat
koulu ja päiväkoti.

Kaava luo edellytykset jatkosuunnittelussa pelastusturvallisuuden
ja merenpinnan korkeudelta suojautumisen ohje- ja suositusarvo-
jen saavuttamiselle. Asemakaavamääräyksellä varmistetaan, että
pilaantunut maaperä kunnostetaan ennen alueen ottamista uu-
teen käyttötarkoitukseen. Pilaantuneisuudesta ei siten aiheudu
haittaa tai vaaraa ihmisten terveydelle.

Kaava luo ympäristömelun osalta edellytykset viihtyisän ja turvalli-
sen asuinympäristön rakentamiselle matkustajasataman läheisyy-
teen. Annetuilla kaavamääräyksillä varmistetaan, että piha- ja
oleskelualueiden sijoittuminen sekä niiden että rakennusten edel-
lyttämä ympäristömelun torjunta otetaan jatkosuunnittelussa huo-
mioon ympäristön eri toimintojen edellyttämällä tavalla.

TOTEUTUS

Kaava-alueen kuuluminen toteuttamisprojektiin

Kaava-alueen toteuttamisesta vastaa kaupungin kanslian aluera-
kentamisyksikkö.

Rakentamisaikataulu

Rakentamisen aloittamisen on arvioitu olevan mahdollista alueella
noin vuonna 2022.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisua koskee kuusi erityistavoitetta:

Alueidenk yt ll edistet n yhdyskuntien ja elinymp rist jen
ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kest vyytt .

Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja
työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata.

Alueiden käytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja
pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatku-
vuutta, turvallisuutta ja laatua.

Asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyi-
hin, rankkasateisiin ja taajamatulviin.
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Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen
maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön. Pi-
laantuneen maa-alueen puhdistustarve on selvitettävä ennen
ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin.

Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee
sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualu-
eelle.

Näistä kaavan valmistelussa on erityisesti painotettu kestävään
elinympäristöön, tonttimaan riittävyyteen asunto- ja työpaikkara-
kentamisessa sekä laadukkaaseen jalankulun ja pyöräilyn verkos-
ton luomiseen. Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tar-
kemmin kohdassa ”Mitoitus” tonttimaan riittävyyden osalta ja koh-
dassa ”Liikenne” jalankulun ja pyöräilyn verkostojen osalta. Maa-
perään liittyvät asiat on käsitelty asemakaavan kuvauksen koh-
dassa ”Maaperä”, "Maaperän haitta-ainetutkimukset ja pilaantu-
neisuus" sekä asemakaavan kuvauksen kohdassa "Maaperän ra-
kennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kunnosta-
minen". Raide- ja joukkoliikenteen huomioiminen löytyy asema-
kaavan muutoksen kuvauksen kohdasta ”Liikenne”.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen
(valtakunnan keskus) tiivistettävää aluetta. Nyt laadittu asema-
kaava ja asemakaavan muutos on maakuntakaavan mukainen.

Yleiskaava

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on asuin- ja työpaikka-aluetta
(tullut kokonaisuudessaan voimaan 19.1.2007 lukuun ottamatta
Malmin lentokentän aluetta). Yleiskaavassa Jätkäsaari on rajattu
suunnittelualueeksi, jossa maankäyttömuotojen ja niiden välisten
suhteiden sijainti ja rajaukset ratkaistaan yksityiskohtaisella kaa-
voituksella.

Jätkäsaaren alueelle on laadittu osayleiskaava (kaupunginval-
tuusto 21.6.2006, tullut kaava-alueella voimaan 18.8.2006).
Osayleiskaavassa alue on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi,
jolle saa rakentaa pääosin 3–5 -kerroksisia asuntoja sekä puistoa.
Rakennusten alimpiin kerroksiin saa osoittaa palveluja sekä toimi-
ja liiketiloja. Osayleiskaavassa esitettyä kanavaa ei suunnitella
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alueelle. Asemakaava on toiminnoiltaan ja mitoitukseltaan yleis-
kaavan ja osayleiskaavan mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alueella ei ole tilavarauk-
sia. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mu-
kainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaavat nro 8043 (vahvistettu
12.12.1979), nro 8894 (tullut voimaan 23.11.1984) sekä Saukon-
laiturin asemakaava nro 12270 (tullut voimaan 16.1.2015). Kaavo-
jen mukaan alue on satama-aluetta, satama-aluetta palvelevien
varastorakennusten korttelialuetta, katualuetta sekä venesatama-
aluetta.

Alue rajautuu pohjoisessa Saukonlaiturin asemakaavaan nro
12270. Alueen itäpuolelle on laadittu Atlantinkaaren asemakaava
nro 12331 (tullut voimaan 22.1.2016).

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen maat.

Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
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SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2015 kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin Satama
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
Liikennevirasto
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (ent. opetusvirasto, ent.
varhaiskasvatusvirasto)
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (ent. liikuntavirasto, kaupun-
ginmuseo)
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutisissa ja Ruo-
holahden sanomissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 16.11.– 4.12.2015 seuraavissa paikoissa:

info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
Jätkäsaaren info-keskuksessa Huutokonttorilla, Tyynenmeren-
katu 1
kaupungintalon ilmoitustaululla, Pohjoisesplanadi 11-13
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 19.11.2015 Jätkäsaaren info-keskuk-
sessa Huutokonttorilla.

http://www.hel.fi/suunnitelmat.
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat Länsisataman satamatoi-
minnan sujumiseen ja kehittämismahdollisuuksiin, alueen maise-
mallisiin arvoihin ja rakentamisen laadullisiin tavoitteisiin, tarkoi-
tuksenmukaisten ja toteutuskelpoisten rakennusten suunnitteluun,
maaperän teknisiin haasteisiin, raitiotieliikenteen suunnitteluun
sekä melu- ja tärinähaittojen huomioimiseen, väylien vesiliiken-
teen huomioimiseen sekä ilmastokestävän asuinalueen suunnitte-
luun. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaava-
työssä siten, että kaavaratkaisu mahdollistaa toteutuskelpoiset
asuin- ja pysäköintiratkaisut, toimivan raitiotieliikenteen, ilmasto-
muutokseen sopeutuvan kaupunkirakenteen, turvallisen ja ter-
veellisen ympäristön sekä asumisen ja sataman lähekkäin toimi-
misen. Kaavaratkaisussa edellytetään laadukasta ja monipuolista
rakentamista niin lähiympäristön kuin asumisen suhteen.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistui merialueen täyttöihin, alueelle suunniteltuihin
palveluihin ja asuinrakentamiseen sekä merellisiin lähtökohtiin,
jotka todetaan hyvin huomioonotetuiksi. Kirjallisia mielipiteitä saa-
pui 1 kpl.

Luonnosaineiston erillinen nähtävilläolo

Luonnosaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä
ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-ilmoi-
tuksella Ruoholahden sanomissa.

Luonnosaineisto oli nähtävillä 5.2.–2.3.2018 seuraavissa pai-
koissa:

Jätkäsaaren infokeskus ja kirjasto, Tyynenmerenkatu 1
Verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

Luonnosaineistoa koskeva asukastilaisuus pidettiin Jätkäsaaren
infotilaisuuden yhteydessä 22.1.2018 Jätkäsaaren infokeskus ja
kirjasto -tilassa.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Luonnosaineiston nähtävilläolo järjestettiin erikseen, jolloin viran-
omaisten kannanotot kohdistuivat Länsisataman liikenne ja ympä-
ristövaikutuksiin, raitioliikenteen suunnitteluun sekä kunnallistekni-
siin tilavarauksiin. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomi-

http://www.hel.fi/suunnitelmat
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oon kaavatyössä siten, että julkisivuille on esitetty äänitasoero-
vaatimukset liikenne- ja laivamelua vastaan ja kortteleille on mah-
dollistettu laivamelulta suojaiset ulko-oleskelualueet sisäpihojen
puolelle. Raitioliikenteen järjestelyt ja liittyminen pyöräverkkoon
on suunniteltu sujuvaksi. Pumppaamoiden aluevaraus on tarkis-
tettu ohjeiden mukaiseksi.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Luonnosaineiston erillisen nähtävilläolon yhteydessä saatu mieli-
pide kohdistui alueen suunnitteluun tuulisuuden, valoisuuden ja
merinäköalan kannalta. Kirjallisia mielipiteitä saapui 1 kpl.

Kirjallisessa mielipiteessä on tuotu esiin alueen tuulisuus, joka to-
detaan suunnitelmassa onnistuneesti huomioon otetuksi. Mielipi-
teessä kiitetään erityisesti suunniteltua rantapuistoa sekä rantaa
kohti madaltuvaa rakennusprofiilia.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Esitelty lautakunnalle
Helsingissä, 5.6.2018

Marja Piimies
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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),

http://www.hel.fi/suunnitelmat
http://www.hel.fi/suunnitelmat
http://www.twitter.com/ksvhelsinki
http://www.facebook.com/helsinkisuunnittelee
http://www.youtube.com/helsinkisuunnittelee
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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

mailto:matti.kaijansinkko@hel.fi
mailto:helena.farkkila-korjus@hel.fi
















Ote Yleiskaava 2002:sta
Melkinlaituri

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Eteläinen alueyksikkö / Länsisatama



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


