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Kaupunginmuseo lausuu kaavahankkeesta kulttuuriympäristön vaalimi-
sen näkökulmasta.

Asemakaavan muutos koskee 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jät-
käsaari) satama-aluetta ja vesialuetta. Tavoitteena on mahdollistaa Hy-
väntoivonpuiston päätteenä olevan Ahdinaltaan alueen kehittäminen 
seudullisesti merkittäväksi urheilu-, kulttuuri- ja virkistystoimintojen alu-
eeksi. Alueelle suunnitellaan tapahtuma-areenaa, kylpylähotellia, liikun-
tatiloja pallopeleille ja kelluvaa meriuimalaa sekä yleinen uimaranta ja 
näihin liittyviä tukitoimintoja. Lisäksi Atlantinsillan eteläpuolelle suunni-
tellaan uusi vesibussilaituri, joka toimii samalla Ahdinaltaan aaltoilua 
hillitsevänä rakenteena. Tontilla sijaitsee nykyisin matkustajasatama-
toimintoja tukevaa liikenne- ja pysäköintialuetta. 

Suunnittelualue on osa Helsingin merellistä julkisivua, joka näkyy laa-
jalle ja on rakennuspaikkana vaativa. Asemakaavalla tulee varmistaa 
rakentamisen laadukkuus, myös maisemallisia vaikutuksia tulee selvit-
tää asemakaavatyön aikana.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmasta. Vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta lausuntoa 
tulee pyytää Museovirastolta.

Lisätiedot
Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Sari Saresto
kulttuuriympäristöpäällikkö

.
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-
olevan Ahdinaltaan alueen -, kulttuuri-ja virkistystoimintojen alueeksi. Alueelle suunnitellaan tapahtuma-areenaa,
suunnitellaan uusi vesibussilaituri, joka toimii samalla Ahdinaltaan aaltoilua

-asiasta seuraavaa:
Aluetta palvelevat vesihuoltolinjat on suunniteltu ja rakennettu viereistenasemakaava-

(09) 1561 3047.
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HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTO AHDINALTAAN ASEMAKAAVAN 
MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA  
 

Länsisatamankadun, Tyynenmerenkadun, Atlantinkadun ja Ahdinaltaaksi 
kutsutun merialueen sisään jäävälle alueelle suunnitellaan tapahtuma-
areenaa, kylpylähotellia, liikuntatilaa ja kelluvaa meriuimalaa sekä yleinen 
uimaranta ja näihin liittyviä tukitoimintoja. Atlantinsillan eteläpuolelle 
Melkinlaiturin varteen suunnitellaan uusi vesibussilaituri. Tavoitteena on 
mahdollistaa Hyväntoivonpuiston päätteenä olevan Ahdinaltaan alueen 
kehittäminen seudullisesti merkittäväksi urheilu-, kulttuuri- ja 
virkistystoimintojen alueeksi.  
 

 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) lausuu kannanottonaan 
seuraavaa:  
 
 
Jätkäsaaren joukkoliikennepalvelu perustuu raitiovaunuliikenteeseen. Vuonna 
2023 alueen suunniteltujen raitiovaunuverkon laajennusten valmistuttua 
kaava-alueen ohitse kulkee 3 raitiolinjaa.   
 
 
Alueen asukasmäärien, sataman liikenteen ja matkustajamäärien sekä 
Ahdinaltaan alueelle suunniteltavan tapahtumakeskuksen kasvun 
seurauksena joukkoliikenteen matkustajamäärät tulevat kasvamaan. Jotta 
raitiovaunujen kapasiteetti riittää palvelemaan aluetta, tulee erityisesti 
raitioliikenteen sujuvuuteen panostaa. Liikennejärjestelyt on toteutettava niin, 
että muu liikenne ei estä tai hidasta raitiovaunujen kulkua.   
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Vaikka alueen joukkoliikenne tulee perustumaan pääosin raitioliikenteeseen, 
tulee alueen liikennejärjestelyissä varautua myös bussiliikenteen tarpeisiin. 
Esimerkiksi viikonloppujen yöliikenne on taloudellisesti kannattavampaa ja 
joustavampaa toteuttaa bussiliikenteellä. Tätä varten Jätkäsaaren alueelle 
tulisikin sijoittaa pysäkit myös busseille. Tämä mahdollistaisi 
joukkoliikennepalvelun myös tilanteissa, joissa raitioliikenteen kulku 
Jätkäsaareen on estynyt.  
 
 
HSL haluaa jatkossakin osallistua Jätkäsaarta koskevaan kaavoitus- ja 
liikennesuunnitteluyhteistyöhön.  
 
 
Lisätietoja kaavalausunnon osalta antaa joukkoliikennesuunnittelija Teuvo 
Syrjälä ja jatkosuunnittelun osalta liikennesuunnittelija Hanna Pund, 
sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@hsl.fi  
 

 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
 
 
SINI PUNTANEN    
toimitusjohtajan sijainen   
 
 

 
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä   
24.06.2019. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa HSL:n kirjaamosta. 

  
 




