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Kohde Bunkkerinaukio sijaitsee Jätkäsaaren (20.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 31740/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12173 mukainen. Katu-
aukion nimeämisestä Bunkkerinaukioksi on Helsingin kaupungin asemakaavapääl-
likön päätös 21.4.2022 §8. Katu-aukion nimeäminen Bunkkerinaukioksi ei ole vielä
lainvoimainen.

Lähtökohdat

Bunkkeriaukio on uusi katuaukio, joka rajautuu idästä Tyynenmerenkatuun ja Hie-
tasaarenkujaan, lännestä Hampurinkujaan ja pohjoisesta Länsisatamankujaan.
Tyynenmerenkadun puoleisella reunalla sijaitsee raitiotien sähkönsyöttöasema. Au-
kion Tyynenmerenkatuun rajautuvalle reunalle muodostuu uusi liiketilan ja aukion
kortteli 20821.

Aukio sijaitsee Helsingin Sataman Länsiterminaalin välittömässä läheisyydessä.
Bunkkerinaukio on tällä hetkellä väliaikaiskäytössä pysäköintialueena. Bunkkerin-
aukion rakentaminen yhdessä Länsisatamankujan ja Hietasaarenkujan rakentami-
sen kanssa mahdollistaa asemakaavan mukaisen tavarasatama-aikaisen talletus-
varasto Bunkkerin muuttamisen julkisia palveluita ja asumista sisältäväksi hybridi-
rakennukseksi. Lisäksi aukio mahdollistaa Tyynenmerenkadun varrelle sijoittuvan
pienen liikekorttelin rakentamisen. Aukiolle rakennetaan raitiotien päätepysäkkiin
liittyvä raitiotien kääntölenkki.

Aukion pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat, ympäröivien kortteleiden asiak-
kaat ja alueella vierailevat. Aukion on tarkoitus toimia tiiviin kaupunkirakenteen kes-
kelle sijoittuvana viihtyisänä ja korkeatasoisena oleskelu- ja kohtaamispaikkana
monipuolisine istutuksineen.

Liikenteellinen ratkaisu
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Tyynenmerenkatua pitkin kulkee raitiotie. Bunkkerinaukiolle rakennetaan kahden
raitiotielinjan päätepysäkkiin liittyvä raitiotien kääntölenkki. Raitiovaunuihin nousu ja
pois jäänti tapahtuu Tyynenmerenkadun pysäkeiltä.

Jalankulku ja pyöräily on rajattu materiaalivalinnoilla, reunakivellä ja pollareilla auki-
on ympärillä sijaitseville kujille lukuun ottamatta aukion luoteisnurkan oleskelualuet-
ta.

Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikennesuunni-
telman 6571-3 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Bunkkerinaukio kivetään pääosin vihersaumatulla harmaalla ja punaisella noppaki-
vellä. Reunatuet ovat punaista luonnonkiveä. Aukion luoteisnurkan oleskelualue ki-
vetään mustalla nupukivellä, ja koillisnurkka kivetään eri harmaansävyisillä luon-
nonkivilaatoilla.

Aukiolle istutetaan pääasiallisesti lehtipuita, mutta alueen keski- ja eteläosaan istu-
tetaan myös muutama havupuu. Muuten kasvillisuus koostuu dynaamisista peren-
na-alueista ja muutamista pensasistutuksista.

Aukiolle sijoitetaan reuna-alueille kulkuyhteyksien viereen selkänojallisia penkkejä
oleskelua varten. Alueen pohjoisosaan sijoitettavilla pollareilla rajataan eri kulku-
muotoja. Aukion luoteisnurkkaan sijoitetaan pyörätelineitä ja roska-astioita. Aukion
Hampurinkujan puoleisella reunalla on tilavaraukset hiekkasiiloille ja raitiovaunun-
kuljettajien wc:lle.

Valaistus

Bunkkerinaukio valaistaan uusilla ripustusvalaisimilla ja valaisinpylväillä.

Tasaus ja kuivatus

Bunkkerinaukion tasaus nousee enimmillään noin 1,5 m nykyisestä maanpinnasta
aukion pohjoisreunalla. Aukio liittyy nykyisen Tyynenmerenkadun ja rakennettavien
ympäröivien kujien tasaukseen.

Bunkkerinaukio kuivatetaan hulevesiviemäreillä, jotka liittyvät Hampurinkujan ja
Tyynenmerenkadun nykyisiin hulevesiviemäreihin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa aukion ja kujien vedet virtaavat Tyynenmerenkadulle
ja sieltä edelleen tulvareittejä pitkin mereen.

Esteettömyys

Bunkkerinaukion suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Ylläpitoluokka

Aukio kuuluu ylläpitoluokkaan III.


