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VUOROVAIKUTUSMUISTIO

NAURUNPUISTON JA MELKINLAITURIN PUISTO- JA
KATUSUUNNITELMALUONNOKSET

Palautteet katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksista 30963/3 ja 6221/001 (esillä 8.6. –
21.06.2022)

Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksien esillä olon
aikaisesta vuorovaikutuspalautteesta.

Puiston ja kadun suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan. Naurunpuisto on uusi
rakentamaton puisto Melkinlaiturin vieressä. Melkinlaituri välillä Tulimaankatu-Naurunkatu on
rakentamaton uusi jalankulun ja pyöräilyn yhteys Jätkäsaaressa, Ahdinaltaan rannalla. Samalla
laaditaan korjaussuunnitelmia Melkinlaiturin rantamuurista. Alue on tällä hetkellä
väliaikaiskäytössä olevaa täyttöaluetta. Tehtävillä suunnitelmilla mahdollistetaan jalankulun ja
pyöräilyn rantareitin jatkuminen Ahdinaltaassa sekä toteutetaan asemakaavan mukaisia
virkistysalueita ja mahdollistetaan kunnallistekniikan teknisten rakenteiden toteuttaminen.

Tiedote katusuunnitelmien esillä olosta on lähetetty 25.05.2022 Jätkäsaari-seura ry:lle ja
suunnitelmaluonnoksien esillä olosta on julkaistu tiedote Helsingin Uutisissa 01.06.2022. Katu-
ja puistosuunnitelmaluonnokset olivat esillä Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa
www.hel.fi/suunnitelmat 08.06 – 21.06.2022 välisenä aikana.

Asiakkaita palveltiin koronapandemiasta johtuen ensisijaisesti verkossa ja puhelimitse
numerossa 09 310 22111. Henkilökohtaista neuvontaa ja apua aineistoon tutustumiseen sai
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta puhelimitse ja asiakaspalvelutilasta rajoitetuin
aukioloajoin.

Mahdolliset kommentit suunnitelmiin pyydettiin toimittamaan 21.06.2022 mennessä.
Sähköpostilla saatiin yksi (1) palaute määräajassa.

1. Palaute:

Melkinlaiturin rannan/rantamuurin laatu jää epäselväksi, mutta tällaisiin satama-altaisiin on
saatava linnuille esteetöntä ja turvallista rantatilaa siten että pienemmätkin linnut pääsevät
turvallisesti vedelle, ja hukkumavaarassa olevat vesilintujen poikaset tai muut alueelle
ajautuneet eläimet pääsevät pois vedestä.

Vastaus:

Melkinlaiturin katusuunnitelmassa esitetty rantamuuri on osa yhtenäistä pidempää nykyistä
pystyseinäistä rantamuurijaksoa, alkaen Ahdinaltaan pohjukasta, joka on ollut aiemmin
Helsingin Sataman satamatoimintojen kiinnityslaiturina. Rantamuuri kunnostetaan rakenteeltaan
jatkossakin pystymuurilaituriksi ja Melkinlaiturin pinta on siten korkeammalla kuin keskiveden
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pinta, eikä suoraa pääsyä veteen ole. Melkinlaituriin rajautuva, suunnittelualueen ulkopuolella
oleva, suunnitteluun tuleva Neptunuksenpuisto tullaan suunnittelemaan liittyväksi mereen osin
luiskattuna, jolta on mahdollisuus myös lintujen päästä esteettömämmin vedestä rantaan.
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