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Alueen sijainti:  Alue sijaitsee Länsisatamankadun, Valtamerilaiturin, Ahdinaltaan ja Melkinlaiturin rajaamalla alueella. 

  Kuva: Suunnittelualueen sijainti. 
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Tiivistelmä 
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee satama- ja katualu-etta, jotka sijaitsevat 20. kaupunginosassa (Länsisatama, Jätkä-saari) Länsisatamankadun, Hyväntoivonpuiston, ja Valtamerilaitu-rin rajaamalla alueella. Kaavaratkaisu mahdollistaa monikäyttöi-sen toimitila-, majoitus-, liike- ja liikuntarakennuksen rakentamisen sekä tähän välittömästi liittyvien julkisten ulkotilojen rakentamisen. 
Kaavaratkaisu on tehty, koska rakentaminen tällä paikalla toimii puskurialueena Jätkäsaaren asuinalueen ja satama-alueen välillä ja on syytä saada toteutettua alueen muun rakentamisen tah-dissa. Asuinkerrostalorakentaminen ei tällä paikalla ei tule kysy-mykseen ympäristöhäiriöiden takia. 
Alueelle on suunniteltu kolmen erilaisen toiminnon hybridiraken-nus. Maantasossa on liike- ja tapahtumatiloja. Näiden yläpuolelle on sijoitettu toimistokerroksia. Ylimpänä on huoneistohotelli, jonka kattokerroksessa on laajemmalle asiakaskunnalle suunnattuja ra-vintola- ja kokoustiloja.  
Tavoitteena on luoda Hyväntoivonpuiston päätteenä olevan sa-tama-altaan alueelle seudullisesti merkittävä urheilu-, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintojen alue. 
Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan, tiiviisti raken-netun kaupunkiympäristön, teknisesti haastavan rakennuspaikan sekä monipuolisten vapaa-ajan palveluiden kehittämisen yhdistä-minen kumppanuuskaavoituksen keinoin.  Uutta toimitilakerrosalaa on 17 000 k-m².  
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Ah-dinallas ja sitä ympäröimä rakentaminen muodostaa toiminnoil-taan aktiivisen ja viihtyisän päätteen Hyväntoivonpuistolle sekä luo mahdollisuuksia monipuoliselle vapaa-ajan toiminnoille alu-eella. 
Helsingin kaupunki omistaa alueen maat. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta. Asemakaava on kumppanuuskaavoitus-hanke. Kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu suunnitteluvarauk-sen saaneiden toteuttajayhteenliittymien kanssa. 

Asemakaavan kuvaus 
Tavoitteet 

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa monipuolisen hybridi-rakennuksen toteuttaminen. 
Kaupunginvaltuusto on 13.10.2021 hyväksynyt uuden Kasvun paikka - Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025.  



   8 (26)  

  

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-teutumista mahdollistamalla yrityksille niiden tarpeita vastaavia monipuolisia sijoittumismahdollisuuksia kaupungissa.  Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-teutumista vahvistamalla kaupunkikeskusten ja niissä toimivien yritysten elinvoimaa sekä tapahtumallisuutta. Ahdinaltaan ympä-ristöstä kehitetään elämyksellinen alue, joissa kulttuuri ja vapaa-aika ovat vahvasti läsnä.   Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mukana olleet, nykyisen kaava-alueen ulkopuolelle jäävät alueet on erotettu omiksi kaava-hankkeikseen, joista Valtamerilaiturin asemakaavan muutos on jo tullut voimaan ja Ahdinaltaan vesialueiden osalta asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukset laaditaan myöhemmin. 
Mitoitus 

Suunnittelualueen pinta-ala on 3 488 m2. 
Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 17 000 k-m²:llä.  

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet 
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 
Asemakaava-alue rajautuu koillispuolella Länsisatamankatuun, kaakkoispuolella Valtamerilaiturin korttelin 20836 pysäköintilaitok-sen ajoyhteyteen, lounaispuolella Ahdinaltaaseen ja luoteispuo-lella sen erottaa asuinkorttelista 20830 Melkinlaiturin yleinen ja-lankulku- ja pyöräilyraitti. 
Alueella on käytöstä poistuneen satama-altaan rantarakenteita, tilapäisiä alueen rakentamiseen liittyviä pysäköinti-, varastointi- ja huoltojärjestelyjä. Osa aluetta ympäröivistä katualueista on raken-nettu jotakuinkin lopulliseen sijaintiin. 
Liikerakennusten korttelialue (KL-1)  
Kaavaratkaisu mahdollistaa korttelin rakennusalalle 60 m korkean rakennuksen rakentamisen. 
Liikerakennusten korttelialueelle saa sijoittaa lisäksi palvelutiloja kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa varten sekä julkisia pal-veluja, myymälä-, kahvila-, ravintola-, opetus-, kokoontumis- sekä hotellitiloja. 
Rakennusalan ulkopuoliset korttelin osat on tarkoitus käsitellä ym-päröivän alueen laatutasoon. Korttelialueeseen on otettu mukaan yleisiä alueita, jotta voidaan varmistaa hankkeen käyttöönotto riip-pumatta kaupungin aluerakentamisaikataulusta. 
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Kadut ja aukiot 
Asemakaava-alueen julkiset ulkotilat muodostuvat satama-allasta kiertävän rantapromenadin Ahdinrannan osasta. Yleisten alueiden kaupunkikuvallisissa ratkaisuissa lähtökohtina ovat urbaani me-renrantatunnelma ja satama-alueen läheisyys. Tavoitteena ovat laadullisesti korkeatasoiset ulkotilat, jotka mahdollistavat viihtyi-sän oleskelun. 
Satama-altaan pohjoispäässä sijaitseva Ahdinranta on luonteel-taan väljää jalankulun, pyöräilyn ja oleskelun aluetta, joka liittyy saumattomasti Melkinlaiturin rantapromenadiin. Ahdinrannasta aukeaa näkymä kohti avomerta, ja rantaan osuu aurinkoa iltapäi-västä iltaan asti. Ahdinrannan oleskelutilaa rytmittävät rantaympä-ristöön sopivat istutukset. 
Ahdinranta liittyy osaksi aukiomaista rantapromenadia. Jalankulku kulkee alemmalla tasolla meren ääressä, ja portailla sekä rampein tasataan tasoeroa rantapromenadin ja liikerakennusten kortteli-alueen välillä. Leveät portaat aukeavat ilta-auringon suuntaan, ja ne ovat merkittävä osa rannan julkista tilaa. 
Ahdinaltaan ja Valtamerilaiturin alueella rantamuurien ja pintojen materiaaleiksi sopivat luonnonkivi ja betoni sekä oleskelualueille esimerkiksi puupinnat. Käytettävät kasvilajit ja rakenneratkaisut valitaan alueen äärevät olosuhteet, erityisesti tuulisuus huomioi-den.  
Uimarannan huoltorakennuksen (hru-k) -rakennusalalle saa sijoit-taa uimarantaa palvelevan liikunta- ja vapaa-ajan palveluita, kuten suihkun ja pukeutumistiloja sekä kioskin tai kahvilan sekä tarvitta-vat sosiaalitilat.  

Liikenne 
Lähtökohdat 
Asemakaava-alue rajautuu idässä Länsisatamankatuun, pohjoi-sessa Melkinlaiturin ranta-alueeseen, lännessä Ahdinaltaan ranta-alueisiin ja etelässä 20836 LPA-1-kortteliin.  
Jalankulku ja pyöräliikenne 
Länsisatamankadulle on suunniteltu jalkakäytävät kummallekin puolelle katua. Länsisatamankatu on osa pyöräliikenteen pää-verkkoa ja kadulle on suunniteltu yksisuuntaiset pyörätiet. Jalan-kulku ja pyöräliikenne erotellaan tasoerolla Länsisatamankadulla. Melkinlaiturin ranta-alueelle on suunniteltu jalankulun ja pyöräilyn reitti.  
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Julkinen liikenne 
Asemakaava-alue on hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä. Jät-käsaaren joukkoliikenne on suunniteltu järjestettävän raitioliiken-teellä. Lähin raitioliikenteen pysäkki sijaitsee Tyynenmerenka-dulla, johon on matkaa noin 200 metriä.  
Autoliikenne 
Koko Jätkäsaaren valmistuttua Länsisatamankadun liikenne-määrä on noin 6 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Länsisataman-katu on katuluokitukseltaan paikallinen kokoojakatu, jossa kulkee Jätkäsaaren maankäytön tuottaman liikenteen lisäksi myös Länsi-terminaalin ajoneuvoliikennettä. Länsiterminaalin ensisijaisena ajoyhteytenä toimii Tyynenmerenkadun ja Mechelininkadun reitti. Länsisatamankadun kautta kulkee kuitenkin sataman henkilöauto-liikennettä Länsiväylän suuntaan. 
Kaavaratkaisu 
Jalankulku ja pyöräliikenne 
Asemakaavaratkaisun myötä Ahdinaltaan rannalle on suunniteltu yleinen jalankulun ja pyöräilyn reitti, joka täydentää koko kanta-kaupunkia kiertävää rantareittiä. Asemakaavassa on myös osoi-tettu tontin kaakkoisreuna yleistä jalankulkua palvelevaksi alu-eeksi parantamaan jalankulun yhteyksiä Länsisatamankadun ja ranta-alueen välillä.  
Autoliikenne 
Tontille ajo tullaan järjestämään 20836 LPA-1-korttelin ajoliitty-män kautta. Ratkaisu vähentää tonttiliittymien kokonaismäärää Länsisatamankadulla.  
Pysäköinti 
Asemakaavan osalta auto- ja pyöräpaikkojen määräykset perus-tuvat voimassa oleviin kaupunkisuunnittelulautakunnan vuonna 2017 hyväksymiin laskentaohjeisiin. 
Autopaikkojen enimmäismäärät ovat: 
- Toimistot 1 ap / 150 k-m2, myymälät ja ravintolat 1 ap / 90 k-m2, liikuntahalli enintään 1 ap / 35 k-m2 ja hotellit enintään 1 ap / 220 k-m2. 
Pyöräpaikkojen vähimmäismäärät ovat: 
- Toimistot 1 pp / 50 k-m2, myymälät 1 pp / 40 k-m2, liikuntahalli 1 pp / 150 k-m2, hotelli 1 pp / 3 työntekijää, kadunvarsiliiketilat ja ravintolat 1 pp / 15 asiakaspaikkaa sekä 1 pp / 3 työntekijää.  
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Palvelut 
Lähtökohdat 
Jätkäsaaren kaupalliset palvelut sijaitsevat pääosin rakennusten kivijaloissa sekä tulevassa Jätkäsaaren keskuskorttelissa. Alueen koulut ja päiväkodit on jo kaavoitettu. 
Liikuntapalveluiden osalta alueelle on rakennettu laajamittainen liikuntapuisto, jossa on mahdollisuus sekä seuratoiminnoille että vapaaseen omatoimiseen liikkumiseen. Liikuntapuisto on Helsin-gin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoima. Ui-mahalli- ja liikuntasalipalveluita on tarkoitus sijoittaa myös Bunk-keriin, josta kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vuokraa tilat. Valta-merilaiturille on kaavoitettu mailapelitorni, monitoimiareena, toimi-tiloja sekä hotelli.  
Kaavaratkaisu 
Länsisatamankadun varrelle hyvien joukkoliikenneyhteyksien ää-relle sijoitetaan moneen käyttöön soveltuva rakennus. Ahdinal-taan ja Hyväntoivonpuiston äärelle on tarkoitus sijoittaa houkutte-levien vapaa-ajan palveluiden ja liiketilojen ohella toimisto-, ho-telli-, kokous- ja ravintolapalveluita. Asemakaavassa kielletään päivittäistavarakaupan sijoittuminen tontille, koska alueen kaupal-lisen painopisteen on tarkoitus sijaita Jätkäsaaren keskuskortte-lissa. 

Esteettömyys 
Asemakaava-alueen Ranta-alueilla tulee kiinnittää erityistä huo-miota esteettömien yhteyksien järjestämiseen, turvallisuuteen sekä harhautumisen estämiseen. Muilta osin asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta. 

Luonnonympäristö 
Lähtökohdat 
Alue on asfaltoitua entistä satamakenttää. Alueella ei ole puuvar-tista kasvillisuutta. Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan alu-eella ei ole suojeltavia luontokohteita tai havaintoja suojeltavista lajeista. 
Tuulisuus  
Jätkäsaaren sijainti useammasta suunnasta avomeren ympä-röimänä tekee siitä Helsingin oloissa tuulisen alueen. Nykytilan-teessa alue on avointa entistä satamakenttää, jolla ei ole tuulen-suojaa antavia elementtejä, kuten kasvillisuutta, maastonmuotoja 
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tai rakennuksia. Jätkäsaareen jo rakentuneet rakennukset suojaa-vat osittain aluetta pohjoisesta ja idästä puhaltavilta tuulilta. 
Kaavaratkaisu 
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa Jätkäsaaren alueen kokonaisra-kenteen periaatteen kanssa, jossa tuulisuuden vaikutuksia viihty-vyyteen ja turvallisuuteen pyritään estämään nostamalla raken-nusten kerroslukua vähitellen alueen keskiosia kohti. Asema-kaava-alue sijaitsee alueen etelälaidalla, jossa siihen kohdistuu lähes avomeriolosuhteiden kaltaisia tuulia. Porrastamalla raken-nusmassaa saadaan maanpinnan tuuliolosuhteita helpotettua. Asemakaava-alueen tuulisuudesta on laadittu erillinen selvitys. 

Aaltoilu 
Melkinlaiturin ja Valtamerilaiturin rajaama satama-allas on avoin etelän puoleiselle tuulelle ja aallokolle. Tämä tekee altaan aaltoi-lutilanteesta haastavan. Ilmatieteen laitoksen arvion perusteella merkitsevä aallonkorkeus Lauttasaarenselällä Melkinlaiturin edus-talla on noin 1,0 m ja altaan pohjukassa noin 1,8 m. Altaasta teh-tyjen tarkempien aaltomittausten perusteella aallonkorkeus vaih-telee voimakkaasti eri osissa allasta. Altaan pohjukan korkeam-mat aallot johtuvat aaltojen heijastumisesta altaan reunoilta. Alu-een esirakentamistöiden yhteydessä altaan pohja on nostettu ta-solta n. -11 tasolle -5 - -3. 
Kaavaratkaisu 
Melkinlaiturin laiturirakenteiden korjauksen suunnittelun yhtey-dessä on selvitetty mahdollisuuksia laiturin nykyisten aallon-vaimennuskammioiden toiminnasta. Tulevaisuudessa veden pin-nan noustessa nykyisten kammioiden toiminta heikkenee. Tästä syystä altaan aallonvaimennuksen tulee perustua toisiin ratkaisui-hin. Erillisen selvityksen perusteella tällaisia ratkaisuja ovat Mel-kinlaiturin kärjen madallustäyttö sataman tarvitsema vesiväylä huomioiden, kelluva aallonvaimennusrakenne Atlantinsillan etelä-puolella tai vaihtoehtoisesti kelluvan kylpylän yhteydessä sekä al-taan madaltaminen pohjukkaa kohti. Näillä toimenpiteillä aaltoilua saadaan vaimennettua. Mainitut toimenpiteet eivät sijoitu tälle asemakaava-alueelle, mutta ovat vaikutuksiltaan merkittäviä koko satama-altaan ympäristön maankäytön kannalta. 
Asemakaavassa esitettyjen korkoasemien puitteissa rakennus on suojassa aaltoilun vaikutuksilta. 
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Ekologinen kestävyys 
Lähtökohdat 
Jätkäsaaren alueen rakentaminen jatkaa Helsingin keskustan tii-vistä kaupunkirakennetta länteen. Vanha tavaraliikenteen kontti-kenttä rakentuu osaksi kantakaupunkia. 
Kaavaratkaisu 
Rakentaminen meren äärelle avaa merellistä Helsinkiä asukkaille ja alueella vieraileville niin asuinkortteleissa kuin julkisissa ulkoti-loissa. Hyväntoivonpuisto on koko kantakaupunkia palveleva mer-kittävä kaupunginosapuisto, joka tarjoaa kaupunkirakenteen sisäi-siä virkistysreittejä sekä oleskelu- ja leikkipaikkoja. Asemakaava-alueen korttelit nivoutuvat puiston yhteyteen. 

Yhdyskuntatekninen huolto 
Lähtökohdat 
Yhdyskuntateknisen huollon runkoverkostot sijaitsevat Länsisata-mankadulla. Tavanomaisten verkostojen lisäksi kadulle on raken-nettu jätteen imukeräysjärjestelmän putkisto. 
Kaavaratkaisu 
Liikerakennusten korttelialue on liitettävissä Länsisatamankadun kunnallisteknisiin verkostoihin.  

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden  kunnostaminen 
Lähtökohdat 
Suunnittelualueen maaperä on kokonaisuudessaan mereen teh-tyä täyttöä. Täytöt on rakennettu vuosina 1967 - 1972 edeten pohjoisesta etelään. Ennen täyttöä alueella on tehty ruoppauksia, ja täyttö on tehty osin kovaan pohjaan ja osin merenpohjassa ol-leen savikerroksen päälle. Täyttömateriaalina on käytetty mm. kit-kamaalajeja, merihiekkaa sekä sekalaista rakennusjätettä. Van-hojen täyttökarttojen perusteella suunnittelualueen täytöt on tehty pääsääntöisesti merihiekalla. Alueen kallionpinta on porakonekai-rausten perusteella pääosin noin tasolla -15…-30. Alueen koillis-osassa kallionpinta nousee ylimmillään noin tasolle -15. Alue on ollut koko historiansa ajan satama-aluetta, aiemmin alueella on sijainnut satamarakennus L7. Nykyinen maanpinta vaihtelee noin tasolla +2,0…+2,9. 
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Tontilla ns. alin suositeltava rakentamiskorkeus on korkealta me-renpinnalta suojautumista varten +3,80. Arvio perustuu rakentei-den tavoitteelliseen 100 vuoden käyttöikään.  
Alueen eteläkulmassa sijaitsevat Melkinlaiturin ponttisiilorakenteet (teräsponttilieriöt) ovat maanpinnan alapuolella. Teräsponttilieriöt ovat hiekalla täytettyjä ja ulottuvat läheltä maanpintaa n. 12 - 15 m syvyydelle maanpinnasta. Ponttisiilorakenteita sijoittuu suunnitellun rakennuksen eteläosan alle. 
Alueen lounais-/länsiosassa sijaitsevat olevat Melkinlaiturin ka-suunirakenteet. Kasuunirakenteet ulottuvat läheltä maanpintaa 
merenpohjan tasolle, eli noin 13…15 m syvyydelle maanpinnasta. 

 Kuva: Alueen olevat rakenteet (lähde: Jätkäsaari Hybrid rakennet-tavuusselvitys, Ramboll 11.12.2020) 
Jätkäsaaren alueella pohjavesi on pääosin merivettä, joka pääsee virtaamaan melko vapaasti huokoisissa täyttömaakerroksissa. Alue on lähes kokonaan asfaltoitu ja sadannasta muodostuu poh-javettä hyvin pieniä määriä. Pohjaveden pinta noudattelee meren-pinnan korkeusvaihteluja. Varsinaista virtaussuuntaa alueen poh-javedellä ei ole, vaan virtausta säätelevät merenpinnan korkeus-vaihtelut. Tutkimusalueella ei sijaitse pohjavesiputkia. 
Ahdinaltaan ympäristössä on tehty maaperän pilaantuneisuustut-kimus vuonna 2018 (Ramboll Finland). Yhdessä kaavamuutosalu-eelle sijoittuneista tutkimuspisteistä havaittiin, että PAH-yhdisteitä esiintyi yli alemman ohjearvopitoisuuden. Metallien osalta ylittyi kynnysarvopitoisuus useassa tutkimuspisteessä. 
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Kaavaratkaisu 
Alueen maanpinnan tasoa korotetaan nykyisestä korkealta meri-vedenpinnan tasolta ja aaltoilulta suojautumisen vuoksi. Suunni-
teltu maanpinnan korkeustaso vaihtelee +3,9…+6,6 välillä. Alu-een molemmille puolille muodostuu tulvareitit maanpintaa pitkin Länsisatamankadulta mereen. 
Turvallisen rakentamiskorkeuden (+3,80) alapuolelle toteutettavat rakenteet tulee suunnitella ja toteuttaa vesitiiviinä rakenteena. 
Rakennuksen alin lattiataso on suunnitelmien mukaan +1,0 raken-nuksen kellarissa sijaitsevan autohallin osalta. Rakennuksen 1. kerroksen suunniteltu alustava lattiataso on +4,5. 
Koko alueella rakennus esitetään perustettavaksi tukipaaluilla kantavan pohjamaan varaan. Rakennuksen perustamistavat on arvioitu olemassa olevien pohjatutkimusten perusteella. Tarkem-mat perustamistavat määritetään jatkosuunnittelun yhteydessä täydentävien pohjatutkimuksien perusteella. 
Olevat kasuunirakenteet ja ponttisiilorakenteet on Helsingin kau-pungin laatimassa Ahdinaltaan pohjarakentamisen yleissuunnitel-massa esitetty osittain kunnostettavaksi ja osittain purettavaksi. 
Kasuunirakenteet on yleissuunnitelmassa esitetty jätettäväksi maahan/kunnostettavaksi ja teräsponttilieriöt purettavaksi yläosil-taan. Ponttisiilorakenteet sijaitsevat suunnitellun rakennuksen ete-läosan alla. Näiltä osin ponttisiilorakenteet tulee purkaa ennen ra-kennustöitä vähintään rakenteiden edellyttämään tasoon. Muilta osin kasuunien ja ponttisiilojen yläosissa olevat kantavat laattara-kenteet ja muut painumariskiä aiheuttavat rakenteet sekä maape-rässä olevat ontelot tulee tukea pysyvästi tai korvata sellaisin pe-rustusrakentein ja pohjavahvistuksin, että alueelle ei synny haital-lisia painumia ja painumaeroja. 
Kaava-alueeseen kuuluvan Ahdinrannan eteläreunaan on esitetty Ahdinaltaan rantojen yleissuunnitelmassa (Ramboll Finland 2021) noin 33 m pituista tukimuuria, joka osaltaan mahdollistaa raken-nuksen rannan puoleisen terassialueen toteuttamisen suunnitel-tuun korkeustasoon n. +4 ennen kuin kaupunki toteuttaa Ahdinal-taalle suunnitellut rantarakenteet ja täytöt. Tukimuuri voidaan alustavan tarkastelun perusteella toteuttaa täyttöjen alle jätettä-vän nykyisen Ahdinaltaan pohjoispään laiturin kansirakenteen päälle. Kaava-alueen luoteisreunan toteuttaminen tähän n. +4 ta-soon edellyttää tukimuurin lisäksi tilapäistä luiskausta kaava-alu-een rajalta mereen. 
Kaavassa on pilaantunutta maaperää koskeva kaavamääräys. 
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Ympäristöhäiriöt 
Lähtökohdat 
Alueelle kohdistuu ympäristömelua sekä katuliikenteestä että sa-tamatoiminnoista. Ympäristömelua on arvioitu erillisessä melusel-vityksessä (Meluselvitys 1617980.1, A-Insinöörit, 18.11.2020). Selvityksessä on pyritty varautumaan sellaisiin liikennemääriin, jotka katuliikenteen osalta kuvaisivat kokonaan rakentuneen Jät-käsaaren alueen katuverkon melutilannetta. Satamatoimintojen osalta valituilla lähtökohdilla on pyritty varmistamaan asemakaa-van yhteensovittaminen Länsisataman toiminnan ja kehittämis-mahdollisuuksien kanssa. 
Ilmanlaatua on arvioitu HSY:n tuottaman ilmanlaadun mittausai-neiston perusteella. Helsingin Eteläsatamasta ja Länsisatamasta tehtyjen mittausten perusteella voidaan arvioida, ettei satamaym-päristöön aiheudu satamatoiminnasta johtuen raja- tai ohjearvoja ylittäviä ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia. Alueen olosuhteet mahdollistavat päästöjen hyvän tuulettumisen, eikä myöskään ka-tuliikenteen arvioida aiheuttavan alueelle merkittäviä ilman epä-puhtauksien pitoisuuksia. 
Kaavaratkaisu 
Laaditun meluselvityksen perusteella pienitaajuinen laivamelu muodostuu rakennuksen julkisivujen ääneneristyksen mitoitta-vaksi tekijäksi hotellihuoneiden osalta. Kaavassa on annettu alus-tavan meluselvityksen suosituksen mukaiset äänitasoerovaati-mukset laivamelua vastaan. Vaatimuksilla varmistetaan, että ra-kennuksen korkeimpaan osaan sijoittuvissa majoitushuoneissa, jotka ovat satamatoimintojen melulle eniten alttiina, saavutetaan pienitaajuista laivamelua vastaan hyvät yöpymisolosuhteet. Hy-väntoivonpuiston suuntaan avautuvien julkisivujen osalta ei majoi-tushuoneillekaan ole tarvetta antaa kaavassa vaatimusta. Liike- ja toimistohuoneiden osalta ei selvityksen mukaan ole ympäristöme-lusta johtuvaa tarvetta kaavavaatimuksille, mutta jatkossa on hyvä tarkemman tilasuunnittelun ja tiloilta tavoiteltavan ääniympäristön perusteella arvioida tiloille parhaiten soveltuvia suunnitteluratkai-suja. 
Kaavamuutokseen liittyen arvioitiin erillisessä selvityksessä (Tä-rinä- ja runkomeluselvitys 1617980.2, A-Insinöörit, 18.11.2020) myös alueelle kohdistuvaa värähtelyä. Sen tuloksena todettiin, ettei runkomelua tai tärinää ole tarvetta ottaa huomioon kohteen jatkosuunnittelussa. 
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Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka 
Lähtökohdat 
Pelastusturvallisuus on erityiskysymys suurien kokoontumistilojen ja korkeiden rakennusten osalta. 
Kaavaratkaisu 
Hankkeen suunnitelmat on käyty alustavasti läpi rakennusvalvon-nan ja pelastuslaitoksen kanssa ja asemakaavaratkaisua on kehi-tetty saadun palautteen perusteella. Tarkemmat selvitykset pelas-tusjärjestelyistä laaditaan rakennussuunnitteluvaiheessa. 

Nimistö 
Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 5.6.2013 esittää alueelle mm. seuraavia uusia nimiä: Ahdinallas–Ahtibassängen, Ahdin-ranta–Ahtistranden. 

Vaikutukset 
Yhteenveto laadituista selvityksistä 
Helsingin kaupunki on laatinut suunnitelmia ja selvityksiä alueelle mm. maaperän pilaantuneisuudesta, sedimenttien pilaantuneisuu-desta sekä esi- ja pohjarakentamisesta. WasaGroup on teettänyt kohteeseen liittyen selvityksiä rakennettavuuden, meluntorjunnan, tuulisuuden, varjostavuuden sekä liikenteen vaikutusarviointeihin liittyen. 
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-sia yleisten alueiden toteuttamisesta noin 0,4 milj. euroa (Alv 0 %). 
Korttelialueelle sijoittuvan tukirakenteen toteuttamistavasta ja kus-tannusvaikutuksista sovitaan rakentamisvaiheen suunnittelun yh-teydessä. Lisäksi tulee varautua tulevalla korttelialueella sijaitse-vien vanhojen ponttisiilojen osittaisesta purusta aiheutuviin kus-tannuksiin. 
Asemakaavamuutosalueen ulkopuolelle Ahdinaltaan reunoille on suunniteltu mittavia rakentamistoimenpiteitä, joiden kustannukset toteutuvat ympäröivien asemakaavojen toteuttamisen yhteydessä. Näiden toimenpiteiden kustannuksiksi on alustavasti arvioitu noin 36 milj. euroa, joista noin 12 milj. euroa kohdistuu jo vahvistu-neelle Valtamerilaiturin asemakaava-alueelle. 
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaavoitettavan raken-nusoikeuden arvo on karkeasti arvioiden 9 - 10 milj. euroa.  
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Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun  ympäristöön 
Kaavaratkaisun toteuttaminen edesauttaa Jätkäsaaren tiiviin kau-punkirakenteen valmistumista Helsingin ydinkeskustan välittö-mässä läheisyydessä. Suljettu satama-alue meren äärellä muut-tuu kaikille yhteiseksi julkiseksi kaupunkitilaksi, jossa yhdistyvät kaupunkiasuminen, monipuoliset palvelut ja merellinen Helsinki. Joukkoliikenteellä helposti saavutettavissa olevalla tapahtuma-areenalla ja siihen liittyvillä vapaa-ajan palveluilla on seudullinen merkitystä tapahtumapalvelujen monipuolistamisessa. 
Eri suunnitteluvaiheessa Jätkäsaaren alueesta on laadittu useita pienoismalleja ja havainnekuvia. Näiden sekä kaavoituksen yh-teydessä laaditun viitesuunnitelman perusteella on arvioitu muo-dostuvaa kaupunkirakennetta sekä kaupunkirakenteen suhdetta olemassa olevaan ympäristöön. 
Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
Alueella ei ole luonnontilaista ympäristöä, joten Ahdinrannan istu-tukset sekä Kirjon viherkatot tulevat lisäämään kasvullisen pinnan määrää alueella. 
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
Asemakaavan mukainen ratkaisu edellyttää pieniä muutoksia suunniteltuihin liikennejärjestelyihin. Muutoksia tuovat ranta-alu-een jalankulun ja pyöräliikenteen järjestelyt sekä tontilla sijaitseva jalkakäytävä rakennuksen kaakkoiskulmassa. 
Asemakaavan vaikutukset Länsisatamankadun ajoneuvoliiken-teen määrään ovat vähäisiä. 
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön 
Kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta rakennusperintöön tai perinne-maisemaan. Hanke sijaitsee Suomenlinnan Unescon maailman-perintökohteen suoja alueen ulkopuolella. 
Kaavaratkaisun massoittelussa on huomioitu sataman ja liikunta-puiston mittakaavaltaan suuremmat tila- ja rakennuskokonaisuu-det sekä Hyväntoivonpuiston päätteeksi muodostuva pienempi-muotoinen oleskeluun houkutteleva mittakaava. Jätkäsaaren lii-kuntapuiston laidalla olevat 15-kerroksiset asuintalot muodostavat korkeamman rakentamisen sarjan, jonka on tarkoitus kiertyä sa-tama-altaan ympärille. Jätkäsaaren Kirjo on suunniteltu tämän sarjan luontevaksi osaksi Länsisatamankadun asuinrakennusten ja Valtamerilaiturin pysäköintilaitoksen väliin. 
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Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 
Vapaa-ajan- ja tapahtumatilojen sekä hotellitoimintojen sijoittumi-nen keskeisesti kaupunkirakenteeseen on liikenteen ilmastopääs-töjen muodostumisen kannalta positiivinen asia. Sijainnin kautta määrittyvästä hyvästä kestävien liikennemuotojen saavutettavuu-desta johtuen, on hankkeen aiheuttamat liikenneperusteiset il-mastopäästöt pienempiä kuin vaihtoehtoisissa huonomman saa-vutettavuuden sijainneissa. Laajemman alueellisen vaikutuksen lisäksi asemakaavan toteutuminen parantaa myös paikallista pal-velutarjontaa, jolla voidaan nähdä olevan paikallista liikennesuori-tetta osaltaan vähentävä vaikutus. 
Hankkeen kokoluokasta johtuen hankkeella on kaupunginosata-soisia liikennevaikutuksia. Kestävän kaupunkirakenteen kannalta, on hankkeessa olennaista suunnitella liikenneratkaisuja, etenkin pysäköintiä ja kestävien liikennemuotojen ratkaisuja siten, että hanke toteutuessaan noudattaa Helsingin linjaamaa liikennemuo-tojen priorisointia.  
Monikäyttöisen hallimaisen liike- ja vapaa-ajantilojen käyttö kulut-taa rakennuksen suuren tilavuuden vuoksi paljon lämmitysener-giaa. Jatkosuunnittelussa on aiheellista tehdä kehitystyötä mah-dollisimman hyvän energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Hank-keeseen integroidut tavoitteet uusiutuvan energian hyödyntämi-sestä ovat erittäin merkityksellisiä koko hankkeen elinkaaren il-mastopäästöjen muodostumisen osalta. Uusiutuva paikallinen lämmön tuotanto, maalämpö tai muu lämpöpumpputekniikkaan perustuva lämmöntuotanto yhdistettynä mittavaan uusiutuvaan sähköntuotantoon aurinkopaneeleilla ja tavoitteelliseen rakennus-ten energiatehokkuuteen, on hyvä lähtökohta hankkeen vähähiili-sen energiajärjestelmän suunnittelulle. Rakentamisen volyymistä ja heikoista perustamisolosuhteista johtuen muodostuvat hank-keen asemakaava-alueen esirakentamisen ilmastopäästöt varsin mittaviksi. Esirakentamisen ilmastovaikutukset riippuvat alueelli-sen massahallinnan onnistumisesta sekä jatkosuunnittelussa määritettävästä tarvittavasta esirakentamisen teknisestä ratkai-susta. Rakentamisvaiheen hiilijalanjälkeä lisää voimakkaasti tar-vittava paalutus. Rakentamisen hiilijalanjälkeä on mahdollista pie-nentää käyttämällä puuperäisiä rakenteita, sertifioitua vähähiilistä betonia sekä mahdollisia kiertotalousperäisiä rakennustuotteita.  
Asemakaavan mahdollisimman pienen elinkaaren aikaisten ilmas-topäästöjen näkökulmasta on jatkosuunnittelussa olennaista pa-nostaa erityisesti seuraaviin osa-alueisiin:  
1. Liikenteen prioriteetit tunnistavaan liikkumiseen ohjaaminen hankealueen käytön generoiman liikenteen osalta 2. Käytön aikaisen korkean energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian tuotannon suunnittelu osana hanketta 
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3. Rakentamisen aikaisten ilmastopäästöjen minimointi suunnit-teluratkaisuilla, puurakentamisella sekä vähäpäästöisen beto-nin käyttämisellä. 
Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri  väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin 
Jätkäsaareen rakennettava kaupunginosa liittää vanhat teollisuus- ja satamakäytössä olleet ranta-alueet osaksi kantakaupunkia. Hankkeen myötä rantakaupungin asumisen, työpaikkojen, tapah-tumapalveluiden tarjonta monipuolistuu. Myös matkailijat hyötyvät lisääntyvästä alueen majoitustarjonnasta ja liikuntapalveluista.  
Turvallisuusasiat joudutaan suurissa yleisötapahtumissa otta-maan entistä painavammin huomioon. Tapahtumakävijöiden kas-vanut turvallisuushakuisuus lisää turvallisuusjärjestelyjen tarvetta tapahtumissa. Myös alueen asukkaiden turvallisuuden kokemi-seen tulee kiinnittää huomiota. Lähiympäristö voidaan kokea tur-vattomaksi esimerkiksi, jos läheisyyteen kerääntyy suuria ihmis-massoja. Suunnittelussa turvallisuuden tunteeseen voidaan vai-kuttaa mm. liikkumisen turvallisuudella, esteettömyydellä ja valais-tuksella. Kaupalliset vapaa-ajan palvelut täydentävät alueen pal-velutarjontaa kaupungissa. Tilojen luonne on myös sellainen, että niillä ei ole nähtävissä merkittävää kielteistä vaikutusta alueen muiden palveluiden kysynnälle, vaan ne täydentävät tarjontaa. Vaikutukset vapaa-ajanviettomahdollisuuksien lisääntymiseen ovat positiiviset.  
Asemakaava-alueella ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen vai-kuttavia seikkoja ovat katuliikenteen ja Länsiterminaalin/Länsisa-taman laivaliikenteen aiheuttama melu ja ilman epäpuhtaudet. Rakentamisen vaiheittaisuudesta aiheutuvat haitat tulee huomi-oida. Rakennusaikaisia haittoja ovat muun muassa työmaaliiken-teen melu, pöly ja turvallisuuskysymykset. Valmistuessaan alueen melutasoon vaikuttavat alueella järjestettäviin tapahtumiin liikku-vat ja oleskelevat ihmismassat. Lähialueen asuinviihtyvyyteen ja asukkaiden arkeen vaikuttavat kielteisesti autoliikenne, tapahtu-mien tuomat ihmismassat sekä niistä aiheutuva melu. Satama ai-heuttaa jo nykyisellään paljon liikennettä alueella.  
Maaperän pilaantuneisuuden selvittämistä ja kunnostamista kos-kevalla määräyksellä varmistetaan, ettei maaperän haitta-aineista aiheudu terveyshaittaa alueen tuleville käyttäjille. Meluntorjuntaa koskevilla kaavamääräyksillä luodaan lisäksi edellytykset melun kannalta terveellisen ja viihtyisän ympäristön toteuttamiselle.  
Kaavaratkaisussa on huomioitu jalankulun turvallisuus ranta-alu-eella. Ranta-alueelle on ramppi mahdollistamaan esteetön kulku tulevaisuudessa rakennettavalle rannalle. Jalankulkijoiden on mahdollista saapua rantaan Länsisatamankadulta rakennuksen 



   21 (26)  

  

molemmilta puolilta. Asemakaava luo edellytykset ihmisten ter-veys- ja turvallisuusvaikutusten huomioimiselle jatkosuunnitte-lussa ja toteutuksessa siten, että niille asetettavat vaatimukset täyttyvät.  
Alueen identiteetin ja imagon kannalta asemakaavan mahdollista-mat toiminnot vahvistavat Jätkäsaaren imagoa merellisenä kanta-kaupungin alueena, jossa on erilaisia julkisia ja yksityisiä palveluja sekä tapahtumia, jotka houkuttelevat kävijöitä myös alueen ulko-puolelta. 
Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset 
Arvio kaavaratkaisun tuottamista pysyvistä yritysten sijoittumis-mahdollisuuksista on erittäin hyvä. Lisäksi erilaiset laajemmalla alueella toimivat palveluntarjoajat saavat säännöllistä tai satun-naista liikevaihtoa yhteistyöstä kaava-alueen yritysten kanssa. Asemakaava-alueen ympäristön yritysilmapiiriin hanke vaikuttaa myönteisesti luoden toimintaedellytyksiä myös naapuruston kivi-jalkaliiketilojen yrityksille houkuttelemalla alueelle asiakkaita.  
Hankkeiden piirteet huomioiden yritysten työpaikkamäärää ei ole relevanttia tässä vaiheessa selvittää.  
Huoneistohotelli-, ravintola- ja toimitilarakennuksessa yrityksiä voi olla 1–20 kpl. Rakennuksen monipuolisen ja toiminnoiltaan ker-roksittain eriytyneen toimintojen vuoksi yrityksiä on suorassa vuokrasuhteessa noin 3–25 kpl. Hotelli- ja toimistokäytön epäsuo-rat yritysvaikutukset ovat noin 5–30 kpl.  
Yritysvaikutuksista tunnistetaan väliaikaisia rakennusaikaisia hait-toja lähinnä työmaaliikenteen ja melun muodossa, mutta myös lounasravintoloihin kohdistuvan kysynnän muodossa. Pysyvinä vaikutuksina alueen yritysilmastoon hanke tuo merkittäviä etuja. Asemakaava-alue sijaitsee siten, että alueella toimiville yrityksille sijainnista ei ole haittaa.  
Asukkaiden näkökulmasta huoneistohotelli- ravintolapalvelut ja liiketilat monipuolistavat alueen tarjontaa. Muiden yrittäjien näkö-kulmasta alueelle syntyy lisää toimintamahdollisuuksia. Matkaili-joille puolestaan syntyy lisää vaihtoehtoja alueen majoitustarjon-taan.  
Jätkäsaaren alueen päivittäistavarakauppojen sijainti on suunni-teltu asukkaiden päivittäisten työssäkäyntikulkureittien varrelle rai-tiovaunupysäkkien välittömään läheisyyteen kivijalkaliiketiloihin sekä tulevaan keskuskortteliin. Tämä kortteli ei sijaitse siten, että siihen olisi tarkoituksenmukaista sijoittaa päivittäistavarakauppaa.  
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Riskinä hankkeen yrityksille on tunnistettu alueen rakentamisen eriaikaisuudesta johtuvat mahdolliset esteet rakennuksen ja aluei-den käyttöönotolle. Kaavoitustyön yhteydessä on pidetty huolta, että Jätkäsaaren Kirjon rakennushanke voidaan ottaa käyttöön riippumatta kaupungin rantarakenteiden tai aallonvaimennusra-kenteiden rakennusvaiheesta. 
Muut merkittävät vaikutukset 
Asemakaavan muutoksella ei ole muita merkittäviä vaikutuksia. 

Toteutus 
Kaava-alueen kuuluminen toteuttamisprojektiin 

Kaava-alue kuuluu kaupunginkanslian Länsisataman toteuttamis-projektin alueelle. 
Vaiheittain toteuttaminen ja kynnystoimet 

Asemakaavoituksen yhteydessä on huolehdittu, että alueen ranta-rakenteet ja rakennushankkeet ovat toteutettavissa toisistaan riip-pumatta. 
Ranta-alueiden käyttöturvallisuuden edellytyksenä on, että aallo-kon voimaa vaimentavat rakenteet on riittävässä määrin toteu-tettu.  

Toteuttamispolut, vaihtoehdot 
Tavoitteena on aloittaa rakentaminen välittömästi asemakaavan vahvistuttua. 

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen 
Kaupunki saattaa kaava-alueen rakentamiskelpoiseksi.  

Rakentamisaikataulu 
Rakentamisen aloittamisen on arvioitu olevan mahdollista alueella noin vuonna 2022. 

Viitesuunnitelma 
Alueelle on laadittu toteuttamista ohjaava viitesuunnitelma, joka on kaavaselostuksen liitteenä. 
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Suunnittelun lähtökohdat 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu seuraavia: 
- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-selle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja moni-puoliselle asuntotuotannolle  - luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen  - edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hy-vää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta  - sijoitetaan merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoi-mintojen alueet siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa - sijoitetaan uusi rakentaminen tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai varmistetaan tulvariskien hallinta muutoin - ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta ai-heutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. 
Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin koh-dassa vaikutukset. 
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden kanssa. 

Maakuntakaava 
Maakuntavaltuuston 25.8.2020 hyväksymässä Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuudessa suunnittelualue sijaitsee taajamatoiminto-jen kehittämisvyöhykkeen ja pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeen rajalla. 
Maakuntavaltuuston 12.6.2018 hyväksymässä Uudenmaan 2. vai-hemaakuntakaavassa suunnittelualue on valtakunnallisen keskuk-sen keskustatoimintojen aluetta sekä tiivistettävää aluetta. 

Yleiskaava 
Alueella on voimassa Jätkäsaaren osayleiskaava (tullut voimaan 18.8.2006). Kaavaratkaisu on voimassa olevan Jätkäsaaren osayleiskaavan periaatteiden mukainen. 
Osayleiskaavassa osa suunnittelualuetta on kerrostalovaltaista AK-aluetta, jolle saadaan rakentaa pääosin asuintaloja. Asema-kaavassa asuinrakennusten alimpiin kerroksiin saa osoittaa pal-veluja, toimitiloja ja liiketiloja. Aluetta kehitetään lisäksi palvelujen, 
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virkistyksen ja asuinympäristöön soveltuvien toimitilojen ja alu-eelle tarpeellisten yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyt-töön. 
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 12704 (tullut voimaan 19.8.2021) mukaan alue on keskustan maanalaisen kehittämisen kohdealuetta. Maanalaisessa yleiskaavassa ei ole tilavarauksia asemakaavan alueella. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalai-sen yleiskaavan mukainen. 

Asemakaavat 
Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1979, 2017 ja 2019. Osalla aluetta on voimassa asemakaava nro 8043 (vahvis-tettu 12.12.1979). Kaavan mukaan alue on merkitty satama-alu-eeksi ja vesialueeksi. Osalla aluetta on voimassa asemakaava nro 12351 (tullut voimaan 13.3.2017). Kaavan mukaan alue on merkitty katualueeksi. 

Rakennusjärjestys 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 

Muut suunnitelmat ja päätökset 
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 26.2.2018 varata ja 23.3.2020 jatkaa alueen varaamista Jätkäsaaresta Wasagroup Oy:lle liikunta ja toimitilahankkeen suunnittelua varten. 

Pohjakartta 
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-kartan. 

Maanomistus 
Helsingin kaupunki omistaa alueet. 

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

Suunnittelu- ja käsittelyvaiheet 
Vireilletulo 

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2019. 



   25 (26)  

  

Viranomaisyhteistyö 
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-omaistahojen kanssa: 
- Helsingin Satama - kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala - Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) - Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto - Traficom 

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 Ruoholahden sanomissa.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli nähtävillä 3.6.–24.6.2019 seuraavissa paikoissa: 
- Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1 - Jätkäsaaren kirjastossa, Huutokonttorissa.  - verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. 
Asukastilaisuus pidettiin 18.6.2019 Huutokonttorissa. 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 
Viranomaisten kannanotot kohdistuivat osallistumis- ja arviointi-suunnitelmasta rajatun asemakaava-alueen ulkopuolelle. 
Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat osin osallistumis- ja arvi-ointisuunnitelmasta nyt rajatun asemakaava-alueen ulkopuolelle. Asemakaava-aluetta koskevat kannanotot kohdistuivat rakentami-sen laatuun ja maisemallisiin vaikutuksiin. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että hankkeen suunnittelun edetessä on tarkasteltu maisemallisia vaikutuksia ja rakennuksen suhdetta ympäröivään rakentamiseen. Asemakaa-vassa on määritelty rakennuksen eri osien ylimmät rakentamiskor-keudet sekä annettu määräys rakennusmateriaaleista. 
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Yhteenveto mielipiteistä 
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-aineistosta kohdistuivat pysäköintiin, pyöräpysäköintiin, massoit-teluun, julkisivujen ja toteutuksen laatuun, uimarannan toteutuk-seen, tuulisuuteen, rakennusten varjostavuuteen.  
Kirjallisia mielipiteitä saapui 4 kpl. 
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot 
Asemakaava-alueen koon sekä hankkeen laajuuden vuoksi peri-aatteellisissa vaihtoehdoissa ei ollut alueellisesti merkittäviä vari-aatioita. Asemakaavan pohjaksi valittiin kaupunkikuvallisesti tälle paikalle sopivin vaihtoehto. 

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mukana olleet, nykyisen kaava-alueen ulkopuolelle jäävät alueet on erotettu omiksi ase-makaavahankkeikseen. Valtamerilaiturin asemakaava nro 12655 on tullut voimaan 2.11.2021. Ahdinaltaan vesialueiden osalta ta-voitteena on, että valmisteilla oleva asemakaava tulisi voimaan vuoteen 2024 mennessä. 

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen  nähtävilläolon jälkeen. 
Esitelty lautakunnalle Helsingissä, 26.4.2022 Marja Piimies asemakaavapäällikkö  
































































































































































































































































































































































