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Kaupunginmuseon lausunto Länsisataman Jätkäsaaren Ahdinal-
taan asemakaavan muutosehdotuksesta

HEL 2019-005705 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön asemakaavoituspalvelu on pyytänyt 
kaupunginmuseolta lausuntoa Ahdinaltaan asemakaavan muutosehdo-
tuksesta. Kaupunginmuseo arvioi hanketta kulttuuriympäristön vaalimi-
sen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Asemakaavan muutos koskee satama-, katu- ja vesialueita, jotka Tyy-
nenmerenkadun ja Melkinlaiturin välisellä alueella. Kaavaratkaisu mah-
dollistaa tapahtuma-areenan, hotellin, liikuntatilojen ja kelluvan kylpylän 
sekä yleisen uimarannan ja näihin liittyvien tukitoimintojen rakentami-
sen. Melkinlaiturin varteen on sijoitettu uusi vesibussilaituri. Lisäksi alu-
eella sijaitsee yleinen pysäköintilaitos.

Alueella on käytöstä poistunut satama-allas, tilapäisiä satamaliikenteen 
järjestelyjä sekä raitiotien tilapäinen kääntölenkki. Asemakaava-alueen 
halki kulkeva Atlantinkatu ja Atlantinsilta ovat rakenteilla. Aluetta ympä-
röivät muut katualueet on rakennettu jotakuinkin lopulliseen sijaintiin 
raitiotietä lukuun ottamatta. Asemakaavan pysäköintilaitos on rakennet-
tu poikkeamispäätöksellä ja on harjakorkeudessaan. 

Esillä olevan asemakaavan liikerakennusten (KL-1) korttelialueelle saa 
sijoittaa palvelutiloja kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa varten 
sekä julkisia palveluja, myymälä-, kahvila-, ravintola-, opetus-, kokoon-
tumis- ja majoitustiloja. Korttelialueella on erikseen osoitettu tontit mai-
lapelitornille merkinnällä p-1. Tapahtuma-areenan saa sijoittaa raken-
nusalalle joka on merkitty merkinnällä p-2. Tällä rakennusalalla sijait-
see myös hotelli- ja toimistotorni. Korttelialueen rakennusten korkeudet 
on määritelty korkoina meren pinnasta. Mailapelitorni yltää 64,5 m kor-
keuteen meren pinnasta ja hotelli- toimistotorni 117,5 m korkeuteen. 
Näiden väliin jää matalampi monitoimiareena 32 m korkeudella meren 
pinnasta. Korot perustuvat viitesuunnitelmiin.

Ahdinaltaan asemakaava-alueen julkiset ulkotilat muodostuvat allasta 
kiertävästä rantapromenadista, uimarannasta sekä Valtamerilaiturin 
eteläisessä päätteessä sijaitsevasta aukiosta. Valtamerilaituri päättyy 
etelässä aukioon, jolle saa sijoittaa liikuntatoimintoja, kuten voimahar-
joittelulaitteita. Olennainen osa aukiota ovat istutukset, joihin kuuluu 
myös suurikokoisia puita. Uimaranta-alue (VV): Alueelle tulee rakentaa 
yleinen uimaranta. Uimaranta toimii voimakasta aallokkoa vaimentava-
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na rakenteena. Uimarannan alueelle sijoittuu kelluvan kylpylän huolto-
rakennus merkinnällä hr-w. Venesatama (LV): Alueelle tulee sijoittaa 
laituri vesibussiliikennettä varten. Laituri tulee rakentaa siten, että se 
toimii voimakasta aallokkoa vaimentavana rakenteena. Autopaikkojen 
korttelialue (LPA-1) Alueelle saa rakentaa 750-paikkaisen pysäköintilai-
toksen yleiseen käyttöön. Vesialue (W) Vesialue, joka tulee pitää avoi-
mena. Vesialue (W-1) Vesialue, jolla moottorikäyttöisellä aluksella liik-
kuminen on kielletty välttämättömiä huolto- ja pelastustoimia lukuun ot-
tamatta. Vesialueelta varataan osa kelluvalle kylpylälle. 

Kaupunginmuseon lausunto:

Entinen Jätkäsaaren satama-alue on muuntunut pääosin uudeksi me-
relliseksi asuinkerrostaloalueeksi matkustajasatamatoiminnot säilyt-
täen. Nyt esillä olevassa kaavamuutoksessa alueen eteläosa muuttuu 
tehokkaasti rakennetuksi alueeksi, jossa etenkin hotelli- ja toimistotorni 
tulee olemaan uusi kauko- ja lähimaisemaa merkittävällä tavalla muut-
tava elementti. Kaavaselostuksessa siitä todetaan mm. seuraavasti: 
Kaupunkikuvassa korkein rakennusosa sijoittuu Jätkäsaaren eteläisim-
pään kärkeen muodostaen päätepisteen alueelle. Tornin sijainti maa-
merkkinä Tyynenmerenkadun päässä aivan Sataman terminaalin 2:n 
vieressä tekee kaupunkikuvasta helposti hahmotettavan ja selkeän. 
Jätkäsaaren liikuntapuiston laidalla olevat 15-kerroksiset asuintalot 
muodostavat korkeamman rakentamisen sarjan, jonka on tarkoitus 
kiertyä Ahdinaltaan ympärille. Tämän sarjan luontevaksi päätteeksi on 
suunniteltu Royal-areena ja sen tornit. Selostuksessa lisäksi todetaan, 
ettei kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta rakennusperintöön tai perinne-
maisemaan, ja että hanke sijaitsee Suomenlinnan Unescon maailman-
perintökohteen suoja-alueen ulkopuolella. 

Kaupunginmuseo toteaa, että kyseessä on merkittävä kaupunkikuvalli-
nen ja kaupunkirakenteellinen muutos Helsinginniemen lounaisella ran-
ta-alueella, jonka vaikutus on erityisen suuri mereltä päin tarkasteltaes-
sa. ”Helsingin siluetissa merkittävin yhtenäinen kokonaisuus on kanta-
kaupungin niemi ja Suomenlinnan saaret. Lähestyttäessä mereltä päin 
suoraan etelästä ja lounaasta kantakaupungin siluetti ja siitä nousevat 
korkeimmat rakennukset tulevat selvästi esiin; siluetti hahmottuu mata-
lana ja yhtenäisenä, ja siitä nousevat vertikaalit elementit korostuvat.” 
(Korkea rakentaminen Helsingissä. Helsingin kaupunkisuunnitteluviras-
ton asemakaavaosaston selvityksiä 2011:4) Esitetyn mukainen, poik-
keuksellisen korkea rakentaminen kantakaupunkiin välittömästi liittyväl-
lä alueella, missä sen maisemalliset vaikutukset ovat laajalle ulottuvia, 
ei ole sellaista hallittua muutosta, johon kaupunginmuseon näkemyk-
sen mukaan tulisi kaupunkisuunnittelussa pyrkiä.
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