VÄLKOMMEN TILL BUSHOLMEN!
Busholmen är en av de största byggplatserna i Helsingfors. Det byggs hem för
18 000 invånare och arbetsplatser för fler än 6 000 människor längs ett
strandområde på hundra hektar.

Det byggs nära ditt hem
Busholmen byggs gradvis ut så att ön blir en del av stadskärnan. Området blir färdigt
före 2030.
Information om byggandet
Du hittar information om byggandets tidsscheman, läget för planläggningen och
planerna för området
-

-

På webbplatsen Uuttahelsinkia.fi > Sv > Västra hamnen
På Busholmens infocenter och bibliotek (Stillahavsgatan 1), där det finns en
utställning med anknytning till byggandet, kartor och miniatyrmodeller, och där
personalen svarar på frågor.
På Busholmens Facebook-sida: facebook.com/jatkasaari (på finska).
I tidningen Ruoholahden Sanomat som utkommer en gång i månaden och delas ut
gratis till hemmen.
Under tillfällen för allmänheten.
På stadens karttjänst kartta.hel.fi där de aktuella planerna för planläggning,
byggande och trafik finns för påseende.

På arbetsplatstavlorna vid byggplatserna och av områdets byggherrar får du
information om pågående arbetsplatser och om de aktörer som ansvarar för dem.
Bygglogistiken minskar störningar
Byggandet planeras och styrs under hela byggtiden. Med hjälp av bygglogistiken
hålls störningarna från till exempel trafik, tomt- och gatubyggen, lagring och
parkering så minimala som möjligt under byggtiden.
Frågor och mer information:
Rakentamislogistiikkaoperaattori Sito Rakennuttajat Oy
Jussi Pesonen, projektchef
logistiikka.jatkasaari@sito.fi
tfn 040 672 3203
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Byggnadskontoret
Pekka Mukkala, projektchef
pekka.mukkala@hel.fi
tfn 09 310 38515
Byggplatstrafik och transporter
Busholmen egna fyllnader till sjöss är huvudsakligen färdiga. Mindre mängder
sprängsten transporteras dock fortfarande emedan delar av strandområdena
används för mellanlagring av sprängsten.
Mellanlagringen är nödvändig på grund av den långa byggtiden för området.
Sprängstenen används dels till fyllnader till sjöss vid Ärtholmen, dels på stadens
andra byggplatser.
Tillfällig användning
De områden som inte ännu bebyggs hyrs ut av staden för tillfällig användning. Bland
annat Rudus betongfabrik, vinteruppläggningen av båtar, parkeringarna för
byggplatserna och byggplatskantinen är tillfälliga aktiviteter på Busholmen.
Parkering
Parkeringen för invånarna i området kring Busholmsklippan och Sandholmen läggs
kvartersvis under gårdsdäck och i berganläggningen Rokkiparkki.
Parkeringen för invånarna och arbetsplatserna i området kring Utterhällen byggs
kvartersvis. Invånarna i vissa fastighetsbolag parkerar på de platser längs gatorna
som fastställts i detaljplanen.
I området kring Utterkajen och Atlantbågen byggs det två parkeringshus ovan jord.
Det byggs parkeringshallar också under gårdsdäcken.
Parkeringsplatser för ärenden reserveras längs gatorna och i närheten av
affärslokaler. Dessa platser är avsedda för kortvarig parkering.
Rokkiparkki




Parkeringsanläggning med plats för 900 bilar
Skyddsrum för 9 000 personer
Depå för Staras västra enhet för stadsteknik.

Man kör ner i Rokkiparkki från Medelhavsgatan, under den blivande
Godahoppsparken.
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Tjänster nu och i framtiden
Busholmen kommer i framtiden att ha mångsidiga kommunala och privata tjänster.
Du hittar stadens nuvarande tjänster på servicekartan: servicekarta.hel.fi.
Hälsostation
De närmaste hälsovårdstjänsterna för invånarna på Busholmen finns för närvarande
på Femkantens hälsostation. I Helsingfors kan man även registrera sig som klient på
en annan hälsostation än den närmaste. Då binder man sig till den nya stationen för
minst ett år.
Hälsotjänsternas placering i framtiden är ännu öppen på grund av omorganiseringen
av stadens social- och hälsotjänster.
www.hel.fi/www/helsinki/sv > Social- och hälsovårdstjänster
Dagvård
Sammanlagt sex daghem har planerats på Busholmen. Hittills har man byggt två.
Det slutliga antalet daghem och deras tidsscheman fastställs utifrån
befolkningsprognoser.
Busholmens daghem
Daghemmet Saukko
Utterhällsstranden 4
-

färdigt
42 platser
tillgängligt

Daghemmet Jaala
Suezgatan 7
-

färdigt
63 platser

Daghemmet Pärlan
Medelhavsgatan 12
-

färdigt
77 platser

Daghemmet Jätkäsaari / Busholmen
Riogatan 8
-

färdigt 8/2017
130 platser

hel.fi/www/helsinki/sv > Dagvård och utbildning
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Skolor
Busholmens grundskola blir klar i augusti 2019. Det byggs också två kvartersgårdar i
området. Den första byggs nära Bunkern och blir klar 2017. I huset verkar såväl ett
daghem som grundskolans första och andra klass tills skolan blir färdig.
En annan kvartersgård planeras i området kring Melkökajen. Även i den andra
gården placeras ett daghem och grundskolans två första årskurser.
För närvarande finns de närmaste skolorna, grundskolans lågstadium och en
internationell skola, i Gräsviken.
hel.fi/www/helsinki/sv > Dagvård och utbildning
Fritid, motion och idrott
Byggandet av Busholmens idrottspark inleds 2018. Idrottsparken utvidgas stegvis
med bollplaner samt grön- och rekreationsområden.
I Bunkern vid idrottsparken byggs en simhall och idrottslokaler som även används av
skolorna i närområdet. Idrottslokalerna beräknas vara färdiga 2019, när Jätkäsaaren
peruskoulu har byggts. Simhallen beräknas bli färdig 2020.
Med undantag för hamnområdet har stränderna på Busholmen reserverats för
stadsborna. Utterhällen har en småbåtshamn. Man planerar också att bygga en
segelbåtshamn och platser för motorbåtar i området.
Kommersiella tjänster
Servicen på Busholmen ökar efterhand som området byggs ut. Kommersiella
tjänster placeras på bottenplanet i bostadshusen längs huvudgatorna, i
centrumkvarteret och nära hamnen.
Just nu finns det en dagligvaruaffär på Busholmen, en K-market på Medelhavsgatan.
Posttjänster finns tillgängliga dygnet runt i 24-h-kiosken hos Verkkokauppa.com. Det
finns också restauranger och andra privata tjänster i området. Även Gräsvikens
köpcentrum ligger nära.
Avfallshantering
På Busholmens hanteras invånarnas sopor via sopsugsystemet Rööri.
Uppsugningen av sopor minskar servicetrafiken och förbättrar därmed säkerheten
och trivseln i omgivningen. Systemet är såväl lätt att använda som tryggt och nästan
ljudlöst.
Avfall som sorteras i Rööri är




blandavfall
bioavfall
papper
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kartong.

I kvarterens gemensamma uppsamlingsrum insamlas




glas
metall
stora kartonger.

Mer information på roori.fi > På svenska.
Busholmens infocenter och bibliotek
På Busholmens infocenter och bibliotek hittar du information om planerna för och
byggandet i området i form av miniatyrmodeller, kartor och en utställning som
berättar om byggandet. Även personalen svarar gärna på frågor.
Bibliotekets samlingar framhäver material för barn, men även vuxna har ett eget
sortiment. Staden ordnar egna tillfällen för allmänheten och olika evenemang i
lokalerna.
Följ med vad som händer på biblioteket
facebook.com/jatkasaarenkirjasto.
Stillahavsgatan 1

Trafikförbindelser
Busholmen ligger vid goda trafikförbindelser och på gångavstånd från stadskärnan.
På många platser är gatunätet på Busholmen ännu halvfärdigt och tidvis kan
förbindelserna ändras. Vid betydande trafikarrangemang skickas meddelanden hem
till invånarna.
Du kan bekanta dig med trafikplanerna för området i stadens karttjänst kartta.hel.fi/ >
På svenska.
Kollektiv-, gång- och cykeltrafik
Spårvägslinjerna 8, 9 och 6T trafikerar till Busholmen. Också en hållplats för
spårvägslinje 6 samt Gräsvikens metrostation ligger på gångavstånd. År 2017 börjar
också spårvagn 7 trafikera till Busholmen. I början av 2020-talet ska ett spårvägsnät
i ögleform ringa in området.
Längs gång- och cykelvägen Banan når både cyklister och fotgängare centrum och
Tölö snabbt.
Tidtabeller samt kartor med rutter och hållplatser för kollektivtrafiken finns i
Reseplaneraren, reittiopas.fi/sv/.
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Passagerarhamnen
Busholmen har haft en hamn alltsedan början av 1900-talet.
Lasthamnsverksamheten flyttade till Nordsjö 2008, men passagerarhamnen
fortsätter vid det blivande bostadsområdet.
Västra hamnen är Finlands livligaste passagerarhamn med trafik främst till Tallinn
och S:t Petersburg. Sommartid kommer också kryssningsfartyg från olika delar av
världen till Busholmen. År 2019 flyttar kryssningsbåtarna till Ärtholmen.
I hamnen blev den nya passagerarterminalen för snabb trafik färdig i slutet av
februari 2017.
Tidtabeller för båtarna och mer information om verksamheten i hamnen finns på
portofhelsinki.fi.

Kontakt
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@hel.fi
Byggarbeten och koordinering
projektchef Outi Säntti
tfn 09 310 25976
Planläggning
Projektchef Matti Kaijansinkko
tfn 09 310 37195
uuttahelsinkia.fi > Sv > Västra hamnen
Utgivare: Helsingfors stadskansli
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