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Nykytilanne

Hyvää alueella
• Korkeasaaresta kuuluu leijonien karjuntaa
• Kansa on pikkuhiljaa löytänyt Hakaniemenrannan (Kulttuurisauna ja sen 

edustan piknik-nurmi, epävirallinen uimapaikka huoltolaiturilta), 
onnistuneita väliaikaistoimintoja kesällä 2014 (kahvila, sup-lautojen
vuokraus)

• Rantareitti suosittu, vielä suositumpi kun Kalasatama valmistuu 
• Venepaikat lähellä



Nykytilanne

Parannettavaa alueella
• Melu estää viettämästä aikaa parvekkeella ja peittää leijonien karjunnan
• Puistot melualuetta
• Kruunuhaasta huonot yhteydet Siltavuorenrantaan
• Pyöräreitti on vilkas ja kulkee rantareitillä, asuintaloista käynti vaarallisesti 

suoraan pyörätielle 
• Sörnäisten rantatie vaikeasti ylitettävä, ylikulkusilta purettu turhaan
• Hakaniemen ranta epämiellyttävä, parkkialueet rannassa paraatipaikalla
• Opetusviraston rakennus ruma ja hallitseva

– ei tulisi lukita säilytettäväksi ikuisesti nyt tehtävien suunnitteluratkaisujen myötä
– Parkkialue epämiellyttävä ja arvokkaalla paikalla



Tulevaisuus

Alueen kehitysideoita aiheittain
• Yhteydet
• Ympäristö
• Täydennysrakentaminen



Tulevaisuus

Alueen yhteydet
• Hyvä kävely-yhteys rantaan
• Kallion alueen kytkeminen Suvilahden rantaan
• Sillan sijaan yhteyttä tulisi tutkia tunnelia salmen ali
• Useita siltoja salmen yli
• Hakaniemenranta merihakalaisille tärkeä yhteys viheralueille, 

nykytilanteessa salmen eteläranta kuitenkin mieluisampi
• Jonottavat autot aiheuttavat enemmän päästöjä kuin nykytilanteessa
• Pyöräily- ja raitikkayhteydet Rantatielle, Ei ratikkaa rantaan
• Torilta yhteys rantaan. 
• Merihaan kantta jatketaan Rantatien yli



Tulevaisuus

Ympäristön parantaminen
• Rannat kaupunkilaisten käyttöön: museo, kajakit, kahvilat, uimaranta 
• Hakaniemenrantaan  puisto ja toimintoja, Rantabulevardi
• Turisteille nähtävää
• Veden äärelle tulisi päästä, rantamuuri liian korkea mm. kalastajille ja 

melojille, kelluvia toimintoja
• Paikkoja lapsille ja nuorille, viipalekoulu
• Venesatama ja veneiden talvisäilytys
• Meluntorjunta suunnittelun lähtökohtana
• Hakaniementorin kehittämisestä oma ideailta
• Väliaikaistoimintoja Siltavuorensalmen ympärille heti



Tulevaisuus

Täydennysrakentaminen
• Kansi Merihaasta rantatien yli, lisää Merihakaa
• Näkymiä asunnoista ei saa peittää
• Merihakaa ei tule piilottaa uuden rakentamisen taakse
• Alueelle maamerkkirakennus
• Rakentaminen kiinni siltaan (vrt. Tukholma)
• Sillan alustilan hyödyntäminen
• Viheralueiden merkitys kasvaa kun täydennysrakennettaan
• Järkeä pysäköintinormeihin alueella: hyvät yhteydet
• Matala laituri reittinä alueen ympäri
• Hakaniemi osa keskustaa
• Tarvitaan vetovoimatekijöitä, kaupallisia palveluita
• Vahvistetaan alueen luonnetta 



























Paneelikeskustelu

• Alueen reunoja ei koskaan suunniteltu: vahinkojen summa
• Rannat käyttöön! Veden äärelle pääseminen tärkeää, tällä 

hetkellä ei käytössä ollenkaan
• Lisää vehreyttä, lasten leikkipaikkoja, harrastuspaikkoja, 

taidetta
• Huomioidaan veneilijät rantojen suunnittelussa
• Kaupunkibulevardi: kaikki liikennemuodot samassa, katutason 

liiketiloja





Jatkotoimenpiteet

• Ideoiden huomioiminen jatkosuunnittelussa
• Vaihtoehtoisia suunnitelmia
• Sillasta arkkitehtuurikilpailu
• Toimintojen suunnittelua


