
Kaavakartta nro 12575 1 (22)
Hankenro 1611_1
HEL 2013-002028
28.10.2014, täydennetty 14.2.2017 ja 9.4.2019

Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

 VUOROVAIKUTUSRAPORTTI

Hakaniemenrannan asemakaava- ja asemakaavan muutos (nro 12575)

Vuorovaikutusraportin sisältö ja siinä käytetyt koodit

Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot asemakaavan ja ase-
makaavan muutoksen (kaavaratkaisu) valmisteluaikana saaduista kan-
nanotoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista (huomautukset)
sekä vastineet niihin.

Mielipiteen tai muistutuksen esittäjät on tarvittaessa ilmaistu koodein,
kun kyseessä on yksityishenkilö. Koska henkilötietojen ja henkilörekis-
terin esittämistä avoimessa verkossa rajoittavat henkilötietolaki ja laki
viranomaistoiminnan julkisuudesta, ei koodien selitystä yksityishenkilöi-
den osalta ole julkaistu vuorovaikutusraportin internet-versiossa.

Jäljennökset kaikista kaavan valmisteluaikana saaduista kannan-
otoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista sekä koodien seli-
tys ovat nähtävissä Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite:
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13.
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LIITTEET Asukastilaisuuden 1.10.2014 muistio
Asukastilaisuuden 17.2.2016 muistio
Asukastilaisuuden 19.10.2016 muistio
Asukastilaisuuden 29.10.2018 muistio
Flow-Talks 12.8.2016 yhteenveto
Verkkokeskustelun yhteenveto
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Kaavoituksen eteneminen
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YHTEENVEDOT ESITETYISTÄ HUOMAUTUKSISTA JA VASTINEET NIIHIN

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.9. 13.10.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kaupungintalon ilmoitustaululla ja
kaupunkisuunnitteluvirastossa sekä viraston internetsivuilla. Suunnitel-
maa koskeva yleisötilaisuus pidettiin 1.10.2014 Laiturilla.

Viranomaisyhteistyö

Liikennevirasto toteaa lausunnossaan, että uuden sillan suunnitte-
lussa tulee huomioida Liikenneviraston ohjejulkaisu Suositukset vesis-
tösiltojen aukkomitoista (Merenkulkulaitoksen julkaisuja 12/2005) mu-
kaiset ohjeistukset.

Vastine
Uuden sillan suunnittelussa on huomioitu liikuntaviraston ohjeistus uu-
sien siltojen alituskorkeudesta. Suunnittelun lähtökohtana on, että silta
toteutetaan matalampana, 5,35 metrin alituskorkeudella, jolloin se voi-
daan liittää luontevasti nykyiseen katuverkkoon ja nykyiset ramp-
pialueet on mahdollista vapauttaa täydennysrakentamiseen. Jatko-
suunnittelussa huomioidaan lisäksi Liikenneviraton ohjeistus.

Museovirasto toteaa lausunnossaan, että Museoviraston ja Helsingin
kaupunginmuseon välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti lausunnon
asiasta antaa kaupunginmuseo.

Helsingin kaupunginmuseo toteaa, että muutosalueelle ja sen välittö-
mään läheisyyteen liittyy kulttuuriympäristöarvoja, jotka tulee ottaa huo-
mioon jatkosuunnittelussa. Suunnittelualue rajautuu kahteen RKY 2009
alueeseen: Osuusliikkeiden ja teollisuuden Sörnäinen ja Helsingin yli-
opiston rakennusten muodostamaan kokonaisuuteen Siltavuoren pen-
kereellä.

Suunnittelualue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympä-
ristöön (Helsingin empire-keskusta ja kivikaupunki), johon sisältyy
Kruununhaka ja joka pohjoisessa rajautuu Sörnäisten kaupunginosaan.
Siltavuorenrannan ja Pohjoisrannan kaupunkimaisema avautuu lähes-
tyttäessä Helsingin niemeä pohjoisesta. Se on yksi kaupungin topogra-
fisesti ja maisemallisesti tunnusomaisia näkymiä.

Myös Merihakaan liittyy kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja.
Merihaka on määritelty Helsingin yleiskaava 2002:ssa rakennus- ja
maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi aluekokonaisuudeksi. Lisäksi
kaupunginmuseo on arvottanut Hanasaari B:n kulttuurihistoriallisesti
merkittäväksi kohteeksi.
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Kaupunginmuseo korostaa, että jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomi-
oon kulttuuriympäristöt ja niihin liittyvät arvot siten, että ne on mahdol-
lista tulevaisuudessakin säilyttää.

Vastine
Alueen ja ympäristön kulttuuriympäristöt liittyvät arvot ovat suunnittelun
lähtökohtia. Jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityisestä huomioita alu-
een kaupunkijulkisivuihin ja -maisemaan.

HSY toteaa lausunnossaan, että asemakaavaselostuksen vesihuoltoliit-
teessä tulee esittää vesihuollon täydennykset ja johtosiirrot kustannus-
arvioineen.

Vastine
Suunnittelualueen kunnallisteknisten verkostojen selvitys tehdään ase-
makaavoituksen yhteydessä.

Rakennusvirasto esittää, että vanhalla sillalla liikennöinti on mahdol-
lista sillan rakentamisen ajan. Alueella tulee säilyttää koira-aitaus ja toi-
vottavaa on, että alueen vehreä luonne säilyy.

Vastine
Uuden sillan suunnittelussa otetaan huomioon rakennusaikainen lii-
kenne. Alueen viheralueet suunnitellaan monipuolisina ja koira-aitauk-
sen sijoittumista alueelle tutkitaan. Sörnäisten rantatien luonne pyritään
säilyttämään vehreänä.

Mielipidekirjeet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse viisi mielipidekirjettä koskien osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaa. Lisäksi vuorovaikutuksessa on huomioitu Helsingin Saaristo-
laivurit Oy:n kanssa käyty neuvottelu.

Kiinteistö Oy Lintulahdenpenkere
Mielipiteessä esitetään, että Sörnäisten rantatien muuttamisella kau-
punkibulevardiksi on suuri positiivinen merkitys Itäisen Kantakaupungin
kaupunkikuvalle. Lisäksi toivotaan, että hankkeen yhteydessä toteute-
taan kokonaisen kaupunginosan edessä olevan kivihiilivuoren siirtämi-
nen joko maanalaiseen siiloon tai kokonaan muualle.

Vastine
Hanasaaressa sijaitsevan hiilenvarastointialue ei kuulu suunnittelualu-
eeseen.

Merihaan veneseura ry. esittää mielipiteessään, että muu kuin moot-
toriveneliikenne on unohdettu uusia merellisiä alueita suunniteltaessa.
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Helsingin suojaisat sisälahdet on suljettu silloilla. Uusien siltojen silta-
penkereet huonontavat veden vaihtuvuutta ja siten lisäävät vesialueen
rehevöitymistä. Mielipiteen esittäjä ehdottaa, että tulevaisuudessa
Kruunuvuorenrannan raitiotielinjaus kulkisi Hakaniemen kautta. Jos sil-
tayhteys toteutetaan Tervasaaren kautta, Merihaan ympäristön purje-
veneilijät joutuvat muuttamaan toisaalle ja toiminta vaikeutuisi.

Helsingin Saaristolaivurit Oy
3.10.2014 käydyssä palaverissa Helsingin Saaristolaivurit Oy esitti huo-
lensa toimintansa jatkuvuudesta sillan madaltuessa. Osa liikennöivistä
aluksista ei sillan madaltuessa mahtuisi kulkemaan matalamman sillan
ali. Lisäksi Kruununhaan rannassa sijaitsevan kotisataman tarpeet ovat
suuremmat kuin nykyiset puitteet.

Vastine
Ks. Liikenneviraston vastine.

Hakaniemensillan lisäksi nyt suunnitelmissa olevan, Tervesaaren
kautta kulkevan, Nihdin sillan osalta on tutkittu noin viiden metrin alitus-
korkeutta.

Suunnittelualueella on mahdollista kehittää satamatoimintaa niin tekni-
sensataman kuin turistisatamankin lähtökohdista. Myös huvivenesata-
mien monipuolista toimintaa voidaan mahdollistaa alueella.

Liikennejärjestelyt
Mielipiteen esittäjät pitävät täydennysrakentamista hyvänä asiana alu-
een kehitykselle. Sillan sijaan pitäisi tutkia myös tunnelivaihtoehto. Alu-
een kävely-yhteyksiä tulisi merkittävästi parantaa ja Merihaan kevyenlii-
kenteensiltayhteys toteutettaisiin viherkantena. Hakaniemenrannan alu-
etta kehitetäisiin torin ja Kauppahallin jatkeena, jonne sijoittuisi luonte-
vasti palveluita. Rantaan sijoittuvat reitit olisivat luonteeltaan vehreitä.
Täydennysrakentamisen toivotan tuovan elinvoimaisuutta alueelle ja
tavoitteeksi esitetään kaupunkirakenteen kuromista umpeen. Lisäksi
otetaan kantaa Merihaan sisäiseen täydennysrakentamiseen. Alueen
katutilan tulisi olla luonteeltaan kaupunkimainen ja raitiotie ehdotetaan
vietävän Merihaan kannen alitse Näkinsillan suuntaisesti. Lisäksi toivo-
taan, että alueen kehittäminen voisi käynnistyä heti, pienillä toimenpi-
teillä kuten konttikahvioloilla, jonka tyyppistä toimintaa alueelle onkin jo
muodostunut. Kaavaprosessin toivotaan olevan vuorovaikutteinen ja
jatkoa onnistuneelle yleisötilaisuudelle odotetaan.

Vastine
Alueen liikennesuunnittelun yhteydessä tutkitaan kävelyn- ja pyöräi-
lynyhteyksien parantamista alueella, sillan vaihtoehtoja ja vaikutuksia.
Raitiotieyhteyttä Laajasaloon arvioidaan erillisessä hankkeessa. Täy-
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dennysrakentamisen ja katutilan osalta mielipiteiden tavoitteet vastaa-
vat periaatteiden tavoitteita. Merihaan täydennysrakentamista tutkimi-
nen ratkaistaan mahdollisesti omana työnään.

Yhteenveto asukasyhteistyöstä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva yleisötilaisuus pidettiin
Laiturilla 1.10.2014 klo 14 20. Asukastapahtumassa esille nousivat sil-
lan vaihtoehtojen tutkiminen, kuten tunnelivaihtoehto tai sijainnin muut-
taminen siten että linjaus kulkisi Merihaan alta. Lisäksi erityisesti Silta-
vuorensalmen rantojen kohentaminen tuotti ideoita. Yleisesti täyden-
nysrakentaminen nähtiin alueelle luontevana.

KSVfoorumissa kerättiin mielipiteitä 12.9. 13.10.2014 alueen kehittämi-
sestä otsikolla "Hakaniemenrannan ja Merihaan kehittäminen", jonne
saapui 13 vastausta. Vastauksissa korostuivat rannan ottaminen pa-
rempaan käyttöön, jonne toivottiin mm. penkkejä ja uimapaikkoja. Uu-
desta sillasta toivottiin sirompaa ja Sörnäisten rantatiestä kapeampaa.
Täydennysrakentamista alueelle pidettiin hyvänä.

Lisäksi hanketta on esitelty alueen asukkaille ja yleisölle Merihaka il-
lassa 17.2.2016.

Alueen toimintoja ja julkisia tiloja ideoitiin Flow-Talksissa 12.8.2016.

Luonnosaineiston nähtävilläolo 10.10. 4.11.2016

Viranomaisten kannanotot

Luonnosaineistosta saatiin kannanotot seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy
 Helsingin Satama Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Liikennevirasto
 Museovirasto
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 Korkeasaari
 Helsingin taidemuseo
 kaupunginmuseo
 kiinteistöviraston geotekninen osasto
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 rakennusvirasto
 varhaiskasvatusvirasto
 ympäristökeskus
 kaupunginkanslia
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Rakennusvirastolla ja kiinteistövirastolla oli tarkennuksia kaavamäärä-
yksiin, rajauksiin ja kerrosaloihin. Ympäristökeskuksen ja HSY:n kan-
nanotot kohdistuivat tarkentavien selvitysten kuten melu- ja ilmanlaatu-
selvitysten sekä täyttöjen aiheuttaminen selvitysten laatimiseen. Kiin-
teistöviraston ja kaupunginkanslian kannanotot kohdistuivat asemakaa-
van kaavatalouteen, Keskustatunneliin varautumiseen ja esitettiin, että
esimerkiksi pysäköinnin osalta tulisi löytää ratkaisuja, joilla kortteleiden
tehokkuutta voitaisiin vielä kasvattaa. Kaupunginmuseo totesi kannan-
otossaan, että suunnittelualueen ja sen ympäristön arvokas luonne tu-
lee olla lähtökohta alueen suunnittelulle. Helsingin Satama Oy katsoo,
etteivät järjestelyt paranna liikenteen yhteyksiä. Lisäksi varhaiskasva-
tusvirastoa, taidemuseota ja Korkeasaaren eläintarhaa tulee informoida
kaavan jatkosuunnittelusta.

Ympäristökeskus toteaa kannanotossaan, että suunnitelma kaventaa
Siltavuorensalmen vesialuetta. Kaventamisen vaikutukset tulee selvit-
tää ja huomioida asemakaavan laadinnassa. Tulevat ruoppaukset vaa-
tivat vesilain mukaisen luvan. Tulevissa melu- ja ilmanlaatuselvityk-
sissä tulee huomioida ennusteliikennemäärien mukainen tilanne ja me-
luntorjunta- ym. mitoitukset tulee tehdä pahimman tilanteen mukaisesti.
Raideliikenteen vaikutusarvioinnissa tulee huomioida myös tärinä ja
runkomeluhaitat. Tulviminen tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa,
jonka lisäksi tulee huomioida hulevesien laajamittainen hallinta muun
muassa rankkasateiden lisääntymisen vuoksi. VP-alueet on sijoitettu
toisistaan erikseen, tehokkaan korttelirakenteen vastapainoksi alueen
suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota korttelialueiden vehreyteen ja
viihtyvyyteen, lisäksi suunnitelmaan tulisi sisällyttää sellaisia vehreyttä
lisääviä elementtejä, jotka toimisivat myös ilmastonmuutoksen sopeutu-
misen ratkaisuina, esimerkiksi viherkerroin voisi olla tällainen työkalu.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) toteaa kannanotossaan,
että kaavoituksen yhteydessä tulee selvittää uuden vesihuollon tarve ja
huomioida alueella sijaitsevat nykyiset vesihuoltolinjat. Vesihuoltolinjat
tulee pääsääntöisesti sijoittaa yleisille alueille. Mahdollisten johtokuja-
aluevarausten tarve tulee selvittää ja merkitä ne asemakaavaan. Alus-
tava vesihuollon yleissuunnitelma kustannusarvioineen tulee laatia kaa-
voituksen yhteydessä ja esittää kaavaselostuksen osana. Vesijohtopai-
neen korotus tulee hoitaa kiinteistökohtaisesti ja kiinteistön kustannuk-
sella.

Suunnittelualueesta koilliseen noin 0,5 km on mitattu typpidioksidi pitoi-
suuksia ja vuonna 2025 pitoisuus ylitti vuosiraja-arvon. HSY katsoo,
että vaara typpidioksidin raja-arvon ylittämisestä tulee ottaa huomioon
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alueen jatkosuunnittelussa. Lisäksi aineistossa tulee esittää tieto en-
nusteliikennemääristä ja kaavan vaikutukset ilmanlaatuun tulee tutkia
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Rakennusviraston kannanotto kohdistui Hakaniemen ja ympäristön
useiden hakkeiden yhteisvaikutusten vaikuttavuuteen, pelastus- ja
huoltoreittien tarkempaan suunnitteluun, keskustatunneliin varautumi-
seen alueella, siltavarauksen W-1 leveyden lisäämiseen sekä riittävän
tarkkojen selvitysten laatiminen, jotta luotettavat kustannuslaskelmat
ovat käytössä päätöksen tekoa varten.

Kiinteistöviraston geoteknisen osaston kannanotto kohdistui raken-
nusten perustamiskustannuksiin, joita voitaisiin kohtuullistaa vieläkin
tehokkaammalla rakentamisoikeudella. Lisäksi esitetään vaihtoehtoisia
ja selvitettäviä toteutustapoja täyttö- ja ruoppaustöille.

Kiinteistöviraston tonttiosasto toteaa lausunnossaan, että alueen
toteutumisen kustannukset saattavat ylittää saatavat maanmyyntitulot.
Liikennetunnelin linjausta ja toteutusvaihtoehtoja tulee tarkastella jatko-
suunnittelussa. Lisäksi vaihtoehtoisia pysäköintiratkaisuja tulee tutkia
tonttitulojen lisäämiseksi, näin olisi mahdollista lisätä kortteleiden ker-
rosalaa tai parantaa alueen taloudellista toteutettavuutta. Lisäksi muis-
tutetaan, etteivät kaikki selostuksessa esitetyt kustannukset ole välttä-
mättömiä alueen rakentamiskäyttöönoton yhteydessä, kuten tulvasuo-
jelutoimenpiteet.

Jos kustannuksissa löytyy merkittäviä säästökohteita, olisi suunnittelu-
alueella tutkittava mahdollisuuksia lisätä toimistorakentamista.

Kivijalkaliiketilojen määrää ja sijoittelua tulee toimivan kaupunkiraken-
teen varmistamiseksi tarkastella muun muassa käynnissä olevan Haka-
niemen hankkeiden yhteisarviointi -konsulttiselvityksen avulla.

Alueen liikennesuunnitelmassa tulee huomioida Hakaniemen pysäköin-
tilaitoksen ajo. Lisäksi tonttiosasto toivoo pysäköintilaitosta Väinö Tan-
nerin kentän alle.

Hanasaaren kaavoituksen yhteydessä on tutkittu Suvilahden meritäyt-
töä eri laajuuksilla. Tämän asemakaavaluonnoksen jatkosuunnittelussa
olisi entistä paremmin yhteensovitettava nämä kaksi aluetta.

Kaupunginkanslia toteaa lausunnossaan, että kaavan teknistaloudel-
lista toteutettavuutta tulee kehittää ja kaavan vaikutuksista tulee laatia
yritysvaikutusten arviointi, jossa tarkastelualueeseen kuuluu myös vai-
kutukset ydinkeskustan saavutettavuus.

Kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan, että alueen rantamaisemat
ja näkymät kaventuvat merkittävästi. Suunnittelualue rajautuu kahteen



10 (22)

RKY 2009 kohdeluettelon kokonaisuuteen, lisäksi todetaan, että alue
on osa maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä Helsingin em-
pire-keskusta ja kivikaupunki. Suunnittelussa on huomioitava alueen
teollisuushistoriaan liittyvän kulttuuriympäristön ja toisaalta kulttuurihis-
toriallisesti ja maisemallisesti arvokkaan Merihaan 1970-luvulla synty-
neen kompaktikaupungin ominaispiirteiden säilyttäminen. Hakaniemen-
torin kulttuurihistoriallinen ja kaupunkihistoriallinen merkitys on huomat-
tava. Toriin ja sen ympäristöön tulee suhtautua vaalien. Uudisrakenta-
minen tulee sovittaa olemassa oleviin kulttuuriympäristöihin. Uudisra-
kentamisen laatuun ja rantareittien suunnitteluun tulee paneutua huo-
lella.

Museovirasto toteaa lausunnossaan, että lausunnon asemakaavasta
antaa kaupunginmuseo.

Helsingin seudun liikenne (HSL) toteaa lausunnossaan, että kaava
tukee erinomaisesti HLJ 2015:n periaatteita: Kaava tiivistää merkittä-
västi pikaraitiotien pysäkkien ympäristöä ja luo merkittävän käyttäjäpo-
tentiaalin alueelle. Sörnäisten rantatielle tulisi varata joukkoliikenne-
kaistat ja Hakaniemenrannan ja Sörnäisten rantatien risteyksen poh-
joispuolelle tulisi esittää joukkoliikennepysäkit, samoin Hakaniemensil-
lan eteläpuolelle, Pohjoisrantaan. Kevyenliikenteen siltayhteys Kruu-
nunhaasta Hakaniementorille parantaisi alueen kevyenliikenteen yh-
teyksiä ja pikaraitiotiepysäkkien saavutettavuutta Kruununhaan suun-
nasta. Pyöräilyn osalta kaavassa tulee varmistaa pyöräilyreittien jatku-
vuus ja sujuvuus sekä riittävä pyöräpysäköinnin huomioiminen.

Liikennevirasto toteaa lausunnossaan, että silta Merihaan ja Nihdin
välillä on mahdollista toteuttaa vasta kun energiahuoltotoiminnoille tar-
peelliset laivakuljetukset Hanasaareen ovat päättyneet. Liikenneviras-
toon tulee olla yhteydessä uuden sillan aukkomitoituksesta. Uuden Ha-
kaniemensillan alikulkukorkeus täyttää Liikenneviraston suositukset ve-
sistön ylittävän sillan osalta.

Helsingin Satama Oy toteaa lausunnossaan, että sataman liikenneyh-
teydet eivät kaavan tavoitteiden mukaisesti parane. Jatkosuunnitte-
lussa tulee paremmin huomioida sataman liikenteen erityispiirteet.

Varhaiskasvatusvirastolla ei ole huomautettavaa valmisteluun liittyen
Hakaniemen sillan parantamiseen. Valmisteluun liittyvän täydennysra-
kentamisen aiheuttama mahdollinen palvelutarpeen kasvu tulee ottaa
huomioon kaavamuutoksen valmistelun edetessä, varhaiskasvatusvi-
rasto toivoo yhteydenottoa, kun on olemassa arvioita täydennysraken-
tamisen tarkemmista laajuuksista. Alueen nykyiset palvelutilat ovat erit-
täin tehokkaassa käytössä eikä niihin ole juurikaan mahdollista turvau-
tua palvelutarpeen kasvaessa.
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Taidemuseota tulee informoida siinä tapauksessa, jos taideteosten
siirtoa harkitaan.

Korkeasaaren eläintarha esittää kannanotossaan, että Hakaniemestä
käsin operoiva vesireittiliikenne Korkeasaareen huomioitaisiin suunnit-
telussa ja muutoksista tiedotettaisiin.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.

Luonnosaineistoa koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt
asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että alueen melu- ja ilman-
laatuselvitystyö käynnistetään yhteistyössä Ympäristökeskuksen
kanssa, kaavamääräyksiä tarkennetaan ja pysäköintiä tarkastellaan
Hakaniemen alueella kokonaisuutena. Kaavamääräyksiä ja rajauksia
tarkennetaan kannanottojen pohjalta. Lisäksi asemakaavan vaikutuk-
sista laaditaan yritysvaikutusten arviointi.

Vastineet viranomaisten kannanottoihin

Tarkemmat selvitykset
Alueen suunnitelmasta laaditaan melu- ja ilmalaatuselvitykset yhteis-
työssä Ympäristökeskuksen kanssa, jonka pohjalta asemakaavaa tar-
kennetaan. Ympäristökeskuksen esittämät näkökulmat vesien virtauk-
siin liittyen otetaan huomioon kaavan jatkosuunnittelussa ja loppukä-
dessä vesiluvan hakemisen yhteydessä. Asemakaavatyön ohella laadi-
taan myös yritysvaikutusten arviointi.

Raideliikenteen aiheuttamat melu- ja tärinähaitat
Kaavassa on annettu määräys, jolla pyritään varmistamaan, ettei rai-
tiotien ympäristöön aiheutuisi merkittävää häiriötä runkomelusta tai täri-
nästä.

Puistojen sijoittuminen suunnitelmassa
Tavoitteena on, että suunnitelman puistot kytkeytyvät olemassa olevan
ympäristön puistoihin. Näin nykyisiä puistoja voidaan hyödyntää pa-
remmin, kuten Kirjanpuiston laajentaminen. Suvilahden ympäristö muo-
dostaa kokonaisuuden jossa nyt esitetyn rakennetun rannan vastapai-
noksi esitetään Hanasaaren suunnitelmassa puistoaluetta. Merihaan
edustalla, asukkaille tärkeäksi koettua viheraluetta on pyritty laajenta-
maan. Alueen suunnittelun lähtökohta on, että rannat ovat julkista kä-
velyaluetta sekä virkistysaluetta.

Alueen suunnittelussa tulee huomioida tulviminen sekä huleve-
sien laajamittainen hallinta
Osana asemakaavaluonnoksen kunnallisteknistä yleissuunnittelua
kaava-alueelle ja tulvien muodostumisen vaikutusalueelle on laadittu
tulvien hallinnan yleissuunnitelma, kuten valtakunnalliset alueidenkäyt-
tötavoitteet velvoittavat. Yleisten alueiden ja tonttien maankäytöllisessä
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ja toteutukseen tähtäävässä jatkosuunnittelussa ratkaisut tulee yhteen
sovittaa tähän alueelliseen yleissuunnitelmaan, jota tulee tarvittaessa
päivittää

Vesihuollon suunnittelu ja kustannusarviot
Kaupunkisuunnitteluviraston ja Helsingin seudun ympäristöpalveluiden
(HSY) yhteisesti rahoittamana laadittu yleissuunnitelma osoittaa ratkai-
sut HSY:n esittämiin seikkoihin. Asemakaavaluonnoksen selostus kä-
sittää HSY:n esittämät asiat.

Täyttö- ja ruoppaustöiden toteuttaminen
Asemakaavaluonnoksen suunnittelun yhteydessä on alueelle laadittu
pohjarakentamisen yleissuunnitelma, jossa on esitetty alueelle alusta-
vat toteutusratkaisut. Asemakaavan jatkosuunnittelussa ja alueen to-
teutussuunnittelussa voidaan tutkia vaihtoehtoisia toteutusmenetelmiä
ja määrittää lopulliset käytettävät ratkaisut.

Kivijalkaliiketilat
Alueen kortteleiden kadunvarsitilat on pääsääntöisesti osoitettu liiketi-
loille. Tämä vastaa uuden Yleiskaavan tavoitetta Liike- ja palvelukes-
kustan C1 ja Kantakaupunkimerkinnän C2 tavoitetta, joissa maanta-
sokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava pääsääntöisesti lii-
ketiloiksi.

Suunnittelualueen kustannukset
Asemakaavaprosessin yhteydessä on laadittu pohjarakentamisen yleis-
suunnitelma, kunnallistekninen yleissuunnitelma sekä maaperän ja se-
dimenttien pilaantuneisuusselvityksiä. Näiden pohjalta on arvioitu
maankäytön kehittämisestä aiheutuvat kustannukset. Kustannukset
esitetään kaavaselostuksessa ja näitä tarkennetaan tarvittaessa jatko-
suunnittelun yhteydessä. Suoraan uuden maankäytön toteuttamiseen
liittyvien kustannusten lisäksi alueella joudutaan varautumaan tulvasuo-
jeluun liittyviin kustannuksiin, jotka osin toteutuvat pitkällä aikajänteellä.

Tarkastelun ulkopuolelle on rajattu Kruunusillat -hankkeen sekä Haka-
niemensillan kustannukset.

Kaavaratkaisu on yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista tiivistämällä nykyistä kaupunkiraken-
netta joukkoliikenneyhteyksien varteen sekä kehittämällä kaupungin-
osien keskustoista monitoimisia ja viihtyisiä. Kaavaratkaisulla ediste-
tään alueiden tiivistymistä ja kestävien liikkumismuotojen lisäämistä
kaupunkitasolla.

Täydennysrakentamisen määrä ja muoto tulee sovittaa olemassa ole-
vaan kaupunkirakenteeseen. Tehokkuuden osalta uudisrakentaminen
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vastaa olemassa olevan ympäristön tehokkuutta. Lisäksi täydennysra-
kentamisessa on huomioitu uudistuotantoa määräävät säädökset, jotka
asettavat rajat tehokkuudelle.

Suvilahden ympäristön kaavoitus ja Suvilahden täyttäminen
Kaupunkisuunnittelulautakunta on antanut aiheesta lausunnon kaupun-
ginhallitukselle 24.5.2016, jossa todetaan, että vesialueen täyttäminen
ei ole yleispiirteisten kaavojen mukaista, jolloin asian ratkaiseminen
edellyttäisi myös ylemmän asteisten kaavojen tarkistamista tai vähin-
tään yleiskaavatasoisia selvityksiä poikkeamisen perusteluiksi asema-
kaavan laatimisen yhteydessä.

Hanasaaren alueella on pitkä polveileva rantaviiva, joka täyttöjen
myötä lyhenisi merkittävästi. Samalla menetetään alueen merellisyyttä
ja arvostetuimpien merenranta-asuntojen määrä vähenee. Merialuei-
den vähenemistä tulee suunnitelmassa kompensoida uusilla puistoalu-
eilla, mikä vähentää rakentamispotentiaalia jonkin verran.

Laajat meritäytöt ovat ristiriidassa ympäristössä olevien jo rakennettu-
jen ja rakenteilla olevien alueiden lähtökohtien, tehtyjen sopimusten ja
esitettyjen tavoitteiden kanssa ja on todennäköistä, että vesialueiden
täyttäminen nostaisi voimakasta vastustusta vaikutusalueellaan.

Toimitilan määrän lisääminen suunnittelualueella
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan muutta-
misen periaatteet 4.11.2014, edellyttäen että alueen jatko-suunnitte-
lussa tavoitellaan huomattavasti tiiviimpää rakennetta.

Jatkosuunnittelussa alueen kortteleiden käyttötarkoituksia tarkennetaan
melu- ja ilmanlaatuselvitysten pohjalta.

Sörnäisten rantatien joukkoliikennekaistat
Joukkoliikennekaistojen lisääminen Sörnäisten rantatielle liikennekaavi-
ossa esitettyjen ajokaistojen lisäksi vähentää Merihaankadun uusille
kortteleille osoitettavaa rakennusalaa merkittävästi. Pysäkkien osalta
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) esittämät asiat huomi-
oidaan jatkosuunnittelussa ja tarkempi suunnittelu toteutetaan yhteis-
työssä HSL:n kanssa.

Pyöräilyreittien jatkuvuus suunnittelualueella ja pyöräpaikat
Pyöräilyreittien osalta liikennesuunnittelussa on kiinnitetty huomiota
pyöräilyreittien toimivuuteen ja sujuvuuteen. Jatkosuunnittelussa järjes-
telyjen tarkoituksenmukaisuuteen ja toimivuuteen tullaan edelleen kiin-
nittämään huomiota. Uuden rakennusalan osalta pyöräpysäköintipaik-
koja pyritään suunnittelemaan vähintään voimassa olevien pysäköinnin
laskentaohjeiden mukainen määrä. Laskentaohjeissa annetaan tarkem-
mat laadulliset ohjeet paikkojen sijoittamiselle ja toteuttamiselle, jotka
ohjaavat suunnittelua.
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Sataman liikenteen huomioiminen liikennesuunnitelmassa
Suunnittelun tavoitteena on kaikille kulkumuodoille sujuvat ja toimivat
järjestelyt. Satamalle tärkeällä Sörnäisten rantatie Pohjoisranta reitillä
kaistamäärät pysyvät nykyisen kaltaisina. Esimerkiksi Hakaniemen sil-
lalla kaistamäärä on nykyisin 2+2 ja myös uuden sillan osalta kaista-
määrän on suunniteltu pysyvän 2+2. Asemakaavaluonnoksen liitteenä
olevassa liikennekaaviossa suurin muutos Sörnäisten rantatie Pohjois-
ranta reitille on Hakaniemen sillan päihin suunnitellut uudet liikenne-
valo-ohjatut tasoliittymät. Suunnittelualueesta on tehty liikenteen toimi-
vuustarkastelut, joissa on huomioitu liikenteeseen vaikuttavat tulevat
kehityshankkeet ja liikenne-ennusteiden mukainen liikenteen muutos.
Toimivuustarkastelujen perusteella liikennekaavion mukaiset järjestelyt
eivät aiheuta kapasiteetti- tai sujuvuusongelmia Sörnäisten rantatie
Pohjoisranta reitillä liikennevaloista aiheutuvia pysähdyksiä lukuun otta-
matta. Lisäksi risteysten geometrioissa on erityisesti kiinnitetty huo-
miota sataman liikenteen erityispiirteisiin varautumalla suuremmilla
kaartosäteillä mm. yhdistelmäajoneuvoihin.

Keskustatunneliin varautuminen suunnittelualueella
Suunnittelualueella sijaitsee varaus yleiskaavan mukaiselle liikennetun-
nelille. Asemakaavan ehdotusvaiheessa tutkitaan erilaisia linjausvaihto-
ehtoja ja toteuttamistapoja tunnelivarauksen toteuttamiselle. Suunnitte-
lussa otetaan huomioon toteuttamiseen varautumisesta aiheutuvat en-
nakkoinvestoinnit ja talousvaikutukset. Jätevedenpumppaamolle (et-1)
varattavaa aluetta tarkistetaan jatkosuunnittelun yhteydessä.

Vaihtoehtoiset pysäköintiratkaisut
Asemakaavan kortteleille esitetyt pysäköintinormit määräytyvät kau-
punkisuunnittelulautakunnan 15.12.2015 hyväksymien laskentaohjei-
den pohjalta. Jatkosuunnittelussa tutkitaan alueen keskitettyjen pysä-
köintilaitosten käyttöä osana pysäköintiratkaisua.

Merihaka-Nihti sillan alituskorkeus
Hanasaaren energiavoimalaitoksen raaka-ainekuljetusten loppuessa
tarve vesiväylälle loppuu. Sompasaaren laituriin suunniteltujen kellu-
vien liike-, toimisto- ja ravintolalaivojen sekä vesialueen huoltoon liitty-
vään toimintaan varaudutaan nostosiltaosuudella.

Sillan korkeutta rajoittaa ensisijaisesti kaupunkinäkymä Kalasataman-
puiston suunnasta kohti Kruununhakaa.

Pienvenesatamatoiminta Suvilahden rannassa tulee sovittaa alituskor-
keuden mukaan.

Kevyenliikenteen siltayhteys Kruununhaasta Hakaniementorille
Kevyenliikenteen siltayhteys Kruununhaan puolelta Hakaniementorin
suuntaan tutkitaan jatkosuunnittelussa. Siltavuorensalmen vesialueella
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siltojen alituskorkeuden tulee palvella Yleiskaavan tavoitetta, jossa Ha-
kaniemestä tulee vesireittiliikenteen sekä muun joukkoliikenteen vaihto-
piste. Lisäksi uutta rantaa on tarkoitus varata tilausliikenteelle.

Alueen patsaiden ja taideteosten siirtäminen
Jatkosuunnittelussa alueen taideteosten ja patsaiden uusista sijoitus-
paikoista neuvotellaan taidemuseon kanssa.

Yhteenveto mielipiteistä

Luonnosaineistoa koskevia mielipidekirjeitä saapui 30 kappaletta, jotka
on käsitelty asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen
yhteydessä kaupunkisuunnittelulautakunnassa 28.2.2017. Lisäksi
suullisia mielipiteitä on esitetty asukastilaisuudessa ja puhelimitse.
Kaavaluonnoskäsittelyn jälkeen on saapunut neljä mielipidekirjettä,
joihin on vastattu täydentämällä nyt vuorovaikutusraporttia.

Mielipiteet kohdistuivat Hakaniemenrannan täydennysrakentamiseen ja
Merihaka-Nihti pikaraitiotiesillan sovittamiseen olemassa olevaan ym-
päristöön Merihaan eteläpuolella. Erityisesti hotelli herätti mielipiteitä
peittyvien näkymien takia. Lisäksi toivottiin enemmän puistoja ja veh-
reyttä alueelle. Yleisesti muutoksia alueella pidettiin hyvänä, kun alu-
een yhteydet parantuvat ja kaupunkikuva eheytyy.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että rantojen jatko-
suunnittelussa pyritään lisäämään paikkoja oleskelulle ja puustoa. Li-
säksi jatkosuunnittelussa kiinnitetään eritystä huomiota Merihaan etelä-
reunan detaljisuunnitteluun, siten että nykyiset huolto- ja kävelyreitit on
mahdollista säilyttää myös jatkossa. Hotellin osalta vaikutusten arvioin-
tia on tarkistettu ehdotusvaiheeseen kilpailun ratkettua.

Vastineet mielipiteisiin aihepiireittäin

Alueen täydennysrakentaminen voisi olla tiiviimpää
Täydennysrakentaminen sopii alueelle hyvin ja se parantaa nykyistä
tilannetta. Lisäksi toivottiin, että aluetta suunniteltaisiin entistäkin tehok-
kaampana. Näkinsillan eteläpuolisia kortteleita voisi vielä tiivistää ja
jopa jatkaa kadun yli kiinni Merihakaan. Hakaniemenrannan asuinkort-
teleiden julkisivujen massoittelu koettiin levottomaksi. Alueen kortte-
leista haluttiin umpikortteleita.

Alueen täydennysrakentamisesta tulisi luopua
Hakaniemenranta on nykyisellään kaunis ja tulisi säilyttää sellaisenaan.
Uudisrakentaminen peittää näkymiä ja varjostaa nykyisiä asuntoja. Ra-
kentaminen täytöille on kallista ja siitä tulisi luopua.
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Vastine
Alueen täydennysrakentaminen pohjautuu kaupungin strategisten,
yleiskaavan ja Asumisen ja maankäytön ohjelman tavoitteisiin tiivistää
kaupunkirakennetta olemassa olevien joukkoliikenteen solmukohtien
ympäristössä. Alueen suunnittelun keskeinen täydennysrakentamisen
periaate on, että uusi rakenne sovitetaan vanhaan samoista kaupunki-
rakenteellisista lähtökohdista. Lisäksi uusien korttelien suunnittelussa
on huomioitu uuden yleiskaavan tavoitteet. Näin määräytyvät uusien
korttelien tehokkuus ja muoto. Korttelialueiden sijoittumisessa on huo-
mioitu alueen kaupunkirakenteelliset lähtökohdat kuten keskeiset yh-
teydet, näkymät ja akselit alueella.

Hotellirakennusten korttelialue Hakaniemenrannassa
Hakaniemessä on jo entuudestaan kolme hotellia. Parempi hotellin si-
joituspaikka olisi Hakaniemenrannan itäreuna, sillä hotellirakennus vie
näkymiä Hakaniementorilta sekä asuinkortteleista sen pohjoispuolella.

Vastine
Uudessa yleiskaavassa Hakaniementorin ympäristö on merkitty liike- ja
palvelukeskustaksi C1, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena
kaupan ja julkistenpalvelujen, toimitilojen, hallinnon, asumisen, puisto-
jen, virkistys- ja liikepalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Yleis-
kaavan myötä myös alueen joukkoliikenneyhteydet parantuvat merkit-
tävästi, kun Kruunusillat -pikaraitiotieyhteys ja Pisararata toteutuvat. Si-
joituspaikka keskeisen julkisentilan reunasta on perusteltu. Hotellin si-
joittuminen alueelle lisää alueen liiketoiminnan mahdollisuuksia, veto-
voimaa ja aktiivisuutta. Näistä lähtökohdista Hakaniementorin ympäris-
töä on luontevaa kehittää ottaen huomioon alueen arvokas luonne. Ra-
kentaminen muuttaa näkymiä Hakaniementorin suunnasta sekä asuin-
korttelin eteläosasta, rakennuksen massoittelussa ja sijoituksessa on
pyritty huomioimaan näkymien muutokset siten, että rakennusta ei ole
sijoitettu kiinni Hakaniemenranta -katualueeseen vaan se on pyritty si-
joittamaan riittävälle etäisyydelle rannan täytöille, jolloin näkymien säi-
lyminen osittain on mahdollista eikä hotellirakennus varjosta vanhaa
rakennuskantaa kohtuuttomasti. Hotellin läntistä julkisivua on viistetty
siten, että näkymälinja torilta säilyy osittain.

Merihaan kaavoitus ja pysäköintilaitokset
Merihaan pysäköintilaitokset sopivat hyvin täydennysrakentamisen pai-
koiksi. Katualue Merihaan puolella tulee siirtää, niin ettei linjaus osu py-
säköintilaitoksen päälle, jolloin pysäköintilaitoksen toteutus ei ole sidok-
sissa muuhun alueen rakentumiseen. Näissä kortteleissa tulisi mahdol-
listaa autottomien talojen rakentaminen. AKS-korttelialue tulee muuttaa
AK-kortteliksi.
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Vastine
Alueen kortteli- ja katurajauksia tarkistetaan siten, että nykyiset tontin-
rajat on mahdollista säilyttää. Merihaan pysäköintilaitosten osalta kaa-
voitus viedään loppuun omana kokonaisuutenaan, jolloin voidaan tar-
kemmin huomioida pysäköintilaitoksista poistuvien paikkojen aiheut-
tama tarve Merihaan alueella kokonaisuudessaan. Jatkosuunnittelussa
korttelialuemerkintää on mahdollista tarkentaa AK-kortteliksi.

Alueelle tulee suunnitella enemmän puistoja
Esitetyt uudet puistot ovat tarpeellisia. Alueelle tulee suunnitella enem-
män lähileikkipaikkoja, kenttiä ja puistoja. Ranta tulee hyödyntää pa-
remmin julkisessa käytössä niin, että siellä oleskelu on mahdollista ja
sinne saadaan vihreää. Erityisesti Sörnäistenrannassa on liian pitkä
matka lähimpään puistoon, jos liikkuu huonosti.

Asukkaat olivat huolissaan myös perinteisten näkymien peittymisestä,
kuten esimerkiksi Siltavuorenrannalta Hakanimentorille.

Vastine
ks. vastine Puistojen sijoittuminen suunnitelmassa.

Merihaan eteläinen edusta
Merihaan eteläreunan asuinrakennusten huomioiminen suunnittelussa
ja huoltoreitin varmistaminen Merihakaan sekä Kulttuurisaunalle. Puus-
ton säilyttäminen Hakaniemenrannassa ja Merihaan eteläpuolella koet-
tiin tärkeäksi, samoin Merihaan edustan nurmialue ja sen laajennus toi-
vottiin säilyvän hengeltään nykyisellään. Merihaan veneseuralle tulee
turvata riittävät toiminnan edellytykset. Rantaan tarvitaan satamalle
pieni huoltorakennus, wc, veneseuran varasto ja vartiokoppi. Tarvitaan
myös jollapurjehdusta/kevytveneitä varten luiska ja varasto. Alueelle
toivottiin lisäksi uimarantaa ja koirapuistoa.

Vastine
Merihaan eteläreuna on mitoitukseltaan haastava, kun raitiotie liittyy
sillalla olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. Alueen suunnitte-
lussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että olemassa olevat asuin-
rakennukset ja tarvittavat reitit huomioidaan jatkosuunnittelussa. Puus-
ton säilyminen on epätodennäköistä, kun raitiotien perustuksia sekä tä-
rinän ja runkomelun eristeitä asennetaan. Alueen viheraluetta on tarkoi-
tus laajentaa siten, että rantalinja Kulttuurisaunalta jatkuu yhtenäisenä.

Taide asemakaava-alueella
Alueelle tulisi investoida taiteeseen, alueelle sijoittuviin kortteleiden
suunnitteluun tulee soveltaa prosenttitaide periaatetta. Lisäksi vanhan
Hakaniemensillan pilareita tulisi sijoittaa alueelle, esimerkiksi Merihaan
edustan uuteen puistoon. Lisäksi toivottiin, ettei Maailman rauhan pat-
saan sijoitusta muutettaisi.
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Vastine
Alueen suunnittelussa tehdään jatkossa yhteistyötä kaupunginmuseon
ja taidemuseon kanssa, kun alueen taideteoksille ja patsaille etsitään
uudet sijoituspaikat. Prosenttitaiteen mukaan ottamista tutkitaan jatko-
suunnittelussa.

Raitiotien linjaus Merihaan pohjoispuolelta
Raitiotie tulee linjata Merihaan pohjoispuolelta. Hakaniemenranta on
Merihaan kohdalta liian kapea.

Vastine
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.8.2016 Kruunusillat-hankkeen toteut-
tamisen Helsingin keskustan ja Laajasalon väliseksi raitiotieyhteydeksi.
Päätös sisältää Pitkäsilta Hakaniemenranta Nihti -linjauksen.

Raitiotien linjaaminen

Raitiovaunun aiheuttaman melun ja tärinän enimmäisarvot tulee
ilmoittaa kaavassa. Ja mihin arvoihin pyritään raitiotien osalta?

Vastine
Suomessa ei toistaiseksi ole olemassa virallisia raja- tai ohjearvoja lii-
kenteen aiheuttamalle runkomelulle tai tärinälle. VTT on esittänyt suosi-
tuksensa sekä runkomelun että liikennetärinän osalta suunnittelun ta-
voitearvoiksi. Runkomelun tavoitearvona asuinhuoneistossa voidaan
avoradoilla käyttää tyypillisesti arvoa LASmax 35 dB. Tärinän osalta van-
hoilla asuinalueilla tulisi tavoitella vähintään värähtelyluokkaa, jossa vä-
rähtelyn tunnusluku vw,95 0,6 mm/s ei ylittyisi. Koska edellä mainitut lu-
kuarvot ovat luonteeltaan tavoitearvoja suunnittelulle, eivätkä virallisia
raja- tai ohjearvoja, ei niitä myöskään kaavamääräyksellä ole syytä
saattaa sellaiseen muotoon. Kaavoissa esitettävät julkisivun ääneneris-
tävyysmääräykset sen sijaan perustuvat pääsääntöisesti liikenteen ai-
heuttamaan keskiäänitasoon, jota verrataan valtioneuvoston päätöksen
mukaisiin melutason ohjearvoihin.

Kaavassa on annettu runkomelua ja tärinää koskeva määräys, jotta rai-
tiotien jatkosuunnittelussa asia tulisi otettua huomioon siten, ettei ym-
päristöön aiheutuisi merkittävää häiriötä. Runkomelun ja tärinän mah-
dollista torjuntatarvetta arvioidaan tarkemmin toteutussuunnittelussa.
Kruunusiltojen raitiotieyhteyden suunnitteluun liittyen on tehty alustavaa
arviota, jonka mukaan raitiotieliikenteestä ei aiheutuisi merkittävää ris-
kiä runkomelun tai tärinän aiheuttamasta häiriöstä nyt asemakaavoitet-
tavan raitiotieosuuden rakennetussa lähiympäristössä.

Pysäköintipaikat vähenevät Hakaniemenrannassa ja Siltavuorenran-
nassa uusien liikennejärjestelyjen takia. Tällä on vaikutuksia esimer-
kiksi Hakaniementorin ja hallin toimintaan.
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Vastine
Hakaniemenrannan ja Siltavuorenrannan pysäköintipaikat poistuvat,
kun alueen liikennejärjestelyt muuttuvat ja Hakaniemenrantaan osoite-
taan uusi raitiotieyhteys ja täydennysrakentamista. Hakaniemen ympä-
ristön pysäköintiin on varauduttu torin alaisella pysäköintilaitoksella.
Laitokseen mahtuu 700 paikkaa.

Siltavuorenrannan katu on luokitukseltaan pääkatu ja rantaan osoite-
taan kävelyn ja pyöräilyn yhteydet. Vastavuoroisesti alueen kävelyn,
pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteydet paranevat merkittävästi kaavan
myötä.

Siltavuorenrannan liikennemäärät kasvavat suunnitelman myötä ja
Unioninkadun Siltavuorenkadun risteys tulisi siksi ottaa mukaan liiken-
nesuunnitelmaan. Lisäksi pysäköintipaikkojen määrän vähenemisen
Siltavuorenrannassa katsottiin olevan huono asia. Lisäksi kiinnitettiin
huomiota, ettei Siltavuorenrannan suuntaista kävely-yhteyttä ole esi-
tetty suunnitelmissa.

Vastine
Alueen liikenteen toimivuutta on tarkasteltu liikenteen simuloinneilla ja
niiden pohjalta on todettu risteysten ja alueen katuverkon toimivuus.
Siltavuorenrannan liikennemäärä tulee kasvamaan. Kasvua rajoittaa
kuitenkin mm. se ettei Siltavuorenrannan suunnalle voida antaa Unio-
ninkadun risteyksen liikennevaloissa nykyistä enempää vihreää aikaa,
mikä tarkoittaa, ettei reitti muodostu erityisen houkuttelevaksi tulevai-
suudessa. Jatkosuunnittelussa kiinnitetään huomiota rannan kävely-
ympäristön laatuun ja jatkuvuuteen.

Ajoyhteys Lintulahdenkuja 4 sijaitsevan toimistorakennuksen si-
säpihalle

Vastine
Liikennesuunnitelmaa tarkennetaan siten, että Lintulahdenkujan ole-
massa olevat yhteydet ovat jatkossakin käytössä.

Liikenne ruuhkautuu liikennevaloristeysten takia

Vastine
Alueen liikenteen toimivuutta on tarkasteltu liikenteen simuloinneilla ja
niiden pohjalta on todettu risteysten ja alueen katuverkon toimivuus.

Kävelysilta Siltavuorensalmen yli

Vastine
Ks. vastine Kevyenliikenteen siltayhteys Kruununhaasta Hakanie-
mentorille.
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Suunnitelma ei täytä MRL:n asemakaavan sisältövaatimuksia tur-
vallisen, terveellisen ja viihtyisän kaavoituksen osalta.

Vastine
Asemakaava on laadittava siten että luodaan edellytykset terveelliselle,
turvalliselle ja viihtyisälle ympäristölle. Asemakaavan tavoitteet sekä
ympäristön lähtökohdat huomioon ottaen asemakaava täyttää sisältö-
vaatimukset. Asemakaavan muutos parantaa alueen viihtyisyyttä erityi-
sestä merenrannoissa, olemassa olevia puistoja laajennetaan ja seu-
dullisia reittejä yhdistetään paremmin verrattuna nykytilanteeseen. Ter-
veellisen ympäristön edellytykset täyttyvät, sillä asemakaavan muutos
tukee keskeisen uuden joukkoliikenneyhteyden mahdollistamista Haka-
niemeen, samoin kaava mahdollistaa vesireittiliikenteen paremmat
edellytykset alueella nykyiseen verrattuna. Alueen turvallisuus paranee
merkittävästi, kun liikennejärjestelyjä muutetaan siten, että se vastaa
myös jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja joukkoliikenteen tarpeisiin autoi-
lun ohella. Asemakaavalla ohjataan myös rakennusten suojautuminen
melulta ja ilman epäpuhtauksilta.

Energiahuollon alueen vaikutuksia asemakaava-alueen pohjoisosaan
esitetyn uuden maankäytön kannalta selvitetään asemakaavaehdotuk-
sen valmistelun aikana. Asemakaavaluonnoksessa on määräys, jolla
varmistetaan, että terveellisyyden ja turvallisuuden edellytykset selvite-
tään jatkosuunnittelussa ja että käyttöön oton edellytys on, että terveel-
lisyyden ja turvallisuuden vaatimukset täyttyvät.

Asemakaavassa on maaperän pilaantuneisuuden tutkimista ja kunnos-
tamista koskeva kaavamääräys, jolla varmistetaan, ettei maaperän pi-
laantuneisuudesta aiheudu terveys- tai viihtyvyyshaittaa.

Kaava mahdollistaa alueen korkotasojen ja kunnallistekniikan jatko-
suunnittelussa varautumisen merivedenpinnan nousuun sekä lisäänty-
viin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin.

Kaavassa on annettu määräys, jolla pyritään varmistamaan, ettei rai-
tiotien ympäristöön aiheutuisi merkittävää häiriötä runkomelusta tai täri-
nästä.

Vaikutusten arviointi on puutteellinen hotellin osalta

Vastine
Ks. vastine Hotellirakennusten korttelialue Hakaniemenrannassa.

Alueen rakentamisen aikana paalutustyöt saattavat vaurioittaa naa-
purirakennuksia. Rakentamisen aikaiset jalankulkuyhteydet alueen läpi
tulee huomioida erityisesti siltojen rakennusaikana. Lisäksi alueelle toi-
vottiin väliaikaistoimintoja.



21 (22)

Vastine
Asemakaavassa ei oteta kantaa alueen väliaikais- ja rakentamisaikai-
siinjärjestelyihin. Lopulliset perustamistavat ja rakenneratkaisut määri-
tetään toteutussuunnittelun yhteydessä.

Kunnallisteknisten verkostojen huomioiminen suunnittelussa

Vastine
Alueen kaavoituksen yhteydessä on laadittu kunnallistekninen yleis-
suunnitelma, jossa huomioidaan alueen verkostojen tarve ja mitoitus
alueella.

Veden vaihtuvuus salmessa vaikeutuu täyttöjen myötä ja sillä on vai-
kutuksia veden laatuun.

Vastine
Ks. vastine Tarkemmat selvitykset.

Pienvenesatamien toiminta alueella

Vastine
Alueen pienvenesatamien toiminta turvataan asemakaavan muutoksen
yhteydessä. Jatkosuunnittelussa tullaan kiinnittämään huomiota erityi-
sesti rantojen virkistyskäytön ja satamatoiminnan yhteensovittamiseen.
Tavoitteena on, että satamien huoltoajo mahdollisuudet turvataan vä-
hintään nykyisissä puitteissa.
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Yhteenveto asukastilaisuuksista

1.10.2014
Tilaisuudessa kerättiin asukkaiden ideoita suunnittelutyön pohjaksi.
Suunnittelijat keräsivät osallistujien ideoita ylös. Tämän jälkeen pidettiin
paneelikeskustelu.

17.2.2015
Tilaisuudessa esiteltiin alueen vaihtoehtoisia suunnitelmia sekä asema-
kaavoituksen vaiheita. Tarkemmin alueen suunnitteluun tutustuttiin tee-
mojen kautta, jotka olivat Korttelit ja asemakaavoitus, Rannat ja julki-
settilat sekä Liikenne.

19.10.2016
Asukastilaisuus järjestettiin info- ja näyttelytila Laiturilla, jonne saapui
noin 100 ihmistä. Tilaisuudessa nousivat erityisesti esille hotellin sopi-
vuus alueelle, sen sijoittuminen ja koko. Alueelle toivottiin enemmän
vehreyttä ja puistoja. Lisäksi huolta herätti myös pysäköintipaikkojen
riittävyys suunnitelman toteutuessa.

29.10.2018
Paikalle saapui noin 120 asukasta. Tilaisuus järjestettiin info- ja näytte-
lytila Laiturilla. Tilaisuuden aluksi Hakaniemenranta 16 taloyhtiön halli-
tuksen edustajat palkittiin rakentavasta yhteistyöstä kaupungin kanssa.
Aluksi esiteltiin alueen hankkeita, Hakaniementorin suunnittelutilan-
teen, alueen asemakaavan muutokset ja Hakaniemenrannan ideakil-
pailun voittaneet ehdotukset. Lopuksi käytiin läpi alueen liikennesuun-
nittelutilanne ja rakentumisen vaiheistusta.
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Hakaniemenrannan ja Merihaan ympäristön suunnitteluperiaatteet
OAS
Asukastilaisuus

Paikka:  Laituri
Aika: 1.10.2014 14.00 20:00

Paikalla
Kaupunkisuunnitteluvirastosta:

Perttu Pulkka, arkkitehti
Marjaana Yläjääski, arkkitehti
Milla Nummikoski, arkkitehti
Jukka Kähkönen, arkkitehti
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti
Taneli Nissinen, liikennesuunnittelija
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puheenjohtaja

Osallistujia: 60 80 henkilöä

Tilaisuuden kulku

Tilaisuudessa kerättiin asukkaiden ideoita suunnittelutyön pohjaksi. Suunnittelijat keräsivät osal-
listujien ideoita ylös. Tapahtuman ideointi osuus kesti klo 14 18. Tämän jälkeen pidettiin panee-
likeskustelu.

Mielipiteet tulee jättää 13.10. mennessä.

Tilaisuudessa esitettyjä ideoita:

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

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 pyö-

rätielle

mailto:kaupunkisuunnittelu@hel.fi
http://www.hel.fi/ksv
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 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 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 ratikkayhteydet Rantatielle, Ei ratikkaa rantaan
 Torilta yhteys rantaan
 Merihaan kantta jatketaan Rantatien yli

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

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

mailto:kaupunkisuunnittelu@hel.fi
http://www.hel.fi/ksv
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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

mailto:kaupunkisuunnittelu@hel.fi
http://www.hel.fi/ksv


K:\Maankäyttö\Asiakirjojen_valmistelu\Esityslistan valmistelu\Kylk 9.4.2019\12575
Hakaniemenranta\vv_raportin liitteet\1611_1_12575_vvr-liite_asukastilaisuus_2015-02-
17_muistio.docx

MERIHAKA - HAKANIEMI -ASUKASILTA 17.2.2016
Keskeiset teemat

Vaihtoehdot ja asemakaavoitus

1. Rakentamisen aiheuttamat vaikutukset: peittyvät näkymät ja korkeudet
 nousi esille Viherniemenkadun päätteen asuntojen näkymien muut-

tuminen
 Toivottiin tarkempia havainnekuvia siitä, miltä lopullinen ympäristö

tulisi näyttämään, esim. havainnekuvia katutasosta
2. Kaavoituksen aikataulu
3. Kaikki vaihtoehdot olivat rakennettu täyteen, erityisesti torin kulman raken-

tamista kritisoitiin
4. Suunnitelmia pidettiin myös hyvinä

Rannat ja julkiset tilat

1. Rannan vihreys ja toiminnot
 Kulttuurisaunan viereinen viheralue pitää säilyttää/sen kokoa pitää

suurentaa. Myös uimarappuset pitää säilyttää.
Merihaan keskellä on pimeä hiekkakenttä.
Mitä rannassa oleville puille tapahtuu?

 Tarvitaan tilaa auringonottoon, petankin peluuseen, eväiden syön-
tiin, vapaata tilaa ihmisten oleskeluun.

 Maailman rauhan patsaan ympärille pitäisi rakentaa vihreä puisto.
 Tavoitteena pitäisi olla viheralueiden laajentaminen, ei supistami-

nen. Puita tarvitaan.
 Rantaan pitäisi rakentaa kulttuurisaunalta alkaen vastaavien toimin-

tojen jatkumo.
 Rantaan tarvitaan yleisiä vessoja.

2. Rannan rakenteet ja yhteydet
 Miten varaudutaan meren pinnan nousuun?
 Mitkä kohdat ovat sellaisia, joihin tarvitaan puisto ja mihin urbaania

rantaa? Alueella on paljon erilaisia käyttäjiä.
 Rantaan pitäisi rakentaa kelluva laituri, johon pääsisi rappusia pitkin

korkealta rantatasolta. Siten pääsisi koskettamaan vettä.
 Alueelle tarvitaan hyvät kävely-yhteydet eri suuntiin.
 Katutilan pitää olla kiva ja tuntua hyvältä.

Pikaraitiotie ja liikenne

1. Raitiotien linjaus
 yleinen toive on, että raitiotie linjataan Merihaan pohjoispuolelta
 Eteläinen linjaus katkaisee yhteyden rantaan ja syö vähäisiä viher-

alueita
 rannan huoltoyhteys tulee varmistaa jos raitiotie tulee etelä vaihto-

ehdon mukaan
 Raitiotiestä aiheutuu melua ja jatkuvaa liikennettä rantaan
 Mihin raitiovaunujen johdot sijoittuvat suhteessa 1. krs rakennuk-

siin?
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 Raitiotiepysäkki pitäisi rakentaa opetushallituksen kohdalle. Siten ei
tarvittaisi kahta pysäkkiä.

 Viheralueisiin ei ole osoitettu yhtään rahoja kustannuslaskennassa.

2. Raitiotieverkosto
 Miten kuljetaan Kalasataman terveyskeskukseen?
 Raitiotielinjat tulisi suunnitella kokonaisuutena.

3. Muu liikenne
 Miten voidaan olettaa, että liikenne vähenee Sörnäisten rantatiellä?
 Merihaan eteläpuolitse kulkeva raitiotie on hyvä asia. Puistoa ja ym-

päristöä voisi silti huomioida.
 Pyörätien on suunniteltava siten, että ei tule jalankulkijoiden ja pyö-

räilijöiden yhteentörmäystä.
 Kuinka paljon raitiotie ja pyörätie vaatii tilaa? Mahtuuko se raken-

nusten ja kulttuurisaunan väliselle alueelle?
 Rakennetaan Hakaniemen rannasta Siltavuoren penkereelle käve-

lysilta.
 Polkupyöräily, miten saadaan järkevät liikennenopeudet rantaan?

Muuten tulee törmäyksiä.
 Minkälaisia veneitä mahtuu siltojen alta?

Alueelle kohdistuu paljon uusia hankkeita, kuten esim. Kruunusillat, Sörnäisten
rantatien bulevardisointi. Alueella on vahva identiteetti. Tähän mennessä se on ol-
lut kuin saari kaupunkirakenteessa. Nyt suunnitteilla on identiteetiltään uusi kau-
punginosa Merihaan ja Hakaniemen väliin, joka nakertaa sen reunoja. Ratkaisu on
tylsä. Toivottavaa olisi, että aluetta kasvatettaisiin Merihaan luonteella. Kyse on
muodosta ja sisällöstä. Kaupunginosakohtainen suunnittelu. Osa rakennuksista on
suunniteltu rakennettavaksi Merihaka Oy:n alueelle. Kaavoitustoimet kohdistuvat
merihakalaisten ympäristöön.

Meriveden laatu, pursiseuran altaan rajaaminen on arveluttavaa, koska vesi ei
pysy puhtaana. Tavoitteena pitäisi olla vesialueiden säilyminen puhtaana. Ei siis
saa rakentaa 'pussinperiä'.



HAKANIEMENRANTA & SÖRNÄISTENRANTA -
ASUKASILTA 19.10.2016
Keskeiset teemat

YLEISESTI

Yleisötilaisuudessa esiteltiin Kruunusillat -hankkeen suunnittelutilanne.
Tilaisuuden pääanti oli Hakaniemenranta & Sörnäistenranta asemakaa-
van muutoksen valmisteluaineiston sekä liikennesuunnitelman luonnok-
sen esittely. Paikalla oli noin 100 henkilöä. Yleisten kommenttien lisäksi
palautetta kerättiin pienryhmissä, jotka jakautuivat kaavoitukseen, lii-
kenteeseen ja julkisten tilojen suunnitteluun, lisäksi Kruunusillat hanke
oli edustettuna paikalla.

Erityisesti keskustelua herättivät pikaraitiotien linjaus Hakaniemenran-
nasta. Toivottiin että tutkittaisiin vielä Merihaan pohjoispuolelta kiertä-
vää vaihtoehtoa. Hotellin rakentamisen myötä Viherniemenkadun ja Ha-
kaniemenkadun asuinkortteleiden esteettömät näkymät etelään merelle
häviävät.

KORTTELIALUEET

 hotelli peittää näkymiä asuinkortteleista.
 Alueella on jo tarpeeksi hotelleja
 Merihaan pysäköintitalojen tilalle rakennettavat korttelit peittävät

näkymiä Merihaan reunimmaisista asuinrakennuksista.
 Oltiin huolissaan Merihaan pysäköintipaikkojen riittävyydestä kun

p-laitokset rakennetaan

JULKISET TILAT

Yleistä

 VETTÄ, VIHREÄÄ, NÄKYMIÄ
 Onko liian tiivistä näin arvokkaalle paikalle?
 Tuleeko epäviihtyisää ympäristöä?
 Miten työmaavaihe voitaisiin järjestää siten, että alueen asukkai-

den olisi mahdollisimman hyvä asua alueella? Voitaisiinko esi-
merkiksi Hakaniemenranta rakentaa ensin valmiiksi, erityisesti
uuden hotellin ympäristö?

 Jo kaavavaiheessa yhteys venekerhoihin: voivat auttaa suunnit-
telussa ja toimintojen realistisuuden ideoinnissa.

 Voivatko asukkaat lukea mielipiteet jälkeenpäin?
 Alueelle tarvitaan koirapuisto. Koiravessoja tarvitaan myös.
 %-taide
 Kaikille rannoille tarvitaan ulkoliikuntapaikkoja kuten Töölönlah-

della.
 Laituripaikkoja ei saa vähentää.



Hakaniemi

 Hakaniemenpuisto pitää kunnostaa.
 Puita ei ole leikattu kunnolla Kaarlenkadun puolelta. (Tämä

HKR:lle tiedoksi/AnL)

Hakaniemenranta

 Vesialue kapenee liikaa.
 Ahtaus tuntuu kauhealta.
 Miksi toinen hotelli vanhan viereen? Miksei toinen Guggenheim?
 Kalastuspaikat katoavat, tuovat monimuotoisuutta rannoille.
 Lisää puita, vihreitä keitaita, penkkejä ja istuskelupaikkoja. Tarvi-

taan paikkoja, joissa voi esim. syödä omia eväitä.
 Rannan suora on pitkä matka kulkea, jos liikkuu huonosti.
 Hakaniementorin rantaan pitää päästä veneellä. Hyvä, että hotel-

lien välistä siltaa ei ole tässä suunnitelmassa.
 Suunnitellun hotellin länsipuolelle rantaan tarvitaan puisto ja kah-

vila.
 Voiko hotellia siirtää itään alueelle, johon on merkitty aukio, jotta

rantaan saataisiin enemmän tilaa?
 Hakaniemenranta kokonaan viheralueeksi.
 Rakentaminen Hakaniemenrannassa matalammaksi. Korkeutta

voitaisiin samalla lisätä Sörnäistenrannassa.
 Betonisia istuskeluun soveltuvia taideteoksia voitaisiin sijoittaa

alueelle. Yleisesti ottaen istuskelupaikkoja tarvitaan paljon.
 Hotelli Strandin edustan ranta on epäonnistunut. Ei ole ollenkaan

viihtyisä.
 Uusi hotelli ei palvele alueen asukkaiden viihtyisyyttä eikä pien-

yrittäjiä.

Siltasaarenranta

 Tarvitaan havainnekuvia myös Siltavuorenrannalta katsottuna.
 Kirjanpuiston leikkipaikka: miten liikenteen lisääntyminen vaikut-

taa leikkipaikkaan? Puistoa käyttävät myös alueen päiväkodit.
 Nurmialueita ja puita tarvitaan jatkossakin rantaan. Bulevardimai-

suus on säilytettävä. Mitä rannassa tapahtuu, kun baana raken-
netaan siihen ja liikenne lisääntyy uuden sillan ja siihen liittyvien
liikennejärjestelyjen myötä?

 Uusi puisto on huippujuttu!
 Uuteen puistoon petanque-kenttä ja vaihteleva pinta, kumpareita.
 Miten Kruununhaan uusi puisto suojataan liikenteeltä? Siihen on

kiinnitettävä huomiota.
 Perinteinen näkymä Siltavuorenrannalta Hakaniementorille päin

peittyy. Näkymät pitäisi säilyttää.

Merihaan eteläranta

 Esitetty puisto on tärkeä ja hyvä ajatus.
 Aikaisemmassa suunnitelmassa oli aallonmurtaja. Merihaan ran-

noilla on yllättävän kova merenkäynti, koska rajautuu suureen
ulappaan. Myrskyllä nykyiset laiturit hajoavat helposti.



 Rannassa kulttuurisaunan päässä on septilaituri: uimapaikka on
vaarallinen, jos veneliikennettä on samaan aikaan. Näitä toimin-
toja ei voi sekoittaa.

 Uimapaikka on paljon käytössä. Se pitää suunnitella siten, että
se on turvallinen. Uimalaiturin ja septilaiturin pitää olla erillisiä.

 Rantaan tarvitaan satamalle pieni huoltorakennus, wc, veneseu-
ran varasto ja vartiokoppi. Tarvitaan myös jollapurjehdusta/kevyt-
veneitä varten luiska ja varasto.

 Laiturit ovat kaavan havainnekuvassa liian tiheässä. Kahden lai-
turin välin tulee olla 40m. Laitureiden pitäisi olla pidempiä. Tarvi-
taan yksi rannan suuntainen kokoomalaituri, johon pistolaiturit liit-
tyvät.

 Miksi pistolaiturit eivät ala jo kulttuurisaunan kohdalta?
 Hanasaaren, Sompasaaren, Merihaan ja uuden sillan välinen ve-

sialue on hyvää aluetta optimistijollapurjehdukselle.
 Miksi pikaraitiotiesuunnitelmassa Merihaan edustalla yksi puurivi

kaadetaan jalankulun tieltä? Eikö jalankulku voi kulkea puiden
eteläpuolelta? (Tämä kysymys pitää välittää HKR:ään/AnL)

Sörnäistenranta

 Liian pitkä matka lähimpään puistoon, jos liikkuu huonosti.
 Tarvitaan lisää kunnollista vihreää tälle alueelle.
 Missä ovat lähileikkipaikat, kentät ja puistot.
 Veden vaihtuvuudesta tulee huolehtia lahden perällä.
 Kalliolaiset käyttävät paljon tätä rantaa.
 Sörnäistenrannan puoleiseen sivuun tarvitaan melontaa, kajakit

ja sup-laudat varten veneiden laskupaikkoja ja varasto. Tällä ran-
nalla ei ole suurta aallokkoa.

 Pienvenesataman paikalla soutuveneille liian avoin paikka, koska
myrskyllä merenkäynti on suuri. (Tämän voisi vielä tarkistaa ve-
nekerholaisilta, koska vähän ylempänä puhutaan suojaisasta
rannasta. Tarkoittaako suojainen ranta pohjoisempaa
osaa?/AnL)

LIIKENNE

 Onko liikenteen meluntorjuntaan suunniteltu vaimentavaa asfalt-
tia?

 Melun lisääntyminen huolestutti liikennevalojen aiheuttamien py-
sähdysten ja kiihdytysten johdosta.

 Sillan pitkäikäisyys ja maisemaan sopiva ulkonäkö hyvä huomi-
oida, esim. sama ulkonäkö kuin Pitkäsillalla.

 Sörnäisten Rantatieltä pohjoisesta ei pitäisi päästä kääntymään
suoraan Hakaniemen torille (Näkinsillan vierestä).

 Mitä tapahtuu bussiyhteyksille Merihaasta ja Kruunuhaasta?
 Lisääntyykö liikenne Siltavuorenrannassa kuinka paljon?
 Uutta kävelysiltaa Siltavuorenrannasta Hakaniemeen pidettiin hy-

vänä, sillä se parantaisi pohjois-kruununhakalaisten yhteyksiä
mm. joukkoliikenteeseen.
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Tilaisuus

Paikalle saapui noin 120 asukasta. Vuorovaikutussuunnittelija Juha-Pekka
Turunen avasi tilaisuuden. Tilaisuuden aluksi Hakaniemenranta 16 taloyhtiön
hallituksen edustajat palkittiin rakentavasta yhteistyöstä kaupungin kanssa.

Perttu Pulkka esitteli alueen hankkeita, Hakaniementorin suunnittelutilanteen,
alueen asemakaavan muutokset ja Hakaniemenrannan ideakilpailun voittaneet
ehdotukset.

Juuso Helander esitteli alueen liikennesuunnittelutilanteen.

Reetta Putkonen esitteli alueen rakentumisen vaiheistusta.

Asukkaiden esittämät kysymykset, palautteet ja kommentit

Asukkaiden kysymykset keskittyivät pääasiassa liikennesuunnitelman sisältöön
sekä rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin.

Maankäytön suunnitelmien osalta keskusteltiin tulvarakenteiden järjestelyistä ja
rakennusten korkeuksista.

Muuttuvista liikennejärjestelyistä huolta herätti erityisesti uuden raitiotieyhteyden
tiheä vuoroväli ja jalankulku.

Rakentamisenaikaisissa muutoksissa eniten keskustelua herätti kävely-
yhteyksien säilyminen alueen rakentamisen aikana sekä niiden kunnossapito.
Lisäksi esille nousivat mm. nousivat esiin työmaan liikenne, julkisen liikenteen
järjestäminen alueen rakentamisen aikana sekä Hämeentien
joukkoliikennekadun muutoksen vaikutuksen liikenteen sujuvuuteen.













































YHTEENVETO HAKANIEMENRANNAN JA SÖRNÄISTENRANNAN
SUUNNITELMIEN VERKKOKESKUSTELUSTA KERROKANTASI -
PALVELUSSA 7.10. 4.11.2016

Keskusteluun tuli 152 kommenttia. Tähän yhteenvetoon on koottu keskustelun
keskeinen sisältö vapaamuotoisesti teemoitettuna. Keskustelu on edelleen lu-
ettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/hakanie-
menranta.

Hotelli

Yksittäisenä asiana Hakaniemen rantaan esitetty hotelli sai kaikkein eniten
kriittisiä kommentteja osakseen. Useissa kommenteissa kyseenalaistettiin
koko hotellin tarve ylipäätään koska niitä jo on useampi lähistöllä. Ulkomaisen
investorin mukana olo hankkeessa herätti myös epäilyksiä lahjonnasta ja kysy-
myksiä, että miksi juuri tämä taho on saanut tontin suunniteltavakseen. Esitet-
tiin myös, että taloudellinen hyöty hankkeesta haihtuisi ulkomaille ja verotulot
Helsingille jäisivät pieniksi. Hotellille esitettiin myös useita muita sijoituspaik-
koja, esimerkiksi hiilivoimalan alueelle ja koirapuiston paikalle itärannalle.

Hotellin suurimmaksi ongelmaksi nähtiin se, että se estäisi näkymät merelle
niin torilta kuin läheisistä asunnoista ja muuttaisi paikan avointa ja merellistä
kaupunkikuvaa liikaa. Hotelli koettiin törkeänä loukkauksena rannan asukkaita
kohtaan peittäessään asuntojen näköalat ja pimentäessään asuntoja luonnon-
valolta luomalla varjonsa talojen eteen. Hotellin koettiin olevan ruma, liian
suuri ja massiivinen ympäristöönsä sekä ahdistava. Esitettiin myös että on
väärin varata ranta tilapäisyöpyjille ja rikkaille asukkaille sen sijaan että ranta
voisi olla kaikkien käytössä virkistysalueena. yksi kommentoija oli huolissaan
myös hotellin rakentamisaikaisista häiriöistä ja vaurioista naapurien kiinteis-
töille.

Yhden kommentoijan mukaan kukaan ei torilta katsele merta ja hän näki hotel-
lin mahdollisuutena kehittää torin ympäristöä laajemminkin, esimerkiksi raken-
tamalla talorivin Siltasaarenkadun itäpuolelle, raitiovaunupysäkkien päälle.

Hotellin sijaan sille varatulle paikalle pitäisi usean kommentoijan mielestä ra-
kentaa puistoa ja aluetta viihtymiselle sekä samalla parantaa Hakaniementorin
aluetta, muun muassa uudistamalla sen vieressä oleva puistoalue. Puistossa
pitäisi olla sellaiset kalusteet että siellä voisi nauttia hallista ja torilta ostettuja
eväitä ja lisäksi harrastaa kuntoilua. Lisäksi rannassa tulisi olla jonkinlainen
vesiurheilumahdollisuus, esimerkiksi kajakkien ja suplautojen vuokraus- ja/tai
säilytyspiste.

Hotellin osalta suunnitelmaa ehdotettiin parannettavaksi niin, että hotellia hie-
man tiivistettäisiin itään ja rakennettaisiin sen länsipuolelle pieni puisto, joka
palvelisi alueen asukkaita ja Hakaniemen läpi kulkevia kaupunkilaisia. Toi-
sessa kehittämisehdotuksessa esitettiin hotellin rakentamista lähemmäs Hiltto-
nia ja Metallitaloa, nyt esitettyä kapeampana mutta korkeampana jotta meri-
maisema torilta ei peittyisi niin paljoa. Samalla "allas" siirtyisi hotellin ja asuin-
talojen väliin ja näin saataisiin lisää etäisyyttä uusista ja olevista asunnoista
hotelliin.

https://kerrokantasi.hel.fi/hakanie-menranta
https://kerrokantasi.hel.fi/hakanie-menranta


Hakaniemenrannan rakennukset

Hakaniemen rantaa pidettiin erityisen harvinaisena ja arvokkaana paikkana
joka ansaitsee erityisen korkeatasoista arkkitehtuuria. Esitettiin, että vaatimus
monipuolisesta ja vaihtelevasta arkkitehtuurista tulisi osaksi kaavaa sekä mah-
dollisuuksien mukaan rakennettaisiin arkkitehtuurikilpailujen pohjalta. Erään
kommentoijan mukaan rannasta ei saisi tulla liian yhtenäistä kokonaisuutta
vaan rakennusten olisi oltava aidosti keskenään erilaisia - kuten vastarannalla
oleva Kruununhaan rannan talorivi. Toisen kommentoijan mielestä taas ainoa
asia minkä hän muuttaisi, olisi talojen julkisivut salmelle päin. Niiden tulisi olla
yhtenäiset ja kauniit.

Umpikorttelit ja lamellit jakoivat kommentoijien mielipiteitä. Muutaman mielestä
umpikortteli olisi rannassa oikea ratkaisu sillä harvoista pätkistä muodostuva
julkisivu on salmelle päin levoton. Jos on pakko tehdä aukko talojen väliin, niin
sitten yksi riittäisi ja sekin niin ettei näy rannalle. Talojen tulisi olla rapattuja ja
ikkunoissa ruutuja sekä tyylikäs sileä julkisivu. Erään kommentoijan mukaan
yhtenäisessä lamellissa saadaan vähemmän merinäköalallisia asuntoja, joista
saa parhaan hinnan eli pitäisi tehdä eniten sitä mitä kansa eniten haluaa.

Erään näkemyksen mukaan lamellien aika on auttamattomasti ohi. Hakanie-
menrantaan olisi rakennettava umpikortteleita, joiden ensimmäiseen kerrok-
seen on asemakaavassa pakotettava liiketilojen katkeamaton rivistö. Lamellit
eivät mahdollista tätä. Sopiva kerroskorkeus olisi 7 8 krs, lisäksi voi olla korke-
ampia kulmatorneja. Unohtakaa tasakatot, metallijulkisivut ja todennäköisesti
purkutuomion tulevaisuudessa saava Hakaniementorin modernismi. Laadulli-
sesti oikea referenssikohde tässä on Kruununhaan Pohjoisranta tai Tukhol-
man Strandvägen. Rakennuksissa ei tulisi käyttää pastellisävyjä vaan kunnon
värejä, musta ja tummanruskea aina hyviä.

Rakentamista Hakaniemen rantaan sinänsä myös vastustettiin useissa kom-
menteissa. Erään kommentoijan mielestä Hakaniemenrantaan ei tarvita mi-
tään uusia massiivisia asuntokasarmeja tai hotellikolosseja, siellähän on jo
Merihaka. Toisen kommentoijan mielestä rannan suunnitelma näyttää tosi pa-
halta. Merta täytetään ja näkymät tukitaan. En todellakaan tajua näitä tunkkai-
sia ahtaita umpikortteleita jolta tuo ranta ainakin kadulta näyttää kun ei merta
hakaniemenrantaa juuri enää näkyisi. Vanhojen asukkaiden merinäköalat pi-
täisi säilyttää ja aivan rannassa rakennusten maksimikorkeus voi olla 4 krs.
Ehdotettiin myös että Hakaniemenrannasta madallettava osuus rakennusoi-
keudesta voitaisiin siirtää tarvittaessa hyvin Sörnäistenrantaan.

Rakentamisen tiiveys, korkeus ja määrä

Suurin osa rakennusten korkeutta, suunnittelualueen tiiveyttä ja rakentamisen
määrää kommenteissaan käsitelleistä oli sitä mieltä että rakennukset voisivat
olla kauttaaltaan korkeampia, varsinkin tornimaiset rakennukset. Vedottiin kau-
punkisuunnittelulautakunnan vaatimukseen että alueen tulisi olla tiiviimpää ja
arveltiin että alueelle saataisiin noin tuhat asukasta lisää vielä tehokkaammalla
rakentamisella. Kaavaluonnosta arvosteltiin tehottomaksi.

Sörnäisten rantatien varteen toivottiin 8 10 kerroksisia taloja. Sillan päähän
esitettiin kahta korkeaa tornia - vähintään 17 kerrosta - portiksi. Toisessa kom-
mentissa esitettiin sopivaksi korkeudeksi 16 22 krs. Varsinkin sellaisissa pai-
koissa joissa varjot eivät haittaisi, nähtiin olevan mahdollisuuksia korkeammil-
lekin rakennuksille. Esitettiin myös että rakennusten korkeudet tulisi olla jopa



15 55 kerrosta. Näin muodostuisi mielenkiintoista kaupunkisilhuettiakin. Muu-
tamissa puheenvuorossa korkeampia rakennuksia perusteltiin myös sillä että
ne peittäisivät nykyistä Merihakaa maisemassa.

Toisaalta korkeaa rakentamista myös vastustettiin useassa kommentissa, pää-
asiassa näkymien menettämisen takia. Esimerkiksi meidän asunnosta 5. ker-
roksesta on näkynyt Haapaniemenkadulle ja Sörnäisten rantatielle ja Kallion
kirkon tornikin on näkynyt. Nyt se näkymä menisi pois. Parkkitalon tilalle ra-
kennettava rakennus ei ainakaan saisi olla korkeampi kuin nykyinen parkki-
talo, etteivät näkyväisyydet mene pois.

Palvelut, liiketilat

Kivijalkaliiketiloja kaivattiin alueelle ja erityisesti rannalle tuleviin rakennuksiin.
Niiden koettiin tuovat alueelle viihtyisyyttä ja sosiaalista sekä kaupallista elä-
mää. Liiketilojen, kahviloiden, ravintoloiden ja terassien lisäksi yhdessä kom-
mentissa toivottiin alueelle myös elokuvateatteria ja muita kulttuuritiloja. Yh-
dessä kommentissa kiiteltiin suunnitelmaa siitä, että kivijalkatilojen tarve on hy-
vin huomioitu.

Rannat ja puistot

Rantoihin liittyvissä kommenteissa nousi selvästi esiin toive rantojen vihrey-
destä, puista, kasvillisuudesta, puistoista ja palveluista sekä mahdollisuudesta
oleiluun ja ajanviettoon. Näiltä osin suunnitelmaa toivottiin vielä kehitettävän.
Toivottiin, että puita ja vihreyttä olisi muuallakin kuin sisäpihoilla. Puita toivot-
tiin myös katujen varsille tuomaan vehreyttä ja poistamaan kolkkoutta. Alueelle
peräänkuulutettiin myös yhtä suurta puistoa. Rakennusten kivijaloissa tulisi
olla kahviloita ja ravintoloita sekä muita palveluita. Muutamien kommenttien
mukaan rannan rakennusten tulisi olla matalia ja vain palveluja varten, massii-
visia asuntokasarmeja ja rannan tukkimista korkeilla taloilla vierastettiin. Toiset
vierastivat korkeita rakennuksia Hakaniemen rannassa toiset taas sillan ja
Kulttuurisaunan välisellä alueella. Yksi kommentoija arvosteli kaavaluonnosta
lahden merimaiseman pilaamissuunnitelmana. Toisessa kysyttiin, miksi poh-
joispuolen asukkaat saavat vaan haittoja (rakentaminen, näköalojen menetyk-
set, viheralueiden menetykset, parkkipaikkojen menetykset) ja eteläpuolen
asukkaat puiston? Yksi kommentoija korosti erityisesti Siltavuorenrannan bule-
vardimaisia puita ja vehreä tunnelmaa jota ei pitäisi tuhota ohjaamalla rannan
tuntumaan lisää liikennettä.

Muutamissa kommenteissa kaivattiin molemmille puolille lahtea myös ravinto-
lalaivoja Turun Aurajoen tyyliin. Vesibussiliikennettä toivottiin erityisesti hotel-
lien läheisyyteen. Myös uimarantaa kaivattiin alueelle, sillä lähistöllä ei sel-
laista ole ja potentiaalisia käyttäjiä olisi paljon. Toisaalta meren täyttämistä
myös kritisoitiin ja koettiin että Siltavuorensalmi muuttuu pelkäksi kanaaliksi ja
vaadittiin meritäyttöjen ympäristövaikutuksien selvittämistä aina Töölönlahdelle
saakka. Toisen kommentoijan mukaan rannan massiivinen täyttäminen ja me-
ren pohjan myllertäminen pilaa vedet pitkiksi ajoiksi. Miten käy hyvin alka-
neelle kalastusharrastukselle näillä alueilla? Niitä kaloja ei kyllä voi jatkossa
syödä, jos niitä vuosikymmeniin edes sieltä voi saada.

Yhdessä kommentissa Kulttuurisaunan eteläpuolista vesialuetta ehdotettiin
täytettäväksi jotta saataisiin venekerhon veneille hyvä suoja aalloilta ja sa-
malla virkistysaluetta asukkaille rantaan. Venepaikkojen säilymistä pidettiin tär-
keänä ja toivottiin myös niiden lisäämistäkin. Toivottiin myös mahdollisuutta



säilyttää asukkaiden kanootteja ja sub -lautoja rannan tuntumaan rakennetta-
valla säilytyspaikalla. Tämä toisi mukavaa elämää rannalle ja edistäisi asukkai-
den viihtymistä. Yhden kommentoijan mielestä veneille jää liian vähän tilaa.
Satama-altaan täyttäminen ja kaventuminen on ristiriidassa alueen merellisen
historian ja luonteen kanssa. Siltavuoren salmea kannattaisikin kehittää pien-
vene- ja vierasvenekeskuksena. Ja rannoille voisi hyvin sijoittua allasmaisia ui-
mapaikkoja.

Puoli tusinaa kommentoijaa oli huolissaan nykyisen koirapuiston jäämisestä
rakentamisen alle ja esitettiin että koirapuistolle tulee ehdottomasti löytää uusi
korvaava paikka alueelta.

Liikenne ja kulkuyhteydet

Liikennejärjestelyt herättivät monenlaisia kehittämisehdotuksia. Muutaman eh-
dotuksen mukaan keskustan suuntainen liikenne voitaisiin ohjata varjoisaa,
koleaa ja autiota Siltavuorenrantaa pitkin. Näin saataisiin Hakaniemenranta ja
Siltasaarenkatu kaksikaistaiseksi ja viihtyisämmäksi. Hakaniementorintori liit-
tyisi tämän jälkeen saumattomasti merenrantaan ja Hakaniemenrannan ja Sör-
näistenrannan kävelyalueisiin, kun läpi kulkeva autoliikenne vähentyisi. Sa-
moin Pitkänsillan ja Siltasaarenkadun viihtyisyys lisääntyisi huomattavasti.

Muutama kommentoija epäili tasoristeysten Hakaniemerannassa sekä Kruni-
kan rannassa aiheuttavan ruuhkia. Uuden sillan voisi rakentaa Hakaniemen
päässä jatkumaan korkeana rantaan tulevien raitiovaunukiskojen ja siten taso-
risteyksen yli. Toisen kommentoijan mukaan Sörnäisten rantatie on keskustan
autoliikenteen pääyhteyksiä, mikä vain korostuu Hämeentie-ratkaisun myötä.
Kruunusiltojen kautta kulkevan raitiotien on puolestaan tarkoitus olla Raide-Jo-
kerin ohella modernin pikaraitiotien esiinmarssi pääkaupunkiseudulla. Nykyi-
nen korkea silta ramppeineen on ruma, mutta tasoliittymässä on melkoinen ris-
tiriita rakennettuna. Onko liikenteen ohjauksella aidosti pokkaa päästää raitio-
vaunut viiveettä risteyksen yli? Silläkin uhalla, että autojonot kasvavat? Pohdit-
tiin myös että onko tarpeen, että pohjoisesta tulevat pääsevät kääntymään Sil-
tavuorenrantaan? Suunnitelmassa Sörkan rantatieltä käännytään sekä Haka-
niemen rantaa että Siltasaaren rantaan ilman kääntymiskaistaa tai ramppeja.
Epäiltiin että tästä seuraa peräänajoja ja ruuhkia.

Eräs kommentoija esitti että raitiotie linjattaisiin niin, että Merihaan rannassa
se kääntyisi kannen alle Haapaniemenkadulle ja siltayhteydellä Hanasaaren
kautta Sompasaareen. Näin Merihaan ranta jäisi rauhallisemmaksi, saataisiin
pysäkki sateensuojaan ja pysäkit Sörnäistenrannan uusien kortteleiden sekä
Hanasaaren uusien kortteleiden välittömään läheisyyteen.

Yhdessä kommentissa oltiin huolissaan Kruununhaan puolella liikenteen li-
sääntymisestä Siltavuorenrannassa. Epäiltiin Kruununhaan uudesta puistosta
tulevan liian meluinen, kun autot paahtavat ohi. Pohjoisrannan ajonopeuksia
toivottiin rajoitettavaksi. Toivottiin lisäksi, että rantareitit etenkin Kruununhaan
puolella olisivat myös jalankulkijoille mukavia ja viihtyisiä.

Yksi kommentoija kysyi miksi Sörnäisten rantatien pohjoiseen meneviä kais-
toja on 3(/4), kun uusi Hakaniemensilta ja Hakaniemenranta kykenevät ilmei-
sestikin syöttämään vain kahden kaistan verran autoja. Kommentoijan mukaan
näin monet lisäkaistat syövät myös pohjoisempien risteysten kapasiteettia, kun
liikennevaloissa pitää varata hyvin pitkä vihreä jalankulkijoille. Esitettiin myös



että rantatie pitäisi laittaa kokonaan tunneliin jotta taloille saataisiin vielä lisää
tilaa ja kävelijöille ja pyöräilijöille paremmat olosuhteet maan päällä.

Parissa kommentissa oltiin huolissaan suojateistä. Esitettiin, että suojateitä ei
ainakaan poistettaisi vaan mieluummin lisättäisiin. Ajokaistojen tulisi olla riittä-
vän kapeita jotta autoliikenteen nopeus pysyisi kaupunkimaisen alhaisena.
Rantatien ylittäminen koettiin tällä hetkellä hankalaksi ja toivottiin että siihen
kiinnitettäisiin jatkossa erityistä huomiota.

Pyöräilyyn liittyen esitettiin että Sörnäisten rantatiellä pitää olla pyörätiet, tilaa
ja puita, molemmin puolin, koko matkalla takaamassa tien viihtyvyyden, koska
liikennemäärät tulevat olemaan valtavat. Toisen kommentoijan mukaan kes-
kustan pyöräliikenne voisi ajaa John Stenbergin rannan kautta eikä Siltavuo-
renrannan kautta. Pyöräkatujen keksimistä hoitamaan talojen liikennettä pidet-
tiin niin luovana ideana, että se ansaitsee kiitoksen. Yksi kommentoija oli huo-
lissaan tiukasta silmukasta sillan toisessa päässä ja jyrkästä suorakulmasta
toisessa sillä ne vaikuttavat hankalilta mahdollisesti hyvinkin vilkkaasti liiken-
nöidyllä väylällä. Kun siltaa ei vielä ole, sen voisi varmaan suunnitella niin, että
pyörätie nousee sillan alitettuaan suoraan Merihakaan päin kaartaen loivem-
malla mutkalla sillan tasoon. Yhden kommentoijan mielestä Läntisen sivuka-
dun pyöräkadun päässä oleva korotettu "Shared space" ei turvallisuussyistä
toimi.

Yhden kommentoijan mielestä jo tällä hetkellä Sörnäisten rantatietä vierusta-
vien pyöräteiden kapeus on ruuhka-aikaan ongelmallista kaksisuuntaiselle lii-
kenteelle. Pyöräkatuja lukuun ottamatta pitää pyöräliikenteen olla yksisuuntai-
nen, tai ajosuunnat hyvin selkeästi (rakenteellisesti) eroteltuja, sillä tuolla on
aina pystyttävä riskittä ohittaa autoliikenteen suunnassa ajavaa pyöräilijää.
Rantatien ylittämiseen riittää suunnitellut autokaistat, sillä autoliikennettä tulee
olemaan riittävän vähän, joten ei tarvitse pyörille erillisiä ylityksiä lisätä takaa-
maan sujuvan pyöräliikenteen yksisuuntaisena.

Puolenkymmentä kommentoijaa ehdotti kevyenliikenteen siltaa Hakaniemen-
rannasta suunnitellun hotellin nurkalta Kruunuhaan puolelle. Sen esitettiin pa-
rantavan kävely-ympäristön viihtyisyyttä ja tarjoavan uusia reittejä liikkumiselle
ja olisi omiaan laajentamaan elävää keskustaa Kruununhakaan ja Hakanie-
menrantaan. Yksi toive oli myös sillasta Merihaasta Hanasaareen.

Pysäköinti

Pysäköintimahdollisuudet ja pysäköintinormi jakoivat mielipiteet selvästi. Toi-
saalta oltiin huolissaan pysäköintipaikkojen riittävyydestä ja siitä, että pysä-
köintimahdollisuudet heikkenevät alueella vielä nykyisestään. Vastakkaisen
näkökulman mukaan alueen keskeisen sijainnin ja hyvien joukkoliikenneyh-
teyksien takia alueella voitaisiin rakentaa pysäköintipaikkoja huomattavasti ny-
kyisiä normeja vähemmän ja näin mahdollistaa tiiviimpi rakentaminen ja edulli-
semmat asunnot.

Vesiliikenne

Neljä kommentoijaa oli huolissaan vesiliikenteen olosuhteista ja suunnitelman
vaikutuksista siihen. Yhden kommentoijan mielestä suunnitelmissa on unohtu-
nut kokonaan vesiliikenne. Esitettiin, että laitureita tulisi olla lisää vesijoukkolii-
kenteelle sekä veneilijöille vierasparkkipaikkoja. Hakaniemi nähtiin liikenteen



tärkeänä solmukohtana, johon tulisi tuoda vesijoukkoliikennettä muista kau-
punginosista. Sillan alituskorkeuden riittävyydestä reittiliikenteelle oltiin myös
huolissaan. Koettiin, että lauttaliikennettä pitäisi lisätä, jotta hotellin vieraat ja
turistit pääsisivät näkemään Helsinkiä mereltä ja saaria.

Myönteistä palautetta

Suunnitelmaluonnos sai myönteistä palautetta ja kehuja yli kymmenessä kan-
nanotossa. Positiivista palautetta perusteltiin muun muassa sillä, että kaikki
kulkumuodot on huomioitu tyydyttävästi, suunnitelma on työn aikana kehittynyt
koko ajan parempaan suuntaan ja että suunnitelma sisältää hienoja ja mietit-
tyjä asioita. Rannan runsaiden liiketilojen ja laadukkaiden julkisten tilojen koet-
tiin takaavat, että alue muodostuu suosituksi sekä paikallisten että turistien
keskuudessa.

Hyvänä pidettiin sitä, että rantatien ympäristö ja joutomaat saadaan rakennus-
käyttöön, samoin kuin liikenteen ramppialueet sekä pysäköintikentät. Rakenta-
misen myötä koettiin myös ranta-alueiden kaupunkikuvan kohenevan ja ranta-
alueiden tulevan takaisin kaupunkilaisten käyttöön. Suunnitelman nähtiin myös
integroivan Merihaan ja Kalasataman osaksi kantakaupunkia. Arvostettiin
myös sitä että suunnitelman myötä tuhannet ihmiset saavat mahdollisuuden
asua meren ääressä kantakaupungissa. Tuotiin esiin myös että Kallion alu-
eelta on vaikea löytää kolmen huoneen tai suurempia asuntoja ja tämän suun-
nitelman kautta niitäkin varmasti tulisi. Toivottiin myös että kunnianhimoisesta
suunnitelmasta pidettäisiin kiinni, eikä rakentamisen määrää vähennettäisi
mahdollisen vastustuksen takia.

Nimistö

Yksi kommentoija otti kantaa kaava-alueen nimistöön. Hänen mukaansa Miina
Sillanpään katu on hyvä, mutta nimenmuutos olisi ulotettava myös sille katu-
osuudelle, joka jatkuu Näkinkujalta Hakaniemen torille, vaikka tämä ei nykyi-
seen kaava-alueeseen kuulukaan.

Katuosuus, jolle kaavassa on annettu nimi Merihaankatu, ei tarvitsisi kirjoitta-
jan mukaan erillistä nimeä ollenkaan. Se tulee jatkossa olemaan hänen mie-
lestään ainakin liikenteellisesti selvästi Sörnäisten rantatien jatke, ja olisi luon-
nollista, että se olisi nimeltäänkin osa sitä. Sörnäisten rantatie alkaisi siis (uu-
delta) Hakaniemen sillalta. Jos Merihaan nimi kuitenkin halutaan alueen ka-
dunnimistöön, voitaisiin sillan itäpuolella olevalle osalle Hakaniemenrantaa an-
taa nimi Merihaanranta, tai ainakin sen pohjois-eteläsuuntaiselle osuudelle.

Sillan eteläpäässä taas olisi luonnollisempaa, että Pohjoisranta vaihtuisi Silta-
vuorenrannaksi juuri sillan kohdalla eikä jonkin matkaa idempänä. Tämä kui-
tenkin edellyttäisi, että se Pohjoisrannan haarauma, joka on kaavaan merkityn
pienen puistikon eteläpuolella, muutettaisiin (takaisin?) osaksi Kirjatyöntekijän-
katua, kuten se lienee aikoinaan ollutkin.

Uusi Leipätehtaankatu on Kaikukadun ja Kauraholmankuja Lintulahdenkadun
suora jatke, joten miksi eivät ne ole nimeltäänkin niiden osia? Jos jonkin Kau-
raholman nimi kuitenkin halutaan säilyttää nimistössä, niin voitaisiin viereen
merkitty Fajanssikuja muuttaa Kauraholmankujaksi - ehdotettu Fajanssikuja -
nimihän vaikuttaa harhaanjohtavaltakin, koska sen voisi helposti mieltää liitty-
vän Arabianrannan nimistöön, jossa on muun muassa Posliinikatu.


