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§ 181
Hakaniemenrannan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus 
(nro 12575) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunni-
telman)

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Hankenumero 1611_1

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Perttu Pulkka, liikenneinsinööri 
Juuso Helander ja diplomi-insinööri Mikko Juvonen. Asiantuntijat pois-
tuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Juuso Helander, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää 

 asettaa 9.4.2019 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12575 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- 
ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaava koskee 1. 
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kaupunginosan (Kruununhaka) venesatamaa ja vesialueita; 10. 
kaupunginosan (Sörnäinen, Vilhonvuori) puisto-, vesi- ja katualuei-
ta; 11. kaupunginosan (Kallio, Siltasaari) vesi- ja katualueita ja 
asemakaavan muutos koskee 1. kaupunginosan (Kruununhaka) 
puisto-, vesi- ja katualueita; 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Vilhon-
vuori) venesatamaa ja katualuetta; 11. kaupunginosan (Kallio, Silta-
saari) korttelia 206 sekä vesi- ja katualueita (muodostuvat uudet 
korttelit 10397, 11207 ja 11209)

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa 
kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, 
sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäi-
siä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdo-
tuksen sisältöä

 merkitä tiedoksi laaditut korttelikortit, jotka ovat kaavaselostuksen 
liitteenä.

Samalla lautakunta esittää kaupunginhallitukselle 

 asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12575 hy-
väksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennus-
lain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lau-
sunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiym-
päristölautakunnassa.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee alueita 
Hakaniemenrannassa sekä Siltavuorenrannassa: Opetushallituksen 
korttelia sekä katu-, puisto- ja vesialueita Sörnäisten, Kallion ja Kruu-
nunhaan kaupunginosissa Siltavuorensalmen ympäristössä. 

Kaavaratkaisu mahdollistaa Kruunusillat -pikaraitiotieyhteyden Kalasa-
taman Nihdin suunnasta Hakaniemen kautta kohti keskustaa, Haka-
niemensillan uuden linjauksen, uutta julkista rantaa, sekä alueen kau-
punkirakenteen tiivistämisen täydennysrakentamalla. 

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kaavaratkaisun tavoitteena on luoda Hakaniemen ympäristöön uutta 
laadukasta, monipuolista julkista tilaa meren äärelle. Tavoitteena on 
vahvistaa Hakaniemen ominaispiirteitä, vetovoimaisuutta sekä sen 
asemaa osana keskustan kaupunkirakennetta. 

Alueelle on suunniteltu uusi raitiotieyhteys Hakaniemenrantaan, Haka-
niemensillan uusi linjaus, uutta julkista rantaa sekä kolme uutta asuin-
kerrostalojen korttelia. Tonttitehokkuus on keskimäärin et=4,15. Uutta 
asuntokerrosalaa on 57 550 k-m² ja liike- ja toimitilakerrosalaa on 6 300 
k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 1 250.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6927), jonka mukaan Hakaniemen alueen kävelyn ja pyöräilyn yhteydet 
sekä joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat. Autoliikenteen 
osalta ajoreitteihin tulee muutoksia, kun Hakaniemen sillan ramppijär-
jestelyt poistetaan ja uusi silta kytkeytyy katuverkkoon tasoristeyksin 
Siltavuorensalmen molemmin puolin.

Kaavaratkaisu toteuttaa kortteleiden 11209 ja 10397 osalta lautakun-
nalle 9.4.2019 esiteltävien alueellisen ja markkinaehtoisen pysäköinti-
järjestelmän periaatteita.  

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alueen lii-
kenteelliset yhteydet paranevat kaikilla kulkumuodoilla ja ympäristön 
virkistysmahdollisuudet paranevat. Alueen kaupunkikuva muuttuu ra-
kennetummaksi ja palvelutaso paranee täydennysrakentamisen myötä. 
Toteuttaminen vahvistaa Hakaniemen alueen roolia osana keskusta-
aluetta. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 2016 
(tullut voimaan 5.12.2018) mukainen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan muut-
tamisen periaatteet 4.11.2014 jatkosuunnittelun pohjaksi, kuitenkin niin, 
että tutkitaan mahdollisuutta lisätä täydennysrakentamisen määrää 
olennaisesti.

Kaavaratkaisu on osa Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan asema-
kaavakokonaisuutta, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 
28.2.2017 hyväksyä asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen 
laatimisen pohjaksi ja että jatkosuunnittelussa Siltavuorensalmen alu-
eesta mukaan lukien Hakaniemenranta järjestetään monialainen suun-
nittelukilpailu, jossa osallistuvilta joukkueilta vaaditaan esimerkiksi ark-
kitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja kaupunkimuotoilun osaamista.
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Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualue on vanhaa täyttömaata ja maisema on rakennettua. 
Ympäristön rakennuskannan vanhimmat osat ovat 1900-luvun alusta, 
nykyisen muotonsa alueen korttelirakenne on saanut 1900-luvun puoli-
välin jälkeen ja uusimmat osat alueen rakennuksista ovat 1960–70-lu-
vuilta, jonka jälkeen alueella on tapahtunut hyvin vähän muutoksia. Ha-
kaniemen silta rakennettiin vuonna 1961 palvelemaan idästä saapuvaa 
autoliikennettä.

Hakaniementori on itäisen kantakaupungin liikenteellinen solmupiste ja 
toiminnallinen keskus. Suunnittelualueen itäisen osan kaupunkikuvaa 
hallitsee Sörnäisten rantatien liikenneväylä, joka halkaisee kaupunkira-
kenteen ja erottaa Merihaan muusta Kallion ja Sörnäisten kaupunkira-
kenteesta.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1922–2007, joissa 
alue on merkitty pääasiassa katu- ja puistoalueeksi. Lisäksi alueella on 
asemakaavoittamatonta aluetta.

Helsingin kaupunki omistaa alueet, lukuun ottamatta YH-korttelialuetta, 
joka on yksityisomistuksessa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti:

Esirakentaminen ja rannat 34 milj. euroa
Johtosiirrot  9 milj. euroa
Kadut ja liikennealueet 15,5 milj. euroa
Puistot, virkistys- ja viheralueet 5 milj. euroa
  
Yhteensä 60–65 milj. euroa

  

Ranta-alueiden toteuttamisessa ja suunnittelualueen tasaus-suunnitte-
lussa on otettu huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttaman merenpin-
nan nousun vaikutukset. Tämän lisäksi tulevaisuudessa joudutaan va-
rautumaan meri- ja hulevesitulviin suunnittelualuetta laajemmalla alu-
eella. Varautumiskeinoina on esitetty tulva- ja hulevesijärjestelmät ja -
pumppaamot sekä muutoksia nykyisen Merihaan alueella. Näiden kus-
tannusten suuruudeksi on arvioitu suuruusluokaltaan yhteensä noin 16 
miljoonaa euroa. Tulviin varautumisen järjestelyt jakautuvat pitkälle ai-
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kavälille eivätkä kaikki investoinnit ole välttämättömiä alueen rakenta-
miskäyttöönoton yhteydessä. Tulviin varautumisen vaikutus Siltavuo-
rensalmen alueella on noin 250 €/k-m2.

Kustannuksissa ei ole otettu huomioon Kruunusillat raitiotien kustan-
nuksia eikä Hakaniemen sillan uusimisen kustannuksia, joista on käyn-
nissä erilliset suunnittelu- ja toteutushankkeet.

Alueelle on aiemmin laadittu asemakaava hotellitonttia, sekä tontin itä-
puolella sijaitsevaa aukiota ja näihin liittyviä julkisia ranta-alueita varten. 
Hakaniemen hotellin asemakaavan toteuttamisen kustannuksiksi on 
arvioitu aiemmin 19 miljoonaa euroa, eikä sitä ole sisällytetty Hakanie-
menrannan asemakaavan kustannuksiin.

Asemakaava mahdollistaa myös venesataman toteuttamisen Pohjois-
rannan pohjoispäähän. Tämän toteuttaminen ei ole muun maankäytön 
toteuttamisen edellytyksenä. Alustavasti venesataman esi- ja rantara-
kentamisen kustannuksiksi on arvioitu n. 20 miljoonaa euroa, eikä sitä 
ole sisällytetty edellä esitettyyn kustannusarvioon. Tarkempi kustannu-
sarvio tulee laatia, mikäli alueen jatkosuunnittelua edistetään.

Rakennusoikeuden arvo ja tonttitulot

Asemakaava ja asemakaavamuutos nostavat alueen nykyisten tonttien 
arvoa. Kaupungille kohdistuu tuloja rakennusoikeuden myynnistä ja 
vuokraamisesta. Rakennusoikeuden arvoksi AM-ohjelman mukaisella 
hallinta- ja rahoitusmuotojakaumalla on arvioitu noin 75 miljoonaa eu-
roa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Uudenmaan ELY-keskus
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
 pelastuslaitos



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2019 6 (9)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/5
09.04.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Liikenneviraston kannanotto kohdistui riittävään sillan alituskorkeuteen. 
Kaupunginmuseon kannanotto kohdistui läheisen RKY alueen sekä 
maakunnallisesti arvokkaiden alueiden huomioimiseen suunnittelussa 
ja että jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon kulttuuriympäristöt ja 
niihin liittyvät arvot siten, että ne on mahdollista tulevaisuudessakin säi-
lyttää. HSY toteaa lausunnossaan, että asemakaavaselostuksen vesi-
huoltoliitteessä tulee esittää vesihuollon täydennykset ja johtosiirrot 
kustannusarvioineen. Rakennusvirasto esittää, että vanhalla sillalla lii-
kennöinti on mahdollista sillan rakentamisen ajan. Alueella tulee säilyt-
tää koira-aitaus ja toivottavaa on, että alueen vehreä luonne säilyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koske-
vissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon 
kaavatyössä siten, että arvokkaita ympäristöjä on pidetty suunnittelun 
lähtökohtina, viheralueet suunnitellaan monipuolisina. Jatkosuunnitte-
lussa kunnallisteknisten verkostojen selvitys tehdään asemakaavoituk-
sen yhteydessä.

Rakennusvirastolla ja kiinteistövirastolla oli tarkennuksia kaavamää-
räyksiin, 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 asema-
kaavan kaavatalouteen, Keskustatunneliin varautumiseen ja esitettiin, 
että esimerkiksi pysäköinnin osalta tulisi löytää ratkaisuja, joilla kortte-
leiden tehokkuutta voitaisiin vielä kasvattaa. Kaupunginmuseo totesi 
kannanotossaan, että suunnittelualueen ja sen ympäristön arvokas 
luonne tulee olla lähtökohta alueen suunnittelulle. Helsingin Satama Oy 
katsoo, etteivät järjestelyt paranna liikenteen yhteyksiä. Lisäksi var-
haiskasvatusvirastoa, taidemuseota ja Korkeasaaren eläintarhaa tulee 
informoida kaavan jatkosuunnittelusta.

Luonnosaineistoa koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt 
asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että alueen melu- ja ilman-
laatuselvitystyö käynnistetiin yhteistyössä Ympäristökeskuksen kanssa, 
kaavamääräyksiä tarkennettiin ja pysäköintiä tarkasteltiin Hakaniemen 
alueella kokonaisuutena. Lisäksi suunnitelmasta laadittiin yritysvaiku-
tustenarviointi. 

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä suunnitteluperiaatteita kos-
kevia mielipidekirjeitä saapui viisi kappaletta. Lisäksi suullisia mielipitei-
tä on esitetty asukastilaisuudessa ja puhelimitse. 

Mielipiteet kohdistuivat Sörnäisten rantatien muutoksiin, Hanasaaren 
hiilivaraston poistamiseen sekä sillan alituskorkeuteen.
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Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että sillan madaltu-
misesta johtuvien haitoista on neuvoteltu liikennöitsijöiden kanssa ja 
suunnittelussa on pyritty huomioimaan aiheutuvien haittojen minimointi.

Luonnosaineistoa koskevia mielipidekirjeitä saapui 30, jotka on käsitel-
ty asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen yhteydessä kau-
punkisuunnittelulautakunnassa 28.2.2017. Lisäksi suullisia mielipiteitä 
on esitetty asukastilaisuudessa ja puhelimitse. Kaavaluonnoskäsittelyn 
jälkeen on saapunut neljä mielipidekirjettä, johon on vastattu täydentä-
mällä vastineita vuorovaikutusraportissa.

Mielipiteet kohdistuivat Hakaniemenrannan täydennysrakentamiseen ja 
Merihaka–Nihti pikaraitiotiesillan sovittamiseen olemassa olevaan ym-
päristöön Merihaan eteläpuolella. Erityisesti hotelli herätti vastustusta 
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 pyrittiin lisäämään paikkoja oleskelulle ja puustoa. Li-
säksi jatkosuunnittelussa kiinnitettiin 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.   

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Asemakaavoituspalvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraa-
vilta tahoilta: 

• Helen Oy 

• Helen Sähköverkko Oy

• Helsingin Satama

• Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

• Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 

• Väylävirasto

• Museovirasto
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• Uudenmaan ELY-keskus

• kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

• kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

• sosiaali- ja terveystoimiala

• sekä muut mahdolliset tahot.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Juuso Helander, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12575 kartta, 

päivätty 9.4.2019
4 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12575 selostus, 

päivätty 9.4.2019
5 Havainnekuva 9.4.2019
6 Viitesuunnitelmat
7 Liikennesuunnitelma (piirustus nro 6927/9.4.2019)
8 Tilastotiedot
9 Vuorovaikutusraportti liitteineen, täydennetty 9.4.2019

Oheismateriaali

1 Mielipidekirjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne mielipiteensä esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
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neet osoitteensa

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Lindèn, Liisanantti

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 110

Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.11.2014 § 337


