HAKANIEMENRANTA & SÖRNÄISTENRANTA ASUKASILTA 19.10.2016
Keskeiset teemat
YLEISESTI
Yleisötilaisuudessa esiteltiin Kruunusillat -hankkeen suunnittelutilanne.
Tilaisuuden pääanti oli Hakaniemenranta & Sörnäistenranta asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston sekä liikennesuunnitelman luonnoksen esittely. Paikalla oli noin 100 henkilöä. Yleisten kommenttien lisäksi
palautetta kerättiin pienryhmissä, jotka jakautuivat kaavoitukseen, liikenteeseen ja julkisten tilojen suunnitteluun, lisäksi Kruunusillat hanke
oli edustettuna paikalla.
Erityisesti keskustelua herättivät pikaraitiotien linjaus Hakaniemenrannasta. Toivottiin että tutkittaisiin vielä Merihaan pohjoispuolelta kiertävää vaihtoehtoa. Hotellin rakentamisen myötä Viherniemenkadun ja Hakaniemenkadun 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 asukkaiden olisi mahdollisimman hyvä asua alueella? Voitaisiinko esimerkiksi Hakaniemenranta rakentaa ensin valmiiksi, erityisesti
uuden hotellin ympäristö?
Jo kaavavaiheessa yhteys venekerhoihin: voivat auttaa suunnittelussa ja toimintojen realistisuuden ideoinnissa.
Voivatko asukkaat lukea mielipiteet jälkeenpäin?
Alueelle tarvitaan koirapuisto. Koiravessoja tarvitaan myös.
%-taide
Kaikille rannoille tarvitaan ulkoliikuntapaikkoja kuten Töölönlahdella.
Laituripaikkoja ei saa vähentää.
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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. Tarvitaan paikkoja, joissa voi esim. syödä omia eväitä.
Rannan suora on pitkä matka kulkea, jos liikkuu huonosti.
Hakaniementorin rantaan pitää päästä veneellä. Hyvä, että hotellien välistä siltaa ei ole tässä suunnitelmassa.
Suunnitellun hotellin länsipuolelle rantaan tarvitaan puisto ja kahvila.
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 pienyrittäjiä.

Siltasaarenranta
•
•
•

•
•
•
•

Tarvitaan havainnekuvia myös Siltavuorenrannalta katsottuna.
Kirjanpuiston leikkipaikka: miten liikenteen lisääntyminen vaikuttaa leikkipaikkaan? Puistoa käyttävät myös alueen päiväkodit.
Nurmialueita ja puita tarvitaan jatkossakin rantaan. Bulevardimaisuus on säilytettävä. Mitä rannassa tapahtuu, kun baana rakennetaan 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
Y:\Virasto\Aos\Kantakaupunkitoimisto\10_Sörnäinen\1611_1_Hakaniemenranta-Merihaanympäristö_AKM\KAAVA\KAAVALUONNOS KSLK\1611_1_Yleisötilaisuus_2016-10-19.docx

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Esitetty puisto on tärkeä ja hyvä ajatus.
Aikaisemmassa suunnitelmassa oli aallonmurtaja. Merihaan rannoilla 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 toimintoja 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, veneseuran varasto ja vartiokoppi. Tarvitaan myös jollapurjehdusta/kevytveneitä varten luiska ja varasto.
Laiturit ovat kaavan havainnekuvassa liian tiheässä. Kahden laiturin välin tulee olla 40m. Laitureiden pitäisi olla pidempiä. Tarvitaan yksi rannan suuntainen kokoomalaituri, johon pistolaiturit liittyvät.
Miksi pistolaiturit eivät ala jo kulttuurisaunan kohdalta?
Hanasaaren, Sompasaaren, Merihaan ja uuden sillan välinen vesialue 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 rannalla ei ole suurta aallokkoa.
Pienvenesataman paikalla soutuveneille liian avoin paikka, koska
myrskyllä merenkäynti on suuri. (Tämän voisi vielä tarkistaa venekerholaisilta, koska vähän ylempänä puhutaan suojaisasta
rannasta. Tarkoittaako suojainen ranta pohjoisempaa
osaa?/AnL)

LIIKENNE
•
•
•
•

Onko liikenteen meluntorjuntaan suunniteltu vaimentavaa asfalttia?
Melun lisääntyminen huolestutti liikennevalojen aiheuttamien pysähdysten ja kiihdytysten johdosta.
Sillan pitkäikäisyys ja maisemaan sopiva ulkonäkö hyvä huomioida, esim. sama ulkonäkö kuin Pitkäsillalla.
Sörnäisten Rantatieltä pohjoisesta ei pitäisi päästä kääntymään
suoraan Hakaniemen torille (Näkinsillan vierestä).
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•
•
•

Mitä tapahtuu bussiyhteyksille Merihaasta ja Kruunuhaasta?
Lisääntyykö liikenne Siltavuorenrannassa kuinka paljon?
Uutta kävelysiltaa Siltavuorenrannasta Hakaniemeen pidettiin hyvänä, sillä se parantaisi pohjois-kruununhakalaisten yhteyksiä
mm. joukkoliikenteeseen.
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