HELSINGIN KAUPUNKI
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Oas 1176-01/16
Hankenro 1611_1
HEL 2013-002028
26.9.2016

1 (6)

HAKANIEMENRANNAN JA SÖRNÄISTENRANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN
MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemmin 12.9.2014 päivätyn suunnitelman.
Suunnittelualueeseen on lisätty alueita Hakaniemenrannasta läheltä toria sekä Merihaka-Nihti
siltayhteys.
Hakaniemen silta on elinkaarensa päässä ja tullaan korvaamaan
uudella sillalla. Vanhan sillan poistumisen myötä vapautuu alueita, joille on mahdollista rakentaa. Samalla Merihaka voidaan liittää
paremmin osaksi ympäröivää kaupunkia. Kruunusillatpikaraitiotieyhteys kulkee Kalasataman Nihdistä kohti keskustaa
Hakaniemenrannan kautta.
Suunnittelun tavoitteet ja alue

Alueen suunnittelu on tullut ajankohtaiseksi, koska 1960-luvun alkupuolella rakennettu Hakaniemensilta on elinkaarensa päässä. Uuden Hakaniemen sillan valmistuminen on sidoksissa KruunusillatOSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus
etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään
tarvittaessa kaavaprosessin edetessä.
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pikaraitiotieyhteyden valmistumiseen, uuden sillan tulee korvata vanha
silta vuonna 2024.
Suunnittelualueeseen kuuluvat Hakaniemen sillan ramppialueet, Hakaniemenranta, Merihaan pysäköintilaitokset, Siltavuorenrannan katualue
sekä vesialuetta Hakaniemen ja Kruununhaan sekä Merihaan ja Nihdin
välillä.
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kruunusillatpikaraitiotieyhteys Nihdin suunnasta Hakaniemenrannan kautta kohti
keskustaa. Uuden Hakaniemen sillan rakentaminen mahdollistaa nykyisten liikennealueiden pienentämisen ja ranta-alueiden paremman
hyödyntämisen.
Ramppialueilta vapautuville alueille sekä rannoille tutkitaan täydennysrakentamista. Tavoitteena on, että alueesta muodostuu osa kantakaupunkia siten, että Merihaka kytkeytyy sekä Hakaniemen että Kalasataman kaupunkirakenteeseen nykyistä paremmin.
Suunnittelutyön yhteydessä tutkitaan mahdollisuuksia Sörnäisten rantatien muuttamisesta kaupunkibulevardiksi. Suvilahden ja Siltavuorensalmen rannat on tarkoitus saada paremmin kaupunkilaisten käyttöön.
Keskustatunnelille jätetään tilavaraukset. Pikaraitiotieyhteys sekä täydennysrakentaminen vaativat täyttöjä alueella.
Osallistuminen ja aineistot
Asukastilaisuus pidetään kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla 19.10.2016 klo 18–20.
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on esillä 10.10.–4.11.2016 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Kallion kirjastossa, Kolmas linja 11
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun
kartta.hel.fi/suunnitelmat.
Mielipiteet päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 4.11.2016.
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN
KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai
sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.
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Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään
erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.
Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset
 Kallio-seura
 Kruununhaan asukasyhdistys ry
 Kruununhaka-seura
 Siltasaariseura
 Merihaka-seura
 Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry
 Merihaan Veneseura
 Halkolaiturin Veneilijät ry
 Helsingin Yrittäjät
 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Museovirasto
 Liikennevirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELYkeskus)
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 Helsingin taidemuseo
 asuntotuotantotoimisto (Att)
 kaupunginmuseo
 kiinteistöviraston geotekninen osasto
 kiinteistöviraston tilakeskus
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 liikuntavirasto
 varhaiskasvatusvirasto
 ympäristökeskus
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Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkikuvaan, luontoon, maisemaan ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin
asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.
Suunnittelun taustatietoa
Helsingin kaupunki omistaa suuren osan alueesta. Merihaan pysäköintilaitosten tontit ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille
kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta. Kiinteistövirasto valmistelee
asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan
maankäyttösopimuksen tontinomistajan kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Alueella on voimassa useita asemakaavoja. Kaavoissa alue on pääosin
katualuetta. Lisäksi ne sisältävät puistoaluetta sekä Merihaassa pysäköintilaitoksia sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta.
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on pääosin kerrostalovaltaista aluetta ja viheraluetta. Sörnäisten rantatie on merkitty yleiskaavassa
pääkatuna, lisäksi yleiskaavaan on merkitty varaus keskustatunnelille
pääliikenneverkon maanalaisena osuutena. Nyt laadittu kaavaratkaisu
on yleiskaavan mukainen.
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan kokonaisuudessaan 8.11.2011) mukaan alueella on tilavaraus keskustatunnelille. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.
Helsingin uudessa, tarkistetussa yleiskaavaehdotuksessa (2016) alue
on merkitty kantakaupunki alueeksi.
Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön viereen. Viereiset korttelit kuuluvat Museoviraston RKY
2009-kohdeluetteloon Osuusliikkeiden ja teollisuuden Sörnäinen.
Suunnittelualuetta koskevia päätöksiä ja rakennuskieltoja:
 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan
muuttamisen periaatteet 4.11.2014 edellyttäen, että alueen jatkosuunnittelussa tavoitellaan huomattavasti tiiviimpää rakennetta.
 Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto yleiskaavan muuttamiseksi.
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Osalla alueesta on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1
momentin mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi.

Alueella sijaitsee nykyisin Hakaniemen silta ramppialueineen, Merihaan
pysäköintilaitokset, HOAS:in vuokrakerrostalo sekä katualueita Sörnäisten rantatie, Hakaniemenranta sekä Siltavuorenranta. Lisäksi
suunnittelualueeseen kuuluu vesialuetta Kruununhaan ja Hakaniemen
välillä sekä Merihaan ja Nihdin välillä.
Lisätiedot suunnittelijoilta
Maankäyttö
Perttu Pulkka, arkkitehti, p. (09) 310 37465, perttu.pulkka@hel.fi
Liikenne
Juuso Helander, insinööri, p. (09) 310 37134, juuso.helander@hel.fi
Teknistaloudelliset asiat
Mikko Juvonen, insinööri, p. (09) 310 37252, mikko.juvonen@hel.fi
Julkiset ulkotilat, maisema
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, p. (09) 310 37258,
anu.lamminpaa@hel.fi
Vuorovaikutus
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310 37403,
juha-pekka.turunen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaalisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twitter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).
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Kaavoituksen eteneminen

