Tervetuloa Merihaan
kehittämisen
tilannekatsaukseen ja
keskustelutilaisuuteen!
Tilaisuus alkaa klo 17:00.
Tilaisuus nauhoitetaan.

Illan tilaisuudesta:
• Tilaisuudessa käydään läpi Merihaan
kehittämisen nykytilannetta ja esitellään
alueella tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä.
• Tilaisuudessa on mahdollista esittää
kysymyksiä ja käydä keskustelua chatin
kautta. Tilaisuuden esittäjät vastaavat
kysymyksiin chatissa ja kysymyksiä nostetaan
keskusteluun tilaisuuden loppupuolella.
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Tänään esitettävät materiaalit
sekä tilaisuuden tallenne
löytyvät jälkikäteen netistä:
• Esiteltävät materiaalit ja tilaisuuden
tallenne ladataan hel.fi/keskusta -sivulle
Merihaka-kohtaan.
• Usein kysytyt kysymykset löytyvät
osoitteesta
https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/keskusta/
usein-kysyttya-merihaka
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Tilaisuuden ohjelma
17:00 – Tilaisuus alkaa, tervetuloa! / Elina Reponen, Kenno Anthropological Consulting / Miltton Oy
17:05 – Helsingin kaupungin asemakaavoituksen puheenvuoro Merihaan kehittämisestä / Arkkitehti Irene Siljama
17:15 – Merihaan kaupunkirakenne- ja ympäristöhistoriaselvityksen esittely / Mikko Bonsdorff, Arkkitehtitoimisto Okulus
17:30 – Kaupunginmuseon puheenvuoro Merihaasta / Tutkija Juha Vuorinen
17:40 – Merihaan etnografisen tutkimuksen tulosten esittely / Annika Lepistö, Kenno Anthropological Consulting / Miltton Oy
17:55 – Asemakaavoituksen puheenvuoro jatkoaskelista / Arkkitehti Irene Siljama
18:00 Tauko
18:05 – Keskustelua, asukaspuheenvuoroja ja kysymyksiä.
Puheenvuorot / Antti Hautaniemi, asukas

/ Liisa Metsäranta, asukas / Eero Minkkinen, Merihaka-Seura

Keskustelua ja kysymyksiä.
19:00 – Tilaisuus päättyy
12.4.2022

Kenno Anthropological Consulting
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Merihaan kehittäminen
Tilannekatsaus ja keskustelutilaisuus
12.4.2022 kello 17 19
Irene Siljama,
Helsingin kaupungin asemakaavoitus

Merihaan kehittäminen
1. Ympäristössä tapahtuvia muutoksia
1.1 Sörnäistenranta
1.2 Hakaniementori
1.3 Hakaniemenranta
1.4 Merihaansilta & pikaraitiotie
2. Kehittämisen lähtökohdat
2.1 Alueen maan- ja kiinteistönomistajien tahtotila
2.2 Kaupungin strategiset tavoitteet
2.3 Tehdyt tutkimukset ja selvitykset

3. Suunnittelutyön vaiheet
3.1 Info- & keskustelutilaisuus
3.2 Kesän / syksyn työpajat (skenaariotyö)
3.3 Historiallisten arvojen tunnistaminen
3.4 Suunnitteluperiaatteet
3.5 Tulevat kaavamuutokset & kehittäminen

1. Ympäristössä tapahtuvia muutoksia
1. Sörnäistenranta
2. Hakaniementori
3. Hakaniemen hotelli
4. Hakaniemenranta
5. Nihti (Merihaansilta &
pikaraitiotie)

https://kartta.hel.fi/
> Aineistot
> kaavoitus ja liikennesuunnittelu
> Voimassa olevat
> Asemakaavat
> Asemakaavahakemisto

1.1 Sörnäistenranta
Kaava mahdollistaa Suvilahden ja Sörnäisten
rantatien välisen alueen täydennysrakentamisen,
Sörnäisten rantatien uuden linjauksen myötä.
Tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta, lisätä
viihtyisyyttä sekä edistää kestävien
liikkumismuotojen lisäämistä ja rantojen toimintoja.
Kerrosalaa syntyy n. 55 000 k-m2, sekä asumista
että liiketiloja.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut
nähtävillä syksyllä 2016 ja kaavaluonnos on ollut
nähtävillä loppuvuodesta 2016. Ehdotus vaihe on
tällä hetkellä työn alla ja tulee seuraavaksi nähtäville.
Sen jälkeen tarkistettu ehdotus 2023.
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1.2 Hakaniementori
Tavoitteena on kehittää torialuetta ja sen lähiympäristöä
kaupallisesti ja liikenteellisesti keskusta-alueena sekä
parantaa kaupunkikuvaa, yleistä toiminnallisuutta,
valaistusta ja laatutasoa.
Hakaniementoria ympäröiviä liikennealueita on
kavennettu, torin alapuolelle sallitaan huoltopiha ja
pysäköintilaitos ja alueelle on lisätty pyöräteitä ja
suojateitä.
Kaavatyö aloitettiin kaupungin aloitteesta.
Maanalainen huoltopiha ja pysäköintilaitos on työn alla,
kuten myös kauppahallin kunnostus.
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1.3 Hakaniemenranta
Kaava 12575, v. 2021
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Hakaniemenrannan kaavaratkaisu mahdollistaa
Kruunusillat -pikaraitiotieyhteyden Kalasataman
Nihdin suunnasta Hakaniemen kautta kohti
keskustaa, Hakaniemensillan uuden linjauksen,
uutta julkista rantaa, kaksi rantapuistoa, kolme
uutta asuinkorttelia sekä kaksi venesatamaa.
Kaavaratkaisun tavoitteena on luoda
Hakaniemen ympäristöön uutta laadukasta,
monipuolista julkista tilaa meren äärelle sekä
vahvistaa Hakaniemen ominaispiirteitä,
vetovoimaisuutta ja sen asemaa osana
keskustan kaupunkirakennetta.
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MERIHAANPUISTO
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1.4 Nihti

Kaava 12576, v. 2020
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Voima Graphics Oy / Brick Visual / Anttinen Oiva arkkitehdit
Oy

NIHTI LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN
KAUPUNKIKUVA JA KAUPUNKIRAKENNE

Merihaansilta on uusi silta, joka tulee
yhdistämään Merihaan Nihtiin eli Kalasatamaan
kuuluvan Sompasaaren eteläosaan.
Merihaansilta liittyy länsipäästään
Hakaniemenrantaan ja itäpäästään Nihdin
Konttisatamankadun ja Sompasaarenkadun
liittymään.

Sillan rakentaminen on suunniteltu
aloitettavaksi vuonna 2023. Aikatauluun
vaikuttaa Hanasaaren voimalan meritse
tapahtuvan hiilikuljetuksen loppumisen
aikataulu.
www.kruunusillat.fi

www.kruunusillat.fi
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2. Kehittämisen lähtökohdat
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2.1 Alueen omistajien tahtotila
Kaupungille on tullut paljon kyselyitä yksittäisiltä
maanomistajilta, joiden toiveena on kehittää Merihaan
aluetta ja kiinteistöjään. Näiden myötä alueen
kehittämisestä on tullut ajankohtainen. Koska Merihaka
on omaleimainen kokonaisuus, on kaupungin tavoitteena
tarkastella aluetta kokonaisuutena, yksittäisten
hankkeiden sijaan.

SUUNNITTELUEHDOTUKSIA on esitetty
kohteisiin:
Paikoitustalo, Haapaniemenkatu 10
Paikoitustalo, Hakaniemenranta 10
HOAS, Hakaniemenranta 12
Palloiluhalli, Hakaniemenranta 24
Merihaan torni, Haapaniemenkatu 9

Ymmärtääksemme olemassa olevilla rakennuksilla ja
rakenteilla on myös suuri kunnostustarve, jota
kokonaisuuden kehittäminen voi tukea.
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Paikoitustalot ja HOAS,

Haapaniemenkatu 10, Hakaniemenranta 10 ja 12

Palloiluhalli ja Merihaan torni,

Hakaniemenranta 24 ja Haapaniemenkatu 9
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2.2 Kaupungin strategiset tavoitteet
Merihaan kehittäminen; sen yhdistäminen ympäristössä
tapahtuvaan muutokseen, täydennysrakentaminen sekä
palvelujen parantaminen, on kaupungin tavoitteiden
mukaista.
Tavoitteita ohjaavat sekä Yleiskaava 2016 että Helsingin
kaupunginstrategia 2021-2025, Kasvun paikka. Tästä
syystä alueen kehittäminen on kaupungin osalta toivottua.

Kaupunki itse ei voi kehittää tai rakentaa
yksityisomistuksessa olevalle maalle.
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Yleiskaava 2016
Yleiskaavassa Merihaan alue on C2, eli Keskustaaluetta. C2 aluemerkintä kuvaillaan näin:
asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen,
hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä
kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrokset
ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai
muuksi toimitilaksi. Rakennuksen tai sen osan
käyttötarkoituksen muutoksissa on varmistettava
kantakaupungille ominaisen, toiminnallisesti monipuolisen ja
sekoittuneen rakenteen säilyminen sekä liike- ja toimitilojen
riittävä määrä. Käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä tulee
tehdä alueellinen tarkastelu. Aluetta kehitetään kestävien
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Täydennysrakentamista toteutetaan erityisesti
raideliikenteen varrella ja asemien ympäristöissä.

Helsingin kaupunginstrategia

Kunnianhimoisen kaupunkirakentamisen, uusien
asuinalueiden ja täydennysrakentamisen tulee olla
tasapainossa lähiluonnon kanssa

Kaupunginstrategia kaudelta 2021-2025 käy läpi sitä, miten
tuemme kaupungin kehitystä sekä millaisien valintojen edessä
olemme. Merihaan osalta nosto strategiasta:
kaupunkikehittäminen tekee mahdolliseksi
asukasmäärän ja kaupunkiviihtyvyyden kasvun, joka on
edellytys myös taloudelliselle toimeliaisuudelle ja sitä kautta
yhteisille investoinneille, joilla luodaan viihtyvyyttä ja
kauneutta.
Kaupunkirakennetta kehitetään kestävästi, ensisijaisesti
uudistamalla ja täydentämällä olemassa olevaa rakennettua
ympäristöä huomioiden alueiden erityispiirteet. Helsinkiä
kehitetään raideliikenteen verkostokaupunkina, ja tuloksena on
kasvun ja tiivistymisen mahdollistava kiinnostava ja
elinvoimainen eri tyyppisten kaupunginosien verkosto.
28

2.3 Tehdyt tutkimukset ja selvitykset
Prosessin aluksi selvitetään alueen arvokkaita
ominaispiirteitä, kuten esimerkiksi rakennusten
arkkitehtuuri ja kansirakenne, sekä asukkaiden ja
toimijoiden ajatuksia Merihaasta. Tämän myötä selviää
mikä tulee säilyttää ja kunnostaa, ja mitä osa-alueita voi
kehittää.
Tavoitteena on, että tämä valmisteleva työ, historiallisten
arvojen sekä asukkaiden ajatuksien ja havaintojen
tunnistaminen, toimii kehittämistyön lähtökohtana.

Etnografinen tutkimus Merihaan alueen
erityispiirteistä ja tulevaisuudesta (Kenno
Anthropological Consulting)
Merihaka Kaupunkirakenne- ja
ympäristöhistoriaselvitys (Arkkitehtitoimisto
Okulus Oy)
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Muut esitykset
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17:05 – Helsingin kaupungin asemakaavoituksen puheenvuoro Merihaan kehittämisestä / Arkkitehti Irene Siljama
17:15 – Merihaan kaupunkirakenne- ja ympäristöhistoriaselvityksen esittely / Mikko Bonsdorff, Arkkitehtitoimisto Okulus
17:30 – Kaupunginmuseon puheenvuoro Merihaasta / Tutkija Juha Vuorinen
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19:00 – Tilaisuus päättyy
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MERIHAK A
Kaupunkir akenne - ja ympäris töhis torias elvit ys

Tilaaja

Helsing in kaupunki / Kaupunkiympäristö /
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu

Tek ij ä

Merihaka
Kaupunkirakenne- ja ympäristöhistoriaselvitys
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:30

Arkkitehtitoimisto Okulus Oy /
B onsdor ff-Havas-Winterhalter

Merihaan kehitt ämisen tilannekatsaus ja
keskustelutilaisuus 12.4.2022

MERIHAKA — KAUPUNKIRAKENNE- JA YMPÄRISTÖHISTORIASELVITYS
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ympäristöhistoriallinen selvitys 2021-2022
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MERIHAAN KAUPUNKIRAKENTEEN ARVOT JA HAASTEET

Merihaan kehittämisen aluerajat

Alue, paikka t ai / ja r akennus, joka tule e
uudelle enar vioida ja par ant aa p erust avaa
laatua olevalla t avalla.
Alue, paikka t ai / r akennus, jot a tulisi kehitt ää.

Alue, paikka tai / ja rakennus, joka tulee uudelleenarvioida ja parantaa perustavaa laatua olevalla tavalla. Olemassa oleva rakenne tai
rakennus voidaan purkaa ja korvata täysin uudella ratkaisulla. Ratkaisun tulee tukea Merihaan arkkitehtoonisten perusprinsiippien säilymistä, mutta tuoda mukanaan olennaisia parannuksia niin alueen käytännölliseen saavutettavuuteen kuin alueen liitospintojen arkkitehtooniseen ja toiminnalliseen laatuun. Pysäköintitalot voidaan tarvittessa korvata käyttötavaltaan täysin muunlaisilla rakennuksilla ja
rakennusmassoilla.
Alue, paikka tai / rakennus, jota tulisi kehittää. Näillä alueilla olevat rakennukset sijaitsevat Merihaan alkuperäiseen aluesommitelman
mukaisilla paikoilla, mutta ovat ratkaisuiltaan ja arkkitehtooniselta laadultaan heikkoja. Rakennusten kehittämistä tulisi arvioida ja tutkia
myös vaihtoehtoja, missä rakennus esimerkiksi laajan peruskorjauksen sijaan tulisi korvata uudisrakennuksella, Merihaan keskeiset arviot
huomioiden.
Merihaan keskipiste ja origo. Tätä kohtaa tulisi kehittää Merihaan toiminnallisena ytimenä. Tämän tulisi olla paikka, josta Merihakaan
kannen alta saavuttaessa orientoidutaan, ja vastaavasti paikka josta kannen alle siirrytään. Pisteen tulisi muodostaa myös Merihaan kannenalusmaailmaan hierarkkinen, suurieleinen ja tunnistettava paikka, luontevien vertikaaliyhteyksen ja julkisen liikenteen risteysalue.
Alueen reunus, joka on valmis ja vaalittava, niin toiminnallisesti kuin näkymiltään Merihaasta ulos ja kohti Merihakaa.
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MERIHAAN ALAMAAILMA

Alataso - paikoitustaso - pysäköintihalli

//010

P2

Näkymä, jossa paikoitustasoa leikkaa Haapaniemenkatu,
kuvan näkymäsuuntaan poikittaisena. Keltainen valo paljastaa kadun sijainnin, ja tavallaan myös auttaa alatasolla orientoitumista. Mutta onko tämä julkista kaupunkitilaa, katuverkostoa pää- ja pihakatuineen, vai yksityistä parkkihallia
valontakameroineen? Esteettisesti kyse on jälkimmäisestä,
toiminnallisesti ensimmäisestä.

Merihaan kannen alle jäävälle tasolle ei ole yksiselitteisen
selvää nimeä tai vakiintunutta määritelmää. Aikalaispiirustuksissa puhutaan paikoitustasosta, joka on tason pääasiallisen funktion mukaisesti perusteltua. Sulo Savolainen
on myöhemmissä 2000-luvun suunnitelmissa, joissa on tutkittu mm. luonnonvalon lisäämistä kannen alle, nimennyt
Merihaan rakenteet alatasoksi ja ylätasoksi. Rakennusten
vertikaalisen kerrosjaon näkökulmasta kyseessä on kellaritaso K3, jonka korkeusasema on +2,0. Rakenteellisesti katsottuna alataso muodostaa sienipilarien rytmittämän hallin,
eli alatasoa voisi kutsua myös (yli-) suureksi pysäköintihalliksi. Koska kerros, tila, halli, taso... ei ole vain yhden käyttäjän hallinoimaa aluetta, vaan rakenteen lävistää yleinen
katu, ovat rajat julkisen, puolijulkisen ja yksityisen tila välillä
hämärät, niin toiminnallisesti kuin konkreettisesti. Haapaniemenkadun erottaa liikennefunktionsa lisäksi alatason
maisemasta keinovalon väri. Katuvalaistus on tavanomaisen keltainen (natrium), kun taas pysäköintialueet kylpevät
(nykyisin) viileässä LED-valossa. Yhtäältä Merihaan alataso
on osa julkista kaupunkitilaa, toisaalta yksityistä pihatilaa,
varattuja autopaikkoja ja pihakatujen labyrinttimaista verkostoa.
Suunnistaminen ja orientaatio alatason betonimetsikössä
on oma lukunsa, ja vain alueen tunteva voi löytää ensi yrittämällä perille. Tasalaatuisena toistuva harmaa ja hämärä
rakenne tarjoaa niukalti tunnistettavia pisteitä ja paikkoja,
ja luonnonvalon puuttuminen vie mahdollisuuden ymmärtää ilmansuuntia. Asetelma on siis tyypillisen parkkihallimainen. 1960-...1970-luvun ympäristösuunnittelun ideologia
riisui arkkitehtuurin yksilöllisistä piirteistä ja tästä seurannut identifionnin puute korvattiin abstraktoidusti mm. väritunnisteilla, jonkin oven tai pienen teräsrakenteen räikeällä
sävyvalinnalla. Merihaka on tämän ajattelutavan mallioppilaita. Esimerkkinä alatasolta kansitasolle johtava ainoa (!)
julkisesti käytettävä liikuntarajoitteeton kulkuyhteys, ”invalidihissi”, jonka voi löytää vain sattuman kaupalla, vaikka se
on osoitettu vihreäksi maalatuilla ovipielillä, ja jopa oviaukon päälle sijoitetulla nuolellakin.

P1

Alatasolta kannelle pääsee
(tosiaan) myös hissillä, jos
sattuu a) tietämään että
hissi on ja b) missä se on.

Opaste lyhytaikaisesta pysäköinnistä on lähinnä
vitsi ja ihmisen kiusa toiselle. Kuinka autolla saapuva
voi havata pilariväliin, ylhäälle, liikkeen suuntaisesti
sijoitetun kyltin, saati löytää asfalttipinnan maalimerkinnöistä kyseiset numerot hehtaarihallissa?

Peter Bieberin allekirjoittama asemapiirros, joka
yhtäältä näyttää koko Merihaan alueen alatason liikenne- ja pysäköintijärjestelyn, mutta jonka aiheena on
pysäköintilaitos P1:n eli Hakaniemenranta 10:n suunnitelma 20.8.1973. Piirustuksessa on kuvattu molempien
pysäköintilaitosten (P1 ja P2) kaikki pysäköintitasot eli
kaikki alueelle rakennetut pysäköintipaikat. Merihaka
Oy:n arkisto.

Oman yksilöidyn pysäköintipaikan löytää
vain asfalttipintaan kätkettyjä tunnistemaalauksia lukemalla - siis kävellen..
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Hakaniemenranta 12-14

Hakaniemenranta 26

Ramppi, joka lähtee Hakaniemenranta 12
alta ja päätyy pihalle, välitasolle +5,50.

Tornitalon pohjoispään itsensä ympäri kietotuva
porras- ja terassiasetelma. Pieni, yksityisluonteinen, mutta yleisesti käytettävä porrasterassi toimii
myös sisäänkäyntinä rakennuksen pohjoispään
4H+K asuntoon. Rakennussuunnitelmissa ulkoportaan malli oli kierreporras, mutta toteutettiin kyseisessä muodossa.

Palloilutalo

Pohjoispääte

Monimutkainen porras-, luiska- ja terassikokonaisuus, joka palvelee palloilutaloon saapuvia niin
kansitasolta kuin maantasolta käsin. Luiska laskeutuu kannen suunnasta palloilutalon sisäänkäynnin
puolikerrokseen.

Haapaniemenkatu 10 kohdalla oleva porras- ja
terassirakennelma sijaitsee kansipihatilan päätteenä. Väliterassilla (alla) ei ole muuta toiminnallista
merkitystä, kuin toimia kansirakenteen varaan istutetun puurivin kasvualustana.

Palveluakselin pääte

P2-talon nivel

Eräänlaisen paraatiportaan virkaa hoitava Merihaan
keskeisimmän jalankulkuakselin pääte, jonka tosiasiallinen käyttötarve ei vastaa portaan monumentaalisuutta. Välitasanteelta on liitos Hakaniemenranta
26 tornitalon K2 tasolla olevalle sivusisäänkäynnille.
Asetelma on merihakalainen, erityinen, ja samalla
karkea, herättäen kysymään, ketä yhteys palvelee.

Haapaniemenkadulta nouseva pieni porras tarjoaa
kulkuyhteyden niille harvoille, jotka ovat ikäänkuin
eksyneet käyttämään muita kuin keskeisiä lähestymissuuntia kohti Merihakaa. Moni Merihaan saapumisen nivelkohta, porrasnousu tai luiskan alku on
varustettu Merihaka-viivapiirustus-aksonometrialla,
jonka tarkoitus on osoittaa ihmisen sijainti megarakenteessa; olet tässä.
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Tilaisuuden ohjelma
17:00 – Tilaisuus alkaa, tervetuloa! / Elina Reponen, Kenno Anthropological Consulting / Miltton Oy
17:05 – Helsingin kaupungin asemakaavoituksen puheenvuoro Merihaan kehittämisestä / Arkkitehti Irene Siljama
17:15 – Merihaan kaupunkirakenne- ja ympäristöhistoriaselvityksen esittely / Mikko Bonsdorff, Arkkitehtitoimisto Okulus
17:30 – Kaupunginmuseon puheenvuoro Merihaasta / Tutkija Juha Vuorinen
17:40 – Merihaan etnografisen tutkimuksen tulosten esittely / Annika Lepistö, Kenno Anthropological Consulting / Miltton Oy
17:55 – Asemakaavoituksen puheenvuoro jatkoaskelista / Arkkitehti Irene Siljama
18:00 Tauko
18:05 – Keskustelua, asukaspuheenvuoroja ja kysymyksiä.
Puheenvuorot / Antti Hautaniemi, asukas

/ Liisa Metsäranta, asukas / Eero Minkkinen, Merihaka-Seura

Keskustelua ja kysymyksiä.
19:00 – Tilaisuus päättyy
12.4.2022

Kenno Anthropological Consulting
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Etnografinen tutkimus
Merihaan alueen
erityispiirteistä ja
tulevaisuudesta
Tiivistelmä raportista 12.4.2022
Annika Lepistö
Kenno Anthropological Consulting / Miltton Oy

Tutkimuksen tausta
• Kenno Anthropological Consulting on Helsingin
kaupungin tilauksesta toteuttanut syys-marraskuussa
2021 etnografisen tutkimuksen Merihaan alueella.
• Tutkimuksen tavoitteena on ollut luoda ymmärrystä
siitä, mitä ovat Merihaan erityispiirteet ja tunnelma
asukkaiden näkökulmasta, sekä mitä tarpeita ja
toiveita alueen asukkailla ja toimijoilla on
tulevaisuuden muutoksille.
• Tutkimuksen aikana kerätty runsas materiaali on
analysoitu ja koostettu raportiksi. Tämä on tiivistelmä
raportista. Koko raportti on luettavissa Helsingin
kaupungin sivuilla.
• Aineistoa on analysoitu Kennon sisäisissä työpajoissa
sekä yhdessä tilaajan kanssa analyysityöpajassa,
jossa yhdessä pohdittiin mm. jatkotoimenpiteitä.
12.4.2022
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Tutkimuksen osallistujat
• Osana tutkimusta on haastateltu alueen asukkaita ja
toimijoita sekä tehty havainnointia alueella useampana
ajankohtana. Lisäksi alueella on järjestetty kaksi
tilaisuutta, joihin alueen asukkaita kutsuttiin kertomaan
toiveistaan ja tarpeistaan alueeseen liittyen.
• Tutkimukseen osallistui yhteensä ainakin 66 alueen
asukasta ja toimijaa.
• Tutkimuksen osallistujat on anonymisoitu yksityisyyden
turvaamiseksi.

12.4.2022
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Tiivistelmä raportista

12.4.2022
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Merihaka on asukkaidensa
arvostama asuinalue
• Monien asukkaiden suhde Merihakaan on voimakas.
Paikallisylpeys nousee vahvasti esille läpi tutkimuksen.
Alue on omaleimainen ja sijainniltaan keskeinen, mutta
tunnelmaltaan rauhallinen sekä merellinen.
• Alueella asuu paljon eri taustaisia ja -ikäisiä ihmisiä.
Siellä asuu Merihakaan alun perin muuttaneita ihmisiä,
joiden elämäntarinat nivoutuvat alueeseen.
• Kuvatessaan aluetta asukkaat korostavat sen karuja
piirteitä lämmöllä.
• Alueella kuvataan olevan poikkeuksellinen yhteisöllistä.
Sen keskeinen merellinen sijainti yhdistettynä
rauhallisuuteen ovat alueen keskeisiä houkutustekijöitä.
12.4.2022

Etunimi Sukunimi
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Merihaan erityispiirteet ja tunnelma
• Alueen tunnusomaista arkkitehtuuria, ’betonibrutalismia’, arvostetaan. Vaikka
muutoksiin suhtaudutaan eri tavoin, voimakasta integroitumista etenkään tyylillisesti
muun kaupungin kanssa eivät useimmat asukkaat toivo. Sen sijaan moni toivoo, että
alueen erityispiirteitä tulisi positiivisessa valossa tuoda esiin.
• Näistä syistä muutoksiin alueella suhtaudutaan herkästi. Merihakaa tulisi arvostaa
kokonaisuutena, alueena ja arkkitehtonisesti aikansa tuotteena yhtä lailla kuin muitakin
lähialueita.
• Alueen merellisyyttä toivotaan kehitettävän asukkaiden ehdoilla.
• Alue mielletään yhtenä kokonaisuutena, jonka tyylillinen ja funktionaalinen eheys on
tärkeä säilyttää. Myös tasa-arvoisen suunnittelun ajatus, joka juontaa juurensa
Merihaan historiaan, tulisi säilyttää.

12.4.2022
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Merihaan muutokset puhututtavat
• Merihaan alueen muutokset herättävät epävarmuutta alueen asukkaissa. Kysymyksiä ja
pelkoa liittyy ainakin täydennysrakentamiseen, kaavamuutoksiin, raitiotie- ja
siltahankkeeseen, taloyhtiöiden remontteihin, parkkipaikkoihin ja tyylin suojeluun
kunnostuksen ja kehittämishankkeiden yhteydessä.
• Moni suhtautuu siltahankkeiseen kohtuullisen toiveikkaasti ja positiivisesti, mutta
täydennysrakentamiseen suurella varauksella. Täydennysrakentamiseen liittyy paljon
epävarmuustekijöitä ja epäselviä motiiveja kehityksen taustalla.
• Merihaan alueella tapahtuu useita muutoksia samaan aikaan, jolloin moni pelkää
Merihaan jäävän remonttien ajaksi saarroksiin ja syrjään esimerkiksi liikenneyhteyksistä.
• Täydennysrakentamista ei toivota alueelle, erityisesti jos se pilaa väljyyden, näkymät,
merellisyyden tai alueen arkkitehtonisen kokonaisuuden. Epävarmuutta ja pelkoa
herättää se, että Merihaan toimivuus pilataan tai rakennuksia aletaan rakentaa väärään
kohtaan, rantaan tai rakennusten väleihin.

12.4.2022
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Kaupungin ja muiden alueen toimijoiden
rooli Merihaassa
• Merihaan alueen toimijoiden roolit ja alueen kehittämistyö ovat asukkaille epäselviä. Alueella
liikkuu epävarmuutta ja huhuja muutoksiin liittyen.
• Haasteena alueella on esimerkiksi kaupunkiin kohdistuva luottamuspula. Epävarmuutta
aiheuttavat muutosten epäselvät perustelut, vähäinen tiedon määrä, lyhyt näkymä
tulevaisuuteen ja pelko oman kotipaikan kohtalosta.
• Merihaassa on myös useita toimijoita, ja asukkaille ja osin toimijoillekin Merihaan kehittämisen
vastuualueet ovat epäselviä – kuka on mistäkin vastuussa alueella? Vastuualueiden
selkeyttäminen ja kehittämisen tekeminen yhteistyössä kaupungin, asukkaiden ja
taloyhtiöiden sekä huoltoyhtiön kanssa yhteistyössä hillitsisi alueella liikkuvia epävarmuuksia.
• Merihaan asukkailla ei ole vahvaa osallisuutta alueen muutoksien päätöksentekoon.
Asukkailla on hankkeiden perusteluista ja etenemisestä epävarmuutta ja tunnetta siitä, että
selän takana tapahtuu muutoksia joiden edessä on itse voimaton. Monen kokemus on, että
asioihin on mahdotonta vaikuttaa, koska ei tiedä missä, milloin ja miten voisi osallistua.
12.4.2022
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Tutkimuksen perusteella
kootut toimintaehdotukset
Helsingin kaupungille:
Vuorovaikutuksen ja luottamuksen
parantaminen askeleina yhteiseen
kehittämiseen Merihaassa.

12.4.2022
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Toimintaehdotukset kootusti
Osio 1: ALUEEN ASUKKAIDEN OSALLISUUDEN PARANTAMINEN
1. Kaikkien asukkaiden osallisuuden parantaminen Merihaan alueen kehittämis- ja muutostöiden päätöksissä
2. Vaikuttamisen mahdollisuuksien ja osallistavan jatkotyöskentelyn käytäntöjen luominen alueelle
Osio 2: HELSINGIN KAUPUNGIN VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN MERIHAAN ALUEELLA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tilannekuva alueen kehittämisestä ja kehittämisen tiekartta
Alueen arvon tunnustaminen ja esiin tuominen viestinnässä
Kaupungin motivaatioiden sanoittaminen ja muutosten perusteluista viestiminen
Alueen kehittämisen vastuualueiden selkeyttäminen
Huhuihin puuttuminen ja väärien käsitysten oikominen viestinnän keinoin
Viestinnän tekeminen saavutettavaksi selkokielisyydellä ja ei-digitaalisissa kanavissa

Osio 3: ALUEEN KEHITTÄMINEN ASUKKAIDEN TOIVEITA KUUNNELLEN JA YHDESSÄ KEHITTÄEN
1.
2.
3.
4.
5.

Alueen tunnusomaisen, omintakeisen ulkonäön ja tyylin säilyttäminen ja sen arvostus tulevaisuudessa
Täydennysrakentamista alueella tulee harkita vakavasti
Yläkansirakenteen vaaliminen
Merellisyyden kehittäminen asukkaiden ehdoilla
Palveluiden kehittäminen
12.4.2022
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Kiitos!

12.4.2022
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3. Suunnittelutyön vaiheet
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3.1 Info- & keskustelutilaisuus
Tämän tilaisuuden tarkoitus esittää tehtyä tutkimustyötä,
sen tuloksia sekä historiaselvitystä. Lisäksi tavoitteena on
esitellä ja keskustella kehittämisen prosessista.
Teillä asukkailla, toimijoilla sekä muilla osallisilla on
mahdollisuus kysyä kysymyksiä, nostaa esille ajatuksia ja
keskustella aiheesta.
Lisätietoa myös tilaisuuden jälkeen:
Irene Siljama

irene.siljama@hel.fi

Verkkosivulla hel.fi/keskusta julkaistaan:
Etnografinen tutkimus
Kaupunkirakenne- ja ympäristöhistoriaselvitys
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Tilaisuudesta tallenne

Tietoa Hakaniemen- ja Merihaansillasta:
kruunusillat.fi
Tietoa Yleiskaava 2016:sta sekä voimassa ja
valmisteilla olevista kaavoista: kartta.hel.fi
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3.2 Kesän/syksyn työpajat
(skenaariotyö)
Etnografisessa tutkimuksessa nostettiin esille
merihakalaisten toive siitä, että kaupungin viestintää
alueen kehittämistilanteesta parannettaisiin ja että
asukkaita ja toimijoita osallistettaisiin työssä.

Tutkimuksessa tuli myös ilmi Merihakalaisten tuntemus
sekä arvostus alueesta.
Työn lähtiessä käyntiin kaupungin tavoitteena on järjestää
alueella työpaja tai kaavapäivystystä, jossa
keskusteltaisiin eri kehittämisvaihtoehdoista ja niiden
mahdollisista vaikutuksista kaupunkirakenteeseen,
ihmisten elinolosuhteisiin sekä historiallisiin arvoihin.
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3.3 Historiallisten arvojen
tunnistaminen
Yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa, on
tavoitteena tutkia ja tunnistaa alueen historiallisia arvoja.

Merihaka on lisätty DOCOMOMO valikoimaan
2017. Listauksen mukaan Merihaka on

Docomomo International (International Committee for
Documentation and Conservation of Buildings, Sites and
Neighbourhoods of the Modern Movement) on 1988
perustettu kansainvälinen modernin arkkitehtuurin
tutkimus- ja suojelujärjestö. Järjestöön kuuluu noin 70
paikallisosastoa kaikista maanosista.

-luvun
kaupunkirakentamisesta. Alue on korkeiden
tornitalojen ja niitä reunustavien matalampien

Docomomo Suomi Finland ry toimii modernin
arkkitehtuurin asiantuntijaorganisaationa Suomessa.

Pasilan ohella] rakennettiin kerralla ja jossa
sovellettiin kompaktikaupunkiajattelua.
Arkkitehtonisesti Merihaka on kuitenkin ItäPasilaan verrattuna yksityiskohdiltaan
huolitellumpi ja kaupunkikuvallisesti mietitympi

https://docomomo.fi/kohteet/merihaka
34

3.4 Suunnitteluperiaatteet
Suunnitteluperiaatteet toimivat asemakaavoituksessa niin
kutsuttuna välitasona. Tätä välitason suunnitelmaa
tarvitaan:
kyse on erittäin laajasta kaavoitettavasta
kokonaisuudesta tai alueella on paljon tonttikohtaisia
kaavamuutos- ja poikkeamishakemuksia.
syytä muodostaa yhtenäinen kokonaiskuva koko
alueen, sen osien eriaikaisen tai tonttikohtaisen
asemakaavoituksen pohjaksi (mm. tasapuolisuus
tontinomistajia kohtaan, yhteinen vuorovaikutus jne.)

Suunnitteluperiaatteet tuodaan julkisesti
nähtäville jolloin asukkailla ja osallisilla on
mahdollisuus kommentoida.
Tämän jälkeen periaatteita muokataan
tarvittaessa ja viedään päätöksentekoon.
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3.5 Tulevat kaavamuutokset &
kehittäminen
Suunnitteluperiaatteiden pohjalta omistajatahot voivat
hakea kaavamuutosta erillisille tonteille.
Kaavaehdotus tuodaan julkisesti nähtäville ja osallisilla
on mahdollisuus kommentoida.
Tämän jälkeen suunnitelmia tarkennetaan ja tarkistettu
ehdotus viedään päätöksentekoon.
Kun kaava tulee lainvoimaiseksi voi työ alkaa.
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Kiitos!
Irene Siljama
Irene.siljama@hel.fi
09 3103 3174
hel.fi/keskusta

