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Tähän julkaisuun on kartoitettu mahdollisia uusien 
toimintojen paikkoja Helsingin rantareitillä. Työn 
tuloksena on kerätty yhteensä noin 120 potenti-
aalista paikkaa erityyppisille palveluille ja toimin-
noille. Kerätty materiaali perustuu ranta-alueiden 
kaavoittajien ja aluesuunnittelijoiden haastattelui-
hin sekä asemakaavoihin, raportteihin ja muihin 
suunnitelmiin. Työ toimii apuna rantareitin suun-
nittelussa ja palveluiden sijoittamisessa alueelle: 
kerätty tieto helpottaa sekä kaupungin asiantun-
tijoiden työtä että yrittäjiä ja muita toimijoita, jotka 
etsivät toiminnalleen sopivaa paikkaa. Uusien 
toimintojen paikat yrittämiselle tullaan luovutta-
maan pääosin julkisten hakumenettelyjen kautta. 
Toiminnat edellyttävät rakennusvalvonnan lupa-
harkintaa ja toimenpide- tai rakennuslupaa. 

Mahdolliset uudet toimintojen paikat on esitet-
ty alueittain. Selkeyden vuoksi tämän julkaisun 
kartoille on merkitty vain uudet, vapaat paikat, ei 
olemassa olevia toimintoja. Kerätty tieto on nähtä-
vissä myös Helsingin kaupungin karttapalvelussa.

Helsingin merellistä toimintakulttuuria rakentavat 
kaupunki, valtio, asukkaat ja yrittäjät yhdessä. 
Rantareitin uusien toimintojen paikkojen kartoitus 
vastaa osaltaan kaupungin merellisen strategian 
tavoitteeseen luoda Helsingistä vetovoimainen ja 
toimiva merikaupunki. 

Jokainen helsinkiläinen asuu alle kymmenen 
kilometrin säteellä merenrannasta ja yhteisessä 
käytössä on noin 130 kilometriä julkista ranta-
reittiä. Merellinen sijainti on pitkään tunnistettu 
Helsingille tärkeäksi vetovoimatekijäksi ja myös 
kehityskohteeksi.

Helsingin kasvaessa kaupunkilaisille halutaan 
tarjota uusia virkistysmahdollisuuksia merellisillä 
alueilla. Merellisyys on parhaimmillaan kiinteä osa 
kaupungin arkista viihtyisyyttä, helposti saavutet-
tavaa lähiluontoa ja hyvinvointia lisääviä palvelui-
ta. 

Helsingin merellisten alueiden toimivuutta, käyttöä 
ja suojelua suunnitellaan kokonaisuutena. Ran-
ta-alueiden maankäytön suunnittelu on tasapai-
noilua luontoarvojen ja virkistyskäytön vetovoimai-
suuden välillä. Herkän meriluonnon turvaaminen 
on ensiarvoisen tärkeää, ja monialaisen asian-
tuntijatyön kautta suunnittelussa on tunnistettu 
ranta-alueilta sellaisia paikkoja, jotka kestävät 
virkistyskäyttöä. Samalla on rajattu ulkopuolelle 
aktiiviselta käytöltä varjeltavia alueita.

Merellisen strategian tavoitteena on luoda saa-
ristoon ja rannoille mahdollisuuksia ympärivuo-
tisille ja korkealaatuisille matkailuelämyksille, 
jotka kiinnostavat asukkaita ja vierailijoita sekä 
houkuttelevat investointeja ja luovat työpaikkoja. 
Kaupunki vahvistaa edellytyksiä palvelutarjonnan 
kasvattamiselle.  Paikallinen kysyntä takaa jatku-
van käytön merellisille palveluille.

Johdanto
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1:15 000

oikealla:
Meilahden kalliot, joille 
suunnitellaan pyörätietä ja 
uimapaikkaa. (4, 5)

alhaalla:
Kartta-alueen sijainti Helsin-
gissä.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
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Munkkiniemi ja Meilahti
Asemakaavoitus:
Marina Fogdell

Alueellinen suunnittelu:
Aino Leskinen, Jere Saarikko

Meilahden huvila-alueelle on laadittu kaavaeh-
dotus, joka tuo jonkin verran uusia toimintoja 
alueelle, erityisesti rantakallioiden luokse suunni-
tellun uuden rantabulevardin varrelle. Palveluita 
tuodaan kuitenkin maltillisesti, koska kyseessä on 
arvokas ja rauhallinen ympäristö.

Munkkiniemen ranta on kulttuurihistoriallisesti 
arvokasta ympäristöä, eikä sinne ole varsinaisesti 
tarvetta tuoda uusia merellisiä palveluita. Munkki-
niemen asemakaavat ovat pääosin vahvoja.

Potentiaalisia toimintojen paikkoja:

1. Kilpailu alueen kehittämisestä
Alue säilyy julkisessa käytössä. Alueelle laaditaan 
suunnitteluperiaatteet, jonka jälkeen haetaan 
alueelle sopivaa toimintaa kaupungin tarjouskil-
pailun kautta.  

2. Kahvila
Alueella voisi olla vilkkaan virkistyskäytön takia 
tarvetta uusille kahviloille. Asemakaavaehdo-
tuksessa sallitaan kulttuuritoimintaa ja kahviloita 
keskeisillä paikoilla oleviin huviloihin. 

3. Vesibussi
Meilahden huvila-alueen asemakaavamuutos 
mahdollistaa laiturin rakentamisen vesibussille.

4. Väliaikaisten toimintojen paikka
Meilahden huvila-alueen asemakaavaehdotuk-
sessa esitetään baanaa, kävelyreittiä ja mereen 
asti ulottuvia oleskelualueita. Tätä aluetta voidaan 
tulevaisuudessa käyttää helposti moniin väliaikai-
siin ja kevyisiin toimintoihin, mutta paikalle ei voi 
rakentaa mitään pysyvää.

5. Uimapaikka ja melonta
Tämä on mahdollinen uimapaikka, joka voi myös 
toimia esim. melojien rantautumispaikkana.

6. Sauna
Asemakaava antaa mahdollisuuden rakentaa ui-
mala-alueelle saunarakennuksen. Alue on kuiten-
kin määritelty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi 
alueeksi. Kaavatekstin mukaan saunan tulee siksi 
olla mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan kulttuuri-
historialliseen ympäristöön soveltuva ja uimalatoi-
mintaa palveleva.

Lähteet:

- alueen kaavoittajan haastattelu
- asemakaava 11130 (kohde 6)
- Meilahden huvila-alueen kaavaehdotus 
(3, 4 ja 5)
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1:15 000

oikealla:
Potentiaalinen paikka kahvi-
lalle. (3)

alhaalla:
kartta-alueen sijainti Helsin-
gissä.

1.

2.

3.

4.
5.
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Töölö
Asemakaavoitus:
Crista Toivola, Tommi Suvanto (Töölö), Kajsa Lybeck (Töölönlahti)

Alueellinen suunnittelu:
Aino Leskinen

Töölön ranta on suosittu ulkoilukohde, jossa on 
jo monenlaista palvelua ja merellistä toimintaa. 
Taivallahteen rakennettavan uuden hotellin koko-
naisuus tulee muuttamaan osaa ranta-alueesta 
lähitulevaisuudessa.

Alueella voisi olla kysyntää useammalle kahvilalle 
tai ravintolalle kuin siellä tällä hetkellä on. Töölön 
ranta onkin potentiaalinen nimenomaan suhteel-
lisen pienen kokoluokan ravintoloille, kahviloille 
ja saunoille. Myös pienimuotoinen vesiurheilu voi 
olla mahdollista.

Töölönlahti on monella tavalla hyvin arvokas 
ympäristö, jonne jopa pienten uusien palveluiden 
sijoittaminen on hankalaa. Töölönlahdelle on li-
säksi heikot kulkuyhdeydet autolla. Pienet, ympä-
ristönsä hyvin huomioon ottavat toiminnot voivat 
olla mahdollisia.

Alueella on yksittäistä tonttia lukuun ottamatta 
vahva kaava. 

Potentiaalisia toimintojen paikkoja:

1. Sauna
Asemakaava mahdollistaa yleisen saunan raken-
tamisen tälle paikalle. Rakennus saa olla enintään 
150 k-m2 ja alueelle on varattu myös mahdolli-
suus terassiin ja laituriin.

2. Kylpylähotelli
Alueelle on kaavoitettu kylpylähotelli, josta on  
syksyllä 2019 käynnissä kilpailu. Asemakaava 
osoittaa hotellille 8 000 k-m2 ja kylpylälle 4 300 
k-m2. Kylpylän tulee olla avoin kaikille, ei vain 
hotellin vieraille. Hotellin yhteyteen voi tulla myös 
muita palveluita, esim. kahvila ja ravintola. Kylpy-
lä ja siihen liittyvät toiminnot ja palvelut sijoittuvat 
asemakaavan mukaiselle tontille, ympärille kun-
nostettava Sigurd Frosteruksen puisto suunnitel-
laan merellistä virkistystä palvelevaksi alueeksi. 

3. Kahvila
Paikalla on suojeltu Pauligin huvila, jonka kaupun-
ki haluaisi vuokrata kahvilakäyttöön. Myös muun-
laiset palvelut ovat mahdollisia. Rakennuksen 
yhteyteen on mahdollista rakentaa terassi, mutta 
aluetta ei saa rajata.

4. Kahvila tai ravintola
Paikalla on vanha, kaupungin omistama suojeltu 
huvila, Villa Bråvalla, jolle etsitään yksityistä omis-
tajaa. Tontista on vireillä asemakaavamuutos. 
Huvilalle on tarkoitus muodostaa erillinen tontti ja 
viereiselle tontille jäävä päiväkotirakennus korva-
taan uudella, suuremmalla päiväkotirakennuksel-
la. Huvilan maantasokerros osoitetaan myymä-
lä- tai liiketilaksi. Rakennus sopisi kahvilaksi tai 
ravintolaksi, mutta myös muunlaiset palvelut ovat 
mahdollisia.

5. Kioski
Mahdollinen paikka pienelle kioskirakennukselle. 
Kaupunki haluaa kuitenkin ensisijaisesti ohjata 
uudet palvelut paikalla jo olemassa oleviin raken-
nuksiin (3. ja 4.) ja tätä paikkaa harkitaan vasta 
sen jälkeen.

Lähteet:

- alueen kaavoittajien haastattelut
- asemakaavat 11073 (kohde 1), 11290 (2), 9133 
(3), 9835 (5)
- Rajasaarentie 6:n asemakaavan muutosehdotus 
(4)
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1:15 000

oikealla:
Ranta-aluetta Salmisaares-
sa, jota haluttaisiin aktivoi-
da. (2, 3)

alhaalla:
Kartta-alueen sijainti Helsin-
gissä.

1.

2.

3.

4.
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Ruoholahti ja Hietalahti
Asemakaavoitus:
Jari Huhtaniemi, Matti Kaijansinkko, Teo Tammivuori

Alueellinen suunnittelu:
Jouni Heinänen (Ruoholahti), Aino Leskinen (Lapinlahti)

Ruoholahdessa on urbaania rantaa, jonka palve-
luiden käyttöaste tulee todennäköisesti tulevai-
suudessa kasvamaan Jätkäsaaren valmistumisen 
myötä. Ruoholahti on erityisen otollinen paikka 
uusille palveluille, koska se on sekä lähellä kes-
kustaa että metroreitin varrella.

Salmisaarta Ruoholahden länsipäädyssä ha-
lutaan erityisesti kehittää tulevaisuudessa. Se 
on tällä hetkellä vielä palveluiltaan vajaata ran-
ta-aluetta, jolla on kuitenkin potentiaalia nousta 
yhdeksi merellisten toiminojen keskittymäksi mm. 
hyvien kulkuyhteyksien ja lounaaseen avautuvan 
merenrannan takia.

Salmisaaren luoteisosassa poikki oleva rantareitti 
pyritään avaamaan. Näin myös yhdistettäisiin 
Salmisaaren palvelukeskittymä toiseen potenti-
aaliseen kehityskohteeseen, Lapinlahteen ja sitä 
kautta taas yhtenäiseen rantareittiin Töölöön ja 
eteenpäin.

Myös Hietalahtea Jätkäsaaren ja Hernesaaren 
välissä pyritään jatkossa kehittämään toimivam-
maksi rannaksi. Kävelysillan avaamista Hietalah-
denaltaan yli harkitaan. Telakkarantaan Hietalah-
den eteläpuolelle rakennetaan uusia asuntoja ja 
niiden yhteyteen jonkin verran liiketilaa.

Edellä mainituilla alueilla on suurimmaksi osin 
vahva asemakaava. Kuitenkin jotkin suuremmat 
hankkeet todennäköisesti tarvitsevat asemakaa-
vamuutoksen toteutuakseen ja uusia asemakaa-
vamuutoksia saattaa hyvin tulla vireille tulevaisuu-
dessa.

Potentiaalisia toimintojen paikkoja:

1. Kilpailu alueen kehittämiseksi
Lapinlahden sairaalarakennuksen kehittämises-
tä järjestetään ideakilpailu, joka ratkeaa vuonna 
2020. Kaupungin tavoite on myydä tai vuokrata 
rakennus alueen luonteeseen sopivaan toimin-
taan. Tarkempi käyttötarkoitus selviää kilpailun 

päätyttyä, jolloin voidaan myös tehdä asema-
kaavan muutos. Puisto jää julkiseen käyttöön. 
Alueen pohjoisrannan rakennuksiin on mahdol-
lista sijoittaa merellistä toimintaa/palveluja, mutta 
rakennukset ovat mukana käynnissä olevassa 
kilpailussa.

2. Kelluva rakennus
Satama-alue on potentiaalinen kelluvalle rakenta-
miselle.

3. Alueen kehittäminen
Aluetta halutaan kehittää ja sinne voidaan ohja-
ta uusia palveluita. Kahvilat ja ravintolat rannan 
tuntumassa ovat mahdollisia, mutta mahdollisesti 
myös suuremman mittakaavan projektit. Alue voisi 
olla potentiaalinen esim. vesiurheilukeskukselle.

4. Liiketilaa
Hietalahdenrannan, Telakkakadun ja Hietalah-
denlaiturin varrelle rakennettavien uusien raken-
nusten maantasokerrokset ovat pääosin varattu 
liiketiloiksi, esim. ravintoloille.

Lähteet:

- alueen kaavoittajan ja aluesuunnittelijan haas-
tattelut
- asemakaava 12100
- Lapinlahden sairaalan ideakilpailu
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1:20 000

oikealla:
Koivusaaren rantaa kuvat-
tuna Lauttasaaren puolelta.

alhaalla:
Kartta-alueen sijainti Helsin-
gissä.

1.

2.

3.

4.5.

6.

7.

9.

14.
12.

11.

10.

8.
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Lauttasaari
Asemakaavoitus:
Mikko Reinikainen, Miika Vuoristo, Paula Kinnunen

Alueellinen suunnittelu:
Anu Lamminpää

Lauttasaaressa suunnitellaan lisärakentamista 
Vattuniemeen ja Lauttasaaren laivalaiturin lä-
heisyyteen. Uusille merellisille palveluille onkin 
parhaat edellytykset venesatamien läheisyydessä 
saaren itärannalla.
 
Koivusaareen suunnitellaan noin 5 000 asukkaan 
ja 4 000 työpaikan aluetta, joka rakennettaisiin 
suurelta osin täyttömaalle. Koivusaareen tulee 
mahdollisuuksia uusille merellisille palveluille.

Potentiaalisia toimintojen paikkoja:

1. Pieni liiketila
Kääntösillan työntekijän entinen 30m2 koppi on 
mahdollista muuttaa hyvin pieneksi liiketilaksi, 
esim. kahvilaksi. Vaatisi kuitenkin rakennuksen 
kunnostamista tai jopa uuden rakentamista.

2. Vesibussi
Asemakaava mahdollistaa laituripaikan vesibus-
sille.

3. Liiketilaa
Vuonna 2018 voimaan tullut asemakaava mah-
dollistaa runsaasti liiketilaa uusien asuinraken-
nusten pohjakerroksessa. Niihin voi suunnitella 
uusia merellisiä palveluita ja esim. kahviloita tai 
ravintoloita.

4. Vesibussi
Koivusaaren asemakaavassa suunnitellaan vesi-
bussipaikka tähän kohtaan. Kaavoitus on kuiten-
kin vielä luonnosvaiheessa.

5. Uimala
Koivusaaren asemakaava mahdollistaisi tähän 
pienen meriuimalan rakentamisen. Uimalan yh-
teydessä voisi olla myös muita toimintoja.

6. Kahvila
Mahdollinen tulevien toimintojen paikka Koivusaa-
ren toteutuessa. Esimerkiksi kahvila.

7. Kelluva rakennus
Satama-aluetta tai paikkaa lähempänä metro-
asemaa voidaan harkita kelluville rakennuksille 
Koivusaaren asemakaavoituksen yhteydessä. 

8. Alue on vapautunut edellisestä käytöstään ja si-
sältyy uuteen vahvistuneeseen kaava-alueeseen, 
jonka mukaiseen pienvenesatamakäyttöön alue 
siirtyy rakentamiskelpoiseksi saattamisen jälkeen 
aikaisintaan tämän hetkisen tiedon mukaan 2024. 
Alue sopii vesiurheiluun tai monenlaiseen väliai-
kaiseen toimintaan, joka ei vaadi raskasta huolto-
liikennettä tai mittavia pysäköintialueita.

9. Tyhjälle tontille rannan tuntumaan on sijoitettu 
väliaikaiset Padel-kentät. Alue voisi soveltua mo-
nenlaiseen käyttöön. Rantapuistossa on vanhat 
laiturin kivipaadet. Koilliseen suuntautuvaa ran-
ta-aluetta laitureineen voisi kehittää pienimuotoi-
sena uintipaikkana.

10. Alue on kaupungin omistuksessa ja vuokrattu-
na yritystoimintaan, painottuen merellisiin palve-
luihin. Alueelle voisivat sopia myös vesiurheilun 
palvelut.

11. Puistossa sijaitsevan kahvilan yhteyteen 
uimarannan tuntumaan soveltuisi myös pienimuo-
toinen yleisölle avoin sauna.

12.-13. Särkiniementien ja Tiirasaarentien varrelle 
merkityille paikoille on mahdollista tutkia kahvilan 
ja ravintolan sijainteja.

Lähteet:

- alueen kaavoittajan haastattelu,
- asemakaavat 11040, 10365
- Koivusaaren asemakaava ja asemakaavan 
muutos
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1:15 000

oikealla:
Näkymä Ruoholahden 
kanavan yli kohti liiketilalle 
potentiaalista paikkaa (1).

alhaalla:
Kartta-alueen sijainti Helsin-
gissä.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
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Jätkäsaari
Asemakaavoitus:
Teo Tammivuori, Matti Kaijansinkko

Alueellinen suunnittelu:
Mari Soini

Jätkäsaari on voimakkaasti kehittyvä alue, jossa 
on runsaasti tarvetta palveluille. Jätkäsaarta on 
rakennettu vaiheittain pohjoisesta etelään päin sii-
tä asti kun se vapautui sataman käytöstä. Alueen 
on tarkoitus valmistua kokonaan vuoteen 2030 
mennessä, jolloin siellä asuisi 21 000 ihmistä ja 
alueella olisi 6 000 työpaikkaa.

Rantareitti ei vielä täysin kierrä Jätkäsaarta. Reit-
tiä kuitenkin kehitetään rakentamisen yhteydessä 
viemään lopulta koko saaren ympäri. Näin syn-
tyy myös lisää tarvetta nimenomaan merellisille 
palveluille.

Jätkäsaaressa on joitakin vireillä olevia asema-
kaavoja, mutta suurimmaksi osin alueen kaavat 
on hyväksytty viimeisen muutaman vuoden aika-
na ja niihin liittyvä rakentaminen on aloitettu.

Potentiaalisia toimintojen paikkoja:

1. Liiketilaa
Paikalle on kaavoitettu kaksi 500 k-m2 kokoista 
rakennusta. Ajatuksena on, että esim. toinen ra-
kennuksista tulisi ravintolakäyttöön ja toinen olisi 
muu liike- tai toimistorakennus. 

2. Kahvila
Paikalle on kaavoitettu 150 k-m2 kokoinen liikera-
kennus. Siihen voi sijoittaa esim. kahvilan.

3. Liiketilaa
Paikalle on kaavoitettu 700 k-m2 rakennus, jossa 
tulee olla ensimmäisessä kerroksessa vähintään 
70 k-m2 liiketilaa. Liiketilaan palveluita, esim. kah-
vila tai ravintola.

4. Veneiden talvisäilytys
Asemakaava mahdollistaisi 30 - 80 veneen talvi-
säilytyksen venesataman pysäköintialueilla.

5. Kahvila tai ravintola
Alueelle kaavoitettu kaksi 300 k-m2 rakennusta, 
jotka voivat olla esim. ravintoloita tai kahviloita.

6. Kelluva aallonvaimennuslaite
Atlantin sillan länsipuolelle Melkinlaituriin tulee 
uusi kelluva aallonvaimennuslaite, joka voisi 
toimia vesibussilaiturina. Tähän laituriin pääsevät 
myös sellaiset alukset joka eivät mahdu Atlantin-
sillan ali. Ahdinallas rauhoittuu samalla uimaran-
ta- ja kylpyläkäyttöön.

7. Liiketilaa
Tälle paikalle on kaavoitettu kaksi 300 k-m2 ra-
kennusta, joihin voi sijoittaa esim. ravintolan.

8. Liiketilaa
Suojeltu 11 000 k-m2 makasiinirakennus, johon on 
mahdollista suunnitella uutta toimintaa. Raken-
nukseen voidaan asemakaavan mukaan sijoittaa 
mm. julkisia palveluita, myymälä-, liike-, toimisto-, 
koulutus-, näyttely-, kahvila- ja ravintolatiloja.

Lähteet:

- alueen kaavoittajan haastattelu,
- asemakaavat 11030, 12020, 12270, 12500, 
12173 ja 12351
- Ahdinaltaan asemakaavamuutos
- Veneiden talvisäilytys Helsingissä



16

1:10 000

oikealla:
Hernesaaren rantaa nykyi-
sellään Löylyn kohdilla.

alhaalla:
Kartta-alueen sijainti Helsin-
gissä.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
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Hernesaari
Asemakaavoitus:
Jari Huhtaniemi, Matti Kaijansinkko

Alueellinen suunnittelu:
Mari Soini

Hernesaari on voimakkaasti kasvava kaupungi-
nosa, jonka ilme tulee lähivuosina muuttumaan 
paljon. Alueelle kaavoitetaan asuinrakentamista 7 
600 asukkaalle.

Palveluiden tarve tulee lisääntymään voimakkaasti 
lähivuosina, koska alueella on tällä hetkellä vain 
vähän palveluita. Yhteensä alueelle kaavoitetaan 
26 000 kerrosneliötä liiketilaa kaupallisille palveluil-
le.

Rantareitti tulee kulkemaan Hernesaaren ympäri 
ja rannasta kehitetään merellisten palveluiden 
keskittymää. Alue on potentiaalinen kahviloille ja 
ravintoloille, mutta myös suuremman mittakaavan 
merellisille toiminnoille.

Alueen asemakaava on hyväksytty vuonna 2019.

Potentiaalisia toimintojen paikkoja:

1. Uimaranta, liikuntapaikka ja kahvila
Asemakaavamuutos tekee alueesta virallisen ui-
marannan. Uimarannalle mahdollistetaan erilaisia 
liikuntapalveluita, joille varataan myös 800 k-m2 ra-
kennusoikeutta. Liikuntarakennukseen voi sijoittaa 
250 k-m2 kahvion.

2. Venesatama ja vesibussilaituri
Asemakaavaehdotuksessa alue on merkitty ve-
nesatamaksi, jossa on pysähtymismahdollisuus 
vesibussille.

3. Kahviloita ja ravintoloita
Hernesaaren asuinkortteleihin on asemakaava-
muutoksessa varattu yhteensä 2900 k-m2 tilaa 
terassiravintoloille.

4. Vesiurheilukeskus
Asemakaavaehdotuksessa osoitetaan rannalle 
paikka vesiurheilukeskukselle. Rakennusoikeutta 
on 200 k-m2 huoltorakennukselle.

5. Liiketilaa
Asemakaavaehdotuksessa osoitetaan yhteensä 

5000 k-m2 rakennusoikeutta palveluille, esim. mat-
kailu- ja vapaa-ajantoiminnalle.

6. Liiketilaa 
Asemakaavaehdotuksessa osoitetaan yhteensä 
6700 k-m2 rakennusoikeutta palveluille. Näille ra-
kennuksille on mahdollista rakentaa terassit.

7. Venesatama ja vierasvenesatama
Asemakaavaehdotuksessa alue osoitetaan ve-
nesatamaksi, jossa on myös vierasvenesatama. 
Venesatamaan tulee mahtumaan noin 400 venettä. 
Satamassa on myös mahdollisuus vesibussilaitu-
rille.

8. Hotelli
Asemakaavaehdotus mahdollistaa kahdeksanker-
roksisen 18 400 k-m2 hotellin.

9. Veneiden talvisäilytyspaikka
Risteilysataman aluetta (3,2 ha) voi olla mahdollis-
ta tulevaisuudessa käyttää veneiden talvisäilytyk-
seen. 

10. Liiketilaa
Asemakaavaehdotuksessa Fordin talon ensim-
mäinen kerros muutetaan liike- ja palvelutiloiksi. 
Rakennuksen käyttöä kultturitoimntaan selvitetään.

Myös muiden palveluiden sijoittamisesta alueelle 
voidaan keskustella. Kelluvien rakennusten sijoitta-
mista alueelle voidaan selvittää.

Väliaikaisia tai kausiluontoisia palveluita voidaan 
myös sijoittaa alueelle, mahdollisesti jo ennen 
asemakaavaehdotuksen mukaisen rakentamisen 
aloittamista.

Lähteet:
- alueen kaavoittajan haastattelu,
- Hernesaaren asemakaava ja asemakaavan muu-
tos (asemakaavehdotus 12510)
- Veneiden talvisäilytys Helsingissä
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1:10 000

oikealla:
Ullanlinnan rantaa Merisa-
taman saarille päin kuvat-
tuna.

alhaalla:
Kartta-alueen sijainti Helsin-
gissä.

1.

2.

3.
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Eira ja Ullanlinna
Asemakaavoitus:
Matti Kaijansinkko, Suvi Huttunen (Merisataman saaret), Sinikka Lahti (Ullanlinna)

Alueellinen suunnittelu:
Jouni Heinänen

Helsingin eteläiset rannat Ullanlinnassa, Eirassa 
ja Kaivopuistossa ovat kovassa käytössä olevia 
ulkoilualueita ja kävelyreittejä. Alueella on jo koh-
talaisen runsaasti merellisiä palveluita. 

Alueella on kysyntää palveluille, mutta hankaloit-
tavaksi tekijäksi voi muodostua kilpailu vähästä 
tilasta rannalla. Arvokasta merimaisemaa halu-
taan suojella eikä alueen luonnetta ja erityispiirtei-
tä haluta rikkoa.

Alueella on suurimmaksi osin vahva kaava, jossa 
uudelle rakentamiselle ei ole juurikaan enää tilaa. 
Pienille ja kevyille merellisille palveluille voi olla 
helpompi löytää tilaa, mutta rakentaminen vaatii 
käytännössä aina asemakaavamuutoksen.

Potentiaalisia toimintojen paikkoja:

1. Veneiden talvisäilytys
Asemakaava mahdollistaisi veneiden talvisäily-
tyksen 2700 m2:n kokoisella alueella. Talvisäi-
lytyksen sijoittamisesta alueelle on keskusteltu, 
mutta ehdotukset ovat kaatuneet mm. asukkaiden 
vastustukseen.

2. Venesataman palvelurakennus
Käsittää meriaseman, ravintolan, kahvilan sekä 
vene- ja vierassataman huoltotiloja.

3. Venesatama, vierasvenesatama
Asemakaavamuutos mahdollistaisi purjehdusker-
hojen satamatoiminnan laajentamisen Sirpalesaa-
ren ja Liuskasaaren eteläpuolelle. Samalla osasta 
satamaa tehtäisiin vierasvenesatama.

Lähteet:

- alueen kaavoittajan ja aluesuunnittelijan haas-
tattelu
- asemakaava 9460, Merisataman saarten ase-
makaavan muutos
- Veneiden talvisäilytys Helsingissä
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1:10 000

oikealla:
Potentiaalinen paikka pie-
nelle liiketilalle. (3)

alhaalla:
Kartta-alueen sijainti Helsin-
gissä.

1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.
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Kauppatori ja Katajanokka
Asemakaavoitus:
Marjaana Yläjääski

Alueellinen suunnittelu:
J ouni Heinänen

Kauppatori on vilkas palveluiden keskittymä, 
jossa palveluiden tarjonta on jo kohtalaisen hyvä. 
Alueella on myös paljon turisteja, mikä tekee pai-
kasta monelle merelliselle palvelulle ihanteellisen 
paikan.

Kilpailu tilasta on kuitenkin kovaa Kauppatorin 
läheisyydessä, mikä voi hankaloittaa palveluiden 
sijoittamista alueelle. Alueelle ollaan tekemässä 
asemakaavamuutostaa ja alue kehittyy. Pieniko-
koisille liiketiloille voi hyvin löytyä paikkoja alueel-
ta ja suuremmistakin voidaan keskustella.

Katajanokalla palveluita on hieman vähemmän. 
Alueelle voitaisiin kaivata jonkin verran täyden-
nystä palvelutarjontaan.

Potentiaalisia toimintojen paikkoja:

1. Ravintolalaivoja
Jos Kolera-altaan silta toteutuu, voi paikkaan 
sijoittaa ravintolalaivoja ympärivuotisesti. 

2. Liiketilaa
Paikalla on suojeltava, 20m2 kokoinen rakennus, 
jonne on mahdollista sijoittaa kaupallisille palve-
luille liiketilaa. Terassialue on myös mahdollista 
vuokrata. 

3. Pavilljonki
Mikäli Suomenlinnan lautan liikenne siirtyy Lyype-
kinlaiturille vapautuu nykyinen paviljonki liiketoi-
minnalle.

4. Kahvila
Alueen asemakaavoitus on käynnissä ja sen 
yhteydessä tarkastellaan mahdollisuutta uudelle 
rantakahvilalle.

5. Huoltorakennus
Saariston huollon väliaikainen liikennöinti.

6. Merellinen toiminto
Paikalle voisi sopia jokin merellinen toiminto, 
esim. pieni kioskikahvila tai uimalaituri.

7. Kelluva rakenne
Paikalle suunnitellaan vesiliikennelaituria.

Lähteet:

- alueen kaavoittajan ja aluesuunnittelijan haas-
tattelut
- asemakaavat 7534 ja 9825, Kauppatorin ase-
makaava ja asemakaavan muutos,
- Eteläsataman itäosan ja Katajanokanrannan 
asemakaava ja asemakaavan muutos



22

1:10 000

alhaalla:
Kartta-alueen sijainti Helsin-
gissä.

2.

1.

3.

4. 5.
6.

7.

8.
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Hakaniemi ja Kruununhaka
Asemakaavoitus:
Perttu Pulkka (Hakaniemi), Eveliina Harsia (Kruununhaka), Kajsa Lybeck (Kaisaniemi)

Alueellinen suunnittelu:
Inka Lappalainen (Hakaniemi), Jouni Heinänen (Kruununhaka)

Hakaniemi on voimakkaasti kehittyvä alue, jossa 
on vireillä huomattava määrä uusia asemakaavoja. 
Niistä tämän kartoituksen kannalta tärkein, Haka-
niemenrannan asemakaava, muokkaisi rantaa pal-
jon. Aivan rannan tuntumaansuunnitellaan paljon 
sekä uutta asumista että palveluita.

Alueeseen vaikuttaa Kruunusiltojen hanke, joka 
tulee yhdistämään Hakaniemen Kalasatamaan ja 
Kruunuvuorenrantaan.

Kruununhaan rannassa palveluiden tarjonta on 
suhteellisen vähäistä ottaen huomioon alueen 
sijainnin aivan Kauppatorin kupeessa. Palvelui-
den tuominen rannalle voi olla haastavaa, mutta 
potentiaalisia paikkoja palveluille ovat ainankin 
Tervasaari ja sen lähialueet, sekä Hakaniemeä 
vastapäätä oleva Kirjanpuisto, jonka ilme tulee 
osin muuttumaan Hakaniemen sillan uudistamisen 
myötä.

Kaisaniemenpuiston pohjoisrannan rantamuuri 
tullaan todennäköisesti tulevaisuudessa uusimaan, 
mikä tulee parantamaan paikan potentiaalia merel-
lisille palveluille. Kaisaniemenpuiston perusparan-
tamista suunnitellaan. Uusien toimintojen tuominen 
alueelle on periaatteessa toivottavaa joskaan 
paikka ei kestä mitään kovin suurimuotoista, pitkä-
aikaista toimintaa.

Potentiaalisia toimintojen paikkoja:

1. Liiketilaa
Hakaniemenrannan asemakaavamuutoksen myötä 
uutta liiketilaa on tulossa esim. kahviloille ja ravin-
toloille noin 1750 k-m2. 

2. Liiketilaa
Asemakaavamuutoksen myötä uutta liiketilaa on 
tulossa esim. kahviloille ja ravintoloille noin 3900 
k-m2.

3. Kahvila
Kirjanpuistossa voisi sijaita kahvila tms. uuden 
Hakaniemen sillan ja Hakaniemenrannan asema-
kaavan alueen valmistuttua.

4. Tapahtumapaikka
Liisanpuistikko on potentiaalinen paikka väliaikaisil-
le toiminnoille, esim. markkinoille tai tapahtumille.

5. Sauna
Tervasaareen on mahdollista toteuttaa hyvin 
pienen mittakaavan, 25 m2, sauna, joko olemassa 
olevaan aittarakennukseen tai vastaavaan. Ei ole 
mahdollista rakentaa suuren mittakaavan yleistä 
saunaa (vrt. Löyly), vaan hyvin pienimuotoista (vrt. 
Sompasauna).

6. Ravintolan laajennus
Olemassaolevaa ravintolaa laajennetaan uudella 
paviljonki-rakennuksella, tarkoituksena avata se 
ympärivuotiseen käyttöön.

7. Ravintolalaivoja
Mahdollinen paikka ravintolalaivoille.

8. Melonta
Rantamuuria kehitetään, mikä mahdollistaa uu-
denlaisten rantatoimintojen kehittämisen. Tulevai-
suudessa esim. mahdollinen melojien rantautumis-
paikka.

Lähteet:

- alueen kaavoittajien ja aluesuunnittelijoiden haas-
tattelut,
- asemakaavat 9803, 9335
- Hakaniemen hotellin asemakaavamuutos (nro 
12478)
- Hakaniemenrannan asemakaava ja asemakaa-
vamuutos (nro 12575)
- Tervasaaren aitan asemakaavamuutos (nro 
12557)
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1:15 000

oikealla:
Kalasataman rakennustyö-
maata Sompasaaressa.

alhaalla:
Kartta-alueen sijainti Helsin-
gissä.

1. 2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

6.

11.

12.
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Kalasatama
Asemakaavoitus:
Matti Kaijansinkko, Pia Kilpinen, Laura Brax

Alueellinen suunnittelu:
Inka Lappalainen

Kalasatama on voimakkaasti kasvava alue. Kala-
satamassa on runsaasti muutaman vuoden sisällä 
valmistunutta rakennuskantaa, mutta paljon on 
vielä rakentamatta. Lisää rakentamista suunnitel-
laan myös aivan alueen eteläosaan vireillä ole-
vassa Nihdin asemakaavassa.

Alueen kauppakeskus Redi vähentää kivijalkaliik-
keiden tarvetta. Alueesta suunnitellaan kuitenkin 
keskustamaista urbaania aluetta, jonne halutaan 
palveluiltaan rikas ja elävä ranta-alue.

Tulevat Kruunuvuoren sillat tulevat yhdistämään 
alueen sekä Hakaniemen kautta voimaakkaam-
min osaksi keskustaa että Korkeasaaren ja Mus-
tikkamaan virkistysalueisiin.

Alue on potentiaalinen kahviloille ja ravintoloille, 
mutta alueelle voidaan myös suunnitella esimer-
kiksi kelluvaa rakentamista.

Potentiaalisia toimintojen paikkoja:

1. Ravintola tai sauna 
Nihdin asemakaavaehdotus mahdollistaisi 800 
k-m2 rakennusoikeutta ravintola-, kahvila- tai sau-
narakennukselle.

2. Hotelli
Asemakaavaehdotus mahdollistaa kymmenker-
roksisen, 10 000 k-m2 hotellin. Hotellin maanta-
sokerrokseen tulee ehdotuksen mukaan rakentaa 
yleisölle avoimia kahvila-, ravintola-, kokous-, 
näyttely- tai muita vastaavia tiloja.

3. Sauna
Asemakaavaehdotus mahdollistaa 150 k-m2 ra-
kennusoikeutta saunalle.

4. Liiketilaa
Asemakaavaehdotus mahdollistaa 4300 k-m2 
kadunvarsiliiketilaa Nihdin alueelle. Liiketilaa voi-
daan käyttää erilaisiin palveluihin, esim. kahvilat, 
ravintolat tms.

5. Hotelli
Asemakaava mahdollistaa kuusikerroksisen, 
15 000 k-m2 hotelli- ja kylpylärakennuksen. 
Rakennuksen yhteyteen voi liittyä myös esim. 
ravintolatoimintoja.

6. Kelluvia toimintoja
Sompasaaren edustalle voidaan sijoittaa useita 
pysyviä aluksia, joissa on liiketoimintaa, esim. 
ravintola- tai hotellilaivoja.

7. Liiketilaa
Uutta kadunvarsiliiketilaa rakennetaan Sompa-
saareen yhteensä 2700 k-m2. Sitä voidaan käyt-
tää vapaasti erilaisiin palveluihin, esim. kahvilat, 
ravintolat tms.

8. Liiketilaa
Asemakaavan 12284 alueelle on varattu 2700 
k-m2 kadunvarsiliiketilaa.

9. Liiketilaa
Verkkosaarenrannassa, uuden kelluvan asui-
nalueen viereisellä ranta-alueella on kaavassa 
varattu yhteensä 2800 k-m2 kaksikerroksisille 
palvelurakennuksille. Niihin voi sijoittaa esim. kah-
viloita, ravintoloita ja myymälä- tai toimistotilaa.

10. Kelluvia rakennuksia
Kaavassa on 400 k-m2 varaus kelluvalle uimalalle 
ja 200 k-m2 varaus kelluvalle palvelurakennuksel-
le esim. venekerhotilalle.

11. Toimitilatontti
Mahdollisuus esim. ravintolalle

12. Mahdollinen hotellitontti

Lähteet:

- alueen kaavoittajan ja aluesuunnittelijan haas-
tattelut
- asemakaava 12200, 12284, 11956, 12375
- Nihdin asemakaava ja asemakaavan muutos 
(nro 12576)
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1:20 000

oikealla:
Potentiaalinen paikka vesi-
bussille. (5)

alhaalla:
Kartta-alueen sijainti Helsin-
gissä.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Kulosaari ja Mustikkamaa
Asemakaavoitus:
Henrik Ahola (Kulosaari), Matti Kaijansinkko, Pia Kilpinen, Laura Brax (Mustikkamaa)

Alueellinen suunnittelu:
Niina Strengell (Kulosaari), Inka Lappalainen (Mustikkamaa)

Kulosaari on rannan osalta suurimmaksi osaksi 
pientalovaltaista asuinaluetta. Palveluiden tarve ei 
ole suurta, mutta pienimuotoisia projekteja alueen 
elävöittämiseksi voidaan toteuttaa.

Mustikkamaa on virkistysalue, jonne ei varsi-
naisesti toivota kovin suuren kokoluokan uusia 
toimintoja. Palveluiden tuomista alueelle hanka-
loittaa paitsi paikan erityinen luonne, myös pysä-
köintitilan puute. Molempia saaria palvelee Kor-
keasaaren pysäköintialue Mustikkamaalla, joka 
on jo varsin ruuhkainen sesonkiaikaan.

Alueen kehitykseen tulee vaikuttamaan voimak-
kaasti Kruunusiltojen rakentaminen kulkemaan 
Korkeasaaren pohjoisosan kautta. Hanke tulee 
parantamaan alueen saavutettavuutta niin län-
nestä kuin idästäkin, mutta se saattaa asettaa 
haasteita alueen luonteen säilymiselle.

Potentiaalisia toimintojen paikkoja:

1. Merellisen matkailun ja virkistyksen kohde
Alueen kehittämistä suunnitellaan. Kulkuyhteydet 
ja huoltoliikenne hankaloittavat hanketta, koska 
Korkeasaaren eläintarhan läpi ei kulje tietä ja 
sellainen voi olla vaikea järjestää.

2. Liiketilaa
Korkeasaaren vastaanottorakennuksen asema-
kaavamuutosehdotus mahdollistaisi nykyisen 
vastaanottorakennuksen muuttamisen liikeraken-
nukseksi. Liiketilaa tulisi 500 k-m2 ja sinne voisi si-
joittaa esim. ravintolan, kahvilan ja myymälätiloja 
tai saunan. Myös terassi on mahdollinen.

3. Vesiurheilu
Alueen käyttöä vesiurheiluun voi tarkastella.

4. Veneiden talvisäilytys
Venesataman yhteydessä olevaa pysäköintialuet-
ta (0,2 ha) voisi hyödyntää veneiden talvisäilytyk-
seen, koska se on asemakaavassa kaavoitettu 
venesatama-alueeksi. 

5. & 6. Vesiliikennelaituri
Kulosaaressa ei ole toimivaa vesiliikennelaituria. 
Nämä kaksi ovat mahdollisia vesiliikennelaiturei-
den paikkoja, mikäli vesiliikenneyhteyttä tulevai-
suudessa tarvitaan.

7. Kahvila
Paikalla on tyhjä, noin 100-150 m2 kokoinen 
rakennus, joka kaipaisi kunnostusta. Rakennus 
sopisi hyvin kahvilalle, mille olisi alueella muuten-
kin tarvetta.

Lähteet:

- alueen kaavoittajien ja aluesuunnittelijoiden 
haastattelut
- asemakaavat 10230, 6677, 8630, 10098 ja 4450
- Korkeasaaren vastaanottorakennusten ja Mus-
tikkamaan leikkipuiston asemakaava ja asema-
kaavan muutos (nro 12520)
- Veneiden talvisäilytys Helsingissä
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1:20 000

oikealla:
Näkymä Arabianrannassa. 
Potentiaalinen paikka esi-
merkiksi kahvilalle. (1)

alhaalla:
Kartta-alueen sijainti Helsin-
gissä.

1.

2.
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Vanhankaupunginlahti
Asemakaavoitus:
Kaisa Jama, Tuomo Närä, Malmi-tiimi (Arabianranta, Vanhakaupunki)

Alueellinen suunnittelu:
Inka Lappalainen

Vanhankaupunginlahti on luonteeltaan rakenta-
matonta virkistysaluetta. Alueella on paljon mer-
kittäviä luontoarvoja, joita halutaan suojella. Siksi 
merkittävä rakentaminen tai suuremman kokoluo-
kan projektit ovat käytännössä poissuljettuja.

Lahden länsiranta on sen kaikkein urbaaneinta 
aluetta. Erityisesti Arabianrannassa ja Vanhassa-
kaupungissa tunnistetaan tarve uusille palveluille 
rantareitin varrella, mutta palveluiden tuominen 
alueelle on hankalaa. Maaperä on monilta osin 
huonoa rakentamisen kannalta ja pysyvien raken-
nusten rakentaminen rantaan on hyvin hankalaa.

Hermanninrantaa tullaan tulevaisuudessa kehittä-
mään, mikä saattaa avata mahdollisuuksia eri-
laisille palveluille. Maaperän kanssa on kuitenkin 
samanlaisia ongelmia kuin pohjoisemmassakin.

Vanhankaupunginlahden pohjois- ja itäosat ovat 
käytännössä rakentamattomia virkistysalueita. 
Alueen luonto- ja virkistysarvot ovat niin suuret, 
että ainakaan suurempaa rakentamista tuskin 
sallitaan. Potentiaalisimmat paikat pienimuotoi-
selle toiminnalle ovat Kivinokka ja mahdollisesti 
Lammassaari.

Hermanninrannassa, Arabianrannassa, Vanhas-
sakaupungissa ja Lammassaaressa on vahva 
asemakaava. Vanhankaupunginlahden pohjois- ja 
itäosat ovat suurimmaksi osin kaavoittamattomia.

Potentiaalisia toimintojen paikkoja:

1. Kahvila
Arabianrannan alueella on tarvetta kahvilalle tai 
muille samantyyppisille palvelulle, mutta mm. 
vaikean maaperän takia pysyvien rakennusten ra-
kentaminen rannassa on hankalaa. Yksi mahdolli-
nen ratkaisu olisi toteuttaa esim. kahvila väliaikai-
sena rakennuksena kesäkautena kun kysyntä on 
suurta. Paikkaan ei välttämättä ole huoltomahdol-
lisuutta autolla.

2. Pienimuotoisia palveluita
Vanhakaupunki on taitekohta rantareitillä Ara-
bianrannan ja Viikin välillä ja siksi looginen paikka 
jonkinlaisille palveluille. Tällä hetkellä alueella on 
palveluita niukasti rantareitin varrella. Maaperä-
ongelmat, arvokas maisemakokonaisuus ja infran 
puute asettavat haasteensa paikalle rakentami-
selle, joten pysyvä rakennus ei välttämättä ole 
mahdollinen. Väliaikainen kahvila, esim. kontti 
voisi toimia ratkaisuna. Myös uimapaikan ja leik-
kipaikan voisi hyvin sijoittaa kahvilan yhteyteen. 
Paikkaan ei välttämättä ole huoltomahdollisuutta 
autolla.

Lähteet:

- alueen kaavoittajien ja aluesuunnittelijan haas-
tattelut
- asemakaavat 10240, 11359, 12160
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1:25 000

oikealla:
Näkymä Tammisalon kana-
valta kohti Strömsinlahden 
venesatamaa. (5)

alhaalla:
Kartta-alueen sijainti Helsin-
gissä.

1.

2. 3.

4.
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Herttoniemi
Asemakaavoitus:
Mikko Näveri (Herttoniemi, Marjaniemi, Tammisalo), Marjo Vänskä (Roihuvuori)

Alueellinen suunnittelu:
Mari Soini

Herttoniemenrannassa on venesatama ja sen ym-
pärillä joitain merellisiä palveluita. Nykyisellään se 
on varsin toimiva merellinen keskus, jota täyden-
netään maltillisesti.

Yliskylänlahden vireillä oleva asemakaavan muu-
tos saattaa kasvattaa alueen palveluiden tarvetta 
ja  rantareitin käyttömäärä tulevaisuudessa.

Kipparlahden alue voidaan tulevaisuudessa 
kaavoittaa uudestaan ja silloin mahdollisuuksia 
uusille merellisille palveluille saattaa avautua.

Tuorinniemen puiston ja Marjaniemen uimaran-
nan välillä on rauhallista luontopolkua, joka on eri-
tyisesti lenkkeilijöiden käytössä. Pääosin alueella 
ei ole uusien toimintojen tarvetta. Strömsinlahden 
venesatama kuitenkin erottuu hyvinkin potentiaali-
sena pienten merellisten palveluiden paikkana.

Tammisalo ja Marjaniemi ovat pientalovaltaisia 
asuinalueita, joille on mahdollista tuoda pieniä uu-
sia palveluita, mutta jotka eivät kuitenkaan erotu 
erityisen potentiaalisina paikkoina.

Suurin osa alueen asemakaavoista on vahvoja.

Potentiaalisia toimintojen paikkoja:

1. Ranta-aktiviteetti
Tänne on mahdollista suunnitella yksityinen sau-
na tai muu ranta-aktiviteetti mikäli Kipparlahden 
venesataman alue kaavoitetaan uusiksi.

2. Kahvila
Paikka rantakahvilalle, 110 k-m2. On myös mah-
dollista rakentaa terassi ja laituri.

3. Mahdollinen palveluiden keskittymä
Tällä paikalla on potentiaalia tulevaisuudessa ke-
hittyä merellisten palveluiden keskittymäksi. Siellä 
voisi sijaita ainakin kahviloita ja mielellään myös 
muita merellisiä palveluita. Paikka on erityisen 
potentiaalinen, mikäli Killingholmaan rakennetaan 

silta. Tätä on pohdittu Yliskylänlahden asemakaa-
van muutosehdotuksessa.

4. Palveluntarve
Strömsinlahden alueella olisi potentiaalia kehittyä 
merellisten palveluiden keskittymäksi, mutta ve-
nesatama ja rantareitti eivät tällä hetkellä lainkaan 
toimi yhteen. Uusille merellisille palveluille yrite-
tään löytää paikkoja.

Lähteet:

- alueen aluesuunnittelijan haastattelu
- kirjeenvaihto alueen kaavoittajan kanssa
- asemakaava 12234 Yliskylänlahden asemakaa-
van muutos
- Veneiden talvisäilytys Helsingissä
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1:30 000

oikealla:
Puotilan venesatama. (3)

alhaalla:
Kartta-alueen sijainti Helsin-
gissä.

1.

2.3.

4.
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Vuosaari, Rastila ja Puotila
Asemakaavoitus:
Johanna Marttila (Vuosaari), Petri Leppälä (Uutela), Sanna Meriläinen (Rastila, Puotila)

Alueellinen suunnittelu:
Laura Kakkola

Vartiokylänlahden rannat ja Ramsinniemi ovat 
suurimmaksi osin rauhallisia ulkoilualueita, joille ei 
kaavailla suurempia uusia palveluita. Pieniä uusia 
toimintoja alueelle voi mahdollisesti tuoda. Ras-
tilan lisärakentaminen saattaa tulevaisuudessa 
avata parempia mahdollisuuksia palveluille, mutta 
ei ole tällä hetkellä oikein ajankohtainen.

Puotilan satama-alueella on potentiaalia uudeksi 
merelliseksi keskukseksi. Suurempien uudistus-
ten osalta puhutaan kuitenkin vuosista.

Vuosaaressa, erityisesti Aurinkolahdessa, on pal-
jon suosittua ranta-aluetta. Rannalla on jo jonkin 
verran palveluita, eikä uusien palveluiden tarve 
välttämättä ole suuri, mutta jonkinlaista toimintaa 
voi ehdottaa sijoitettavaksi Vuosaareenkin.

Uutela on virkistysalue. Joidenkin paikkojen, 
esimerkiksi Nuottasaaren, osalta on mahdollista 
miettiä jonkinlaista pientä toimintaa.

Potentiaalisia toimintojen paikkoja:

1. Sauna
Olemassaolevan saunarakennuksen kunnos-
tamista harkitaan. Tässä on myös mahdollinen 
laituripaikka.

2. Veneiden talvisäiltys
Asemakaava mahdollistaisi 0,87 hehtaarin kokoi-
sen alueen käyttämisen veneiden talvisäilytyk-
seen, mikä tarkoittaisi, koosta riippuen, paikkaa 
noin 90 - 270 veneelle.

3. Mahdollinen keskittymä
Puotilan sataman alueella on potentiaalia olla tu-
levaisuudessa merellisten palveluiden keskittymä.
Venesataman lisäksi suunnitteluperiaatteissa 
tutkitaan veneilyyn liittyvää liiketoimintaa, vieras-
venesatamaa ja vesibussilaituria. 

4. Talviuintipaikan kehittäminen / kahvilapalvelut

Lähteet:

- alueen kaavoittajien ja aluesuunnittelijan haas-
tattelut
- asemakaava 11510 Ramsinranta IV:n asema-
kaavan muutos
Veneiden talvisäilytys Helsingissä
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1:15 000

oikealla:
Kruunuvuorenrannan ra-
kennustyömaata.

alhaalla:
Kartta-alueen sijainti Helsin-
gissä.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
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Kruunuvuorenranta
Asemakaavoitus:
Tyko Saarikko

Alueellinen suunnittelu:
Niina Strengell

Kruunuvuorenranta on voimakkaasti kehittyvä 
alue. Alueelle rakennetaan asuntoja noin 11 000 
asukkaalle ja palveluille on varattu tilaa noin 50 
000 k-m2. Alueen asemakaavat ovat suurilta osin 
vahvistuneet ja rakennustyöt ovat käynnissä.

Alueen rantaa muokataan voimakkaasti ja täyttö-
maasta tehdään kaksi saarta alueen lounaiselle 
rannalle. Rantareitti ei vielä kulje täysin alueen 
ympäri, mutta se tulee valmistumaan rakentami-
sen yhteydessä.

Tavoitteena on kehittää alueen luonnetta merel-
lisenä asuinalueena. Uusien palveluiden tarve 
tulee olemaan suuri etenkin tulevina vuosina ja 
alueella on tilaa tehdä suuremmankin mittakaa-
van projekteja.

Alueen saavutettavuus tulee paranemaan Kruu-
nusiltojen valmistuttua, arvion mukaan vuonna 
2026, jolloin julkinen liikenne ja kevyt liikenne 
pääsee nopeasti Kruunuvuorenselän yli Kalasata-
maan ja Hakaniemeen.

Potentiaalisia toimintojen paikkoja:

1. Venesatama
Alueelle suunnitellaan uutta venesatamaa lähinnä 
alueen asukkaiden käyttöön.

2. Liiketilaa
Asuinkorttelin ensimmäiseen kerrokseen suunni-
tellaan liiketilaa ravintolalle 680 k-m2.

3. Vierasvenesatama, vesibussi, melonta
Alueelle on mahdollista suunnitella venesatama, 
jossa olisi myös vierasvenesatama ja mahdolli-
suus vesibussilaiturille. Tämä on myös mahdolli-
nen melojien rantautumispaikka.

4. Hotelli, liiketilaa
Paikalle on mahdollista suunnitella mm. hotelli. 
Asemakaavan mukaan hotellirakennuksen kah-
teen ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan 700 

k-m2 liiketilaa esim. ravintolalle, kahvilalle tms.

5. Merellinen tukikohta
Alueelle on tulossa Helsingin uusi merellinen 
tukikohta. 

6. Venesatama, veneiden talvisäilytys
Alueelle suunnitellaan venestamaa, jossa olisi 
paikkoja 180 veneelle. ja 0,65 hehtaarin pysä-
köintialue, jota voidaan mahdollisesti hyödyntää 
veneiden talvisäilytyspaikkoina.

7. Uimaranta, kahvila, urheilu
Alueelle tulee virallinen uimaranta. Uimarannan 
yhteyteen voi rakentaa kioskin tai kahvilan, jolle 
on varattu rakennusoikeutta 200 k-m2. Paikalle 
suunnitellaan myös erilaisia urheilumahdollisuuk-
sia rannan tuntumaan.

8. Melontakeskus
Alueelle suunnitellaan melontakeskusta. Siihen 
liittyvälle, merellistä virkistystä tukevalle raken-
nukselle varattu rakennusoikeutta 450 k-m2.

9. Sauna
Alueelle suunnitellaan useampia rantasaunoja, 
joille on varattu rakennusoikeutta yhteensä 230 
k-m2.

10. Kesämajoja
Alueelle saa rakentaa yhteensä 53 kesämajaa, 
joiden koko voi olla enintään 16 k-m2 / maja.

Lähteet:

- alueen kaavoittajan ja aluesuunnittelijan haas-
tattelut
- asemakaavat 12080, 12130, 12311, 11960
- Kruunuvuoren asemakaava ja asemakaavan 
muutos (nro 12330)
- Veneiden talvisäilytys Helsingissä
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1:15 000

oikealla:
Näkymä Yliskylänlahdelta. 
(1)

alhaalla:
Kartta-alueen sijainti Helsin-
gissä.

1.

2.

3.

4.

5.

7.

6.
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Laajasalo (länsi)
Asemakaavoitus:
Tyko Saarikko

Alueellinen suunnittelu:
Niina Strengell

Laajasalon läntinen ranta tulee mahdollisesti 
muuttumaan paljon tulevien vuosien aikana.

Yliskylänlahden asemakaavan muutos vaikuttaa 
huomattavan paljon lähialueidenkin kehitykseen. 
Se toisi Laajasalon pohjoisosaan uuden merelli-
sen keskuksen, joka voisi luonnollisesti yhdistyä 
myös osaksi Herttoniemenrannan palveluiden 
kokonaisuutta. Tätä kehitystä tukisi myös mahdol-
linen Killingholman sillan rakentaminen.

Kruunuvuoren aluetta kehitetään yhdessä Kruu-
nuvuorenrannan kanssa. Se tulee pysymään 
luonteeltaan virkistysalueena, eikä sinne varsinai-
sesti suunnitella laajamittaista uutta rakentamista. 

Kruunuvuoren toimintoja pyritään lisäämään mal-
tillisesti palvelemaan virkistyskäyttöä. Rantareitti 
ei tällä hetkellä kulje alueella, mutta suunnitelmis-
sa on tuoda se tulevaisuudessa aivan rantaan. 
Uusi rantareitin osuus tuee yhdistämään nykyisen 
rantareitin osuuden Kruunuvuoren asuinaluee-
seen.

Potentiaalisia toimintojen paikkoja:

1. Liiketilaa, venesatama
Yliskylänlahden asemakaavamuutos toisi alueelle 
yli 100 000 kerrosneliötä uutta rakentamista. Se 
mahdollistaisi merellisten palveluiden keskitty-
män rantaan venesataman ja laiturin ympärille. 
Tarkemmat yksityiskohdat selviävät kun kaavoitus 
etenee luonnosvaiheesta eteenpäin.

2. - 4. Sauna
Näille paikoille saa rakentaa jokaiselle enintään 
30 m2 kokoisen yksikerroksisen saunan.

5. - 6. Pieni liiketila
Molemmissa kohteissa kolme eri rakennusalaa 
varattu enintään 30 m2 kokoisille uudisrakennuk-
sille. Näihin voi sijoittaa majoitustilan, saunan, 
kahvilan tai kioskin.

7. Kahvila
Paikalla on vanha huvila, joka on mahdollista kun-
nostaa esim. kahvilaksi. Jos rakennuksen kun-
nostaminen ei enää ole mahdollista, kaava antaa 
luvan rakentaa 150 k-m2 uuden rakennuksen.

Lähteet:

- alueen kaavoittajan ja aluesuunnittelijan haas-
tattelut
- Yliskylänlahden asemakaavan muutos
Kruunuvuoren asemakaava ja asemakaavan 
muutos (nro 12330)
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1:20 000

oikealla:
Laajasalon uimaranta, po-
tentiaalinen paikka kahvilal-
le. (1)

alhaalla:
Kartta-alueen sijainti Helsin-
gissä.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
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Laajasalo (itä)
Asemakaavoitus:
Suvi Huttunen, Maria Isotupa, Leena Holmila

Alueellinen suunnittelu:
Niina Strengell

Laajasalon itäranta on suurimmaksi osin pienta-
lovaltaista, rauhallista asuinaluetta. Rantareitti 
on poikki vielä muutamissa paikoissa erityisesti 
Jollaksessa. Alueella suunnitellaan rantareitin 
yhtenäistämistä ja selkeyttämistä sekä pienten 
toimintojen tuomista lähinnä alueen asukkaiden 
käyttöön.

Sarvastonvalkamalla on kehityspotentiaalia 
selkeämmäksi merelliseksi keskukseksi. Laajasa-
lon uimarantaliikuntapuiston kupeessa on myös 
potentiaalinen paikka uusille toiminnoille.

Potentiaalisia toimintojen paikkoja:

1. Kahvila
Laajasalon uimarannalla olisi tarvetta ja mahdol-
lisuus kahvilalle.  Uimarannalle halutaan myös 
avata talviuintipaikka.

2. Sauna
Paikalla on rantasauna. Uusien saunojen mah-
dollisuutta pohditaan Laajasalon itärannan suun-
nitteluperiaatteissa. Mahdollinen toinen sijainti on 
Laajasalon uimaranta. RKY-kohde.

3. Kahvila
Rakennusoikeutta rantakahvilalle tutkitaan Laaja-
salon itärannan suunnitteluperiaatteissa. Alueelle 
pitäisi kuitenkin rakentaa infrastruktuuria.

4. Liiketilaa
Alueesta halutaan kehittää Laajasalon merellinen 
keskus. Tämä mahdollistaa monenlaisen uuden 
merellisen liiketoiminnan alueella. Esimerkiksi 
saunarakennuksen sijoittamista alueelle tutkitaan.

5. Melonta
Paikkaan suunnitellaan laajempaa venelaituria, 
mikä mahdollistaisi melojien rantautumispaikan.

6. Vesiliikennelaituri
Alueelle suunnitellaan vesireittiliikennettä.

7. Jollaksen kartano
Kartanoaluetta kehitetään.

8. Vesiliikennelaituri
Alueelle suunnitellaan vesireittiliikennettä.

Lähteet:

- alueen kaavoittajien ja aluesuunnittelijan haas-
tattelut
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1:25 000

alhaalla:
kartta-alueen sijainti Helsin-
gissä

1.
2.

3.

4.
Vallisaari
Skanslandet

Kuninkaansaari
Kungsholmen

Vasikkasaari
Kalvholmen
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Läntinen saaristo
Asemakaavoitus:
Henrik Ahola (Vasikkasaari), Janne Prokkola (Vallisaari, Kuninkaansaari)

Alueellinen suunnittelu:
Jouni Heinänen

Potentiaalisia toimintojen paikkoja:

1. Matkailupalvelut
Saarta kehitetään voimakkaasti. Se on tulevai-
suudessa potentiaalinen paikka esim. ravintola- 
tai majoitustoiminnalle. Saaren satama-aluetta 
kehitetään.

2. Ravintola
Komendantintalon yhteyteen on suunniteltu ravin-
tolatoimintoja tai muuta vastaavaa.

3. Hotelli tai ravintola 
Saarta kehitetään tulevaisuudessa. Se on mah-
dollinen paikka esim. hotellille tai ravintoloille.

4. Hotelli
Saarta kehitetään. Tulevaisuudessa on mahdollis-
ta esim. hotelli tai vuokrattavia pieniä mökkejä.

Lähteet:

- alueen kaavoittajan ja aluesuunnittelijan haas-
tattelut
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1:40 000

alhaalla:
kartta-alueen sijainti Helsin-
gissä

1.

2.

3.

4.

5.

Pihlajaluoto
Rönnskär

Pikku Niinisaari
Lilla Bastön

Neitsytsaaret
Jungfruholmarna

Malkasaari
Takvedaholmen
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Itäinen saaristo
Asemakaavoitus:
Henrik Ahola

Alueellinen suunnittelu:
Niina Strengell

Itäiseen saaristoon on vireillä asemakaava, jossa 
alueelle suunnitellaan virkistystä, lomailua, ve-
neilyä ja matkailua palvelevia alueita sekä lo-
ma-asumista ja muuta pienimuotoista asumista ja 
työntekoa. 

Potentiaalisia toimintojen paikkoja:

1. Vuokramajoitusta
Villingissä on suurehko alue, jolle kaava mahdol-
listaa matkailupalveluita, esim. vuokramajoitusta. 
Kaava mahdollistaa rakentamista.

2. Merellinen palvelu
Malkasaaresta kehitetään esteetöntä ulkoilusaar-
ta. Saarelle on osoitettu asemakaavassa 800 
k-m2 rakennusoikeutta matkailua palvelevien 
rakennusten korttelialueelle esim. saunalle.

3. Merellinen palvelu
Pihlajaluoto on kehityskohde, jonne on mahdollis-
ta sijoittaa jotain merellisiä palveluita. Matkailua 
palvelevien rakennusten korttelialueelle on osoi-
tettu 250 k-m2 uutta rakentamista.

4. Kahvila tai ravintola
Läntisellä Neitsytsaarella on suojeltu huvila, joka 
on mahdollista muuttaa esim. kahvila- tai ravinto-
lakäyttöön.

5. Merellinen palvelu
Pikku Niinisaari on kehittämiskohde, jonne voi 
sijoittaa matkailupalveluita.

Lähteet:

- alueen kaavoittajan ja aluesuunnittelijan haas-
tattelut
- Itäisen saariston asemakaava
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Merellinen sijainti on pitkään tunnistettu Helsingille tärkeäksi vetovoimatekijäksi ja myös kehityskohteek-
si.Kaupungin merellisen strategian tavoitteena on luoda saaristoon ja rannoille mahdollisuuksia ympä-
rivuotisille ja korkealaatuisille palveluille, jotka kiinnostavat asukkaita ja vierailijoita sekä houkuttelevat 
investointeja ja luovat työpaikkoja. Kaupunki vahvistaa edellytyksiä palvelutarjonnan kasvattamiselle

Helsingin merellisten alueiden toimivuutta, käyttöä ja suojelua suunnitellaan kokonaisuutena. Ran-
ta-alueiden maankäytön suunnittelu on tasapainoilua luontoarvojen ja virkistyskäytön vetovoimaisuuden 
välillä. Herkän meriluonnon turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää, ja monialaisen asiantuntijatyön kautta 
suunnittelussa on tunnistettu ranta-alueilta paikkoja, jotka kestävät virkistyskäyttöä. Samalla on rajattu 
ulkopuolelle aktiiviselta käytöltä varjeltavia alueita.

Tähän julkaisuun on kartoitettu mahdollisia uusien toimintojen paikkoja Helsingin rantareitillä. Työn tulok-
sena on kerätty yhteensä noin 120 potentiaalista paikkaa erityyppisille palveluille ja toiminnoille. Kerätty 
materiaali perustuu ranta-alueiden kaavoittajien ja aluesuunnittelijoiden haastatteluihin sekä asemakaa-
voihin, raportteihin ja muihin suunnitelmiin. Työ toimii apuna rantareitin suunnittelussa ja palveluiden 
sijoittamisessa alueelle. Uusien toimintojen paikat yrittämiselle tullaan luovuttamaan pääosin julkisten 
hakumenettelyjen kautta.

Helsingin merellistä toimintakulttuuria rakentavat kaupunki, valtio, asukkaat ja yrittäjät yhdessä. Ranta-
reitin uusien toimintojen paikkojen kartoitus vastaa osaltaan kaupungin merellisen strategian tavoittee-
seen luoda Helsingistä vetovoimainen ja toimiva merikaupunki. 

Avainsanat merellinen, Helsinki, rantareitti, palvelut, kaupunkisuunnittelu
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