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TIIVISTELMÄ
Tämä diplomityö esittää kilpailuehdotuksen Hakaniemenrannan 
ideakilpailuun. Kilpailu sisältää aluesuunnitelman, joka kattaa Sörnäisten 
rantatien ympäristöä ja Siltavuorensalmen ranta-alueita.

Suunnitelman lähtökohtia ovat selkeät, ympäristöön sopivat rakennusmassat 
ja kaupunkirakenteellisesti onnistuneet katutilat, sekoittuneet toiminnot ja 
korkealaatuiset asunnot.

Hakaniemen väljiä pysäköinti- ja liikennealueita on tiivistetty merkittävästi. 
Rakennukset muodostavat uusia katuja ja tiloja. Merihaan lännenpuoleinen 
pysäköintihalli ja sen viereinen opiskelija-asuntola on kilpailuohjelman 
mukaisesti tutkittu uudisrakentamiselle. Ranta-alueita on käsitelty ja 
suunnitelmassa ehdotetaan mm. uudenlaisia pienvenesatamia, jotka 
osaltaan tekevät uudelaisia oleskelupaikkoja kaupunkilaisille.

Arkkitehtuuri on sovitettu Hakaniemestä kumpuavaan rakennuskorkeuteen 
ja muotoiluun, kuitenkin modernilla tavalla. Aluesuunnitelma voidaan jakaa 
kolmeen erilaiseen korttelityyppiin, jotka saavat muotonsa ympäristönsä 
ehdoista. Lännen puoleiset korttelit ovat umpikortteleita ja muodostavat 
näin tiivistä kaupunkirakennetta olevan rakenteen jatkoksi. Merihaan 
puolella kortteli sulkee itsensä lamelliratkaisulla, mutta sisältää pistetaloja, 
jotka soveltuvat hyvin lähtökohdaksi esimerkiksi opiskelija-asumiseen. 
Rannassa korttelit muodostavat yhtenäistä julkisivua katutilaan, mutta 
avautuvat merelle etelään.

Suunnitelma esittää aluesuunnitelman lisäksi tarkennetun suunnitelman 
rantakorttelista. Tarkastelukorttelissa rakennus nousee kannen päälle, 
jonka alla sijaitsee mm. pysäköintiä, yhteistiloja ja liiketiloja. Liiketilat 
korttelissa ovat sijaintinsa vuoksi hyvin tärkeitä, jotta voidaan saavuttaa 
elävää katutilaa. Kannella sijaitsee asukkaiden pihoja. Korttelissa on 
eri asuntokokoja, jotta asujakunnasta saadaan vaihteleva. Rakennusten 
katoilla on koko matkalta laaja kattoterassi ja siihen liittyvät kerho- ja 
saunatilat.

ABSTRACT
This thesis presents an entry to Hakaniemenranta  idea competition. 
The competition includes an area plan covering spaces around 
Sörnäisten rantatie and Siltavuorensalmi.

Main focus of design ivolves clear, suitable building volumes and streets 
forming urban structure, mixed functions and high quality apartments.

Loose parking and traffic spaces have been significantly condensed. New 
buildings form new streets and urban spaces. A parking garage and 
student housing building on western side of Merihaka have been studied 
for new construction as was suggested in the competition program. 
Shores have been designed and the plan suggests among other things 
new kinds of marinas that also create new places of leisure.

Architecture is planned to fit together with the residental architecture 
of Hakaniemi, as in height and form, however with modern design. 
The area plan can be divided in three separate block types that are 
formed by their individual surroundings. On western side the buildings 
form solid blocks and create dense urban structure. On the Merihaka 
side, the block closes itself with a lamellar solution, but contains spot 
houses that are well suited for example, for student housing. On the 
shore, the blocks form a solid facade on the street but open to the 
sea to the south.

In addition to the area plan, the plan presents a more detailed plan for 
the block on the shore. The buildings rise above a deck below which 
is located, for example, parking, communal spaces, and commercial 
spaces. Due to their location, commercial spaces in the block are very 
importatnt to reach a living urban space. On top of the deck there are 
courtyards for the residents. The block has different housing sizes so 
that you can get varying types of residents. The roofs on the buildings 
have a large roof terrace that extends for the entire length or the 
building with associated sauna and communal facilitites.
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1 JOHDANTO
Tämä diplomityö esittää yhden suunnitelman Hakaniemenrannan 
ideakilpailuun. Kilpailu kattaa runsaasti alueita Hakaniemen rannalla torilta 
kulttuurisaunalle ja Kruunuhaan rannalla. Kilpailun ohjelma painottaa  
aluesuunnittelua ja myös maisemasuunnittelu on merkittävässä roolissa. 
Kuitenkin alueelle sijoittuvat toiminnot ovat ensisijaisesti asuntorakentamista. 
Tämä työ esittää aluesuunnitelman ja tarkentuu tarkastelukortteliin, jona 
toimii rantakortteli.

Hakanimi ei kaikilta osilta muodosta sellaista kaupunkitilaa, mitä 
sen kantakaupunkialueena kuuluisi olla. Laajat aluetta koskevat 
suunnitelmahankkeet alueella tämän kilpailun lisäksi ohjaavat aluetta 
enemmän kaupunkimaiseen suuntaan. Kruununsillat -hanke tuo alueelle 
runsaasti läpikulkua. Nykyinen Hakaniemen silta tullaan purkamaan ja uusi 
matalampi suunnitelma mahdollistaa uusien korttelien muodostumisen. 
Sillan suunnittelukilpailun voitti Pontek Oy & Maanlumo Oy 2017. Rantaan 
on suunniteltu hotelli, jonka kansainvälisen suunnittelukilpailun voitti 
Snøhetta vuonna 2017.

Suunnittelualueen tekee kiinnostavaksi meren läheisyys, ajallisesti 
kerrostunut rakennuskanta ja sijainti.
Suunnitelman lähtökohdaksi muodostui selkeä kaupunkikuvallinen ote, 
rauhalinen rakennuskorkeus, katutilaa rajaavat korttelit, sopivasti valitut 
puistoalueet ja liittyminen vesialueisiin.

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Lauri Rotko



6

2  KILPAILUOHJELMA
Tässä luvussa esitetään 
tiivistetysti kilpailuohjelman 
olennainen tieto.
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2.1 ALUEEN HISTORIAA LYHYESTI
Siltavuorensalmen rannoilla 1600-luvulla oli lähinnä viljelysalueita ja 
Kruunuhaan mäkistä maastoa käytettiin eläinten laidunmaana. 1700-Luvulla 
alueelle alkoi rakentua teollisuutta: piippu- ja nahkatehdas, tiiliruukki 
ja kutomo. Alueen teollinen toiminta jatkui seuraavalle vuosisiadalle, 
jolloin toiminnot alkoivat muuttua palvelutuotantoon kun alueelle rakentui 
ravintoloita ja kievareita. Tyhjentyneet teollisuusalueet palstoitettiin 
huvilatiloiksi ja jälleen viljelys- ja eläintenpitokäyttöön. Lehmien 
laiduntaminen kiellettiin kaupunkialueella 1890-luvulla ja huvilatilojen 
vuokrasopimukset päättyivät 1892. Kilpailualueella keskeisessä sijainnissa 
oleva entinen konepajakortteli jaettiin 1930 kolmeen asuinkortteliin, joista 
kahteen rakennettiin asuintaloja. Kolmas, Hakaniementorin puoleinen 
jäi rakentamatta. Hakaniemensilta rakennettin 60-luvulla vastaamaan 
liikenteen paineisiin. Viereisen Merihaan kompleksin suunnittelu aloitettiin 
myös 60-luvulla ja se rakennettiin 70-luvulla. (Kilpailuohjelma, Helsingin 
kaupunki 2017)

Siltavuorensalmen rantaviiva on muuttunut luonnontilaisesta 1800-luvulta 
nykypäivään melkoisesti. Hakaniemen tori nykyisellään sijoittuu entiselle 
vesialueelle. Pato, joka yhdisti Siltasaaren Hakaniemeen, muodosti lahden, 
josta alue hiljalleen täyttyi. Alueen ensimmäinen asemakaava valmistui 
1893. Kaavassa siltasaari on kaavoitettu ja Hakaniemen tori on jo 
muodostunut ja on merkitty tori- ja varastoalueeksi.
(Kilpailuohjelma, Helsingin kaupunki 2017)

Asemakaavakartta 1820 Opaskartta 1900 Opaskartta 1909 Opaskartta 1925 Opaskartta 1940 Opaskartta 1962

Kuvat: Kilpailuohjelma, Helsingin kaupunki

Fiskarsin konepaja
(myöhemmin J. D.
Stenberg ja Pojat)
Hakaniemenrannassa
kuvattuna Siltavuorelta
1860-luvun puolivälissä. 
Taustalla näkyy tulevan
Torkkelinmäen alueen 
vielä rakentamatonta
kallioista maastoa.
(Kilpailuohjelma, Helsingin 
kaupunki 2017)

Carl Adolf Hårdh.
Helsingin kaupunginmuseo.

Pitkäsilta vuonna 1866.
Vasemmalla 
vaskenvalajamestari
G. Lindströmin huvila,
oikealla kauppaneuvos
A. Gaddin huvila,
etualalla pyykkilaitureita
Siltavuorenrannassa.
(Kilpailuohjelma, Helsingin 
kaupunki 2017)

Eugen Hoffers.
Helsingin kaupunginmuseo.
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2.2 ALUEEN NYKYTILANNE, MAISEMA JA 
RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Hakaniementori on itäisen kantakaupungin ja toiminnallinen keskus 
ja liikenteen solmukohta. Varsinkin liikenteellisesti sen merkitys tulee 
kasvamaan pisararadan ja kruununsillat- hankkeen myötä.
Hakaniementori on ollu kaupunkilaisille keskeinen paikka yli satavuotisen 
historiansa aikana. Toritoimintojen lisäksi se on toiminut mm. varastona 
ja työväen kokoontumispaikkama. Torin ympäristöön sijoittuu liike- ja 
asuinkerrostaloja useista ajallisista kerrostumista. Erityisiä kohteita mm. 
Ympyrätalo 60-luvulta ja kauppahalli 1900-luvun alkupuolelta.
Hakaniemenrannasta liikennöivät lauttayhteydet mm. Korkeasaareen ja 
Vallisaareen.
(Kilpailuohjelma, Helsingin kaupunki 2017)

Varsinaisella kilpailualueella kaupunkikuvaa hallitsee Sörnäisten rantatie. 
Tie on runsaasti liikennöity ja se ramppeineen muodostaa väljää 
kaupunkitilaa. Silta on korkea ja sen rampit ovat siksi pitkiä. Se on 
kuitenkin elinkaarensa päässä ja se puretaan 2020 mennessä. Purku, ja 
uusi matalampi profiili mahdollistavat viereisten tonttien käytön muuhun 
kuin ramppialueeksi. Merihaan länispuolella sijaitseva pysäköintihalli ja 
niiden viereinen opiskelija-asuntola on merkitty ohjelmassa tutkitavaksi 
uudisrakentamiselle.
(Kilpailuohjelma, Helsingin kaupunki 2017) 

Alueen palvelutarjonta ja liikenneyhteydet ovat kantakaupungille ominaisia, 
mutta alueen rakenne ei ole. Ranta-alueen väljät pysäköintialueet ja sillan 
rampit muodostavat epätehokasta kaupunkialuetta. Väljät alueet myös 
erottavat Merihaan kaupunkirakenteesta ja korostavat sen massiivisuutta. 

Lähin merkittävä puistoalue sijaitsee Kaisaniemessä. Muuten alueella on 
pienempiä tiiviitä puistoja. Lähimmät näistä ovat Kruunuhaan pohjoisrannan 
Kirjanpuisto ja Hakaniemen torilla sijaitseva Hakaniemenpuisto. 

Ramppialue. Google maps 2018

Kuvat: Kilpailuohjelma, Helsingin kaupunki 2017

Hakaniemenrannan pysäköintialue sillalta

Merihaan pysäköintihalli. 
Takana purettava opiskelija-asuntola.

Hakaniemensilta Näkymä Kruunuhaan puolelta
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2.3 KILPAILUN TAVOITTEET
Kilpailualue rajautuu siltavuorensalmen molemmin puolin hakaniemen torilta 
aina kulttuurisaunalle asti. Kuvan karttasisältö kuvaa alueen nykytilaa. 
Kilpailualueen laajuus vesialueineen on n.22 hehtaaria. Suunnittelua sitovia 
lähtökohtia ovat uusi silta (pontek Oy ja Maanlumo Oy 2017) ja hotelli 
(Snöhetta 2017).

Kilpailuohjelmasta on tulkittavissa arkkitehtuurin lisäksi maisemallisten 
arvojen merkitys. Uusien korttelien rajaamat katutilat ja erityisesti rannoille 
syntyvät tilat ovat kilpailun kannalta oleellisia.  Uusien rakennusten 
arkkitehtuurin tulee sopia kaupunkikuvaan, joka alueella on tietynlainen 
risteyskohta. Hakaniemen rakennustypologia törmää Merihaan massiiviseen 
rakenteeseen. Kilpailumateriaalissa on annettu alueen kaavaluonnos, joka 
määrittää rakennusten sijainnin, mutta rakennusten tyyppi, koko ja kerrosala 
ovat kilpailijan päätettävissä. Kilpailualueella on runsaasti rantaviivaa. 
Nykyisellään ranta-alueet ovat jäsentymättömiä ja käyttötavoiltaan 
epäselviä. Kilpailussa näiden alueiden muuttaminen uudenlaiseksi eläväksi 
ympäristöksi on tärkeää.

Kilpailualue

Hakaniemensilta, Pontek Oy & Maanlumo Oy 2017
Hilberts Hotel, Snöhetta 2017

Kuvat: Kilpailuohjelma, Helsingin kaupunki 2017



10

3 ALUESUUNNITELMA

Rakeisuuskaavio 1:5000
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Korrelaatio täydentää Hakaniemen 
välijiä, epäkaupunkimaisia tiloja luoden 
katutilaa, uusia reittejä ja oleskelutiloja. 
Uusi siltasuunnitelma mahdollistaa 
korttelien muodostumisen entiselle 
liikennealueelle ja siltavuorensalmen 
täyttö muodostaa uudet rantakorttelit 
hotellisuunnitelman jatkeeksi. 

Ensisijaisen tärkeitä ominaisuuksia 
alueella on kantakaupungin läheisyys, 
olevat ja tulevat liikennereitit sekä 
yhteys mereen. Hakaniemenrannan 
tuleva raitiotieyhteys Kruunuvuoreen 
nostaa reitin merkitystä. Sellaisenaan 
tie on väljä autotie, jota reunustavat 
pysäköintialueet.

Suunnitelmassa uudet rakenusmassat 
rajaavat katutilan selkeäksi. Raitiotie, 
autotie, pikapyörätie ja kävelytiet 
muodostavat elävän katutilan 
puuriveineen. Rantakortteleiden 
meren puolelle voidaan muodostaa 
kävelijälle vielä mieluisampi kulkureitti. 
Rantareitille voidaan siirtyä hotellin 
kulmalta ja se kulkee rantaa pitkin 
kulttuurisaunalle asti, jossa sijaitsee 
uusi satamapuisto. Reitti on reunustettu 
koko matkalta liiketiloilla, joissa voi 
sijaita ravintoloita, kahviloita tai 
muita liikkeitä. Kasvillisuus laskeutuu 
rantakortteleissa kattopuutarhoista 
pihakansille ja edelleen rantareitille. 

3.1 ALUESUUNNITELMAN 
YLEISPERIAATE

Laajuustiedot

Asunnot   56 400 m2
Opiskelija-asunnot  9000 m2
Liiketilat    8 850 m2
Yht.    74 250 m2

Autopaikkoja  531 ap
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Suunnittelu lähti kaavaluonnoksessa esitettyjen volyymien tutkimisesta. 
Luonnoksessa esitetyt kerrosalat eivät olleet sattumanvaraisesti valittuja 
vaan niistä syntyi melko sopivia rakennusmassoja. Joillekin tonteille sopi 
enemmänkin rakentamista.

Sopivien rakennusmassojen löydyttyä hain sopivaa muotoilua, joka sopii 
ympäristöön, mutta jossa olisi omaleimainen ilme. Eri tonteille syntyi 
erilaisia korttelityyppejä. Rantakortteleissa ja länsipuolen kortteleissa massa 
syntyy lähtökohtaisesti umpikortteleista. Kortteleita on avattu ja muotoiltu 
valoisuuden ja tilan luomisen varioimiseksi. Muotoilu myös ohjaa osaltaan 
kulkua kaupunkitilassa. 

Konsepti kehittyi, kun rakennuksiin yhdistettiin suuret kattoterassit 
harkittuihin sijainteihin. Liittyen suhteellisesti vähäisiin viheralueisiin alueella, 
kattoterasseihin on mahollistettu runsaita viherelementtejä. Suunitelmassa 
katsoin tiiviit urbaanit puutarhat hyväksi elementiksi maantasoisten 
viheralueiden tueksi. Katoille ja kansille rakennettavat vihertilat tekevät 
puutarhamaista ympäristöä varaamatta sille ylimääräistä rakennettavaa 
tilaa.

Alueen viherverkosto nousee katupuuriveistä ja kasvatusaltaista pihakansille 
ja ylös kattopuutarhoihin. Alueella sijaitsevat pienvenesatamat, vaikka 
toimivat tarkoituksessaan, rajaavat kulkijan yhteyden mereen monissa 
paikoissa. Suunnitelmassa venesatamat on muutettu julkiseksi ja viihtyisiksi 
paikoiksi.  

3.2 SUUNNITTELUPROSESSI
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Kaupunkitilassa tärkeää muiden asioiden muassa on rakennusten liittyminen 
katutilaan. Varsinkin asuinrakentamisessa ensimmäisen kerroksen, eli 
katutason suunnittelu on tärkeää. Asuntojen sijoittaminen katutasoon 
on usein ongelmallista, koska asukas ei välttämättä halua kadulta 
suoraan näkymää kotiinsa. Kerroksen nostaminen, niin että ikkunat eivät 
ole katselukorkeudella, ei ole esteettömyyden johdosta mahdollista tai 
järkevää. Jos katutasoon asetetaan varastot ja muu asuinkerrostalon 
oleellinen yhteistila, jossa ei yleensä vietetä aikaa, saadaan aikaiseksi 
potentiaalisesti ikävää tai mitäänsanomatonta katutilaa. Katutason 
suunnitteluun ja toimintojen sijoitteluun vaikuttavat tilannekohtaisesti 
esimerkiksi suunnittelualue ja maastonmuodot. Asuinkerrostalossa 
tietyt toiminnot on kuitenkin usein syytä sijoittaa maantasoon, kuten 
pyörävarastot. 

Tässä suunnitelmassa on paikkaa huomioonottaen käytetty liiketiloja 
katutilan elävöittämiseen niillä paikoilla, missä se on katsottu tärkeäksi. 
Olennaisimpana rantakorttelien meren ja kaduin puolella on avattu 
runsaasti pieniä ja keskikokoisia liiketiloja. Liiketilojen taakse on jäänyt 
vielä tarpeeksi tilaa mm. varastoille ja pysäköinnille.

Oheiseen kaavioon on koottu olennaisimmat kävely- ja pyöräilyreitit 
alueella, pysäköintihallit, sekä vesiliikenne. Pysäköinti on keskitetty neljään 
pysäköintihalliin rakennusten sisälle. Nämä neljä hallia yhdessä palvelevat 
koko suunnittelualueen pysäköintitarvetta. 
Kävely- ja pyöräilyreitit on sijoitettu paitsi ilmeisillä tavoilla katujen 
varsille, myös hieman seikkailullisemmin korttelien läpi mielenkiintoisissa 
paikoissa. Vesibussi liikennöi John Stenbergin rantaan. Pohjoisrannassa on 
vierasvenepaikkoja ja sillan merenpuolella pidempiaikaiseen rantautumiseen 
osoitettuja paikkoja. 
Alueen läpi kulkee suunniteltu Kruununsillat pikaraitiotie keskustan ja 
Kruunuvuoren välillä. Reittiä pitkin kulkee myös pyöräilyn pikareitti.

3.3 LIIKENNE

3.4 KAUPUNKITILA
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3.5 NÄKYMÄT
Rakennusten muotoilussa ja kerroskorkeuksissa on huomioitu näkymät. 
Monista rakennuksista avautuu näkymät merelle. Kaupunkitilassa kaikkiin 
asuntoihin ei voida näitä saada aikaan. Kuitenkin useimmissa rakennuksissa 
yhteistilat on sijoitettu ylimpään kerrokseen ja ne ovat suoraan yhteydessä 
kattoterasseihin. Kattoterassit on sijoitettu siten, että niistä avautuu 
positiivisia näkymiä kattomaailman muille terasseille ja merelle.

Aluejulkisivu 1:1000
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Näkymä pitkältä sillalta
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4 KORTTELISUUNNITELMAT
Suunnitelman osat voidaan jakaa kolmeen 
eriluonteiseen. Sörnäisten lännenpuoleiseen 
osaan, umpikortteleihin. Merihaanpuoleiseen ja 
rantakortteleihin.
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Umpikorttelit muodostuvat ympäröivästä kaupunkirakenteesta ja täydentävät 
edellämainitun väljän liikennealueen. Ne sijaitsevat kaupunkikuvallisesti 
raja-alueella, joka muodostaa julkisivun Sörnäisten rantatielle. Kortteleissa 
valittu periaate jatkaa suunnitelman yleisperiaatetta arkkitehtuurisesti 
kattoterasseineen.

Keskimmäinen kortteli on erityisen olennainen alueen kannalta. Sen alle 
on sijoitettu suurin osa suunnittelualueen pysäköinnistä. Rakennus on 
keskeltä umpinainen ensimmäisten kolmen kerroksen osalta maan päällä 
ja kaksi kerrosta maan alla. Pysäköintihalli ei yllä rakennuksen julkisivuille 
saakka ja jättää alimpiin kerroksiin tilaa liiketiloille ja yhteistiloille 
tehden elävää julkisivua. Hallin päälle jää vielä tilaa pihakannelle, ja 
sen sijaitessa maantasoa selvästi ylempänä, saadaan siitä tavanomaista 
valoisampi. Katonharjan sisäpuolella kattoa kiertää laaja kattoterassi, 
joka yhdistyy kerhotiloihin ja avautuu kattojen yli merelle. Taaemman 
korttelin kattoterassilta on näkymä merelle hakaniemenkatua pitkin.

4.1 UMPIKORTTELIT
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4.2 MERIHAAN PUOLI

Merihaan puolella rakennukset sijoittuvat kilpailuohjelmassa ohjeistetusti 
purettavan pysäköintirakennuksen ja asuinrakennuksen paikalla.  
Rakennusten massoittelu on muusta aluesuunnitelmasta  harkitusti 
poikkeavaa, mutta ovat toiminnoiltaan ja olemukseltaan muun suunnitelman 
kanssa yhteneviä. 

Rakennuslamellit Sörnäisten rantantien puolella sulkevat tontit ja 
mukailevat kadun reunaa. Eteläpuolella rakennukset muodostavat pienen 
aukion .  Sisäpihan puolella rakennusten alle osin jää pysäköintihalli, 
joka palvelee suunnittelualueen itäpuolen pysäköintitarvetta. Runsaat 
viheralueet pihalla, pysäköintitalon kannella ja  rakennusten katolla luovat 
omalaatuisen ja intiimin puutarhan rakennusten väliin jäävään suojaan. 
Tontin itäpuolelle on suunniteltu opiskelija-asuntoja. Vapaamuotoiset 
pistetalot nousevat puutarhasta. Rakennusten muoto juontaa ensisijaisesti 
niiden käyttötarkoituksesta. Pistetaloon voidaan luoda erinomaisia 
pohjaratkaisuja opiskelija-asumiseen.

Kokonaisuutena korttelin rakenne rikkoo Merihaan yhtenäistä volyymiä ja 
laskeutuu Hakaniemeen sopivaan rakennuskorkeuteen.
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4.3 RANTAKORTTELIT

Rantakorttelit ovat suunnittelualueen näkyvin elementti. Rakennukset 
muodostuvat uusille tonteille, jotka syntyvät uusien maatäyttöjen ja 
sillan siirtymisen myötä. Rakennusten muoto syntyi lähtökohtaisesti 
umpikortteleista, joista on avattu merenpuoleinen sivu. Yhtenäinen julkisivu 
suntautuu kaupunkiin luoden tiivistä katutilaa.
Rakennukset on sijoitettu kannelle. Kansi on kohteessa luonteva ratkaisu, 
sillä merenalaiset ratkaisut rannan lähellä johtavat haasteellisiin 
rakennusratkaisuihin.  Lisäksi kansi mahdollistaa asukkaille yksityisemmät 
pihat julkiseksi tavoitellulla alueella. 

Rakennuksen selkää pitkin kulkee kattopuutarha, josta vehreys 
laskeutuupihakannelle ja edelleen rantareitille. Rakennuksen ensimmäisessä 
kerroksessa on runsaasti liiketiloja jotka avautuvat katutilaan.

Korttelileikkaus 1:500
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5 TARKASTELUKORTTELI
Suunnitelman tarkastelukorttelina toimii 
rantakortteli, jossa esitetään suunnitelmaa 
tarkemmin.



22



23

Kansitaso krs.2

Korttelijulkisivu 1:500

5.1 KANSITASO
Rantakortteleiden kansitaso 
on asukkaiden piha. Tila on 
puolijulkinen ja siitä löytyy 
olennaiset oleskelutilat ja 
leikkipaikat. Pihojen kautta 
on kulku rakennusten 
porrashuoneisiin. Luonteeltaan 
pihat ovat puolijulkisia ja ovat 
suoralla portaalla yhteydessä 
katutasoon. Kansitasossa 
on asuntoja ja asukkaiden 
yhteistiloja kuten pyykkitupia ja 
ulkoiluvälinevarastoja.
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5.2 MAANTASOKERROS JA RANTOJEN LUONNE
Rakennuksen ensimmäisen kerroksen toiminnot ovat olennaisia kaupunkitilan 
luomisen kannalta. Maantasokerroksessa on asukkaiden yhteistiloja 
ja muita olennaisia toimintoja, kuten pysäköintiä. Kuitenkin katujen 
puolella tilat on laajalti varattu liiketiloille, jotta katutiloista syntyisi 
mahdollisimman aktiivisia ja miellyttäviä. Osa tontin pysäköintitarveesta 
täyttyy pysäköintihallissa. Loput on sijoitettu pohjoisen puolella olevan 
korttelin pysäköintihalliin.

Kortteli rajaa eteläpuolelleen kevyen liikenteen kulkureitin, joka on 
aluesuunnitelman kannalta erityisen oleellinen.  Reitin luonne ehdotuksessa 
on rauhallinen vaihtoehto Hakaniemenrannan väylän meluisammalle 
reitille. Hakaniementorin suunnalta reitti kulkee rantaa pitkin ja jatkuu 
uuden pienvenesataman vierestä kulttuurisaunalle ja uudelle sillalle 
Kruunuvuorenrantaan.

Suunnitellut pienvenesatamat työntyvät merelle  rajaten uusia puistomaisia 
tiloja molemmin puolin salmea. Rannat ovat laajalti rakennettuja 
teräväreunaisia rantamuureja. Rannat on porrastettu niissä kohdissa 
missä on tarkoitettu veneitä pysäköitäviksi.

Katujulkisivu 1:500
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Peruskerros 1:500

Kattokerros 1:500

5.3 KATTOKERROS
Rakennuksen katolla on laaja 
kattoterassi. Se kulkee katon 
harjaa pitkin leikattua uraa 
pitkin. Kattokerroksessa sijaitsee 
rakennuksen kerho- ja saunatilat, 
jotka avautuvat terassille. 
Kattoterassilla on koko matkaltaan 
istutusaltaita, joissa on puita, 
pensaita ja asukkaiden istutuksia. 

Kattokerroksessa on myös 
rakennuskohtainen kuntosali, 
työtiloja ja monitoimitila, joka 
toimii esimerkiksi juhlatilana tai 
tanssisalina.
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5.4 ASUNTOKONSEPTI
Elävässä asuinkorttelissa on asukkaita eri ikäryhmistä ja taustoista. 
Asuntotyypit rakennuksissa vaihtelevat yksiöistä neliöihin, jotta vaihteleva 
asujakunta voidaan saavuttaa. Rakennuksessa suurin osa asunnoista 
on ennemmin pienempiä kuin isompia, koska asuntojen yhdistäminen 
mahdollisissa tulevaisuuden skenaarioissa on helpompaa kuin 
jakaminen.

Suunnittelussa on pyritty mahdollisimman yksinkertaisiin ja miellyttäviin 
asuntopohjiin, joista mahdollisimman paljon näkymiä hyviin 
ilmansuuntiin. Kaikissa asuntotyypeissä on erillisen keittiön sijaan 
tupakeittiö, jota pidän hyvänä keittiöratkaisuna. Se säästää erillisen 
huoneen viemän tilan ja liittää keittiön toiminnot oleskelutiloihin. 
Asunnoissa ei ole erillisiä saunoja, koska rakennuksessa on suuret 
sauna- ja yhteistilat kattokerroksessa. Taloissa on yhteiset pesulatilat, 
mutta kaikissa kylpyhuoneissa on pesukoneelle tilavaraus. Tila voidaan 
käyttää vaihtoehtoisesti esimerkiksi säilytystilana.

1H+TPK 29   12 KPL
1H+TPK 36   12 KPL
1H+TPK 26   12 PKL
1H+TPK 32   6  PKL
1H+TPK 33   6  KPL

2H+TPK 44    6  KPL
2H+TPK 46   6  KPL
2H+TPK 46,5   12 KPL
2H+TPK 47   5  KPL
2H+TPK 49    16 KPL
2H+TPK 49,5   6  PKL
2H+TPK 50   6  KPL
2H+TPK 50,5   11 KPL
2H+TPK 54   12 KPL
2H+TPK 56   6  KPL
2H+TPK 60   15 KPL
2H+TPK 62   1  KPL
2H+TPK 64   11 KPL
2H+TPK 66   2  KPL

3H+TPK 70   2  KPL
3H+TPK 78   10 KPL
3H+TPK 80   1  KPL
3H+TPK 86    10 KPL
3H+TPK 66,5   12 KPL
3H+TPK 75   5  KPL
3H+TPK 71,5  5  KPL
3H+TPK 65   5  KPL

4H+TPK 100     18 KPL

1H+TPK  48  KPL
Keskipinta-ala 30,8m2

2H+TPK  115 KPL 
Keskipinta-ala 52,6m2

3H+TPK  50  KPL
Keskipinta-ala 74,3m2

4H+TPK   15  KPL
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2-3H + TPK
64,5m2

Asunto mahdollistaa 
toimivan kaksion tai kolmion 
pohjaratkaisun. Asunto sopii 
parhaiten pariskunnalle tai 
kämppiksille. Mikäli asunto 
toteutuu kaksiona, jää sen 
toiseen päähän kookas 
olohuone. Asunto sijaitsee 
rakennuksen nurkassa, joten 
sillä on näkymät kahteen 
ilmansuuntaan.

1H + TPK
36,0m2

Asunto edustaa kohteen 
yksiöiden isompaa mallia. 
Se sopii yksineläjälle tai 
pariskunnalle.

4H + TPK
100,0m2

Suuremmat asunnot sijaitsevat 
kapenevien "siivekkeiden" 
päissä. Niistä aukeavat huikeat 
näkymät kolmeen ilmansuuntaan 
esteettömästi merelle. Huoneistoissa 
on kaksi suurehkoa makuuhuonetta 
ja yksi pienempi, joka sopii 
lastenhuoneeksi, työhuoneeksi tai 
vaikka vaatehuoneeksi. Päädyssä 
suurempi huone toimii keittiönä, 
ruokailutilana ja olohuoneena.

2H + TPK
49,0m2 

Asunto on keskikokoinen kaksio.
Siinä on avarat oleskelutilat ja 
tupakeittiö. Makuuhuoneessa voi 
olla vaihtoehtoisesti säilytystiloja 
tai työtila. 
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6 LOPUKSI
Hakaniemenrannan ideakilpailu oli mielenkiintoinen työ diplomityöksi. 
Olen ollut mukana työryhmässä jo useissa vastaavissa kilpailuissa. 
Kuitenkin yksilösuorituksena kokemus oli varsin ainutlaatuinen. Prosessi 
opetti ajankäyttöä ja priorisointia. Opin, että vastaava työ kannattaa 
tehdä työryhmässä. Tämänkaltaisessa työssä täytyy huomioida 
samanaikaisesti monia asioita ja kokonaisuuden hallinta oli aika ajoin 
varsin haastavaa. Mielestäni suunnittelua on muutenkin hyvä päästä 
reflektoimaan jatkuvasti, jotta työ pysyy oikella linjalla.

Korrelaatio muodostui kaupunkikuvallisista ja maisemallisista arvoista. 
Se täydentää Hakaniemen suunnittelematta jääneet alueet ja muodostaa 
sijainnilleen arvoista ympäristöä. Sekoittuneet toiminnot muodostavat 
elävää katutilaa. Asukkaille on tarjolla mielekkäitä ulkoilualueita ja 
rakennusten yhteistilat ovat erittäin korkeatasoisia.  
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