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1
TIIVISTELMÄ

Kaupunkimme kasvavat ja niissä asuu yhä erilaisempia ihmisiä. Erilaistuvien tarpeiden
edessä kaupungit ja etenkin kaupunkiasuminen kohtaavat muuttuvia haasteita. Tulevaisuuden
ekologisesti kestävä kaupunki on sekä tiivis että asukkaidensa näköinen,
toimintamahdollisuuksiltaan monipuolinen ja virikkeellinen.

elämää ja asumista alueella. Se tarjoaa paikkoja kohtaamisille, erilaisia tilallisia ympäristöjä
ja aktiviteetteja. Täydennysrakentamisen ohella tärkeässä roolissa on kansitilan uusi luonne.
Kansitilan tilahierarkiaa selkeytetään, Merihaan uudesta puistosta muodostuu alueen ja koko
kaupungin yhteinen tila ja aktiivivyöhyke. Asuintalojen omat pihat ovat yksityisempiä.

Tässä diplomityössä visioidaan kaupunkielämän ja asumisen mahdollisuuksia Helsingin
Merihaan alueella. Merihaka on 1970-luvulla Helsingin kantakaupunkiin rakennettu asuinalue
ja se edustaa strukturalistista, tiivistä kompaktikaupunki-ihannetta. Alueen tunnusmerkkejä ovat
koko rakenteen laajuinen, kevyen ja ajoneuvoliikenteen erottava kansirakenne, suuri mittakaava
ja betonielementtirakentaminen. Merihaan yksi rakentamaton tontti toimii lähtökohtana alueen
täydennysrakentamisen suunnittelulle ja kaupunginosan elävöittämiselle. Työssä analysoidaan
ja pohditaan useita vaihtoehtoisia tapoja tiivistää ja piristää ristiriitaisesti koettua Merihaan
aluetta. Prosessin kuvauksella osoitetaan, miten erilaisia suunnitelmia samoista lähtökohdista
voi syntyä. Analyysin tuloksena esitellään suunnitelma uudesta kerrostalosta Merihakaan.

Uudesta rakennuksesta muodostuu aluetta elävöittävä kohtaamisen paikka, joka on samalla
kauas muuhun kaupunkiin loistava alueen uusi maamerkki. Rakennus on julkista tilaa ja asumista
yhdistävä hybridirakennus, joka on sekä asumiseltaan että julkiselta toiminnaltaan monipuolista.
Arkkitehtuuriltaan rakennus on yksinkertainen, vanhaa rakennuskantaa kunnioittava ja siitä
inspiroituva. Julkisivuratkaisuna on kaksoijulkisivu, jonka sisemmän osan sateenkaarenvärit
tuovat piristävän lisän muuten betonisen harmaaseen Merihakaan.

Työ ei rakennu tarkasti minkään tietyn menetelmällisen lähestymistavan varaan, vaan aluetta
analysoidaan monelta eri kantilta. Merihaan täydennysrakentamista lähestytään ensin historiallisen
katsauksen kautta, joka kytketään nykyhetken asuntotuotannon ja -suunnittelun haasteisiin
ja mahdollisuuksiin. Seuraavaksi nykyisen Merihaan eri ominaisuuksia on pilkottu pienempiin
osasiin, ja pohdittu, miten Merihakaa olisi sen omista lähtökohdista käsin syytä kehittää. Alueen
täydennysrakentamisen tilallisia mahdollisuuksia tarkastellaan myös massatutkielmien avulla.
Analyysi osoittaa, että Merihaan tulevaisuudella voi olla monta suuntaa ja täydennysrakentaminen
voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Työssä esitellään neljä vaihtoehtoista konseptia, joissa
kaikissa merihakalaisten viihtyvyyttä ja mahdollisuuksia luoda kontakteja parannetaan.
Konsepteissa vaihtelevat täydennyrakentamisen laajuus, mittakaava sekä asumisen ja julkisen
tilan luonne. Konseptien olennaisin ero on siinä, haetaanko kontaktia vain lähiympäristöön ja
merihakalaisiin vai halutaanko alue avata laajemmin helsinkiläisten käyttöön.
Tutkielman lopuksi yksi konsepteista esitellään tarkemmin. Suunnitelma yhdestä uudesta
kerrostalosta ottaa parhaiten huomioon annetun tontin, Merihaan alkuperäisen arkkitehtuurin ja
alueen tarpeet sekä toiveet. Suunnitelmassa pyritään lisäämään Merihaan alueen houkuttelevuutta
paitsi sen asukkaiden myös muiden kaupunkilaisten näkökulmasta.
Uusi Merihaka on toimiva osa ympäröivää kaupunkirakennetta, se on entistä avoimempi ja
houkuttelevampi ulkopuolisille kaupunkilaisille. Asukkailleen uusi Merihaka on aktiivinen osa
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Asunnot muodostuvat viimeistelemättömistä raakatilayksiköistä, joista asukas valitsee ja
suunnittelee haluamansa kokonaisuuuden. Asunnot voivat olla joko yksi- tai kaksikerroksisia,
moniin suuntiin avautuvia ja tilallisesti vaihtelevia. Variaatiomahdollisuudet asuntojen osalta
ovat kattavat. Kaikille asunnoille on yhteistä kaksoisjulkisivun välitila, joka toimii koko asunnon
alueelle levittäytyvänä mahdollisuutena ulkotilayhteyteen. Asuminen rakennuksessa ei rajoitu
oman asunnon sisään, vaan ulottuu sen ulkopuolelle kattaviin yhteistiloihin ja julkisiin, kaikille
avoimiin tiloihin. Rakennus on asukkaidensa näköinen ja sen henki on yhteisöllinen ja jakava,
kuten koko uuden Merihaankin.

2
ABSTRACT

Today, cities are becoming ever bigger and people living in them more and more diverse. Thus,
cities and especially urban living face new challenges when people’s needs diversify. Ecologically
sustainable city of the future is both dense and made to reﬂect its inhabitants. In addition, it is
functionally varied and stimulating.
This thesis is a vision of the possibilities of urban life and living in Merihaka Helsinki. Merihaka is
a residential area built in the 1970’s near the downtown Helsinki and it is an exemplar of an ideal
of a structuralistic, dense compact city. The main characteristics of the area are a deck covering
the whole area and separating pedestrian and car trafﬁc, massive scale of the buildings and
construction with prefabricated concrete units. One of the area’s unbuilt sites offers a starting
point for the designing of the inﬁll building and vitalization of Merihaka. Several optional ways
of compressing and revitalizing the contradictorily conceived area are analyzed and studied. By
showing the process of the work it is demonstrated how different kinds of designs can result from
the same starting point. The outcome of the analyses is a design for a new multi-storey building
in Merihaka.
The thesis is not based on any single methodology but the area is analyzed in multiple ways.
First, the urban renewal of Merihaka is approached from a historical perspective which is then
linked to challenges and possibilities of current housing design and production. Next, the area is
divided in different qualities and it is then analyzed what these qualities mean for the future and
development of Merihaka. Further, three dimensional aspects of inﬁll building are analyzed with
mass models.
The analysis demonstrates that the future of Merihaka can take many paths and the densiﬁcation
of the area can be implemented in many ways. The thesis introduces four optional drafts that all
better the Merihaka residents’ possibilities to enjoy their neighbourhood and interact with other
residents. The volume of inﬁll building and both the scale and the nature of living and public space
vary in each approach. The main difference between the different approaches is whether contact
is sought solely among the residents of Merihaka or whether the area intends to open itself to the
other citizens of Helsinki, too.

The fresh and new Merihaka is an active part of the surrounding city structure; it’s more open
and alluring also to people not living in the area. Merihaka also becomes a more active part
of the living space to its own residents. It offers meeting places and different kinds of spatial
environments and spatial activities for them. However, the fresh inﬁll building does play the sole
role in the vitalization of the area. The new characteristics of the deck also have an important role
in new Merihaka. The spatial hierarchy of the deck becomes clearer while the new public park and
active zone of the area connects people from Merihaka and from other parts of Helsinki. At the
same time, the yards and play areas of the residential buildings are more private.
The new building becomes a place for interaction. It gives life to the whole neighbourhood and
shines all the way to the surrounding city as a new landmark of Merihaka. The building is a hybrid
which combines both living and public space. Both living and public functions are very versatile.
At the same time, the design of the building is very plain. It esteems the original architecture in
the surroundings and it is also inspired by it. The skin of the building is a double facade and the
rainbow colours of its inner part give a refreshing extra to otherwise grey Merihaka.
Dwellings are comprised of unﬁnished “rawspaceunits” of which the inhabitant combines and
designs his/her own home. Dwellings can be in one or two levels and they can open up to many
directions and vary spatially. The possibilities of variations in the types of dwellings are extensive.
What is common to all dwellings is the space between the layers of double facades. This new
kind of balcony space covers the whole dwelling and makes a connection to the outside possible.
Living in the new building is not restricted to one’s own home anymore but it can be extended
to shared common spaces and to public space open to everyone. The atmosphere of the new
building is communal and of afﬁliation and cooperation; as is the whole atmosphere of the new
and fresh Merihaka.

Finally, one of the drafts is designed more in detail. This design of one new building best
accommodates the original architecture of Merihaka, the given free site and the demands and
expectations of the area overall. The design aims to increase the attractiveness of Merihaka both
among the residents of the area and other citizens of Helsinki.
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3
ALUKSI

Alkukesästä 2009 piirsin sarjakuvan kaupunkilaisten retkestä kohti Merihakaa. Vuosi tämän
jälkeen palautan diplomityöni samasta aiheesta.
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4
JOHDANTO

Kaupunkimme kasvavat. Toivottavasti tiivistyen, sillä eheä ja tiivis kaupunkirakenne on
ekologisesti kestävän kaupungin ja tulevaisuuden tae. Kaupunkimme myös monikasvoistuvat.
Kaupungeissamme asuu yhä erilaisempia ihmisiä yksilöllisine toiveineen ja tarpeineen.
Ekologisesti kestävä kaupunki on myös sellainen, jossa asukas viihtyy ja pystyy totetuttamaan
itseään ja joka muuntuu kaupunkilaisten muuntuvien tarpeiden mukana. Kaupungit ja etenkin
kaupunkiasuminen ovat muuttuvien haasteiden edessä. Miten olla yhä vetovoimasempia ja
monipuolisempia, ja ennen kaikkea: miten olla monikasvoisten asukkaidemme näköisiä? Miten
houkutella asukkaita toteuttamaan unelmiaan pientaloaluiden sijasta tiiviissä
kaupunkirakenteessa?
Merihaka on Hakaniemen viereen, kivenheiton päähän Helsingin keskustasta, 1970-luvulla
rakennettu asuinalue, joka aikanaan suunniteltiin tukemaan keskusta-asumista, kääntämään
ihmisten katseet lähiöistä takaisin kaupungin keskustoihin. Se edusti aikansa uutta arkkitehtuuria
ja kaupunki-ihannetta, se oli pyrkimys tiiviseen ja monimuotoiseen kaupunkiin. ”Kompaktikaupunki
on kontaktikaupunki!” julistettiin. Lausahdus on osuva vielä tämänkin päivän kaupungissa, sillä
juuri kaupungin tiiviys on sen voimavara. Tiivis kaupunki on parhaimmillaan monenlaisten ihmisten,
toimintojen, palveluiden ja tunnelmien kokonaisuus, josta jokainen voi kutoa omanlaisensa
kokonaisuuden.
Kaupunki tiivistyy jälleen Merihaassa, yksi alueen rakentamattomista tonteista kaavoitetaan
asuinkäyttöön. Tontille on alunperin kaavoitettu korttelikoulu, jolle ei kuitenkaan alueella ole ollut
tarvetta. Asunnoille sen sijaan on koko kantakaupungissa tilausta. Diplomityöni on tutkielma siitä,
mitä kaupungin tiivistyminen ja täydennysrakentaminen tarkoittavat Merihaan kohdalla ja millaista
on tämän päivän kaupunkiasuminen Merihaan kontekstissa. Millainen on Merihaka? Mitkä ovat
sen heikkoudet ja vahvuudet? Entä mahdollisuudet ja uhat? Mikä on asumisen luonne siellä nyt ja
millaista se voisi olla tulevaisuudessa? Millainen täydennysrakentaminen typologisesti soveltuu
alueelle ja millainen rooli alueella on muuttuvassa ja laajenevassa kantakaupungissa? Työssäni
pyrin löytämään vastauksia näihin kysymyksiin. Olen laajentanut alustavan tarkastelualueen
koskemaan koko Merihakaa. Annettu tontti on ensisijainen lähtökohta täydennysrakentamiselle,
mutta tutkin ja analysoin Merihakaa kokonaisuutena, sellaiseksihan se on suunniteltu.

Työni koostuu pienestä asuntoarkkitehtuuria käsittelevästä kirjoitelmasta, alueen ominaisuuksien
analyysistä, massatutkielmista, vaihtoehtoisten konseptien esittelystä ja lopullisesta
suunnitelmasta. Kirjoitelma on aikamatka Merihaan rakentumisen aikaisesta yhteiskunnasta,
kaupungista ja asuntosuunnittelusta tämän päivän muuttuneisiin haasteisiin. Mistä ollaan tulossa ja
minne ollaan menossa? Millainen on hyvä kaupunki ja millaista tulevaisuuden kaupunkiasuminen
voisi olla? Analyysiosiossa puran Merihaan erityyppisiin palasiin ja kokoan niistä oman
tulkintani alueen ominaisuuksista ja mahdollisista kehityssuunnista. Massatutkielmat ovat
pohdintoja täydennysrakentamisen kolmiulotteisista mahdollisuuksista, erilaisten typologioiden
mahdollisuuksista ja soveltuvuudesta alueelle. Työni neljännessä osiossa edeltävien vaiheiden
analyysit ja pohdinnat tiivistyvät neljäksi vaihtoehtoiseksi konseptiksi, jotka kuvastavat mielestäni
mielenkiintoisimpia tulkintoja Merihaan täydennysrakentumisen erilaisista mahdollisuuksista.
Lopullinen suunnitelma on yksi näistä konsepteista, mielestäni kaupunkiasumisen tulevaisuutta
ja luonnetta mielenkiintoisimmin ilmentävä ja Merihaan kontekstissa toimivin.
Usein lopullista suunnitelmaa ja valmista lopputulosta kiinnostavampaa on suunnittelun prosessi
ja eteneminen. Halusinkin lopullisessa työssäni näyttää mahdollisimman paljon läpikäymääni
prosessia suunnittelijana. Mitä kaikkea mahtuu tehtävänannon ja lopullisten valmiiden
suunnitelmien väliin? Työni tavoitteena voikin pitää niin Merihaan täydennysrakentamisen
suunnittelua kuin tämän suunnittelun prosessin kuvaamista.

?
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RETKELLÄ KAUPUNGISSA
KUN MERIHAKA RAKENNETTIIN, MITÄ NYT JA MITÄS SITTEN?

From era of ”I Need” of the 60’s and 70’s, via the ”I Want” period of the 80’s and 90’s to the new
spirit of the 21st century. We are witnessing the birth of a radically new era of ”I Can” and, in the
spirit of mass creativity and peer-power, an era of ”We Can”.
Demos NOW
Kyllä se on hullu joka Helsingistä pyrkii muualle. Täällä on maat ja meret ja merenkalliot ja
yksinäisyys ja elämä mitä vain.
L. Onerva
MUUNTUVA SUOMI, NORMITTUVA ASUMINEN
1960- ja 70-luvut olivat suurten muutosten aikaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Agraarinen
Suomi muuttui hyvin nopeasti teollistuneeksi, kaupungistuneeksi hyvinvointivaltioksi.
Elinkeinorakenteen muutos työnsi voimakkaan muuttoliikkeen voimin autioituvan maaseudun
kansaa kohti kaupunkeja. Kaupungistuminen tapahtui samaan aikaan taloudellisen kasvun
kanssa. Elintaso nousi ja siirryttiin omavaraistaloudesta kulutusyhteiskuntaan. Suomi
kansainvälistyi ja teknistyi. Keskustan ja vasemmiston hallitusyhteistyö käynnistyi vuonna 1966,
siirryttiin tulopolitiikan aikakauteen. Tasa-arvoperiaate, sosiaaliselle kansalaisuudelle rakentuvat
sosiaaliturvajärjestelmät, kattavat julkiset koulutus-, terveys- ja hoivajärjestelmät syntyivät.
Ammattiyhdistysliike oli voimissaan. Aikakautta leimasi optimismi, usko talouden kasvuun ja
suunnittelun kaikkivoipaisuuteen. Hyvinvointivaltion rakentaminen oli yhteinen kansallinen projekti.1
Suomalaisen yhteiskunnan murrosta 1960- ja 70-luvuilla seurasi myös arkkitehtuurin ja
rakentamisen syvällinen rakennemuutos. Elinkeinorakenteen muutos veti maaseutuväestöä
kaupunkiin ja kaupunkiasuntojen tarve lisääntyi nopeasti. Painetta lisäsivät myös perheellistyvät
suuret ikäluokat. Asutuskeskuksissa syntyi mittava asuntopuola. Ay-liike, työnantajat ja
rakennusalan järjestöt vaativat yhteisvoimin asuntopolitiikkaa, ja asuntopoliittiset ratkaisut
ja tuotanto oli tehtävä pikavauhtia. Ongelmat ratkaistiin teollistamisella ja aluerakentamisella.
Lähiörakentaminen oli paitsi nopea myös halpa ratkaisu. Asuintuotantoa alkoivat hallinnoida suuret
1

.
Ks. esim. Julkunen Jutta 1996, Kettunen, Pauli 2005.

rakennusliikkeet, jotka investoivat elementtitekniikan kehittämiseen ja tekivät kuntien kanssa
suurten alueiden kaavoittamista koskevia aluerakentamissopimuksia. Kaupunkirakenteellisesti
omaksuttiin 50-luvun Tapiolasta alkanut lähiöperiaate mutta esikuvastaan vahvasti köyhdytettynä.
1970-luvulle siirryttäessä rakennusteollisuuden standardisointi huipentui elementtilähiöiden
rakentamisessa, asuntoalueiden suunnittelussa siirryttiin kompaktien lähiöiden kaavoittamiseen.2
Asuntotuotannolle ja asumiselle 1960- ja 70-luvut olivat suuren rationalisoinnin ja tehokkuuden
vuosikymmeniä. Asunnot standardisoitiin, modulisoitiin ja minimitoitettiin tilaa vaativien
toimintojen ja asukasmäärän perusteella. Suunnittelijat kehittelivät erilaisia moduulijärjestelmiä,
joiden uskottiin johtavan pohjakaavojen muunneltavuuteen. Rakentamisen kiihkeässä rytmissä
ihanteet jäivät kuitenkin teorian tasolle. Käytännön tuotannossa joustavuus ei lisääntynyt,
elementtitekniikka vähensi liikkumavaraa. Asunnon muuttuminen laskennalliseksi yksiköksi
sopi yhteen järjestelmäajattelun ja rakennuttamisen ammattimaistumisen kanssa. 1960luvulla asunnosta tuli teollinen, standardoitu tuote, ja tuottajan kannalta asunto oli suorastaan
neliötavaraa. Asuntopolitiikassa tuotannon määrä, jakelun sosiaalisuus ja tasa-arvotavoitteet
nousivat laatua tärkeämmiksi. Asuntojen ratkaisut eivät siis juuri kehittyneet, mutta asuntoalat
kasvoivat ja varustetaso nousi kohottaen asumisväljyyttä ja materiaalista asumistasoa
voimakkaasti. Tasa-arvoajattelun myötä alettiin vaatia tulotasosta riippumatonta asumisen laatua
sekä tilavampia perheasuntoja ja suurempia huoneita. Asukkaalla ei ollut sanansijaa lähiöiden tai
asuntojen suunnittelussa, monelle muutto maalta lähiön kerrostaloon ja ensimmäinen sisävessa
olivat selvä kohotus elintasoon.3
Rakennemuutoksen ja maaseudulta kaupunkiin -muuton katsottiin myös merkitsevän ratkaisevasti
erilaista suhdetta asumiseen. Asuntoa ja kotitaloutta alettiin tutkia ja suunnitella teollisten
tuotteinen kulutusyksikkönä. Kaupungissa tarvittiin enemmän yksityisyyttä. Maaseudun yhteisön
korvasi uudenlainen normi: ydinperhe. Elämäntapa keskiluokkaistui ja privatisoitui ja koti muuttui
kulutuksen keskukseksi. Keskeinen kolmiyhteys oli työpaikka, kauppa ja koti, joiden välillä kuljettiin
omalla autolla tai julkisen liikenteen avulla. Lähiömiljöössä ei enää syntynyt yhteisöllisyyttä, vaan
lisääntynyt vapaa-aika käytettiin mieluummin johonkin muuhun kuin yhteisölliseen toimintaan.4
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Ks. esim. Julkunen Jutta 1996, Lehtovuori, Olli 1999.
Hankonen, Johanna 1994, s. 182, ss. 217-221.
Hankonen, Johanna 1994, s. 169, s. 220-221.

MERIHAKA – ERITYISTAPAUS JA AIKANSA ILMENTYMÄ
Kritiikkiä 1960-luvun nukkumalähiöitä kohtaan alkoi esiintyä jo heti niiden valmistuttua.
Lähiöiden irrallisuus muusta kaupunkirakenteesta, suuri mittakaava ja ankea ympäristö,
palveluiden ja sosiaalisten kontaktien puute aiheuttivat tyytymättömyyttä niin asukkaissa kuin
suunnittelijoissakin. Uusi suunnitteluideologia ja kaupunki-ihanne murtautui esiin 1960-luvun
puolivälissä. Väljän, avoimen ja perinteisestä korttelirakenteesta irtautuneen ”metsäkaupungin”
syrjäytti strukturalistinen urbaani kaupunki, niin sanottu tiivis kompaktikaupunki. Tämä
struktualistinen kaupunki tarkoitti kokonaisvaltaisesti suunniteltua aluetta, jolla olisi mahdollista
ottaa huomioon erilaiset struktuurit, sosiaalisten kontaktien, palveluiden ja liikenteen muodostamat
verkostot. Olennaista strukturalistisessa suunnittelussa oli kaupunkirakenteen tiiviys, se että
palvelut saataisiin asukkaisen lähelle. Mikä olennaisinta katseet käännettiin lähiöistä takaisin
keskustaan. Tiiviin, urbaanin rakentamisen ihanne ja lähiövastaisuus vaikuttivat myös Merihaan
muotoutumiseen.5
Merihaan alue toimi aina 1960-luvulle saakka tehdas- ja konepaja-alueena. 1960-luvun alussa
alueen omistava Oy Wärtsilä Ab halusi kuitenkin siirtää konepajat kauemmas keskustasta
ja muuttaa vapautuvan tehdasalueen liiketontiksi. Alueelle kaavailtiin yrityksen uutta
keskuskonttoria ja Wärtsilä teettikin arkkitehti Erik Kråkströmillä alueen järjestelyehdotuksen,
joka perustui neljään korkeaan liiketalotorniin. Lopulta Wärtsilä kuitenkin päätyi myymään alueen
Helsingin Asuntokeskuskunta Hakalle, jonka tarkoituksena ei ollut rakentaa alueelle pelkästään
liiketaloja, vaan käyttää valtaosa alueen rakennusoikeudesta asuntoihin. Asuntojen sijoittamista
tontille puolsivat mahdollisuus rakentaa tiiviisti korkeatasoiselle alueelle meren ja keskustan
välittömään läheisyyteen, hyvien joukkoliikenneyhteyksien ulottuville. Kantakaupungin asutuksen
säilyttämisestä ja lisäämisestä kannettiin huolta. Lähiöperiaatteen vastaisesti asunnot haluttiin
nyt sijoittaa keskustaan ja työpaikat kauemmas. Merihaasta suunniteltiin tietoisesti urbaania
vaihtoehtoa lähiöasumiselle.6
Merihaan suunnittelua varten koottiin työryhmä, joka koostui Hakan ja Helsingin kaupungin
edustajista ja erilaisista asiantuntijoista. Uusia suunnitteluihanteita heijastivat asiantuntijavaltainen,
erikoistunut organisaatiorakenne sekä sosiologin mukanaolo suunnitteluprosessin alusta
saakka. Arkkitehtisuunnittelusta vastasivat Sulo Savolainen, Arvi Ilonen ja Peter Bieber.
Suunnitteluprosessin aikana tutkittiin ja vertailtiin erilaisia kaupunkimalleja sekä teetettiin lukuisia
tutkimuksia entisen teollisuusalueen soveltumisesta asuntorakentamiseen. Kaupunki vaati
5
6

Julkunen Jutta 1996. s. 7.
Ks. esim. Kämäräinen, Aune & al. 1988, Julkunen Jutta 1996.

Hakalta selvityksiä ilmansaasteista sekä siitä, miten rakennukset eristettäisiin liikennemelulta
ja kuinka ranta-alueiden yhteiskäyttö varmistettaisiin. Kaupunki kantoi huolta myös alueen
sopeutumisesta olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Hakan tavoitteena oli rakentaa
tiiviisti, korkealle ja tehokkaasti, suunnittelun lähtökohdaksi otettiin Kråkströmin hahmotelmat
tornitaloista. Eniten suunnitteluun vaikuttivat ajoneuvoliikenne, liikenneturvallisuus, pyrkimys
torjua saasteet ja melu sekä sopeuttaa Merihaka olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen.
Merihaan toteutunut asemakaava oli strukturalististen ihanteiden mukaisesti suorakulmainen ja
kaksitasoinen. Jalankulku oli erotettu kävelykannen päälle, autoliikenne kannen alle. Rakennukset
oli sijoiteltu vapaasti eikä umpikortteleihin, ruudukkokaava jatkui myös julkisivuissa, vaaka- ja
pystyelementtien sommittelussa. Julkisivumateriaaliksi valittiin betoni. Merihaan asemakaava
valmistui vuonna 1971 ja rakentaminen aloitettiin vuotta myöhemmin. Energiakriisi viivästytti
rakentamista ja viimeisimmät rakennukset valmistuivat vasta 1980-luvulla.7
Merihaka oli harvinaislaatuinen aikakautensa asuntorakentamiskohde, sillä merkittävimmän osan
tuon ajan rakentamisesta muodostivat edelleen etäämmälle kaupungin keskustasta rakennetut
asuinaleet.8 Vaikka strukturalistiset periaatteet löivät Suomessa läpi jo 1960-luvun puolivälissä,
Merihaka on harvinainen esimerkki tämän uuden ideologian mukaan rakennetusta alueesta.
Kansirakenne ja korkeat tornitalot olivat Suomessa uutta, vertauskohtia haettiin ulkomailta.
Monet suunnittelussa mukana olleet korostivat alueen kokeiluluonnetta, sillä Suomessa ei ollut
aikaisemmin rakennettu vastaavaa.
Merihaka ei kuitenkaan rakentunut ideologisessa tyhjiössä vaan vuorovaikutuksessa ympäröivän
yhteiskunnan ja aikaisemman rakentamisen kanssa. Merihaan toteutumiseen sen nykyisessä
muodossa vaikuttivat arkkitehtuuri-ideologian ja teorioiden lisäksi yhteiskunnalliset, taloudeliset ja
ympäristötekijät, jotka muovasivat lopputulosta, sitoivat arkkitehtien käsiä ja asettivat suunnittelulle
reunaehtoja jo ennen sen alkamista. Raadollisimmillaan Merihaka voidaan nähdä kaupungin
laita-alueiden asuinalueiden kaupunkiserkkuna, joka on rakennettu samoihin rakennus- ja
suunnittelukäytäntöihin perustuen. Se on vasemmistolaiseen ideologiaan periaatteellisesti
sitoutuneen niin sanotun yleishyödyllisen suuryrityksen itse omistamalleen maalle suunnittelema,
kaavoittama ja rakentama aluerakentamiskohde. Kompaktikaupungin tulo ainoaksi hyväksytyksi
suunnitteluvaihtoehdoksi vain käänsi katseet kaupungin laita-alueilta kohti keskustaa ja
antoi perustelut yhä tiiviimmälle rakentamiselle. Myös Merihaan strukturalismin voi katsoa
muotoutuneen suurelta osin ympäristötekijöiden pakottamana: esimerkiksi strukturalistiseen
kaavoitusideologiaan kiinteästi liittyvään monitasoratkaisuun ajoi huoli liikenneturvallisuudesta.
7
8

Julkunen Jutta 1996. s. 8-11.
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Kuva 1. Merihaka ennen teollisuusrakennuksien purkua.

Kuva 2. Merihaan ensimmäiset rakennukset Haapaniemenkatu 16:n tornit A ja B ovat valmiita 1973.

?
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Kuva 3. Valmis Merihaka.

PALJON UUTTA, JOTAIN VANHAA
Merihakaa voidaan pitää Helsingin kaupunkisuunnittelussa 1960- ja 70-luvuilla tapahtuneen
käänteen yhtenä symbolina. 1960-luvun lähiökritiikistä alkaneen aikakauden jälkeen Helsingin
kaupunkisuunnittelussa on pyritty ratkaisemaan kaupungin kasvun tuomat ongelmat asutuksen
tiivistämisen keinoin.9 Täydennysrakentamisen tärkeyttä Helsingin metropolialueen ekologisesti
kestävässä tulevaisuudessa korostetaan yhä enemmän. Ei riitä, että vapautuville satamaalueille suunnitellaan uusia kaupungiosia, yhtä tärkeää on tiivistää koko kaupungin rakennetta.
Kaupunkirakenteen tiivistäminen ei saa tarkoittaa asuinympäristön laadusta tinkimistä,
päinvastoin tiivistämällä voidaan luoda toimivaa ja viihtyisää elinympäristöä, kohentaa julkisia
tiloja ja parantaa palveluita.10 Merihaka on neljässä vuosikymmenessä asettunut osaksi
kaupunkikuvaa ja kaupunkirakennetta, luonut oman sisäisen historiansa, toimintatapansa
ja tunnelmansa. Luvassa on kuitenkin muutoksia, sillä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
suunnittelee yhden Meirhaan rakentamattoman tontin kaavoittamista asuinkäyttöön. Neljässä
vuosikymmenessä myös suomalainen yhteiskunta ja asuminen ovat muuttuneet, ideologiat ovat
vaihtuneet uusiin, jotain vanhaakin on jäänyt jäljelle. Mihin ollaan tultu ja mihin ollaan menossa,
millaiseen yhteiskuntaan uusi merihakalainen syntyy?
1950-luvun agraariyhteiskunta teollistui, kehittyi edelleen tietoyhteiskunnaksi ja nyt ollaan
todistamassa elämysyhteiskunnan esiinmarssia. Suomalainen on vaeltanut heinäpellolta
kaupunkien kautta yhä monimuotoistuvampaan ja avoimempaan maailmaan. Yhteiskunnan kaikkiin
sektoreihin jollain tavalla vaikuttava megatrendi on yleinen globalisaatio: ihmisten, tavaroiden
ja tiedon vaihdon ja liikkumisen valtava lisääntyminen maapallolla. Talous on globalisoitunut
ja teknologia jatkanut hurjaa kehitystään. Ihmiset liikkuvat yhtä enemmän, asuminen keskittyy
ja kaupungit kasvavat. Väestö lisääntyy ja ikääntyy, elämäntavat ja toimintatavat erilaistuvat ja
monipuolistuvat. Eettiset ja ekologiset kysymykset ovat nousemassa yhä tärkeämpään rooliin.11
Maailma ei ole yksiselitteinen ja mustavalkoinen, jokaisella on siitä oma tulkintansa. Kansakunta
ei enää hääri yhden yhteisen projektin parissa, vaan jokaisella on omansa.
Asuminen muodostaa edelleen suurkaupunkien ja Helsingin kehityksessä keskeisen
ongelmakentän ja muuttuvan haasteen. Enää ei riitä pelkkä määrällinen asuntotuontanto, vaan
suurimpana haasteena on asumisen monipuolisuus ja houkuttelevuus. Kaupunkiasumisen kyky

vastata muuntuneeseen tilanteeseen on elintärkeää pääkaupunkiseutumme elinvoimaisuuden,
monimuotoisuuden sekä ekologisen kestävyyden kannalta. Tie ekologisesti kestävään kaupunkiin
on eheä ja tiivis kaupunkirakenne. Kaupunkialueilla ole enää varaa menettää asukkaitaan pitkien
automatkojen päähän, vaan niiden on ylläpidettävä halua urbaaneihin asumisympäristöihin ja
elämänpuitteisiin.12
Kaupungit eivät enää ole massoja varten, vaan nyt niissä ajatellaan asuvan yksilöitä yksilöllisine
tarpeineen ja toiveineen. Elämäntavat ovat murroksessa, vapaa-aika ja työ lomittuvat ja
elämäntilanteet vaihtelevat tiuhaan tahtiin. Ydinperheen normatiivisuus on alkanut säröillä:
perherakenteet monimuotoistuvat ja saavat uusia tulkintoja. Asunto ei ole enää tarpeen
tyydyttämistä, vaan se ilmentää yhä enenevissä määrin asukkaan identiteettiä ja arvomaailmaa.
Asukas halutaankin nostaa asumisen keskiöön ja asuntomarkkinoiden sääntöjen sanelijaksi.
Asumisen halutaan olevan lähtökohtaisesti asukaslähtöistä ja asukkaiden roolia oman
asumisensa asiantuntijoina halutaan vahvistaa.13 Rakentamisen kestävyys ja ekologisuus on
fyysisten rakenteiden tiiviyden lisäksi myös kultturista kestävyyttä. Monipuolinen asuinrakenne
ei ole kestävää, jollei se pysty vastaamaan muuntuviin tarpeisiin vuosikymmenten ajan. Asuinja kaupunkirakenteen muuntojoustavuus on yksi merkittävimmistä tekijöistä, joka mahdollistaa
rakennetun ympäristön pitkäikäisyyden. Elinkaariasumisen edellytys on asunnon ja tilojen
muuntuvuus vaihtuvien elämäntilanteiden mukana.14
Merihaan syntyajoista on jäljellä sentään jotain: standardoitu teollinen asuntotuotantomme
ja tiukka asuntojen normittaminen. Asuntotuotanto ei käytännössä ole pystynyt vastaamaan
muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin, vaan tuottaa edelleen yhdenmukaisia asuntoja. Suomalaisessa
asuntosuunnittelussa on tapahtunut käytännössä varsin vähän kehitystä, ja suunnittelu- ja
rakentamisprosessit ovat muuttuneet tuskin lainkaan. Asuntoja tuotetaan oletetulle enemmistölle
ja asunnon hankkijoilla on vain niukasti vaihtoehtoja – varsinkin kerrostalohuoneistojen kohdalla.
Huoneistoja on tarjolla muutama tyyppi, muuntelumahdollisuuksia ei löydy ja valinnanvapaus
rajoittuu pintamateriaaleihin. Asuntomarkkinoiden epäusko asukkaan asiantuntijuuteen oman
asuminsa suunnittelijana kutistaa asukkaan roolin pelkäksi lopputuotteen kuluttajaksi.15
Asuntorakentamisen toteutuksen tapoja säätelevät markkinavoimat ja voittoa tavoittevat tahot,
joille asumisen kehittäminen on toissijainen tavoite.16 Käytännössä asukas on muuntuvien ja
yksilöllisten tarpeidensa kera edelleen lukittuna ensimmäiseen sisävessaansa.
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WE CAN DO IT!
Kaupunkien tulisi olla asukkaitaan varten, ei markkinavoimien yksinoikeutta. Kuinka pitkään
kaupunkilainen tyytyy sivustaseuraajan rooliin oman elinympäristönsä suunnittelijana? Ja kuinka
kaupunkilainen saataisiin uskomaan omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa asuinympäristönsä
muokkaajana? Markkinoiden valtaan, yksipuoliseen asuntotarjontaan ja tutkimusten lupauksiin
kyllästyneitä, kaupunkiasumisen kehityksen omiin käsiinsä ottaneita uskalikkoja löytyy jo
muutamia. Arabianrannan uus-loft-hanke17 sekä Jätkäsaaren Koti kaupungissa- Hem i Stanyhdistyksen18 kaltaiset omatoimisen kaupunkirakentamisen projektit luovat uskoa ihmisten
tekemiin kaupunkeihin. Omatoimiset kaupunkirakentajat eivät halua kaupunkien laitamien
omakotitalorakentajien olevan ainoita, joilla on mahdollisuus ideoida ja suunnitella asuntoja
ja asuinalueita alusta loppuun saakka. Ja vaikka suuri osa suomalaisista haluaakin asua
kaukana keskustasta omakotitalossa, kaikki eivät ajattele samoin. Toteutuakseen omakätisesti
suunniteltu kaupunkikoti tarvitsee usein taakseen aatteellisen yhdistyksen tai pari yksittäistä
aktiivia, jotka lähteävät vetämään hanketta. Tulevat asukkaat palkkaavat asiantuntijaryhmän,
jonka avulla hanke toteutetaan. Talon rakentajat ovat sen tulevia asukkaita, asukkaat hankkeen
aloitteentekijöitä. Asukkaat saavat yksilölliset, toiveidensa mukaiset asunnot, usein säästävät
rakennuskustannuksissa ja parhaassa tapauksessa projektiin osallistumisen kautta asukkaille
syntyy pysyvä ja omakohtainen suhde asuinpaikkaan.19
Omatoimisessa rakentamissessa asukkaan valta muuttuu tutkimusten ja raporttien sanahelinästä
todellisuudeksi. Sen soisi olevan samoin myös asuntotuotannon valtavirrassa. Entä jos ei ole
valmis perustamaan yhdistystä tai uhraamaan viittä vuotta elämästään kerrostalon rakentamiselle?
Joutuuko tyytymään siihen mitä tarjotaan? Nykyisen tilanteen ja itsenäisen rakentamisen ei tarvitse
olla toisilleen täysin vastakkaisia vaihtoehtoja. Omatoimisuus voi toteutua monella tasolla. Tällä
hetkellä täysin omatoiminen rakentaminen muodostaa marginaalisen osan kerrostaloasuntojen
kokonaistuotannosta ja vuokra-asunnon etsiminen tai rakennusyhtiöiden markkinoimien asuntojen
ostaminen on helpompaa kuin sopivan omatoimiseen ryhmään liittyminen.20 Asuntotuotannon
tulisi yhä enenevässä määrin olla omatoimisen rakentamisen kaltaista, jokaisella pitäisi olla
mahdollisuus olla oman asumisena asiantuntija, ei pelkkä pintamateriaalien valitsija, riippumatta
aattellisesta taustoista tai yhdistysten rekisterikirjoista. Toiset ovat valmiita rakentamaan
Kyseessä on vuonna 2009 valmistunut, arkkitehti Pia Ilosen suunnittelema kerrostalo, joka koostuu raakatilasta. Asunnon
käyttöönottovaiheessa valmiina olivat vain kylpyhuoneet, vesi-ja viemäriputket sekä ilmastointi. Muilta osin asukas rakensi ja
suunnitteli tilan loppuun itse.
18
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kokonaisen kerrostalon, toisilta onnistuu maalaaminen, suurin osa ihmisistä luultavasti asettuu
jonnekin tältä väliltä. Yhteistyömalleja asukkaiden, rakennuttajien, viranomaisten, kaupungin ja
arkkitehtien välillä tulisikin kehittää niin, että tulevan asukkaan monentasoinen omatoimisuus
ja osallistuminen rakennusprosessiin olisi mahdollista. Yksittäisten puurtajien omatoimisuudesta
pitäisikin siirtyä rakennushankkeiden yhteiseen kehittelyyn. Asukkaille tulisi tarjota niin vapaita
tontteja ja kiinteistöjä kuin puolivalmiiksi rakennettua raakatilaa. Liiketaloudellista rakentamista
ja asukkaiden oraganisoimaa ryhmärakentamista ei tulisi nähdä toistensa vastakohtina vaan
toisiaan täydentävinä strategioina. Ne palvelevat vaihtelevia tarpeita ja erilaisia asiakaskuntia.
Omatoimista tai puolivalmista rakentamista voi yhdistellä julkisen- tai sosiaalisen rakentamisen
kanssa. Näin saadaan aikaan sosiaalisesti monipuolista ja kestävää kaupunkiympäristöä.
Omatoiminen kaupunkirakentaminen kielii myös toisesta iloittavasta ilmiöstä, yksilöiden uskosta
yhteisön voimaan sekä halusta jakaa arkea yhteisön kesken. Rakennusprojekteissa syntyy
unelmien asuntojen lisäksi usein uusia asuinyhteisöjä. Yhteisöllisyys voi olla suunnittelun
lähtökohtana, kuten Hem i Stan- yhdistyksessä, jossa hankeen tavoitteena on nimenomaan
kaupunkialueelle sijoittuvan, yhteisöllisen kerrostalon rakentaminen. Taloon voi myös syntyä
omatoimisen rakentamisen, pelkän yhteisen tekemisen myötä identiteetti, joka vahvistaa
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta kuin luonnostaan. Talojen yhteisöllisyyttä tukevat ideat eivät
ole myöskään kuuluneet asuntorakentamisen valtavirran peruslähtökohtiin, vaikka juuri
yhteisöllisissä asuinyhteisöissä kaupungin tiiviys voidaan kääntää voimavaraksi.21 Yhteisöllisyys
elintapana on mahdollisuus, jonka avulla voidaan saavuttaa säästöjä niin energian kuin
materiaalinkin kulutuksessa. Säästöjä saadaan sekä rakentamisen että itse asumisen aikana.
Yhteiskäyttöiset harrastus- ja oleskelutilat voivat korvata yksityisasuntojen tilantarvetta.
Asuntokokojen pienentäminen ei tarkoita asumismukavuudesta tinkimistä, päinvastoin.
Yksityisen asunnon lisäksi jokaisella asukkaalla on käytettävissä myös avarat yhteistilat, jotka
monipuolisuudellaan kasvattavat kodin käyttömahdollisuuksia. Yhteistiloja voidaan ajoittain myös
vuokrata ulkopuolisille, jolloin tilojen käyttö saadaan ympärivuorokautiseksi.22
Yhteisöllisyys on fyysisten tilojen jakamisen lisäksi arjen jakamista muiden ihmisten kanssa.
Nopealiikkeinen ja monimutkaistuva yhteiskunta on synnyttänyt vastareaktiona kaipuun
tradiotionaaliseen yhteisöllisyyteen, todellisiin kontakteihin ihmisten kanssa fyysisissä tiloissa,
vastuunkantoon kanssaihmisistä, sosiaalisten verkostojen pysyvyyteen ja vahvuuteen.23
Kaupungistumisen myötä kadotettu kollektiivisuus nostaa jälleen päätään ja Suomessa ollaan
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vähitellen heräämässä uudenlaiseen yhteisöllisyyteen. Monet kaupunkilaiset etsivät nyt uusia
tapoja jakaa arkeaan. Perhekokojen pienentyminen, yksinhuoltajien ja yksinasujien määrän
kasvu, väestön ikääntyminen, yksinäisyys ja asumisen kalleus ovat synnyttäneet tarpeen luoda
uudenlaisia tukiverkostoja.24 Parhaimmillaan yhteisöllinen asuminen voi yhdistää eri sukupolvia
ja monitaustaisia ihmisiä, rikastuttaa elämää ja jokapäiväistä arkea.
Kaupunkitila- ja ympäristö ovat myös merkittävä osa kaupunkimaista asumista. Kun koti on
laajentunut jaettuihin yhteistiloihin, on seuraava askel tilan jakaminen muiden kaupunkilaisten
kanssa. Asumisen yhdistäminen palvelu- ja toimitiloihin moninkertaistaa kodin ja asumisen
hajauttamisen mahdollisuudet eri paikoissa sijaitseviin toimintapisteisiin ja joustaa erilaisten
elämäntyylien sekä yksilöiden muuntuvien elämäntilanteiden mukaan. Yksityisen ja kaupungin
julkisen tilan yhdistäminen sekoittuneeksi miljööksi korostaa kaupunkiasumisen luonnetta
osana aktiivista kaupunkitilaa, rohkaisee ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja luo uudenlaista
kaupunkitilaa. Tällainen sekoittunut miljöö voi tiivistyä jopa yhteen rakennukseen. Hybridirakennus
on ylistys kaupungin monimuotoisuudelle, se yhdistää monenlaisia ihmisiä, monenlaisia
toimintoja, monina eri aikoina. Parhaimmillaan tällaisista rakennuksista voi muotoutua koko
yhteisöä ja asuinaluetta voimauttavia toimintakeskuksia ja kohtaamisen tiloja.

Vaihtuvista ja yksillöllisistä lähtökohdista huolimatta tulevaisuuden kaupunkiasumiselle yhteistä
on sen mielekkyys ja ekologinen kestävyys. Ekologisesti kestävä kaupunki on sellainen, jossa
kaupunkilainen viihtyy ja jonka se tuntee omakseen ja jossa kaupungin tiiviys ja monipuolisuus
nähdään uhan sijasta mahdollisuutena. Kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
oman asuinympäristönsä muokkaajina saa kaupunkin tuntumaan omalta, siitä pidetään
parempaa huolta, siellä viihdytään ja sinne halutaan jäädä. Tiivissä kaupunkirakenteessa
asioiden jakaminen, yhteisesti tuotetu palvelut ja resurssit rikastuttavat elämää ja säästävät
energiaa. Kaupunkiasuminen on parhaimmillaan kuin ryhmäalennus luokkaretkellä: enemmän
ja edullisemmin, kivojen kavereiden kanssa. Kaupungissa koti ei ole neljän seinän sisällä, se on
yhteistiloissa, kaduilla, pihoilla, kahviloissa, puistoissa ja laitureilla.

ENTÄS SITTEN?
Kuinka juuri Merihaan sitten pitäisi täydentyä ja tiivistyä? Jokainen täydennysrakentamiskohde
on ainutlaatuinen ja edellyttää perusteellista lähtökohtien analyysia. Tärkeää on, että sekä vanhat
että uudet asukkaat voivat kokea uudisrakennetun ympäristön nousevan vanhan maaperästä ja
tuovan alueelle lisäarvoa asuntotarjonnan, julkisen tilan ja palvelujen suhteen. Uudisrakennus
voi tuoda piristävän uuden kerroksen vanhaan kaupunkirakenteeseen ja nostaa koko alueen
proﬁilin uudelle tasolle ja luoda sen identiteetin uudestaan. Täydennysrakentamisessa ei siis ole
kyse vain asuntoneliömetrien tuottamisesta, vaan kokonaisvaltaisesta, eheän ja kiinnostavan
kaupungin rakentamisesta. Onnistuessaan täydennysrakentaminen selkeyttää, tiivistää ja
kiinteyttää rakennettua ympäristöä. Se synnyttää kerroksista, omaleimaista ja energiataloudellista
kaupunkirakennetta, monipuolista asuntokantaa ja rikastaa kaupunkitilaa, jossa ihmisten on
hyvä elää.
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SIJAINTI JA YHTEYDET
Merihaka on 2 300 asukkaan kaupunginosa Helsingin Kallion ja Hakaniemen vieressä. Alue
sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä Hakaniemestä itään ja noin 1,5 kilometrin etäisyydellä
Helsingin keskustasta. Kolmioimainen alue muodostaa Hakaniemen kaupunkirakenteesta
irrallisen saarekkeen, joka rajoittuu etelässä ja idässä mereen sekä muilta suunnilta vilkkaasti
liikennöityihin Sörnäisten rantatiehen ja Hakaniemen siltaan. Alueen halkaisee pohjois-eteläsuuntainen Haapaniemenkatu. Merihaka käsittää 6,3 hehtaarin suuruisen alueen ja on suurilta
osin täyttömaata.
Merihaasta koilliseen rakentuu Kalasatama, yksi Helsingin suurimmista uusista asuinalueista.
Sörnäisten satama siirtyy Vuosaareen ja vapautuvat satama-alueet muuntuvat moderniksi ja
merelliseksi asuin- ja toimitilakaupungiosaksi. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto suunnittelee
myös Hakaniemen sillan kaventamista Sörnäisten rantatien alkupäässä ja kaupunkirakenteen
tiivistämistä tältäkin osin uudella asuin- ja toimistorakentamisella. Reitti pitkin Hakaniemenrantaa
kohti Merihakaa tulee siis muuttumaan myös Hakaniemen sillan alueen uudistuksen myötä. Uudet
rakentuvat alueet siirtävät keskustan painopistettä yhä idemmäs ja sitovat nyt eristäytynyttä ja
irrallista Merihakaa kiinteämmäksi osaksi kaupunkirakennetta. Merihaka on yhä enemmän
”keskellä” kuin ”syrjässä”.
Merihaka on jo nyt hyvien liikenneyhteyksien varrella, Hakaniemessä on metroasema
sekä kattavat linja-auto- ja raitiovaunuyhteydet muualle kaupunkiin. Alueen läpi kulkee viisi
bussilinjaa. Kalasataman tulevissa suunnitelmissa alueelle johtava raitiolinja on linjattu
kulkemaan Merihaan läpi pitkin Haapaniemenkatua.

20

100

200

KALASATAMA

HAKANIEMEN SILTA

HAKANIEMI

HAAPANIEMENKATU

SÖ

RN

ÄI

ST

EN

RA

NT
AT
IE

KALLIO

HAKANIEMENRANTA

KRUUNUNHAKA

Kuva 4

KESKUSTA

100

200

21

KANSI: REITIT JA KATUTILA
Merihaan erityispiirre on lähes koko alueen kattava talojen väliin rakennettu kansirakenne,
joka erottaa ajoneuvoliikenteen maanpinnan tasolle ja rauhoittaa jalankulkuliikenteen kannen
päälle. Suunnitteluvaiheessa ratkaisua perusteltiin liikenneturvallisuudella ja toisaalta kansi
toimii myös ääntä eristävänä rakenteena. Kansirakenne nostaa taloja 1–2 kerroksen verran,
jolloin ensimmäinen kerros ei jää meluisan liikenneväylän tasalle. Nosto takaa myös paremmat
näköalat. Kannenalaiset tilat toimivat myös kätevästi pysäköinti -ja varastotiloina.
Ajoneuvoliikenne rajaa Merihakaa Sörnäisten rantatiellä ja alittaa alueen pitkin Haapaniemenkatua.
Kaksi kävelysiltaa Sörnäisten rantatien yli yhdistävät Merihakaa muuhun kaupunkirakenteeseen,
muualla kansi yhdistyy maantasoon ramppien ja portaiden avulla. Alueen ja meren välissä,
Hakaniemen rannassa kulkee julkinen rantabulevardi, joka osaltaan sitoo Merihakaa muuhun
kaupunkirakenteeseen. Massiivinen Sörnäisten rantatie ja nostettu kansirakenne kuitenkin
erottavat Merihaan muusta kaupungista ja nykyiset kevyen liikenteen reitit jäävät tehottomiksi
eleiksi.
Tulevaisuudessa Kalasatamasta tuleva uusi kevyen liikenteen silta yhdistyy rantabulevardiin
ja nivoo näin alueita ja kevyen liikenteen reittejä yhteen. Hakaniemen sillan ja sen edustan
uudistukset sitovat Merihakaa kiinni sen länsipuoliseen kaupunkirakenteeseen ja mahdollistavat
tältäkin osin uusien, toimivien kevyen liikenteen reittien muodostumista alueen ja ympäröivän
kaupungin välille.
Kansirakenteen takia Merihaasta puuttuu myös perinteinen katutila. Katutila on korvautunut
vapaasti talojen väliin levittyneellä, jatkuvalla aukiolla. Niin sanottua perinteistä katutilaa on
vain Hakaniemenrannan varressa, missä lamellitaloja ei ole nostettu kannen päälle. Julkisen ja
yksityisen tilan ero on epäselvä, kansitila onkin jatkuvaa puolijulkista kaikkien ja ei kenenkään
maata.
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Merihaka on jaettu vain kahteen kortteliin ja käsittää yhteensä kuusitoista tonttia. Rakennukset
ovat mittakaavaltaan suuria, 6- ja 8-kerroksisista lamellitaloista aina 14–18-kerroksisiin
tornitaloihin. Ne on sijoiteltu vapaasti eikä umpikortteleihin. Näin mahdollimman monelle aukeaa
näköala merelle. Jo suunnitteluvaiheessa kannettiin huolta alueen sopeutumisesta ympäröivään
kaupunkirakenteeseen, Merihaasta ei saanut tulla liian korkeaa. Aluetta ympäröi kaksi eri
mittakaavaa, toisaalta vanha kantakaupunki, toisaalta moottoritie, teollisuusalue ja satama-alue
sekä Kruunuvuorenselkä. Julkisivumateriaaliksi valittiin betoni. Tähän vaikutti ajan tyyli ja betonin
ihannointi kestävänä rakennusmateriaalina. Valinnalla oli myös käytännöllisiä syitä. Merihaan
sijainti meren lähellä asettaa sen julkisivut alttiiksi ankarille sääolosuhteille. Myös asemakaavan
äänitekniset vaatimukset olivat tiukat. Betoni oli vastaus kaikkiin ongelmiin. Asuinrakennusten
julkisivumateriaaleina on käytetty diagonaalisti tai pystysuorasti proﬁloitua betonia, jonka raskautta
keventämään valittiin parvekkeisiin ja ikkunanpuitteisiin värillistä alumiinia. Toimistotalojen
julkisivut ovat kokonaan alumiinisia.25
Merihaka on pääosin asuinaluetta, mutta alueelta löytyy myös toimisto ja -liikerakennuksia.
Asuminen ja toimisto- ja liiketoiminnot ovat tiukasti eroteltu; ne sijaitsevat kokonaisuudessaan
eri rakennuksissa. Sörnäisten rantatien varteen sijoitetut toimisto ja -liikerakennukset sekä
pysäköntirakennukset suojaavat asuinrakennuksia liikennemelulta. Hakaniemestä tuleva kevyen
liikenteen silta jatkuu julkisten rakennusten vyöhykkeenä alueen keskiosaa kohden aina rantaan
saakka. Vyöhykkelle sijoittuvat alueen lähipalvelut; palloiluhalli ja ostoskeskus, jossa toimii pieni
lähikauppa, apteekki, kaksi baaria ja ravintola. Alueella on kohtuullisesti palveluita, mutta tiloja
asukkaiden kohtaamisille ei tahdo löytyä. Alueella ei ole selkeää, kokoavaa julkista tilaa.
Viisi Merihaan asuintaloista on 18-kerroksisia tornitaloja, joista asuintarkoituksiin on varattu
14 kerrosta, huoneistoja on yksiöistä viiden huoneen asuntoihin. Lamellitaloja Merihaassa on
kahta eri tyyppiä, joissa kummassakin on 8 asuinkerrosta. Näissä rakennuksissa pienimmät
huoneistot ovat kaksioita ja suurimmat viiden huoneen ja keittiön huoneistoja. Valtaosa Merihaan
asuinhuoneistoista on yksiöistä tai kaksioita, suuria perheasuntoja löytyy vain vähän. Alueella on
myös Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön, HOAS:in opiskelija-asuntola.26
Toimistorakennusten käyttötarkoituksiin ollaan mietitty muutoksia. Tällä hetkellä tyhjillään olevasta
Liittojen talosta kaavaillaan hotellia ja sen viereisestä matalemmasta toimistorakennuksesta
opiskelija-asuntoja. Toisen pysäköintirakennuksen (Paikoitustalo 2) korottamista toimisto- ja
liikennerakentamisella ollaan myös pohdittu. Suunnitelmat ovat luonnoksia ja ideoita, niiden
toteutumisesta ei ole tietoa.
25
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Julkunen Jutta 1996. s. 13.
Helin, Merja & al. 1981. s. 23.
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Kuva 5. Merihaka etelästä kuvattuna
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LUONTO: MERI JA VIHERALUEET
Merihaka sijoittuu kaupunkirakenteeseen kadehdittavasti, sitä ympäröi meri kahdesta suunnasta.
Yksi Merihaan suunnittelun lähtökohdista oli meren läheisyys ja asunnoista merelle aukevat
huikeat näkymät. Rakennukset nostettiin kannen päälle ja sijoiteltiin niin, että mahdollisimman
monella on mahdollisuus nauttia merimaisemasta. Nostettu kansirakenne parantaa asuntojen
näkymiä merelle, mutta samalla heikentää ja etäännyttää kannella liikkuvan jalankulkijan suhdetta
mereen. Harmillisen usein meri jää pelkäksi maisemaksi ja viileänä puhaltavaksi tuuleksi.
Niin sanottua luonnonkasvillisuutta Merihaasta löytyy niukasti. Betoniselle kannelle on istutettu
betonilaareihin kasvillisuutta, joka järjestelmällisyydessään on suora jatke muulle arkkitehtuurille.
Merihaalla on oma alueen sisäinen ”taskupuistonsa”, joka sijoittuu maantasoon ja yhdistyy
meren rantaa kiertävään rantabulevardiin. Rantabulevardi laajenee etelässä nurmialueeksi
ja pohjoisessa Pannunkakun puistikoksi. Alueen sisäinen puisto on alennustilassa ja tyhjät
hiekkakentät vailla käyttäjiä. Kuoppaan asetettu puisto ei tällä hetkellä palvele tarkoitustaan
merihakalaisten yhteisenä virkistysalueena. Rantabulevardikin on kuihtunut ja autio kaistale
meren ja betonisen Merihaan välissä.
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Alueen sisäinen puisto

VÄESTÖ
Merihaka on vanhusten, keski-ikäisten ja nuorten aikuisten asuinalue. Alueelta puuttuvat selkeästi
perheelliset. Merihaassa onkin nähtävissä tavanomainen lähiön elinkaari: alkuperäiset asukkaat
ovat jääneet asuntoihinsa, lapset muuttaneet pois ja nyt vanhukset ja keski-ikäiset asuvat yksin
tai kaksin asunnoissaan. Suurin osan Merihaan asunnoista on myös kooltaan pieniä, yksiöitä,
kaksioita tai kolmioita. 1970-luvulla asuntojen keskikoko oli nykyistä pienempi ja niin sanotut
perheasunnotkin pienempiä. Nykyperheiden vaatimustaso on noussut ja Merihaan entiset
perheasunnot voidaan kokea liian ahtaiksi. Asuinneliöiden kallis hinta, asuinalueen epäinhimilliseksi
koettu mittakaava ja luonnon puute eivät myöskään houkuta perinteistä perheellistä muuttamaan
Merihakaan. Asuinalueena Merihaka on kuitenkin pidettyä. Alueelta muutetaan vähän pois ja
alueen sisäiset muutot ovat yleisiä. Suurin osa alueen asunnoista on omistusasuntoja ja kysyntä
asunnoista on suurempaa kuin tarjonta.27
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MERIHAKA-KOKEMUS
Merihaka on tunteita herättävä kaupunginosa, sitä vihataan ja rakastetaan. Kritiikki alkoi jo
suunnitteluvaiheessa, jolloin koko asuinalueen rakentaminen entiselle teollisuusalueelle,
kahden saaste- ja melulähteen väliin kyseenalaistettiin. Hanasaaren sähkövoimalan hiilikasaa
pidettiin likaavana ja rumana, karu teräsbetonirakenne ei miellyttänyt monia. Myös tornitalojen
sopimattomuutta ympäröivään kaupunkikuvaan kauhisteltiin. Suurimpina epäkohtina on pidetty
luonnonympäristön puuttumista sekä mittakaavattomiksi ja tylyiksi koettuja rakennuksia. Myös
avointa eritasojärjestelmää on moitittu ilkivaltaan houkuttelevaksi. Merihaka on muun muassa
äänestetty Helsingin rumimmaksi paikaksi ja aluetta on käsitelty medioissa muutenkin lähinnä
lopullisena osoituksena tai todistuksena modernin arkkitehtuurin kykenemättömyydestä toteuttaa
modernismin yhtä lähtökohtaista perusajatusta: ihmisille suunniteltua kaupunkia.28
Merihaalla on ollu myös puolustajansa alusta alkaen. Alueen kehuttiin edustavan uuden ajan
arkkitehtuuria ja täyttävän asuntotarvetta. Alueen asukkaat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä
asuinpaikkaansa ja ylistävät kaupunginosaansa rauhallisena, rakennusten ääneneristävyyttä
liikennettä vastaan hyvänä, eritasoratkaisua turvallisena ja keskustan läheisyyttä myönteisenä.
Voimalaa ja satamaa ei koeta haittoina, vaan laivoja ja hiilikasaa on mukavan virkistävä katsella.
Meri on lähellä ja joskus kovasti puhaltava merituuli pitää ainakin ilman raikkaana.29
Merihaasta pidetään sen rajojen sisällä, mutta sinne ei haluta tulla. Se ei houkuttele tai rohkaise
ulkopuolista astumaan sisään, vaan ennemminkin eristäytyy omaksi, kohotetuksi saarekkeekseen.
Ristiriita ulkopuolisen ja merihakalaisen kokemusmaailman välillä on ilmeinen.

28
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Kämäräinen, Aune & al. 1988. s. 14.
Kämäräinen, Aune & al. 1988. s. 14, Helin, Merja & al. 1981. s. 71-72.
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TONTTI JA RAJAUS
Rakentamaton tontti sijaitsee Merihaan sisäisen puiston luoteiskulmassa. Se asettuu
maanpinnan tasoon ja rajoittuu näin ollen pohjois- ja länsireunoiltaan kansirakenteeseen, itä- ja
länsireunoiltaan puistoon. Tontin sijainti alueella on keskeinen ja viheralueen välitön läheisyys
tarjoaa mielenkiintoisen lisän suunnittelulle.
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Työssäni olen laajentanut tutkimusalueen koskemaan koko Merihakaa. Rakentamaton tontti
toki säilyy keskeisenä lähtökohtana täydennysrakentamiselle, mutta mielestäni Merihakaa tulee
tutkia kokonaisuutena, sellaiseksihan se on alunperin suunniteltukin.
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Tyhjä tontti

LÄHTÖKOHTIA SUUNNITTELULLE 1:
RISTIRIITAINEN MERIHAKA JA KONTAKTIKAUPUNGIN PALUU
Merihaka on ristiriitaisuudessaan mielenkiintoinen kaupunginosa. Samat asiat voidaan tulkita niin
ongelmiksi kuin vahvuuksiksi.
Kaupungiosan sijainti on keskeinen ja kaupunkikuvallisesti hieno, se on hyvien liikenneyhteyksien
läheisyydessä ja rajautuu suurelta osin mereen. Liikennemuodot erottava kansirakenne rauhoittaa
yläpuolisen osan täysin jalankulkijalle ja parantaa asuintorneista merelle avautuvia näkymiä.
Arkkitehtuuri on tunnistettavaa ja voimakasluonteista sekä asukkaat tyytyväisiä ja uskollisia
asuinalueelleen. Samalla Merihaka on eristäytynyt ja vailla läpikulkua. Usein ohitettu, kierretty
tai jopa unohdettu. Todellisuudessa kansi on eloton, tilahierarkialtaan epämääräinen eikä tarjoa
asukkaille selkeitä kohtaamisen paikkoja. Julkinen tila on jäsentymätöntä, eikä asukkaille tahdo
löytyä alueelta tarpeeksi palveluita ja kohtaamisen tiloja. Arkkitehtuuri koetaan mittakaavaltaan
epäinhimilliseksi, monotoniseksi ja jopa rumaksi. Asuntokanta on yksipuolista ja väestörakenne
on vinoutunut.
Merihaan aikakauden metsälähiöt ovat tällä hetkellä suurten kehitysprojektien kohteina.
Helsingin uudet rakentuvat asuinalueet houkuttelevat asukkaita, lähiöiden väki vähenee ja
vanhenee. Asuntokanta on yksipuolista, toiminnallista monipuolisuutta ei löydy ja alueiden imago
on kehno. Esikaupungit halutaan sitoa osaksi aktiivista kaupunkirakennetta ja niiden halutaan
tulevaisuudessa olevan toiminta- ja asumismahdollisuuksiltaan rikkaita ja monipuolisia.30
Esikaupunkien lähiöiden tavoin Merihaan tuskin tarvitsee pelätä asukkaiden siirtymistä
uusille houkuttelevimmille asuinalueille. Alue on kuitenkin kallista ja arvostettua keskustaasumista, alueelle riittää aina tulijoita. Tunnelma Merihaassa kuitenkin on kuin esikaupungissa.
Kompaktikaupunki ei todellisuudessa muodostunutkaan kontaktikaupungiksi, vaan alue on
keskellä kantakaupunkia uinuva saareke, joka tarjoaa asukkailleen rauhallisen yösijan, mutta
ei kohtaamisen ja sosiaalisen kontaktin paikkoja. Merihaka ei myöskään toimi yhdessä muun
kaupunkirakenteen kanssa. Ulkopuoliselle se hahmottuu liian usein suurena tuntemattomuutena,
paikkana jonne ei haluaisi eksyä, tylsänä tai jopa pelottavana.
Mikä on siis Merihaan tulevaisuus? Alue tulee selviämään sellaisenaankin ilman suuria
muutoksia, todellisia uhkia Merihaan tulevaisuudella ei ole. Merihaka voisi kuitenkin olla paljon
enemmän, aktiivinen osa kaupunkirakennetta, aktiivinen osa asukkaidensa jokapäiväistä
elämää. Täydennysrakentamisella on mahdollista monipuolistaa alueen asuntotarjontaa ja
30
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Esikaupunkien renessanssi, Täydennysrakentamisen yleissuunnitelman lähtökohtia 2006. Johdanto.

julkisia palveluja sekä kohentaa alueen julkista tilaa. Sillä on mahdollista lisätä uusi piristävä
kerros kaupunkirakenteeseen ja jopa mahdollista luoda koko Merihaalle uusi luonne.
Täydennysrakentamisen laajuudesta riippuu, kuinka suuntaa muuttavia uudistuksia ja
parannuksia Merihaalle voidaan luvata. Yksi rakennus on voimattomampi kuin koko alueelle
levittyvä rakenne. Merihaan tapauksessa rakennusten rinnalla tärkeässä roolissa on kannen,
kaikille yhteisen julkisen tilan, luonne.
Kaupunki rakentuu ja muuttuu ympärillä. Mitä tämä tarkoittaa Merihaalle? Pitäisikö sen käperyä
yhä enemmän itseensä, rauhalliseksi keitaaksi kiireisen kantakaupungin keskelle vai pitäisikö
sitä pyrkiä sitomaan ympäröivään kaupunkiin voimakkaammin? Helsinki haluaa asuntoja,
mutta tarvitseeko Merihaka ennemminkin julkista tilaa ja palveluita? Merihakalaiset nukkuvat
asuinalueellaan, mutta eivät käytä sitä aktiivisesti asumisensa jatkeena. Vapaa-aikaa mennään
viettämään jonnekin muualle. Ihmisille suunniteltu kansitila, joka nyt kaikuu tyhjyyttään, on
valtava hyödyntämätön potentiaali. Ja jos Merihaka haluaa asuntoja, niin millaisia niiden tulisi
olla? Suuret perheasunnot olisivat selkeä vastaus alueen yksipuoliseen asuntojakaumaan ja
sosiaaliseen epätasapainoon, mutta ehkä Merihaan tulevaisuus onkin kiihkeänä city-sinkkujen
kaupunginosana tai leppoisana vanhusparatiisina.
Olipa Merihaan tulevaisuus mikä tahansa näistä, asumisen ja elämisen Merihaassa soisi ulottuvan
asunnoista ympäröivään kaupunkitilaan. Merihaan tulisi tarjota asukkailleen mahdollisuuksia
ja tiloja tavata toisiaan sekä viettää vapaa-aikaansa alueella. Tavoitteeksi asetettakoon siis
vihdoinkin toimiva kontaktikaupunki. Tavoitteiden kohtaktikaupunki voi olla merihakalaisten
keskinäisiä kontakteja vahvistava, alueen sisäiseen yhteisöllisyyteen tähtäävä. Se voi olla
myös Merihakaa ympäröivään kaupunkiin avaava, merihakalaisten ja muiden kaupunkilaisten
yhteiseloa tukeva. Tulevaisuuden Merihaka kannustaa ihmisten väliseen kanssakäymiseen, se
on rikkaampi ja värikkäämpi Merihaka.
Viereisen sivun löyhä vastakohta-asettelu pohjaa analyysiini Merihaan alueesta. Vastakohtien
välille olen hahmotellut monenlaisia mahdollisia visioita alueen tulevaisuudelle. Kuvasta huomaa,
että Merihaassa on potentiaalia kehittyä moneen suuntaan. Ongelmien ja vahvuuksien sijasta
Merihaan kohdalla on parempi puhua ominaisuuksista, jotka voivat olla lähtökohtina hyvinkin
erilaisille kehityssuunnille.
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LÄHTÖKOHTIA MASSATUTKIELMIIN
Strukturalistisena mielletty ympäristö ei ollut periaatteellisesti koskaan valmis ja lopullinen
“muoto”, mutta- paradoksaalisesti- ei koskaan myöskään “keskeneräinen”.
Johanna Hankonen, Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta

Tutkielmani olen järjestänyt sarjoiksi, joista jokainen alkaa massan sijoittumisella rakentamattolle
tontille ja asteittain laajenee koko Merihaan alueelle. Sarjat ovat A Pientalot, B Rakennus
puistossa, C Rakennus puiston päällä, D Torni, E Torni+muotoilu, F Katoilla, G Puisto

Merihaan suunnittelua varten perustetun työryhmän tehtävänä oli useiden erilaisten, toisistaan
täysin poikkeavien kaupunkimallien kehittäminen. Kaupunkimalleissa vaihtelivat muun muassa
alueen rakennusoikeudet ja rakennusten korkeudet korkeimpien asuinrakennusten ollessa
28-kerroksisia. Kaupungin edustajat kantoivat huolta alueen sopeutumisesta ympäröivään
kaupunkiin, Merihaasta ei saanut tulla liian korkeaa. Rakennusyhtiö taas pyrki saamaan alueelle
mahdollisimman paljon rakennusoikeutta. Suunnitteluryhmän suunnitelmissa pitäydyttiin lähes
yksinomaan suurtalotyyppilinjalla, jokaisessa ehdotuksessa oli tornitaloja. Myös perinteistä
matalaa umpikortteliratkaisua testattiin, mutta sitä ei pidetty soveltavana alueelle. Valitussa
ehdotuksessa rakennusten korkeudet sovitettiin Kallion harjanteen räystäskorkeuksiin siten, että
ne eivät kohonneet niiden yläpuolelle.31
Liian suuri rakennusoikeus koituikin Merihaan kohtaloksi. Ristiriita rakennusyhtiön haluamien
tornitalojen ja kaupunkisuunnitteluviraston vaatiman matalamman kaupunkikuvan välillä oli
sovittamaton. Arkkitehtien ensimmäisissä suunnitelmissa tornitaloja oli vähemmän ja ne olivat
toteutuneita korkeampia, lamellitalot taas matalampia. Jos alue olisi toteutunut alkuperäisen
suunnitelman mukaisesti, se näyttäisi kenties vähemmän raskaalta ja massiiviselta.32
Alkuperäisessä kaavassa tarkastelemalleni tyhjälle tontille on kaavoitettu koulurakennus.
Asemakaavassa sen ylimmäksi mahdolliseksi korkeusasemaksi on määritetty 6,6 metriä
maanpinnasta (ks. viereinen kuva). Uudessa suunnittelutilanteessa ja tontin käyttötarkoituksen
muuttuessa tämä on tietenkin hyvin rajoittava ja sellaisenaan kyseenalaistettava säädös,
mutta ei tyhjänpäiväinen. Merihaassa korkeat ja matalat rakennusmassat muodostavat omat
vyöhykkeensä ja niiden väliset suhteet luovat alueelle ilmavuuttta. Rakentamaton tontti on
osa matalampien massojen vyöhykettä ja osa puistoa. Se ei nouse tukkimaan takana olevien
asuinrakennusten näkymiä ja antaa tilaa tornirakennusten massiivisuudelle.
Massatutkielmissani olen lähtenyt tutkimaan eri vaihtoehtoja ennakkoluulottomasti. Rakentamaton
tontti on säilynyt suunnittelun lähtökohtana, mutta olen laajentanut tutkimusalueeni koskemaan
koko Merihakaa. Massatutkielmissani olen tutkinut täydennysrakentamisen mittakaavaa,
sijoittumista alueella, suhdetta vanhoihin säilytettäviin näkymiin ja uusiin avautuviin näkymiin
sekä rakennuksen suhdetta puistoon. Olen myös tutkinut puiston luonnetta ilman rakentamista.

31
32

Julkunen, Jutta. 1996. s. 10.
Julkunen, Jutta. 1996. s. 11.
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LÄHTÖKOHTIA SUUNNITTELULLE 2: PIENTÄ, SUURTA VAI SUUREMPAA?
Täydennysrakentamiseen on monta lähestymistapaa. Eri mittakaavat ja intensiteetit tuottavat
erilaista ympäristöä ja soveltuvat ehkä toisia paremmin erilaisiin toimintoihin.
PIENTÄ
Merihakaa on moitittu massiiviseksi ja monotoniseksi, pientalojen mittakaava toisi vaihtelua
tähän (Ryhmä A). Typologia ei toimi rajoittuessaan pelkästään annetulle tontille, vaan sen
tulisi ulottua koko kannen laajuudelle. Parhaimillaan pienet massat voisivat luoda alueelle
kaivattua tilahierarkiaa ja rajata yksityisiä sisäpihoja julkisemmista katualueista. Pienet massat
eivät myöskän tuki vanhoja näkymiä, toisaalta niistä ei myöskään aukea suoria näkymiä
merelle. Ripoteltu massa pirstouttaa myös tilaohjelman, pienet massat soveltuvatkin parhaiten
pääasiallisesti asumiseen.
PUISTOSSA
Rakentamaton tontti sijaitsee alueen ainoassa puistossa, joten puistosta muodostuu oleellinen
osa suunnittelutehtävää. Keskeinen ongelma onkin, kuinka rakentaa tehokkaasti mutta säilyttää
alueelle harvinaista ja arvokasta luonnonympäristöä mahdollisimman paljon?
Sijoittuessaan puistoon rakennuksen tulisikin olla itse puisto (Ryhmä B). Kuopan täyttävä
horisontaalinen rakenne säilyttää Merihaan korkeiden ja matalien rakennusvyöhykkeiden
idean, eikä nouse massallaan tukkimaan vanhoja näkymiä tai pilaamaan alueen ilmavuutta.
Luonteeltaan typologia on julkinen, sillä se sijoittuu alueen kaikille asukkaille yhteiseen puistoon.
Typologia solvetuukin ehkä paremmin julkiseen tilaohjelmaan kuin pelkkään asumiseen. Toinen
tapa säilyttää luonnonympäristöä ja puistoa mahdollisimman paljon on nostaa rakennusmassa
puiston yläpuolle (Ryhmä C). Tällainen massoittelu toki säilyttää puiston vapaana, mutta samalla
varjostaa sitä.
Äärimmäinen
vaihtoehto on jättää puisto
kokonaan
rakentamatta ja sijoittaa
täydennysrakentaminen muualle tai olla rakentamatta mitään (Ryhmä G). Puisto voi osaltaan
säädellä Merihaan suhdetta ympäröivään kaupunkiin. Kannen tasolle nostettuna se korostaa
alueen eristäytyneisyyttä, luiskamaisena se taas yhdistää kannen maanpintaan ja avaa aluetta
ulospäin. Vehreyttä ei myöskään tarvitse kahlita alkuperäisen puiston raameihin, Merihaan
rauhoitettu kansi ja tasakatot olisivat täydellinen ympäristö asukkaiden kaupunkiviljelmille ja
kasvihuoneille.

38

VIELÄ YKSI TORNI?
Torni on Merihaalle ominanen rakennustyyppi, joka kunniottaa alkuperäistä arkkitehtuuria ja
mittakaava (Ryhmä D). Suuren mittakaavan rakentaminen on tehokasta, kokoaa tilaohjelman
yhteen massaan ja tornista avautuu hienot näkymät merelle. Ongelmana onkin, miten suhteuttaa
uusi massiivinen rakennus olemassa olevien korkeiden ja matalien massavyöhykkeiden
systeemiin. Sellaisenaan, täydellisesti kopioituna massana, torni ei toimi tontilla tai edes
Merihaan alueella, vaan se tulisi sijoittaa sen ulkopuolelle. Merestä nousevana paasina se olisi
hieno ja erottuva maamerkki.
Tontille sijoittuesaan uusi tornirakennus kaipaakin uudenlaista jäsentelyä, eikä voi tukeutua jo
olemassa olevaan systeemiin orjallisesti (Ryhmä E). Erilaisin massoitteluratkaisuin puistopintaalaa saadaan säilytettyä mahdollisimman paljon vapaana, vanhoja näkymiä säilytettyä ja
uusia avattua mahdollisimman hyvin. Muodonannoltaan uusi torni voi tukeutua vanhaan
suorakulmaiseen järjestelmään ja vain pienin elein ilmentää erilaista luonnettaan. Torni voi olla
myös ympäristöstään täysin erottuva maamerkki, joka loistaa yli vanhojen rakennusmassojen ja
houkuttelee ulkopuolisia erityisyydellään alueelle. Torni mahdollistaa sekä asumisen että julkisen
toiminnan.
VAI VIELÄ SUUREMPAA?
Merihaka on sommitelma korkeita 14–20-kerroksisia tornitaloja, 8-kerroksisia lamellitaloja ja
matalimmillaan 2-kerroksisia liikerakennuksia. Vanhojen rakennusten päälle rakentaminen on yksi
täydennysrakentamisen vaihtoehto (Ryhmä F). Mittakaava voi vaihdella yksittäisestä pienestä
katolle sijoitetusta tai ulokkeenomaisesta nappulasta kokonaisvaltaiseen, alueen mittasuhteet
uudelleen määrittävään rakenteeseen. Tornitalojen korottaminen voi ensiajattelemalla tuntua
irvokkaalta, mutta ehkä näin saavutettaisiin vihdoin arkkitehtien ensimmäisten suunnitelmien
luonne. Matalien lamelliosien ja korkeiden tornien korostetumpi suhde toisi alueelle kaivattua
ilmavuutta. Matalien osien massivinen korottaminen on taas liike toiseen suuntaan ja pahimmillaan
se lisää alueen mittakaavallista monotonisuutta ja epäinhimillisyyttä. Oikein muotoiltuna ja
mittakaavaltaan harkittuna se taas saattaisi rikastuttaa aluetta. Vanhojen rakennusten päälle
rakentamisen ehdoton etu on maisemaan avautuvat näkymät. Suora yhteys julkiseen ja kaikille
yhteiseen kansitilaan kuitenkin katkeaa ja typologia onkin optimaalisempi asumiseen.
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KONSEPTI 1: JÄRJESTELMÄN PÄIVITYS
Strukturalistinen järjestelmä päivitetään vastaamaan 2010-luvun yhteiskunnan ja asumisen
muuttuneita tarpeita. Merihakaa ei erityisesti pyritä avaamaan muuhun kaupunkiin, vaan sen
luonnetta rauhallisena, asumispainotteisena keitaana keskellä kaupunkia korostetaan ja sen
nykyistä asumista pyritään tukemaan ja monipuolistamaan. Merihaan asunto- ja asukasproﬁili
monipuolistuu, asumistaso nousee ja saa uusia ulottuvuuksia. Alueesta suunnitellaan viihtyisä
kaikille ikäryhmille ja kansitilasta aktiivinen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen houkutteleva.
Vanhat rakennukset saavat iholleen parasiittimaisia lisäosia, jotka voivat olla asuntojen
laajennuksia tai itsenäisiä uusia asuntoja. Uudisosat voivat olla myös yhteistilayksikköjä,
työtiloja, luksuskattohuoneistoja tai asuntoihin liitettäviä vihertiloja. Uudisosien arkkitehtuuri
perustuu Merihaan moduuliestetiikkaan, mutta se muodostaa selkeästi erottuvan uuden
kerroksen kaupunkirakenteeseen. Lisäosien noppamaisuus tuo vaihtelua alueen massiiviseen
mittakaavaan, mutta kunnioittaa alkuperäistä massoittelun suurrakennetta.
Puisto suunnitellaan alueen asukkaita kokoavaksi, selkeästi julkiseksi yhteistilaksi.
Asuinrakennusten omat pihat taas proﬁloidaan enemmän yksityisiksi. Alueelle ei tule uutta julkista
toimintaa ja palveluita, konseptissa keskitytään alueen sisäisen yhteisöllisyyden tukemiseen sekä
rohkaistaan asukkaita ottamaan kansimaailmaa rohkeasti haltuun, osaksi asumista ja elämistä
Merihaassa.
Uusi rakenne leviää tasa-arvoisesti koko Merihaan alueelle, eikä keskity tai ota haltuunsa
jotain tiettyä osaa. Merihakalaiset otetaan mukaan suunnitteluun ja lisäosien luonne ja toiminta
määräytyy asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kansimaailman elävöittäminen ja
virikkeellisempi uusi puisto yhdistävät niin vanhoja kuin uusiakin merihakalaisia.
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KONSEPTI 2: KAUPUNKIKYLÄ
Merihaan tornitalojen suojiin, betonikannen ja tasakattojen päälle rakentuu yhteisöllinen
kaupunkikylä. Lähtökohtana on alueen rauhallisuus ja sulkeutuneisuus, keidas keskellä vilkasta
kaupunkia. Konseptissa monipuolistetaan Merihaan asuntotarjontaa, ja uudistetaan kansimaailma
niin tilallisesti kuin toiminnallisestikin. Merihaasta tulee sosiaalisesti ja tilallisesti rikas alue, niin
lapsille, aikuisille, nuorille kuin vanhoillekin virikkeellinen ja sopiva ympäristö.
Täydennysrakentaminen tuo alueelle uuden mittakaavan ja rakennustyypin ja se ulottuu koko
Merihaan alueelle eikä rajoitu pelkästään annetulle tontille. Rakentaminen voi jopa laajentua
mereen: kelluviksi kyliksi. Kannelle ja matalimpien rakennusten päälle rakennetaan 1–3kerroksisia kaupunkipientaloja, jotka sisältävät pääasiassa suurempia perheasuntoja, mutta ovat
myös lohkottavissa pienemmiksi sivuasunnoiksi tai voivat tarvittaessa muuntua yhteisölliseen
kommuuniasumiseen. Rakennukset eivät ole yhden asuinkunnan omakotitaloja, vaan niissä on
aina useampi asunto. Uusia julkisia palveluita alueelle ei tule.
Suorakulmaisesta ruudukkojärjestelmästä irtautunut uusi talomatto muuntaa kansimaailman
pienimittakaavaiseksi ja vaihtelevaksi. Uudet rakennusmassat rajaavat monotonisesta kansitilasta
sisäänsä yksityisempiä sisäpihoja. Talomassojen väliköissä ja sisäpihoilla viheriöivät asukkaiden
omat viljelmät muuttavat betonisen Merihaan vehreäksi keitaaksi. Puistosta tulee alueen
asukkaita kokoava, selkeästi julkinen yhteistila. Sinne sijoittuu niin alkuperäisille kuin uusillekin
merihakalaisille yhteinen “kylätalo”, joka toimii asukkaiden tapaamispaikkana ja jossa sijaitsee
myös kyläläisten yhteistilat, pesutuvat, saunat, pelihuoneet ja suurkeittiö.
Konseptissa moipuolistetaan Merihaan asuntotarjontaa, mutta merkittävämpi kohennus on
kuitenkin kansitilan muuttuminen osaksi ihmisten asumista ja elämistä. Intiimimmät sisäpihat
tarjoavat kohtaamisen paikkoja niin vanhoille kuin uusillekin asukkaille. Lapset leikkivät pihoilla
ja juoksentelevat ympäriinsä. Joku kastelee istutuksiaan ja toisaalla on meneillään krikettipeli.
Puisto ja kylätalo kokoavat kaikki merihakalaiset yhteen.
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KONSEPTI 3: KONTAKTIRAKENNUS
Merihaka saa uuden maamerkin, joka vetää puoleensa niin merihakalaisia kuin Merihaan
ulkopuolisiakin. Konseptissa aluetta pyritään avaamaan ympäröivän kaupunkiin, uudistamaan
Merihaan harmaa ja etäinen imago sekä korostamaan sen luonnetta kokonaistaideteoksena.
Rakennus on yhdistelmä asumista ja julkista tilaa, se on mahdollimman avoin ympäristölleen
mahdollistaen erilaisten ihmisten ja toimintojen kohtaamisen.
Uusi rakennus kunnioittaa Merihaan alkuperäistä mittakaavaa ja muotokieltä. Se on iso ja
pysyttäytyy annetussa suorakulmaisessa ruudukkojärjestelmässä. Julkisivumaailma kuitenkin
eroaa alkuperäisestä ja erottaa uudirakennuksen ympäristöstään. Asuntoja on miniyksiöistä
perheasuntoihin, yhteistiloja on paljon ja rakennus rohkaisee niin omien asukkaidensa,
merihakalaisten kuin muidenkin kaupunkilaisten väliseen kanssakäymiseen ja yhteisöllisyyteen.
Rakennuksen julkinen tila ja palvelut tarjoavat alueen asukkaille kohtaamisen tiloja sekä
mahdollisuuksia viettää vapaa-aikaansa alueella.
Uusi rakennus ja puisto sekä vanha julkisten toimintojen vyöhyke rajataan yhtenäiseksi selkeäksi
julkiseksi vyöhykkeeksi. Puiston roolia kokoavana, julkisena tilana korostetaan ja puisto on
selkeästi julkinen ja avoin myös muille kaupunkilaisille, ei pelkästään merihakalaisille. Puiston
aktiivivyöhyke jatkuu mereen tuoden näin meren kiinteämmäksi osaksi Merihaan asumista.
Asuntojen pihat ovat luonteiltaan yksityisemmät, erilaiset viherrakenteet rajaavat sisäänsä
suojaisia kohtaamispaikkoja.
Uusi Merihaka on asukkailleen viihtyisämpi ja tarjoaa monenlaisia kohtaamisen tiloja. Asuminen
Merihaassa ei rajoitu enää asunnon sisälle, vaan sen voi laajentaa omalle pihalle, puistoon ja
uuteen rakennukseen. Merihaka on myös viihtyisämpi koko Helsingille. Uuden rakennuksen
julkinen luonne ja uusi arkkitehtuuri houkuttelevat alueelle muita kaupunkilaisia ja parhaimmillaan
avaavat heidänkin silmänsä Merihaan kauneudelle ja kokonaisvaltaisuudelle.
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KONSEPTI 4: HAKA AUKI!
Merihaka avautuu täysin ympäröivään kaupunkiin ja muuttuu vilkkaaksi cityksi. Lisää rakentamista,
lisää ihmisiä, lisää toimintaa, lisää kontakteja! Merihaka on kaupunkielämää rakastavan, aktiivisen
ihmisen asuinpaikka ja aktiivinen osa ympäröivää kaupunkia.
Täydennysrakentaminen ulottuu koko alueelle ja on massiivista. Tornitalot korotetaan vastaamaan
alkuperäisten suunnitelmien mittasuhteita ja taskupuisto täytetään rakentamisella. Asuminen
sijoittuu tornitalojen jatkeisiin, se on monipuolista yksiöistä perheasuntoihin ja kattohuoneistoihin,
opiskelija-asunnoista tilapäiseen asumiseen tai hotelliin.
Kansitila muuttu vilkkaaksi ja kuhisevaksi julkiseksi tilaksi, joka soljuu rakennusmassojen väleissä.
Tornitalojen alimmat kerrokset muuttuvat liike- ja toimistotiloiksi, jotka täyttyvät pikkukaupoista,
baareista ja ruokapaikoista. Puistoon tulee täysin julkinen rakennus, pieni kulttuurikeskus, joka
vetää alueelle väkeä. Rakennuksen katto toimii puistona ja edelleen alueen ihmisiä kokoavana
paikkana. Asuntojen yksityisemmät ulkotilat sijaitsevat rakennuksissa, vihersyvennyksissä ja
kattokeitaissa.
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PERIAATTEET
Lopullinen suunnitelma on jatkokehittely kolmannesta konseptista ”Kontaktirakennus”. Merihakaan
nousee yksi rakennus, joka muodostuu kohtaamisen paikaksi niin merihakalaisille kuin muillekin
kaupunkilaisille. Rakennus, joka sisältää sekä asumista että julkista tilaa ja toimintaa. Rakennus,
joka elävoittää Merihakaa ja säteilee kutsuvasti kohti koko kaupunkia. Valittu konsepti vastaa
alkuperäiseen annettuun tehtävänantoon konsepteista selkeimmin ja parhaiten; yksi vapaa
tontti, yksi rakennus. Se korostaa Merihaan erityisluonnetta ja kokonaistaideteosmaisuutta, ei
pyri häivyttämään alkuperäräistä tunnelmaa, vaan tukeutuu siihen ja antaa sille vain tarvittavan
piristysruiskeen.
Rakennusmassa asettuu puiston perälle ja jatkaa vieressä olevien tornitalon linjaa. Massa
nostetaan kuopasta kannen tasolle, jolloin se on suorassa yhteydessä kaikille yhteiseen ja
avoimeen kansitilaan. Vanhasta julkisten rakennusten vyöhykkeesta haarautuu nyt uusi julkinen
akseli kohti uutta rakennusta. Kuoppamaisesta puistosta luovutaan ja tilalle tulee maanpintaa ja
kansitasoa yhdistävä luiskamainen puisto, joka jatkuu sekä kannen päälle että mereen. Merihaka
avautuu ympäröivään kaupunkitilaan ja meri tulee voimakkaammin osaksi aluetta. Uusi kevyen
liikenteen silta Kalasatamasta yhdistetään suoraan Merihaan kansitasoon kulkemaan alueen
läpi kohti Hakaniemeä. Hakaniemen sillan ja Sörnäisten rantatien liitoskohdan muutoksista
riippuen, uusia kevyen liikenteen yhteyksiä Merihaan ja Hakaniemen välille voidaan puhkoa
useampiakin.

1 SIJOITTUMINEN

Rakennuksen massa leikataan kahtia ja toinen puolisko nostetaan ylös poikittain lamellimaisesti,
näin takana olevien rakennusten näkymät säilytetään ja lamelliosasta aukeaa hienot näkymät
kohti merta ja ympäröivää kaupunkia. Kapea kanta antaa tilaa ympäröiville rakennuksille ja syö
puiston pinta-alaa mahdollisimman vähän. Massa on 2010-luvun variaatio 1970-luvun teemasta,
Merihaan arkkitehtuuria kunnioittava ja siitä inspiroituva uusi kerros kaupunkirakenteessa.
Kantaosan kaksi alinta kerrosta, sekä lamellin ensimmäinen kerros sisältävät julkista tilaa ja
toimintaa, muut osat on varattu asumiselle. Kantaosan julkinen osa aktivoi puistoa, ylösnostetusta
julkisesta tilasta aukeaa huikeat ja ainutlaatuiset näkymät. Rakennuksessa on kaksi
porrashuonetta, toinen kantaosassa ja toinen vanhan rakennuksen porrashuoneeseen yhdistyvä,
joka jatkuu ylös lamelliosan toiseen päähän. Rakennejärjestelmä on pilari-palkki torniosassa
sekä lamellin ensimmäisen kerroksen yläpuolisissa kerroksissa. Lamelliosan alin kerros on
kolmiaukkoinen suurristikkorakenne, joka tukeutuu sekä torniin että toiseen porrashuoneeseen
ja toisella puolella olevaan pilariin.
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KANSI JA ULKOTILA
Eloton ja epämääräinen kansimaailma muuttuu vehreäksi ja asukkaidensa aktiivisesti käyttämäksi,
tilallisesti jäsennellyksi kokonaisuudeksi. Julkinen tila rajataan selkeämmin yksityisemmästä,
kasvillisuus ja luonto eivät ole enää betonilaareihin kahlittuja ”systeemin osasia” vaan aktiivinen
lisä merihakalaisten jokapäiväistä elämää ja asuinkokemusta.
Uusi julkinen vyöhyke merkataan betonikanteen maalattavalla rasterilla. Kuvio alkaa Hakaniemen
torilta, jatkuu pitkin Merihakaan johtavaa kevyen liikenteen siltaa, laajentuu leveämpänä ”torina”
kohti uutta rakennusta ja jatkaa uuden kevyen liikenteen reitin mukana kohti Kalasatamaa. Osa
kuvioista on valoja, jotka myös pimeässä merkkaavat reitin esiin.
Puisto on myös osa selkeästi julkista Merihakaa. Uudesta puistosta muodostuu Merihaan ja koko
kaupungin uusi yhteinen kohtaamispaikka ja aktiivivyöhyke. Luiskamaisesti kansitasolta alas
maanpinnalle ja mereen jatkuva puistovyöhyke on Merihaan järjestelmällisyydelle kontrastisesti
vapaan villinä kasvavaa kaupunkiniittyä, jonka läpi soljuu vaihteleva polkureitistö. Niityn seassa
on valmiita istuskelupisteitä, mutta puisto on tarkoitettu vapaaseen haltuunottoon ja vaelteluun.
Rakennusten väleissä on kansimaailman selkeästi yksityisemmät osat, asukkaiden omat pihat.
Pihojen betonilaarikasvillisuus korvataan kasvikehikoilla, jotka on tarkoitettu asukkaiden omille
istutuksille ja kaupunkiviljelylle. Jokaiselle pihalle muodostuu näin asukkaidensa näköinen,
yksilöllinen ilme ja luonne. Viherkehikot rajaavat sisäänsä suojaisia paikkoja istuskelulle,
kahvittelulle, shakinpeluulle, kaikenluonteiselle asukkaiden väliselle kanssakäymiselle.
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Yksi uuden rakennuksen tärkeimmistä tavotteista on aktivoida Merihakaa, luoda sen asukkaille
uusia kohtaamisen tiloja ja mahdollisuuksia viettää vapaa-aikaansa alueella sekä houkutella
alueelle myös muita kaupunkilaisia.
Rakennuksen kaksi ensimmäistä kerrosta ovat uuden julkisen puiston sisätilallista jatketta.
Alimmassa kerroksessa toimii kaikille avoin ja itseorganisoituva puistopaviljonki, joka on
tarkoitettu merihakalaisten ja kaupunkilaisten omatoimiseen käyttöön. Tilassa on pieni keittiö
piknikeväiden valmistamista varten sekä takka pimeneviä syysiltoja piristämään. Paviljonki
avautuu ympäröivään puistoon julkisivulasien välityksellä. Toiseen kerrokseen sijoittuu puistoinfo,
jossa toimii puistovälineiden vuokrauspiste sekä uuden meriuimalan ja kanoottivuokraamon info.
Puistovälinevuokraamosta voi halutessaan vuokrata leijoja, krokettimailoja, petanque-pelejä,
frisbeitä, kaikkea puistotoimintaan liittyvää. Valikoima vaihtuu vuodenajoittain; talvella vuokrataan
pulkkia, liukureita, suksia, lumikenkiä ja pilkkisettejä. Infosta voi vuokrata myös kuulokkeita
Merihaka-kierrokselle. Kierroksella voi tutustua omatoimisesta kierrellen Merihakaan samalla
kuunnellen selostusta alueen historiasta, suunnittelusta ja arkkitehtuurista.
Meri ei ole enää pelkkä ikkunasta avautuva maisema Merihaassa vaan osa aktiivista toimintaa.
Puiston jatkeena meressä on uusi meriuimala ja pienimuotoinen kanoottien vuokrauspiste.
Meriuimalan yhteydessä on kaksi uutta julkista saunaa, joista toinen toimii myös uuden
rakennuksen asukkaiden yhteissaunana. Uusi meriuimala ja kanoottipiste ovat osa koko Helsingin
rantoja yhdistävää kevyen liikenteen reitistöä, jossa liikutaan kanootteilla etapista toiseen. 33
Ylös nostetun lamelliosan ensimmäinen kerros on rakennuksen asukkaiden yhteistilojen sekä
kaikille avoimen julkisen tilan yhdistelmä. Se on alueen vetonaula, huikeat merelle ja koko
kaupunkiin avautuvat näkymät ovat koko kaupungissa ainutlaatuiset. Suurin lasiseinin maisemaan
avautuva avoinainen ja yhtenäinen tila yhdistää monelaisia ihmisiä ja tarjoaa vaihtelevia
toimintamahdollisuuksia ja aktiviteetteja. Tilassa on kahvila, pieni lehtikirjasto, nettipisteitä,
kiikareilla varustettuja istuskelupaikkoja ja monitoimisali. Monitoimisali on varustettu keittiöllä ja
se on rajattavissa erilliseksi osaksi muusta kokonaisuudesta. Tilassa voi toimia erilaisia ryhmiä
mummojumpasta maisemamaalauskurssiin, tai se voi vain olla avoin osa koko muuta kerrosta
pingispöytineen ja istuskelualueineen. Tilaa voidaan vuokrata myös kokouksia varten tai asukkaat
voivat järjestää siellä juhlia tai valmistaa yhteisiä viikonloppulounaita. Kerroksessa on myös kaksi
isoa maisematerassia, joista toinen avautuu merelle ja toinen kaupunkiin.
Toisessa kerroksessa katosta roikkuu kolme ”toimintaboxia”, joista yksi on varustettu kattavin
medialaittein, toinen on talon asukkaiden pesula ja kolmas musiikkihuone. Toisessa kerroksessa
on myös vuokrattavia työhuoneita, jotka voivat toimia tarvittaessa kokoustiloina. Kerros on kaikille
avoin, mutta asukkailla on tiettyjen osien varaamiseen etuoikeus.
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston työryhmä (Salla Hoppu, Johanna Iivonen, Maria Isotupa, Päivi Kaartinen, Pia
Kilpinen ja Leila Koivulehto) on ideoinut Helsingin kaupungin elävöittämistä. Ehdotuksessa visioidaan mm. Helsingin rantoja
pitkin, laiturilta laiturille kulkevaa pyörä- ja melontareittiä.
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ASUMINEN JA ASUNNOT
Uusi kerrostalo on myös asuinrakennus asuntoineen ja uusine asukkaineen. Rakennus ei sisällä
valmiita asuntoja vaan raakatilaa, eräänlaisia tilayksikköjä, joista tuleva asukasta valitsee ja
muodostaa haluamansa ja tarpeisiinsa sopivan kokonaisuuden oma-alotteisesti tai yhdessä
arkkitehdin avustuksella. Näin rakennuksen lopullinen asuntojakauma muodostuu yhteistyössä
tulevien asukkaiden kanssa. Ainoastaan rakennuksen perusjärjestelmä, porrashuoneet,
kulkuyhteydet ja märkätilojen paikat on päätetty ennalta. Asuinkerrosten perusajatuksena
on joka toisessa kerroksessa kulkeva keskikäytävä, josta kuljetaan asuntoihin sisään.
Lamelliosan eteläpäässä keskikäytävä muuttuu sivukäytäväksi. Asunnot voivat vaihdella 20
neliömetrin miniasunnoista 130 neliömetrin perheasuntoihin, yksikerroksisesta panoraamaasunnosta, kahden kerroksen läpitalon asuntoihin ja kerrosrivitaloihin. Märkätilavyöhyke kulkee
rakennusmassa keskellä, selkeä vyöhykeajattelu tuo asuntoihin muuntojoustavuutta. Asuntoja
voi helposti laajentaa hankkimalla ympäriltä lisätilaa. Asuntojakauman monipuolisuus tekee
rakennuksesta kokonaisuudessaan muuntojoustavan; asunnon vaihtaminen pienempään tai
isompaan rakennuksen sisällä on helppoa.
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Asuminen uudessa rakennuksessa ei rajoitu neljän oman seinän sisään, vaan voi halutessaan
levittäytyä rakennuksen puolijulkisiin ja julkisiin osiin. Asuinkerroksien suuret yhteiset
maisemaparvekkeet toimivat kollektiivisina viherkeitaina, joissa asukkaat voivat kasvattaa
kukkasiaan, ottaa aurinkoa, juoda päiväkahveja tai kuivattaa pyykkejään. Talvisin parvekkeet
voivat muuntua piristäviksi ja viheriöiviksi talvipuutarhoiksi. Parvekkeiden yhteydessä on myös
toiminnaltaan määrittelemätön tila, jota kerroksen asukkaat voivat käyttää haluamallaan tavalla.
Tila on varustettu internet-yhteydellä ja vesipisteellä, se voi toimia etätyötilana, siellä voi viettää
syntymäpäiviä, järjestää esimerkiksi ompeluseuran kokouksia tai se voi muuntua tilapäiseksi
vierashuoneeksi.
Rakennuksen julkiset tilat ja palvelut ovat kätevästi asukkaiden hyödynnettävissä. Pieni asunto
laajentuu hetkessä maisemaolohuoneeksi, halutessaan asukkailla on käytettävissään kotiteatteri,
suurkeittiö, työhuoneita, musiikkihuone, rantasauna ja ulkouima-allas. Palvelut ovat kaikille
avoimia, mutta talon asukkailla on tiettyjen osien varaamiseen etuoikeus. Talon sisäisessä
intranetissä toimii eri palveluiden varauslista, jonka avulla asukkaat voivat varata tiloja käyttöönsä.
Viikonloppuisin ei tarvitse valmistaa aamupalaa, vaan voi siirtyä nauttimaan kahvilan antimista,
samalla seurata laivojen lipumista horisontissa ja valita lukemisensa lehtikirjaston kattavasta
valikoimasta. Päivällinen valmistetaan joka toinen sunnuntai yhdessä kerroksen asukkaiden
kanssa monitoimitilan tilavassa keittiössä. Illalla leffakerho kokoontuu yhdessä toimintaboxeista,
rantasaunakin on varattu illanviettoa varten. Asioita ei enää tarvitse omistaa, vaan ne voi jakaa
muiden kanssa. Oma asunto säilyy yksityisyyden saarekkeena, mutta mahdollisuus asumisen ja
elämisen laajentamiseen kodin ulkopuolelle on aivan kotioven takana.
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1
Kaikille asunnoille yhteistä on asunnon sisääntulon yhteydessä oleva syvennys, joka
merkitsee oman kodin paikat ja johon sijoittuu säilytystilaa ulkovaatteille tai polkupyörälle.
Kerrosrivitaloasunnoilla tila on muita asuntoja isompi, se muodostaa etupihan, jossa voi
halutessaan nauttia aamukahvia katsellen edessä avautuvia maisemia. Asunnoissa ei myöskään
ole perinteisiä parvekkeita, vaan ulkoseinän ja lasijulkisivun välissä kulkee koko rakennuksen
alueella puolilämmin välitila, eräänlainen parvekkeen ja ranskalaisen parvekkeen välimuoto.
Asuntojen eri tiloja saa avattua välitilaan ja siitä edelleen ulkotilaan avautuvien julkisivulasien
välityksellä. Perinteisesti vain olohuone- ja kettiötilojen yksinoikeutena ollut yhteys ulkotilaan
laajenee nyt koko asunnon alueelle, pienimpiin makuuhuoneisiin asti. Välitila voi olla pelkkä
yhteys ulkotilaan ja maisemaan, mutta siellä voi halutessaan myös kasvattaa yrttejä ja kasveja.
PANORAMA-ASUNNOT
Panorama-asunnot avautuvat yhteen suntaan julkisivun pituussuuntaisesti ja niistä tarjoutuu
hieno näkymä kohti meri- tai kaupunkimaisemaa. Asuntojen koot voivat vaihdella 20 m²:n
miniasunnosta 80 m²:n suuruisiin tai suurempiinkin asuntoihin. Isompia asuntoja voi järjestää joko
monen huoneen perheasunnoiksi tai asunnon voi jättää yhdeksi, avoinaiseksi tilaksi. Asuntoihin
on myös mahdollista järjestää monia sisäänkäyntejä. Omalla sisäänkäynnillä varustettu osa
huoneistosta voi toimia aikuistuvan teinin välivaiheasuntona, isovanhemman miniasuntona tai
sitä voi helposti vuokrata ulkopuoliselle tilantarpeiden muuttuessa.
LOFT-ASUNNOT
Loft-asunnot ovat kaksikerroksisia, yhteen, kahteen tai kulma-asuntojen osalta kolmeenkin
suuntaan aukeavia huoneistoja. Asuntoja koot voivat vaihdella 30 m²:stä 130 m²:iin. Asuntojen
välipohjan aukotuksen määrä voi vaihdella, alempi kerros voi olla täysin auki ylempään kerrokseen
tai yhteys voi olla pelkän portaan kohdalla. Aukotusten rakenneratkaisut suunnittellaan
tapauskohtaisesti. Asukas voi järjestää asunnon mieltymystensä mukaan, keittiö voi sijaita joko
sisääntulokerroksessa tai ylemmässä, makuuhuoneiden määrää voi vaihdella ja asunnosta voi
järjestää joko avonaisen tai suljetumman kokonaisuuden.
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21 m 2
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41 m 2

3
PANORAMA 2
64 m 2

4
PANORAMA 3
85 m 2

KERROSRIVITALOASUNNOT
Kerrosrivitaloasunnot ovat joko yksi - tai kaksikerroksisia huoneistoja, joissa kerrostaloasumiseen
on pyritty tuomaan hieman rivitaloasumisen ominaisuuksia. Jokaisella asunnolla on oma
”etupihansa”, johon asunto toisesta päästään avautuu. Etupiha voi toimia asunnon ulkopuolisena
oleskelutilana tai eteistilana. Asuntotypologia on myös otollinen eri sukupolvia yhdistävälle
asumiselle. Isomman perheasunnon vierestä voi helposti hankkia pienemmän sivuasunnon.
ASUNTOTYYPIT 1/400
KUVIIN MERKITTY HARMAALLA MÄRKÄTILAVYÖHYKE JA PUNAISELLA MAHDOLLISET HORMIEN PAIKAT
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RAKENNE, JULKISIVUT, LASKELMIA
Rakennuksen perusrakennejärjestelmänä on pilari-palkki-systeemi. Ulkoseinillä kulkee läpi talon
teräspilarilinjasto, jonka päällä kulkevat ontelolaattoja kannattelevat teräspalkit rakennuksen
pituussuuntaan nähden. Porrashuoneet toimivat jäykistävinä elementteinä. Kerrokset ovat
vapaita kantavista rakenteista. Lamelliosan ensimmäisen kerroksen ulkoseinillä kulkee
jättiristikkorakenne, joka tukeutuu toisella puolella toiseen porrashuoneeseen ja toisella vanhan
rakennuksen kupeessa olevaan pilariin. Leijuvat toimintaboxit on ripustettu yläpuolisesta
välipohjasta. Koska alue on täyttömaata, uuden rakennuksen perustukset on paalutettu kuten
alkuperäisetkin rakennukset.
Rakennuksessa on kaksi erillista IV-konehuonetta, asuntojen ilmanvaihto hoidetaan
asuntokohtaisesti. Rakennuksen huolto, autopaikat ja varastotilat sijoittuvat kansitason alle ja
kahteen kellarikerrokseen. Merihaan asukkailla on yhteinen väestönsuoja alueella, uudessa
rakennuksessa ei ole omaa väestönsuojaa.
Rakennuksen julkisivujärjestelmänä on kaksoisjulkisivu. Ulommainen viileä lasiosa kätkee alleen
sateenkaarenväreissä loimuavan lämpöä eristävän sisemmän julkisivun. Kokonaisvaikutelma
on eteerisen kevyt mutta ympäristönsä harmautta piristävä väri-iloittelu. Sisemmän julkisivun
materiaalina on maalattu julkisivulevy. Ulkoterassien aurinkosuojana ja kaiteissa on valkoiseksi
maalattua terässäleikköä.
Julkisivujen väliin muodostuu välitilavyöhyke, joka toimii asuntojen eräänlaisena parvekkeen
ja ranskalaisen parvekkeen välimuotona. Sisätilat voivat avautua useasta kohdin välitilaan
ja näiltä osin uloin julkisivu saadaan avattua liukuvien lasielementtien avulla ulkoilmaan.
Kerroskohtaisten yhteisparvekkeiden ja puistopaviljongin suhdetta ympäröivään ulkotilaan saa
myös säädeltyä avatuvien julkisivulasien avulla. Ylös nostetun julkisen kerroksen julkisivut ovat
kokonaan lasiset.
LASKELMIA:
Bruttoala
Kerrosala
Asuntojen huoneistoala
Julkisen tilan huoneistoala
Asuntoja
Autopaikat
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LOPUKSI

Haluan kiittää tasapuolisesti kaikkia diplomityöhöni osallistuneita ja siinä minua avustaneita
tahoja, henkilöitä ja tuotteita. Nyt tervetuloa kesälaitumet ja uudet kaupunkiseikkailut.
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