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Ryhmä Hietalahden asukkaita 
teetti oman ehdotuksensa 
Hietalahdenrannan alueen 
kehittämiseen.

”Halusimme tuoda keskusteluun 
rakentavan vaihtoehdon. On hie-
noa, että kaupunki haluaa kehit-
tää ympäristöä,, mutta toivomme, 
että sitä kehitettäisiin ottamal-
la huomioon myös meidät asuk-
kaat. Niinpä haluamme edistää 
suunnittelua tavalla, joka lisäisi 
alueen viihtyisyyttä ja olisi siten 
myös eduksi koko kaupungille”, 
Hietalahdessa asuva Päivi Peso-
la toteaa.

Hietalahdenrannan asukasryh-
mä tilasi Ramboll Finland Oy:ltä 
ja arkkitehtitoimisto Soini & Hor-
tolta vaihtoehtoisen vision Hieta-
lahdenrannan suunnitelmaksi. 

Hanke rahoitettiin kolehdilla 
ja suunnitelmat laadittiin yhdessä 
asukkaiden kanssa. Useat alueen 
taloyhtiöt ovat syksyllä liittäneet 
vaihtoehtovision kaupungin osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman 
vastineeksi.  

”Keskeisessä roolissa ovat me-

ri ja sen läheisyys sekä alueen il-
mavuus ja avoimuus, kuin tuu-
lahduksena lännestä keskustan 
suuntaan. Alueen maamerkkejä 
ovat telakka-alueen lisäksi tori, 
kauppahalli, hotelliksi saneerat-
tava Metropolian kiinteistö se-
kä Sinebrychoffin puisto”, Pesola 
luonnehtii.

”Hietalahdenrannan vaiku-
tuspiiri ulottuu Jätkäsaareen ja 
Hernesaareen, jotka ovat isoja 
kasvualueita. Siten alueen vaiku-
tuspiirissä on huomattava mää-
rä asukkaita ja muita kaupunki-
laisia, jotka kulkevat alueen läpi 
päivittäin.”

AsuKKAidEn ehdotuksen kes-
keinen piirre ja lähtökohta on ki-
visen ympäristön kehittäminen 
virkistys- ja vihreysnäkökulman 
avulla. 

Suuri osa alueen asukkaista toi-
voo ympärivuotisesti miellyttävää 
ja kaunista kaupunkiympäristöä. 
Myös uutta liiketoimintapotenti-
aalia on mukana.

Ehdotus on liikenteen osalta 
auto- ja raitiotieliikenteen säilyt-
täminen suunnilleen ennallaan, 
samalla kun ydinaluetta kehitet-
täisiin enemmän kevyen liiken-
teen käyttöön.

”Visiossamme pyöräilyreit-
ti jatkuisi baanalta Hietalahden 
kannaksen kautta Eiranrannan 
suuntaan. Näin voisi syntyä upea 

kevyen liikenteen rantaväylä vaik-
ka Kauppatorille asti.”

HiEtAlAHdEnrAnnAn asukkai-
den ehdotuksella on kolme kivi-
jalkaa: virkistysympäristö, liiken-
ne ja liiketoimintapotentiaali.

Suunnitelmaehdotuksen kes-
kiössä on Bulevardilta jatkuva 
rantabulevardi, joka tekisi koko 
alueesta helposti lähestyttävän ja 
viihtyisän.

”Alueesta voisi kehittyä tyylikäs 
rantabulevardi, jonka varrella oli-
si kevyttä yritystoimintaa, kuten 
kahviloita ja ravintoloita, ilman 
tarvetta rakentaa liian raskaasti 
ja täyttää maisemaa peittävillä ra-
kennuksilla.”

”Satama-altaaseen voitaisiin 
rakentaa vierasvenepaikkoja, joi-
ta Helsingissä on liian vähän, se-
kä toimipiste vuokrattaville ve-
neille ja kanooteille. Bulevardin 
päätteen laituri sopisi mainios-
ti yhteysveneiden tai vesibussien 
pysäkiksi. Meren puoleiselle lai-
turille saisivat paikkansa perinne- 
ja ravintolalaivat”, todetaan asuk-
kaiden vastineessa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan.

Yksi kehittämisen arvoinen 
hanke olisi asukkaiden mieles-
tä meriuimala, jollaisella on pit-
kät perinteet jo 1800-luvulta. Si-
tä käyttäisivät alueen asukkaiden 
lisäksi varmasti myös tulevan ho-
tellin asiakkaat.  

MiHin alueen asukkaiden mielestä 
sitten olisi viisainta sijoittaa kau-
pungin suunnitelmissa oleva 29  
000 neliömetrin rakennuskanta?

”Visiossamme allasta ympäröi-
vät terassimaiset rakennukset, jot-
ka edustaisivat suhteellisen ma-
talaa, portaittain vaihtelevaa ja 
ympäristöön luontuvaa rantara-
kentamista”, Päivi Pesola toteaa.

Bulevardin kulmaan ehdote-
taan rakennettavaksi yksi kolmi-
kerroksinen asuinrakennus, joka 
ei rikkoisi alueen kokonaispro-
fiilia.

Torin yhteyteen asukkaat eh-
dottavat ennakkoluulottomasti, 
että sen varrelle voitaisiin sijoit-
taa mahdollisesti tulevaa hotel-
lia palveleva rakennus. Kulku sii-
hen hotellista voitaisiin järjestää 
tunnelin kautta, ja rakennukseen 
voitaisiin sijoittaa esimerkiksi ko-
kous- ja toimistotiloja.

Asukkaiden visiossa korkea 
toimistokiinteistö sijaitsisi lähem-
pänä Jätkäsaarta, altaan pohju-
kassa, mikä ei estäisi allasalueen 
ilmavuutta eikä rantojen virkistys-
käyttöä.

”Yksi kehittämiskohde on vi-
herpinta-alan lisääminen ja talvi-
sessakin ympäristössä pärjäävien 
ikivihreiden puiden istuttaminen. 
Viihtyisyyttä toisivat myös ranta-

reitin valaistus sekä ympäri vuo-
den avoinna olevat kahvilat ja ra-
vintolat”, Pesola mainitsee.

KonsErttEjA ja muita tapahtu-
mia voitaisiin toteuttaa niin ran-
tabulevardilla kuin esimerkiksi 
proomulla tai lautalla. Myös tai-
detta, vaihtuvia näyttelyitä ja ym-
päristötaidetta voitaisiin sijoittaa 
rantareitin varrelle. Tapahtumia 
voisi olla myös Hietalahden toril-
la ja Sinebrychoffin puistossa.

AsuKKAidEn vastineessa tode-
taan, että massiivinen toimitila-
rakentaminen tuhoaisi pysyvästi 
alueen historiallisen kokonaisuu-
den, avoimen merellisen näkymän 
sekä virkistyskäytön. Tavoitteiden 
tulisi päin vastoin suosia rantojen 
virkistyskäyttöä, veneilyä ja vesi-
liikennettä merellinen Helsinki 
-strategian mukaisesti.

Hietalahdenrannan asukkai-
den laadituttaman suunnitelman 
tavoitteena on luoda yksi Helsin-
gin hienoimmista ranta-alueista 
ja oleskelupaikoista unohtamatta 
alueen bisnespotentiaalia. 

Keskeinen toivomus on, että 
suurta rakennusmassaa ei tulisi 
pimentämään Bulevardin päätä.

Asukkaiden visiossa säilyy Hietalahdenrannan avoimuus yhdistettynä alueen
historialliseen satama- ja telakkatoimintaan.

Hietalahdenranta liittyy saumattomasti Merellinen Helsinki 
-strategiaan. Asukkaiden visiossa satama-altaaseen ehdotetaan muun 
muassa vierasvenepaikkoja, vuokrattavia veneitä ja jollia. Altaan 
ympärille on suunniteltu ravintoloita ja pienliiketoimintaa. 

JATKUU ¬
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”Jos kaupunki ylipäätään haluaisi 
ottaa asukkaat mukaan alueiden 
suunnitteluun, se olisi täysin mah-
dollista, mikäli asukkaita kuultai-
siin jo suunnittelun varhaisessa 
vaiheessa”, toteaa Hietalahden-
rannan asukas Aatos Hallipelto.

”Kaupungin suunnitteluvarauk-
set on kuitenkin rakennettu sel-
laisiksi, että asukkaat suljetaan 
kokonaan suunnittelun ulkopuo-
lelle. Osallistumis- ja arviointi-
kannanottojen mahdollisuus on 
olemassa, kuulemisia järjeste-
tään ja ehdotuksia otetaan vas-
taan, mutta järjestelmästä johtu-
en asukkaiden mielipiteillä ei ole 
merkitystä.”

AsuKKAidEn näkökulma painot-
tuu virkistykseen, viihtyvyyteen ja 
liikenneturvallisuuteen. Painoar-
voa on historiallisella kaupunki-
kuvalla. 

Kun suunnitteluvaraus on voi-
massa vuoden 2022 loppuun asti, 
asukkaiden näkemys on, että esi-

tetyistä lähtökohdista suunnitte-
lua ei tulisi jatkaa.

”Lähtokohtanamme ei silti ole 
toimia kehityksen jarruna. Ha-
luamme osoittaa, että asioita voi 
tehdä monella eri tavalla, ja että 
asukkaillakin voi olla järkeviä eh-
dotuksia.”

Aatos Hallipelto pohtii, miten 
kaupunkia kehitetään ja mikä on 
se järjestelmä, jolla asioita vie-
dään eteenpäin. 

”Vaikka tarjolla olisi kuinka 
hyvä vaihtoehtoinen visio tahan-
sa, sitä ei nykyisin oteta vakavasti 
osaksi suunnittelua. Hietalahden 
asukkaat halusivat tuoda esil-
le toimivan, asiantuntijoiden laa-
timan vaihtoehtoisen vision joka 
osoittaa, että tällainenkin mah-
dollisuus kehitystyölle on olemas-
sa. Juuri tällaista vaihtoehtoista 
suunnittelua kaupungin pitäisi tu-
kea, eikä monopolisoida suunnit-
telua yhdelle taholle.” 

”Mallia, jossa asukkat laati-
vat asiantuntijoiden avulla vaih-
toehtoisen vision, ei taida löytyä 
mistään Suomen kolkasta. Toi-
vommekin, että kaupunki tukisi 
tämäntyyppistä toimintaa  jolloin  
syntyisi erilaisia suunnitelmia ja 

vaihtoehtoja kaupungin kehittä-
miselle.”

suunnittElu pitäisi alueen 
asukkaiden mukaan aloittaa mah-
dollisimman aikaisin ja esitellä 
sen liiketaloudelliset perusteet, 
asiakkaiden mielipiteet ja ympä-
ristönäkökulmat. 

”Kun linja on valittu, voitaisiin 
lähteä pitkään ja kalliiseenkin 
projektiin. Nykyjärjestelmässä si-

toudutaan yhteen tulokulmaan, 
joka usein poikii vain valituk-
sia Korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen, ja julkisia varoja käytetään 
turhiin suunnitelmiin. Täytyy olla 
muitakin mahdollisuuksia vaikut-
taa oman elinympäristönsä pää-
töksentekoon”, Hallipelto kuvai-
lee suunnitteluprosessia.

”Olemme saaneet myönteistä 
palautetta monilta tahoilta. Meillä 
on myös toimiva yhteys kaupun-

Asukkaat osaksi 
suunnittelua

Päivi Pesola ja Aatos Hallipelto kantavat huolta Hietalahdenrannan 
alueen kehittämisestä asukkaiden ääntä kuunnellen.

Istuva koristehiiri

12,00
(19,90)

Lasten puinen peilipöytä, 
vaaleanpunainen tai valkoinen

79,90

Puinen leipomotiski 
ja 12 leivosta. 
30x37x24cm. 3+ 

29,00 (44,90)

Tekoturkistalja 60x90cm

15,90

Kaksipuolinen 
torikeittiösetti. 
55x99,5x39,5cm. 3+

79,00 (139,00)

Istuva tonttu 33cm

12,00
(19,90)

Jättihortensia 
tai krysanteemi 

5,00 
(9,80)

-20%

Puinen auton-
kuljetusrekka
+ 4 autoa

24,90

Leikkikeittiö,
valkoinen, minttu tai harmaa

99,90

KAIKKI 
jouluvalot

-30%

KAIKKI 
kranssit

Jouluun!

Kestokuuset
60-240cm

alk.12,90

www.etola.net 
19.12. 
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Hinnat voimassa 31.12.2021 asti, niin kauan kuin varatut erät riittävät. 

kisuunnitteluun, mutta proses-
si on se mikä se on, eikä kurssia 
voida heti muuttaa. Mutta ainakin 
olemme osoittaneet, että nykyinen 
suunnittelujärjestelmä kaipaa päi-
vitystä 2020-luvulle.  

”Tietysti viime kädessä kau-
pungille muodostuu oma näke-
myksensä ja meillä on omamme. 
Nähtäväksi jää, löytyykö yhteinen 
ratkaisu.”

juHa laitalainen

Päivi Pesola ja Aatos Hallipelto kantavat huolta Hietalahdenrannan rakentamisesta. Pesola osoittaa 
nykyisen rakennuskannan suuntaan, Hallipelto mahdollisen uudisrakentamisen suuntaan.


