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Hakaniemenranta,
Helsinki

palkitut ehdotukset
awarded entries
1. palkinto | 1st prize
”Cinque palazzi”
Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy
VSU maisema-arkkitehdit Oy
50 000 €
2. palkinto | 2nd prize
”Citadel”
Arkkitehtitoimisto OPUS Oy
Veera Tolvanen
Benjamin Schulman
Matti Wäre
30 000 €
3. palkinto | 3rd prize
”Samaa kansaa”
Arkkitehtitoimisto NOAN
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä
20 000 €

URBAANIA ASUMISTA
JA PALVELUITA
Hakaniemenranta on lähivuosina Helsingin kanta
kaupungin suurin täydennysrakentamishanke,
ja sen vaikutus kaupungin ilmeeseen on merkittävä.
Kun kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi helmikuussa 2017 Hakaniemen
rannan ja Sörnäistenrannan asemakaavaluonnoksen, päätti lautakunta samalla,
että Siltavuorensalmen alueesta järjestetään monialainen suunnittelukilpailu.
Avoimeen kilpailuun osallistuvilta joukkueilta vaadittiin arkkitehtuurin, mai
sema-arkkitehtuurin ja kaupunkimuotoilun osaamista.
Hakaniemenrantaan on luonnosteltu merkittävästi uutta rakentamista jo
ennen kilpailua – pisimmällä ovat suunnitelmat uudesta hotellista, joka tulisi
osittain täyttömaalle Metallitalon läheisyyteen. Elinkaarensa päähän tullut Haka
niemensilta uusitaan ja siirretään nykyisen sillan itäpuolelle, mikä vapauttaa

lunastus | purchase
”Päädyt”
Liisa Heinonen
Henri Jessen-Juhler
Annaleena Puska
10 000 €

ranta-alueita liikenteeltä. 2020-luvulla valmistuva uusi pikaraitiotieyhteys Kruu
nuvuorenrantaan ja Laajasaloon kulkee alueen kautta. Hakaniemeen on suunni
teltu myös Pisararadan maanalainen lähijuna-asema. Helmikuussa 2017 hyväk
sytty Hakaniemenrannan asemakaavan luonnos antoi lähtökohdat kilpailulle, ja
kaavan työstämistä jatketaan nyt voittajatyön pohjalta. Asemakaava on tarkoi

lunastus | purchase
”Sköne”
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy
MASU Planning
10 000 €
kunniamaininta | honorary mention
“Helsinki-kanava ja neljä hallia”
Lundén Architecture Company
kunniamaininta | honorary mention
“Kuinka elää yhdessä”
Nene Tsuboi
Leonard Ma
Tuomas Toivonen
Heikki Torkkeli
Taina Suonio
Hakaniemenrannan ja
Siltavuorensalmen julkisten tilojen ja
uudiskortteleiden ideakilpailu
Open ideas competition for public
spaces and new urban blocks of
Hakaniemenranta and Siltavuorensalmi

tus tuoda kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn vuoden 2019 alkupuolella.
Kilpailuun tuli 68 ehdotusta. Kilpailijoiden tehtävänä oli esittää, miten Haka
niemenrannan ympäristöön voitaisiin rakentaa lisää asumista ja palveluita sekä
tehdä rannasta kaikille avoin ja houkutteleva. Ratkaisut Siltavuorensalmen avaa
miseen kaupunkilaisten käyttöön ja veden äärelle pääsyyn ovatkin kilpailun
keskeisintä antia.
Kaupunkilaisten haluttiin osallistuvan suunnitteluun: kilpailutyöt olivat hel
mikuussa 2018 kommentoitavana kaupungin verkkosivuilla, ja kommenteista
koostettiin yhteenveto palkintolautakunnan käyttöön. Kilpailun avulla saatiin
paljon uusia kehittämisideoita ulkotilojen ja uudiskortteleiden suunnitteluun,
ja niitä tullaan käyttämään jatkosuunnittelussa.
Hakaniemenrannan kilpailu on esimerkki siitä, kuinka tärkeitä avoimet suun
nittelukilpailut ovat. Alueelle, jonka maankäyttöä oli työstetty jo pitkään, kil
pailu toi uusia, raikkaita ideoita, joiden avulla päästään kehittämään viihtyisää
merellistä ympäristöä. Maisema-arkkitehtiliiton mukanaolo toi arkkitehtuuri
kilpailuun voimaa ja erityisyyttä.

Anni Sinnemäki, apulaispormestari, Helsinki

kilpailun järjestäjä | competition organiser
Helsingin kaupunki | The City of Helsinki
1. palkinto | 1st prize ”Cinque palazzi”, Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy & VSU maisema-arkkitehdit Oy
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1

KALLIO

1. palkinto
1st prize
”Cinque palazzi”
HAKANIEMI

tekijät | authors
TREVOR HARRIS, professori emeritus,
arkkitehti SAFA | professor emeritus, architect
SAFA
HENNU KJISIK, professori emeritus, tekniikan
tohtori, arkkitehti SAFA | professor emeritus,
Doctor of Science in Technology, architect
SAFA
Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy
OUTI PALOSAARI, maisema-arkkitehti MARK,
arkkitehti SAFA | landscape architect MARK,
architect SAFA
VSU maisema-arkkitehdit Oy

MERIHAKA

Kilpailualue
Competition area

SILTAVUORENSALMI

KAISANIEMEN PUISTO
KAISANIEMI PARK
KRUUNUNHAKA

0

100

200 m

URBAN HOUSING AND SERVICES
Hakaniemenranta will be the largest infill building project in the Helsinki city centre
in the coming years, and its impact on the city’s image will be significant.
When the Helsinki City Planning Board app
roved the draft detailed plan for Hakaniemenranta and Sörnäistenranta in February 2017,
the board also decided that a multidisciplinary design competition would be held for the
Siltavuorensalmi area. Expertise in architecture,
landscape architecture and urban design was
required of the design teams participating in
the open competition.
A significant amount of new construction
had been reserved for the Hakaniemenranta
area already prior to the competition – the
most advanced project is that of a new hotel
to be built partially on landfill in the vicinity of
the Metallitalo building. The Hakaniemensilta
bridge, which has come to the end of its lifecycle, will be replaced, the new one being sited east of the current bridge, thus freeing the
shoreline areas from traffic. A new light railway
connection to Kruunuvuorenranta and Laajasalo, due to be completed by the end of the 2020s,
4

will run through the area. An underground
station for the Helsinki City Rail Loop is also
planned for Hakaniemi. The draft plan for the
Hakaniemenranta detailed plan, approved in
February 2017, provided the starting points for
the competition, and the work on the detailed
plan will now be continued on the basis of the
winning competition proposal. The d
 etailed
plan is expected to be submitted to the Urban
Environment Committee in early 2019.
68 entries were submitted to the competition. The competition task was to present ways
in which more housing and services could be
introduced in the Hakaniemenranta area and
to make the waterfront accessible and attractive to everyone. Solutions for opening the Siltavuorensalmi strait for public use, including
access to the water’s edge, were in fact among
the most important issues in the competition.
The city’s inhabitants were encouraged to
participate in the planning: in February 2018

the general public had the opportunity to comment on the competition proposals on the city’s
web pages, and a summary of the comments
was made available to the jury. With the help of
the competition, many new development ideas
were generated for the design of outdoor areas
and new urban blocks, and these will be used
in the further planning.
The Hakaniemenranta competition demonstrates the importance of open design competitions. For an area of the city which had
been under planning already for a long time,
the competition brought new and fresh ideas
for the development of an attractive seafront
environment. The involvement of the Association of Finnish Landscape Architects brought
both strength and specificity to the architectural competition.

työryhmä | team
IRIS ANDERSSON, arkkitehti | architect
MAXIME JACOT, arkkitehtiopiskelija | student
of architecture
IINES KARKULAHTI, arkkitehtiopiskelija |
student of architecture
CATARINA KETONEN, arkkitehtiopiskelija |
student of architecture
LAURI KLEMOLA, arkkitehtiopiskelija |
student of architecture
ANNAMARI LÖFGREN, arkkitehti | architect
SAFA
AINO RAATIKKA, arkkitehti | architect SAFA
SOFIA DE VOCHT, arkkitehti | architect
CAN ÖZCAN, arkkitehti | architect

pituudelta jatkuva rantabulevardi muodos
taa toimivan kokonaisuuden jalankululle
ja toiminnoille. Rakennusten rivi avautuu
bulevardille, jonka itäpäässä rakennukset
työntyvät dramaattisesti lähelle vesirajaa.
Maisema-arkkitehtoniset ratkaisut tu
kevat rakennusten urbaania ja selkeää il
mettä. Terassoinnit, kasvillisuusalueet ja
erikokoisia tiloja ja miellyttävät kehykset

Korttelit, ulkotilat ja niiden liittyminen

vuorensalmen ja sen rantojen käsittelyssä.

ympäristöön muodostavat eheän kokonai

Suunnitelma ottaa huomioon Kruunuvuo

suuden. Eteläisen ja pohjoisen rannan eri

ren selän suuntaan avautuvan maisemati

laiset luonteet on oivallettu: pohjoispuoli on

lan. Tulevan hotellin yhteys Hakaniemen

kaupunkimaisesti rakennettu ja eteläinen

torilta ja -puistosta rantaan on mietitty an

on saanut vapaamman ja luonnonmuotoja

siokkaasti ja näkymäakselia on onnistuttu

mukailevan hahmon. Hakaniemen kortte

vahvistamaan.

leiden puoliavoin rakennustapa on alueelle
luonteva. Uudisrakennusten arkkitehtoni
nen muoto on hallittu ja onnistuu olemaan
samaan aikaan Hakaniemeen sopivasti karu
ja kaupunkimainen, mutta myös kutsuva.
Pohjoiset korttelit liittyvät hyvin ympä
ristöönsä. Sörnäisten rantatie saa päätteek
sen viereisen uuden korttelin pihatasot on

l

kerrokset on varattu liiketiloiksi, mikä elä
vöittää julkista tilaa. Koko pohjoisrannan

oleskelulle. Ehdotuksen vahvuus on Silta

yhdistetty rantakortteleihin silloilla, mistä

ARKKITEHTUURIKILPAILUJA 5 2018

syntyy uusia kiinnostavia näkymiä. Haka
niemenrannan kortteleiden ensimmäiset

yksittäispuut jäsentävät rantaa, luovat

seen selkeän korttelirintaman. Merihaan ja
Anni Sinnemäki, Deputy Mayor, Helsinki

ilmakuva | aerial view
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In the proposal, the urban blocks, exterior
spaces and their connections to the surroundings form a cohesive whole. The different characters of the southern and northern shorelines
have been insightfully analyzed: the north side
has an urban character, while the south side
has a freer outline that follows the natural terrain. The typical practice of half-open blocks in
Hakaniemi feels natural for the area. The archi-

tectural form of the new buildings is confidently
designed and manages to possess both a ruggedness and urbanity suitable for Hakaniemi,
while also being inviting.
The northern blocks are excellently integrated into their surroundings. The Sörnäisten
rantatie road receives a distinct terminus in the
new frontage of blocks. The yard decks of Merihaka and the adjacent new block are connected to the shoreline blocks via bridges, thus creating interesting new views. The ground floors
of the Hakaniemenranta blocks are reserved
for commercial premises, thus enlivening the
public space. Running along the entirety of the
north waterfront is a boulevard, which forms a
suitable setting for walking and other activities.
The row of buildings faces the boulevard, at the
east end of which the buildings project out dramatically close to the waterfront.
The landscape design supports the distinct,
urban appearance of the buildings. The terraces, vegetation and individual trees are integral
parts of the waterfront, creating different-sized
spaces and pleasant surroundings for people
to gather. The strength of the proposal lies in
its handling of Siltavuorensalmi strait and its
shorelines. The plan takes into consideration
the open landscape towards the Kruunuvuorenselkä bay. The connection of the future hotel,
from the Hakaniementori square and park to
the waterfront has been thoughtfully explored
and the vista has been strengthened.
5

viheralueet | green areas
1:20 000
metsä
puisto
urheilupuisto
leikkipuisto
niitty, nurmikenttä
vesi
uusi sisäpiha
biopuisto
tulvapuisto
kallio
tärkeät näkymäakselit

M
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liikenne | traffic 1:20 000
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pisararata ja pysäkit
metro ja pysäkit
ratiotie ja julkisen liikenteen pysäkit
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baana
pyöräily

M
M
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jalankulku/ sup-lautailu
vesiliikenne
pysäköinti

M

kannenalainen pysäköinti
pyöräparkki

M

rantapromenadi | waterfront promenade

sisäpihojen sadevesipuutarhat
hulevesien imeytyspainanne
hulevesiuoma
hulevesiallas
rakennettu ranta

aluejulkisivu | areal elevation 1:2000
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Peruskerros
Korttelitarkastelun asuntokerrokset koostuvat
viidestä kahden porrashuoneen varaan sommitellusta lamellitalosta, joita selkäpuolella yhdistävät
kaksikerroksiset, siltamaiset asuntosiivet.

tyypillinen asuinkerros | typical residential floor 1:1000

KORTTELI ’HIETA & NIITTY’ - TYYPILLINEN ASUNTOKERROS 1:500

Asuntojen keskikoko on 72 h-m2, mikä tuo kaivattua
lisäystä Hakaniemen alueen pienten perhePeruskerros
asuntojen valikoimaan.
Korttelitarkastelun asuntokerrokset koostuvat
viidestä kahden porrashuoneen varaan sommitellusta lamellitalosta, joita selkäpuolella yhdistävät
kaksikerroksiset, siltamaiset asuntosiivet.
Asuntojen keskikoko on 72 h-m2, mikä tuo kaivattua lisäystä Hakaniemen alueen pienten perheasuntojen valikoimaan.

pohjoisrannan satama | harbour of northern waterfront

Pohjakerros
KORTTELI ’HIETA & NIITTY’ - TYYPILLINEN ASUNTOKERROS 1:500

Pohjakerrokseen voidaan joustavasti sijoittaa eri
kokoisia liike- ja palvelutiloja. Mahdollisia toimintoja ovat esimerkiksi päivittäis- tai erikoistavaraliikkeet, päiväkoti, ravintola- ja kahvilatoiminta
sekä liikunta- ja terveydenhuollon tilat.
Kaikki
tilat ovat noin 5 metriä korkeita, jolloin
Pohjakerros
tila voidaan tarpeen mukaan jakaa kahteen kerPohjakerrokseen
voidaan tukevia
joustavasti
sijoittaa
eri
rokseen, luoden toimintaa
parvia
ja tiloja.
kokoisia liike- ja palvelutiloja. Mahdollisia toimintoja ovat esimerkiksi päivittäis- tai erikoistavaraliikkeet, päiväkoti, ravintola- ja kahvilatoiminta
sekä liikunta- ja terveydenhuollon tilat.
Kaikki tilat ovat noin 5 metriä korkeita, jolloin
tila voidaan tarpeen mukaan jakaa kahteen kerrokseen, luoden toimintaa tukevia parvia ja tiloja.

HAKANIEMENRANTA KRUUNUSILTOJ

HAKANIEMEN RAN

HAKANIEMENRANTA KRUUNUSILTO
KORTTELI ’HIETA & NIITTY’ - MAANTASOKERROS 1:500

HAKANIEMEN RAN

maantasokerros
| ground
floor 1:1000
KORTTELI
’HIETA & NIITTY’
- MAANTASOKERROS
1:500

näkymä Hakaniemenrannasta Kruunusiltojen suuntaan | view from Hakaniemenranta towards Kruunusillat

KORTTELI ’HIETA & NIITTY’ - LEIKKAUS BB 1:500

KORTTELI ’HIETA & NIITTY’ - LEIKKAUS BB 1:500

julkisivu | elevation 1:1000
10

leikkaus | section 1:1000
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2. palkinto
2nd prize

“Citadel”
tekijät | authors
PAUL THYNELL, arkkitehti | architect SAFA
TUOMAS MARTINSAARI, arkkitehti | architect
MATIAS KOTILAINEN, arkkitehtiopiskelija |
student of architecture
Arkkitehtitoimisto OPUS Oy
VEERA TOLVANEN, maisema-arkkitehti |
landscape architect MARK
BENJAMIN SCHULMAN, arkkitehtiopiskelija |
student of architecture
MATTI WÄRE, arkkitehtiopiskelija | student of
architecture

ilmakuva | aerial view

Ehdotus on vähäeleisyydessään elegantti

lulle. Rakennusten madaltuminen kohti

ja sen erityinen vahvuus on pohjoisosan

Merihakaa avaa näkymiä. Pohjoisempien

korttelirakenteessa ja sen liittymisessä

kortteleiden puoliavoin rakenne toimii hy

Hakaniemen ja Merihaan vanhoihin kort

vin Merihaan ja Näkinpuiston pihakortte

teleihin. Vesialueen ja rannan suurmuoto

leiden välittäjänä. Korkeampien raken

on hallittu, mutta etelärannan osalta hie

nusten ryhmä rikastaa kaupunkinäkymiä.

man jäykkä. Rantarivistön korttelit ovat
kaavamaisia. Suuria linjoja on varioitu run
saasti ja onnistuttu luomaan erilaisia paik
koja pysähtymiselle ja oleskelulle. Paikkoja
on luotu kolmiomaisilla laitureilla, joista
erityisen toimiva on läntisen rantakadun
jatke. Tosin osa laituriaiheen toistosta tun
tuu turhalta.
Ehdotuksen tunnelma on luotu yksin
kertaisin keinoin ja materiaalein. Kruunu
haan puoleisen rannan toiminnot on ryh
mitelty luontevasti. Rantabulevardi tarjoaa
riittävästi tilaa sujuvalle kululle ja oleske

The proposal is elegant in its simplicity, and its
strength lies in the urban block structure on
the north side and the connections to the old
urban blocks of Hakaniemi and Merihaka. The
overall shape of the strait and the waterfront
has been confidently designed but is somewhat
rigid on the southern waterfront. The row of
blocks along the waterfront is slightly formulaic.
The broad outlines display great variety and the
authors have succeeded in creating different
kinds of places where people can stop and linger. These places have been created by means

of triangular jetties, of which the extension of
the western shoreline promenade is particularly
successful. Some of the repetition of the jetty
theme nevertheless seems superfluous.
The positive atmosphere has been created
through the simplest of means and materials.
The functions along the southern shoreline of
the Kruunuhaka side are grouped in a natural
way. The shoreline boulevard provides sufficient space for smooth traffic circulation and
for people to stop and linger. The lowering of
the building heights towards Merihakaka retains the views. The semi-open structure of the
more northern blocks works excellently as a
mediator between the open courtyard blocks
of Merihaka and Näkinpuisto. The group of taller buildings enriches the cityscape.

rantabulevardi | waterfront boulevard

aluejulkisivu etelään | south areal elevation 1: 2000
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Merihaka

Rakeisuuskaavio 1:5000

Hakaniemenranta

Siltavuorensalmi

rannan viheralueet | waterfront
areas 1:15 000
Urbaani, vihreägreen
rantabulevardi

Kaavio autoliikenteen, raitiolinjan ja kevyenliikenteen reiteistä suunnittelualueella

1:10 000

1:10 000

Kestävä ympäristörakentaminen

Liikenne ja autopaikoitus

Suunnittelualueen hulevedet pyritään viivyttämään ja
käsittelemään ennen niiden johtamista mereen. Rantojen
uudet viheralueet ja alueen runsaat viherkaistaleet toimivat
tärkeinä vettä imeyttävinä pintoina. Nurmikenttien
alle rakennetaan erilliset hulevesien viivytysrakenteet.
Pintavesiä ohjataan erityisesti rannan kasvillisuuden
hyödynnettäväksi hulevesikourujen avulla. Katujen
hulevedet ohjataan katupuiden ja kasvillisuuden käyttöön,
altakasteluratkaisun avulla.

Hakaniemenrannan pohjoispuolen kortteleiden autopaikat
sijaitsevat kortteleiden pihakansien alla kahdessa
kerroksessa. Pääosa rantakortteleiden autopaikoista
sijoitetaan Merihaan viereisen uuden korttelin keskitettyyn
pysäköintihalliin, joka on saavutettavissa kortteleilta
kävellen ilman ajoradan ylitystä. Ajo uuteen pysäköintihaalliin järjestetään liittymänä Merihaan olemassaolevaan
autohalliin. Keskitetyllä pysäköintiratkaisulla mahdollistetaan kevyemmän autopaikkanormin soveltaminen
alueella.

Rakeisuuskaavio 1:5000

Rakennusmateriaaleissa suositaan kestäviä luonnonmateriaaleja, kuten graniittia, luonnonkiviä ja puuta.
Kasvillisuudessa käytetään meren rannalla viihtyviä
rantalajeja, ja 50 % lajeista on ikivihreitä.

Rantakortteleissa sijaitsevien autopaikkojen minimoiminen
vahvistaa entisestään Hakaniemenrantaa julkisena, kaikille
avoimena kävelyalueena loistavien julkisten liikenneyhteyksien äärellä.

liikenne
| traffic
1:15raitiolinjan
000 ja kevyenliikenteen reiteistä suunnittelualueella
Kaavio
autoliikenteen,
1:10 000

Liikenne ja autopaikoitus
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teet.
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öön,

Hakaniemenrannan pohjoispuolen kortteleiden autopaikat
sijaitsevat kortteleiden pihakansien alla kahdessa
kerroksessa. Pääosa rantakortteleiden autopaikoista
sijoitetaan Merihaan viereisen uuden korttelin keskitettyyn
pysäköintihalliin, joka on saavutettavissa kortteleilta
kävellen ilman ajoradan ylitystä. Ajo uuteen pysäköintihaalliin järjestetään liittymänä Merihaan olemassaolevaan
autohalliin. Keskitetyllä pysäköintiratkaisulla mahdollistetaan kevyemmän autopaikkanormin soveltaminen
alueella.

nonuuta.
yviä

Rantakortteleissa sijaitsevien autopaikkojen minimoiminen
vahvistaa entisestään Hakaniemenrantaa julkisena, kaikille
avoimena kävelyalueena loistavien julkisten liikenneyhteyksien äärellä.

näkymä Hakaniemeen | view towards Hakaniemi

+67.0

+65.1

+50.8

+40.1
+34.5
+26.5

+26.5

+27.0

+26.5

+17.8
+10.9

+8.3

+8.2

NÄKINPUISTO

alueleikkaus | areal section 1: 2000
14

+3.3

+2.7

SÖRNÄISTEN
RANTATIE

Sisäpihakortteli

Taskupuisto

+3.3

Merikortteli

HAKANIEMENRANTA

ARKKITEHTUURIKILPAILUJA 5 2018
l

KRISTIANINKATU

+2.6

+2.6

Kirjailijanlaituri

Rantareitti

SILTAVUORENSALMI

ARKKITEHTUURIKILPAILUJA 5 2018
l

KULMAKATU

Kirjailijanaukio

SILTAVUORENRANTA

15

VII

X

VIII

VII

Kirkko
ALUELEIKKAUS

III

Näkinpuisto
VI

oh

IRTAIMISTOVARASTO

avok

2H+AVOK
41,0 m2

mh

kph

VII
IX

mh

kph

mh

LEIKKI

Hakaniemen
metroasema

kph

kph

LIIKE-/TOIMITILA
50,5 m2

LIIKE-/TOIMITILA
50,5 m2

LIIKE-/TOIMITILA
46,0 m2

LIIKE-/TOIMITILA
74,0 m2

LIIKE-/TOIMITILA
46,0 m2

LIIKE-/TOIMITILA
50,5 m2

3H+AVOK
64,0 m2

LIIKE-/TOIMITILA
50,5 m2

kph

3H+AVOK
64,0 m2

oh

3H+AVOK
129,0 m2

OLESKELU

kph
oh

avok

avok

oh

avok

ARKADI

ARKADI

mh1

mh1

Hakaniemen
väliaikainen
kauppahalli

Hakaniemenpuisto

mh3

VII

Pyörävarasto

As.

en

vy

+34.5

VIII

VII

XIV

XIV

+27.5

Kansipiha

Maantasokerros 1:500

Normaalikerros 1:500

Korttelijulkisivu 1:500

Rantakortteleiden maantasokerroksiin sijoittuvat asuntojen irtaimisto- ja
pyörävarastot, sekä ympäröivään katutilaan avautuvat liike- ja toimitilat.
Maantasokerros aukeaa Hakaniemen rannalle tilavan arkadin välityksellä.

Maantasokerroksen muodostamasta podestista kohoavat systemaattiset
lamellimassat. Johdonmukainen runkoratkaisu mahdollistaa monipuolisen
asuntojakauman. Avara porrashuone tuo valoa keskikäytävään.

Julkisivut jaotellaan materiaalein ja julkisivuaukotuksin julkiseen pedestaliosaan, järjestelmällisiin asuinkerroksiin sekä rakennusmassojen
”päinä”
Hakaniemenranta
toimiviin, juhlallisiin lyhtymäisiin kattokerroksiin.

Korttelileikkaus A 1:500
pyöräpaikat

VII

korttelipiha

VII

+21.1

As.

+17.9

skybar

As.

+14.7

VII

As.

+11.5

I
pyöräpaikat
istuskeluporras

kansipiha,
pysäköintihalli

pyöräverstas

+8.3

IV

+3.3

liiketilat katutasossa

Kansipiha
XIV
Liiketila

XIV

viherkatto
+ kattoterassi

kansipiha,
alla 2 kerroksinen
pysäköintihalli

kansipiha,
alla 2 kerroksinen
pysäköintihalli

VIII
aurinkopaneelit
katolla

IV

+2.6

Jalankulku

Nurmialue

Laituri

istuskeluja näköalaporras

viherkatto
+ kattoterassi
käynti
pysäköintihalliin

liiketilat katutasossa

Arkadi

Maantasokerroksen
korkea kerroskorkeus antaa kortteleille rannassa arvokkuutta
VIII
ja luo avoimempia ja liiketiloja kävelyreittien varrelle. Kerroskorkeus myös
VIII
VIII
mahdollistaa laadukkaan viherkannen korttelin asukkaiden käyttöön.

kattoterassi

Hakaniemenranta

XIV

+3.3

Korttelileikkaus B 1:500

aurinkopaneelit
katolla

korttelipiha

XIV

Liiketila

Pysäköintihalli

"Uusihaka"
16050 kem2
185 AP

IV

puut
istutusaltaissa

VIII

aurinkopaneelit
katolla

IV

Virastorakennus
VII
Tornimaisten rakennusmassojen
kattokerroksiin
sijoitetaan korttelin
(Opetushallitus)
asuikkaiden yhteisiä, myös ulosvuokrattavia monitoimitiloja.
Avarasta
Taskupuisto
kattokerroksesta avautuvat näkymät tarjotaan näin laajemmalle käyttäjäkunnalle.

+8.3

viherkatto
+ kattoterassi

X

Pyörävarasto

korttelin
talosauna
ylimmässä
kerroksessa

pyöräpaikat

Paikoitustalo
IV

ravintolaja
tapahtumatila

pyöräpaikat

As.

XIV

oleskelu

II

kattoterassi

II

näköalaterassi
(pihan
huolto)

VII

XX

As.

leikki

alla 2 kerroksinen
Irtaimistopysäköintihalli
varasto

viherkatto
+ kattoterassi

VII

Hakaniementori

As.

kansipiha,

Pysäköintihalli

ie

an

k
Ha

mh2

tu

ka

32450 kem2
240 AP
+10.9

Yhteistilat

aurinkopaneelit
katolla

VIII

+24.3

XVIII

SisäpihaAs.
kortteli

XI

n
me

As.

VII
aurinkopaneelit
katolla

ke

VII

Irtaimisto-VII
varasto

VII

maantasokerros ja peruskerros | ground floor and basic floor plans 1:1000

VII

yh

en

liik

Yhteistilat

As.
VII

teys

veistokset

teen

VIII

mh2

ARKADI

VII
As.

As.

I

As.

As.

VII

mh1

oh
mh2

II

+27.5
Näkinsilta

As.

+8.2

ajo
pysäköintihalliin

taidepaviljonki

VII

mh
2H+AVOK
50,0 m2

IX
kph

As.

iden
ka at
til
asuk teis
yh
ot
sunn
oria
seni

2H+AVOK
41,0 m2

avok

kph

As.

VII
As.

a
soss
tuta
ka

2H+AVOK
41,0 m2
2H+AVOK
35,0 m2

IRTAIMISTOVARASTO

As.

tilat
liike

IRTAIMISTOVARASTO

Yhteistilat

As.
Peltilehmän puistikko

mosaiikkibetoni

OLESKELU
kph

IRTAIMISTOVARASTO

Yhteistilat

porttikongi

tekninen
tila

As.

mh

kph

kph

mh

KORTTELIPIHA

mh

IRTAIMISTOVARASTO

3H+AVOK
55,5 m2
mh

Yhteistilat

As.

ja
ku
kin
Nä

tekninen
tila

kph

SISÄÄNKÄYNTI

VIII

VII

ajo pysäköintihalliin

Siltasaarenkatu

PYÖRÄVARASTO
47 pp

PYSÄKÖINTIHALLI
16 AP

Sörnäisten rantatie
Yhteistilat

pigmentoitu betoni

2H+AVOK
35,0 m2

Ammattiopisto

VII
VIII

rappaus, haaleat sävyt

oh
2H+AVOK
35,0 m2

SISÄÄNKÄYNTI

VII

kph

kph

varasto

PYÖRÄVARASTO
47 pp

VII

ruukintiili, eri sävyt

3H+AVOK
129,0 m2

Haapaniemenkatu

kph

mh2
kph

+34.5

V

anodisoitu metalli

avok

mh1

liiketilat katutasossa

oh

Sörnäisten rantatie

varasto/
takatila
sosiaalitila

II

mh2

3H+AVOK
64,0 m2

liiketilat katutasossa

sosiaalitila

mh1

avok

asukkaiden
yhteistilat

varasto

varasto/
takatila

IRTAIMISTOVARASTO

mh1

avok

3H+AVOK
64,0 m2

opiskelija-asunnot

mh2

LIIKE-/TOIMITILA
49 m2

wc

asukkaiden
yhteistilat

LIIKE-/TOIMITILA
49 m2

oh

wc

asukkaiden
yhteistilat

LIIKE-/TOIMITILA
68,5 m2

varasto

Hakaniemenkuja

LIIKE-/TOIMITILA
112,5 m2

Viherniemenkatu

LIIKE-/TOIMITILA
49 m2

ajo pysäköintihalliin

LIIKE-/TOIMITILA
49 m2

VII

mh3

ajo
pysäköintihalliin

atu
rik

mh2

Hakaniemenranta

ra
nta
tie

to
en
iem

ja
ku
kin
Nä

n
ka

V

Sö
rn
äis
ten

Ha

tie

en

me

Hä

penkit
pyöräily

+2.2

pysäkki

pyöräpaikat
laivaliikennepaviljonki

pyöräily

jalankulku

terassi

pyöräpaikat

puulaituri

rantalaituri sillan ali

puulaituri

+2.6

ravintolalaiva

kaukoputket

+7.5

a

aikk

+2.6

+2.0
+1.5

Kulttuurisauna

kajakki- ja SUPvuokraus

+3.0

riippumatot rannalla

oleskelulaituri,
laskeutuu veteen

ri

aitu

puul

+2.5

alap

venelaituri, 22 venepaikkaa

+2.6

luiska

+1.9

+3.0

+3.3

oleskelunurmi
+3.5

+3.3
liiketilat katutasossa

istuinmuuri

+3.3

venelaituri, 20 venepaikkaa

oleskelunurmi

penkit laiturilla

+2.6

skybar
& monitoimitila

rantareitti, graniitti

+3.2

+3.5

+4.0
puuistutukset

betonimuuri, puupinta istumiseen
luiska, aaltoreuna 1,5 m
rantalaituri, betoni 2 m

+3.3

venelaituri, 21 venepaikkaa

ri
aitu
puul

septitankki

+6.7

rantareitti, graniitti

oleskelunurmi

istuinmuuri

luiska

aat

port

+3.3

pyöräpaikat

kattoterassi
& talosauna

arkadi
liiketilat & terassit katutasossa

rantareitti, graniitti

+4.0
+4.5

Meriaukio
rantareitti

terassi

tulvapumppaamo
nurmen alla,
16x26 m

+3.0

nurmidyynit,
avoin nurmipinta
+4.5
+4.0

+3.3
+3.5 tapahtumatila

+4.0

II

arkadi

pyöräily
jalankulku

pyöräpaikat
porras

veneklubi

3100 kem2
VI

+3.3

+1.95
+2.25
+2.3

+2.3
huoltoajo tontille

+3.5

+3.5

"Pienhaka"
talopiha

VIII

kattoterassi
& talosauna

arkadi
liiketilat & terassit katutasossa

aurinkopaneelit
katolla

+8.3

kansipiha

VIII

kattoterassi
& talosauna

leikki

aurinkopaneelit
katolla
leikki

16500 kem2
32 AP

VIII

pyöräpaikat

pyöräpaikat

reittiliikenne

kattoterassi
& talosauna

,
taat
upor
skel iitti
istu gran

John Stenbergin ranta

kansipiha

VIII

aurinkopaneelit
katolla

Merikortteli

+8.3

koivut

Siltasaarenkatu

aurinkopaneelit
katolla

aurinkopaneelit
katolla

SAAPUMINEN
HOTELLILLE
kääntöympyrä

oleskelunurmi

arkadi

+2.5

+2.05

nurmikiveys

pysäkki
pyöräily
jalankulku

pyöräpaikat

Hotelli
VIII

oleskelulaituri

pyöräpaikat

portaat

VII

hotellin
huolto

+1.95

nurmikiveys

ajo
pysäköintihalliin

+3.7

+3.7

6 | 6

VII

Hakaniemenranta

pyöräily
ajo
pysäköintihalliin

+3.3

pyöräily

C I T A D E L

pyskäköinti

pyöräpaikat

Hakaniemen ideakilpailu

näkö

+0.6

IX

näkymä Merihaasta
Siltavuorensalmelle

rannan ilmava korttelitypologia
mahdollistaa näkymät uuden
sisäpihakorttelin kansipihalta
Siltavuorensalmelle

pyörä

ily

ily

pyörä

Siltavuorensalmi

oleskelulaituri

Hotelli
VIII

ilmava korttelitypologia
säilyttää näkymät opetusviraston
rakennukselta Siltavuorensalmelle

Vierasvenesatama

X

Siltavuorensalmi

John Stenbergin ranta

Pitkänsillanranta

va

ikkaa

alai

ntol

ven

epa

ravi

& näyt

+7.2

puulaituri
vesirajassa

ri,

42

ve

ne

pa

Kirjailijan
laituri

venelaituri, 29 venepaikkaa

a

i

ikka

telylaitur

istuin

jalankulku

istuinmuuri

+2.8

ve

orenra

istu

nta

Pitkäsilta

pyöräily
+2.2

+2.7

Siltavuorenranta

+6.7

niittykumpu

+3.7

+1.9
+6.2

pysäköinti
+4.9

jois

o

tavu

+3.2

Yliopisto

Sil

VII

Kir

nurmirinne

jaty

VII

VIII

VII

önte

kijä

VII

rant

a

+3.6

nkat

uri

+5.6
niittykummut

niittykummut
+4.8

istuinmuuri

+34.5

+5.6

nurmirinne
+3.8

pö

nta

ra
ren

istuskelumuuri
kummulla

ät

+2.4

niittykummut

yd

nurmirinne

ydät

penkki
puun
ympärillä

pö

ruusutarha

+2.2
kahvilalaituri

Poh

niittykummut

kivituhka
ruusutarha

+6.6

+5.1
avoin nurmi

mu

säilyvät puut

Leikkipuisto n. 770 m2

pen

in

Hevosenkenkä

Kirjailijan
aukio

istu

ulku

nk
jala

+34.5

laitu

jalankulku

Siltavu

in

ne

istuin

ven

oleskelu

lku

ku
jalan

elaitu

ri, 34

Kansallisarkiston
vaihtuva kuvanäyttely
rannan oleskelutasoilla

korttelijulkisivu | block elevation

terassikahvila

+3.2

pingis

syreeni
+4.3

u

VII

sa
sist
gra utu
nii s
ttim
uu

ri

Po

Yhteistilat

hjo

isr

an

+27.5

+27.5

ta

VI
ALUELEIKKAUS

+24.3

As.

As.

As.

+21.1

As.

As.

As.

As.

+17.9

As.

As.

As.

As.

+14.7

As.

As.

As.

As.

+11.5

Yhteistilat

As.

+8.3

Irtaimistovarasto

Pyörävarasto

As.

Yhteistilat

Pyörävarasto

Irtaimistovarasto

Kansipiha
Pysäköintihalli

korttelileikkaukset
| block Asections
1:1000
Korttelileikkaus
1:500

kotuksin julkiseen pedestarakennusmassojen ”päinä”
kattokerroksiin.

Tornimaisten rakennusmassojen kattokerroksiin sijoitetaan korttelin
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3. palkinto
3rd prize

”Samaa kansaa”
tekijät | authors
JANNE EKMAN
LASSI VIITANEN
TEEMU PAASIAHO
VILLE REIMA
Arkkitehtitoimisto NOAN
avustajat | assistants
CASPAR ÅKERBLOM
LASSI LUOTONEN
HENRI KÄPYNEN
MIKA MATHLIN
maisemasuunnittelu | landscape design
TIINA PERÄLÄ
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä
liikennesuunnittelu | traffic design
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ilmakuva | aerial view

Ehdotuksen pääpaino on kortteliraken
teessa ja maisema-arkkitehtuuri on jäänyt
vähemmälle huomiolle. Ansiot ovat arkki
tehtuurissa ja tunnelman kuvaamisessa.
Liittyminen ympäristöön ja ulkotilojen
kokonaisratkaisu kaipaavat kehittämistä.
Analyysit paikan lähtökohdista ovat oival
tavia.
Rannan suurmuoto on selkeä, mutta
Siltavuoren puoleisen rannan muoto v
 oisi
olla vapaampi. Pohjoisranta on kaupunki
mainen ja sitä elävöittävät pienet aukiot ja
kanavamainen allas, johon liittyvä aukio
laajenee kiinnostavasti viereisen kortte
lin alle sisätiloihin. Selkeää bulevardia ei
kuitenkaan muodostu. Rantajulkisivu on
paikkaan sopiva ja arkkitehtonisesti ko
mea, mutta se sopisi paremmin t oimistokuin asuinrakennuksiin. Umpinaisten
kortteleiden pihat jäävät hieman ahtaiksi
ja pimeiksi.

The main focus of the proposal is on the urban
block structure, and consequently the landscape architecture has been paid less attention.
The merits of the proposal lie in its architecture
and how it illustrates the desired atmosphere.
The connections to the surroundings and the
comprehensive design solution for the exterior
spaces would require further development. The
analysis of the site parameters is insightful.
The overall form of the shoreline is lucid,
but the shoreline on the Siltavuori side could
be more informal. Pohjoisranta is urban in character and is enlivened by small public squares
and a canal-like basin. The basin links to a public square that extends in an interesting way
beneath the adjoining block into the interior
spaces. No clear shoreline boulevard, however,
is formed. The waterfront frontage is appropriate for the setting and architecturally impressive, but it would be better suited for offices
than residential buildings. The yards of the enclosed blocks are somewhat cramped and dark.

asemapiirros | site plan 1: 4000

näkymä Pitkäsillan suunnasta | view from Pitkäsilta bridge

aluejulkisivu | areal elevation 1: 2000
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pohjoisrannan maisema-arkkitehtuuri | landscape design of northern waterfront 1:1000

näkymä Siltavuorenrannalta | view from Siltavuorenranta waterfront

korttelileikkaus | block section 1:1000

maantasokerros | ground floor plan 1:1000

alueleikkaus | areal section 1:2000
20

ARKKITEHTUURIKILPAILUJA 5 2018
l

ARKKITEHTUURIKILPAILUJA 5 2018
l

21

L

lunastus
purchase

∉≡≥←↔♠← ∝ •♠°≥↔°↑≡∂↔∂↔

”Päädyt”

♠↔°↔∂≡

↔°±↔∂≥≥≡ ∝°

↓ƒ)↑;↔∂≡

 ↓

↑∂↔∂°↔∂≡

tekijät | authors
LIISA HEINONEN, arkkitehtiopiskelija |
student of architecture
HENRI JESSEN-JUHLER, arkkitehtiopiskelija |
student of architecture
ANNALEENA PUSKA,
maisema-arkkitehtiopiskelija | student of
landscape architecture

 ↓
 ↓

 ↓

 ↓

 ↓

 ↓

 ↓

näkymä kohti pohjoisrantaa | view towards northern waterfront
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ilmakuva | aerial view

Tasapainoisessa ehdotuksessa on keski
tytty täydennysrakentamisen ratkaisuihin.
Rannan puoliavointen kampamaisten kort
teleiden voimakkaasti korostettujen pää
tyjen rivistö on leimallinen ja omintakei
nen. Päätyjen palvelu- ja liiketilat elävöit
tävät rantapromenadia, jota on jäsennelty
hieman kaavamaisesti kiviportailla, puu
laitureilla ja puuistutuksilla. Kortteleiden
edustan rantalaiturit on varattu vierasve
neille ja ravintolalaivoille. Alueen pohjois
osan uudisrakentaminen on ratkaistu luon
tevasti suurpihakortteleilla. Eri puolten
rannat ovat sopivan erilaisia, mutta ulkoti
⇒≥♠≡≥≡∂××♠← ⇒∫⇒ ∑

lojen käsittely on jäänyt hieman laimeaksi.

The main emphasis in this well-balanced proposal lies in how it has resolved infill building. The row of boldly accentuated gable ends
of the half-open comb-like blocks along the
waterfront is distinctive and unique. The service and commercial premises placed in the
gable ends enliven the waterfront promenade,
which has been structured somewhat formulaically with stone steps, wooden jetties and
planted trees. The waterfront jetties in front
of the blocks are reserved for guest boats and
restaurant boats. The new construction on the
north side of the area has been resolved intuitively by means of urban blocks with large
courtyards. The waterfronts differ in character
form each other in just the right amount, but
the treatment of the exterior spaces is somewhat lacklustre.
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Ulkotilojen suunnittelun ja toimintojen
sijoittelun osalta ehdotus on yksi parhai
ten onnistuneista. Ulkotilojen tarjoamat
mahdollisuudet on otettu hyvin käyttöön
ja maisema-arkkitehtoniset näkökulmat
on huomioitu. Pohjois- ja etelärannoilla on
selvästi omat luonteensa. Hallitun suur
muodon puitteissa on saatu aikaan mie
lenkiintoisia ranta-alueita, näkymiä ja
tiloja. Puoliavoin korttelirakenne sopii van
hojen umpikortteleiden ja Merihaan avoi
memman rakenteen välittäjäksi. Ratkaisu
avaa hyvin näkymiä sekä merelle että
kohti pohjoista. Arkkitehtoninen ilme on
kuitenkin rikkonainen ja vieras Hakanie
meen. Pohjoiset korttelit ovat jääneet luon
nosmaisiksi. Sörnäisten rantatien päät
teeksi on oivaltavasti sijoitettu korkeaa
rakentamista pariksi Merihaan tornille,
mutta rakennus on liian korkea ja vaikut
taa jopa Eteläsatamasta avautuvaan Hel
sinki-näkymään.

In terms of the design of outdoor spaces and
the placement of functions, the proposal is one
of the most successful in the competition. The
authors have utilized the potential of the outdoor spaces and taken into consideration the
landscape architecture aspects. The northern
and southern waterfronts have their own distinct characteristics. Within the well-executed
overall form, there are some interesting waterfront areas, views and spaces. The semi-open
block structure mediates excellently between
the old closed urban blocks and the more
open structure of Merihaka. The solution nicely
opens up views both northwards and towards
the sea. The architectural look, however, is disjointed and alien to Hakaniemi. The design of
the northern blocks remains schematic. A highrise building has been insightfully placed at the
end of the Sörnäisten rantatie road, as a counterpart to the tower blocks of Merihaka, but the
building is too tall and affects the Helsinki silhouette, even as far away as Eteläsatama.

+1.9

S U U N N I T E L M A 1:1000

rantabulevardi | waterfront boulevard

korttelileikkaus | block section 1:1000

aluejulkisivu | areal elevation 1:2000
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äärellä.

Lähdön ja saapumisen paikka.
Vesibussien tulo ja meno elävöittää maiseman.

Viihtymisen ja kohtaamisen paikka.
Kesällä otetaan aurinkoa, talvella luistellaan ja pilkitään.

K

Vanhan sillan pilarit muuttuvat hitaasti hiekaksi ja ruosteeksi.

Tori veden ääressä.
Viihtymisen ja kohtaamisen paikka.
Kesällä otetaan aurinkoa, talvella luistellaan ja pilkitään.

K

kunniamaininta
honorary mention

Aluejulkisivu 1:1000

”Helsinki-kanava ja
neljä hallia”

kunniamaininta
honorary mention

”Kuinka elää yhdessä”

tekijät | authors
EERO LUNDÉN, arkkitehti | architect SAFA
MAIJA PARVIAINEN, arkkitehti | architect
SAFA
HANNELE CEDERSTRÖM, arkkitehti |
architect SAFA
CARMEN LEE, arkkitehti | architect
Lundén Architecture Company

VI

X

Alueleikkaus 1:1000

+3.0

tekijät | authors
NENE TSUBOI
LEONARD MA
TUOMAS TOIVONEN
HEIKKI TORKKELI
TAINA SUONIO, hortonomi | horticulturist

KUINKA EL ÄÄ Y HDESSÄ

ilmakuva | aerial view

Hakaniemenranta

KUINKA EL ÄÄ Y HDES S Ä

ilmakuva | aerial view

pikaraitiotie ja pysäkki

viherkaista

+3.3

hulevesien käsittely

galleria
yhteistilat

kuntosali

terassointi

Ilmakuva

Uimakeskus

tekn. ja huolto

picnic-alue

huoltoyhteys
kellarista

aputilat/wc

allas 25x50

Street food

alikulku

+3.3

ulkoallas
25x50m

koivu
tervaleppä
mänty

huoltoyhteys
kellarista

ruokakojut

toimintojen konseptointi | conception of
functions
JUSSI NURMIO
N2

allas
lasten ulkoallas

terassit

kylpyläallas

allaskahvila

lastenallas
betonikiveys

keittiö

picnic-alue

rantareitti

+3.3

ravintola

tapahtuma-aukio

merivesiallas
infinity-allas

tapahtumahalli

kahvila

merenrantaniittyjen kasvillisuus:
heinät, tyrni

puku- ja pesutilat, saunat

kahvila

Tapahtumakeskus

ravintola

henkilök.

aula
pyöräpaja

liput
säilytys

tapahtumahalli

drop-off

Hotelli

liiketila

liiketila
taskupuisto

aputilat
wc

luento ja
workshop

baana

+3.0

avustajat | assistants
RON AASHOLM, arkkitehti | architect
JOHANNA EDELMANN, arkkitehtiopiskelija |
student of architecture
RUBEN TOMAS VERDE, arkkitehti | architect

keittiö

+3.3

ravintolalaivat

terassit

terassit

+2.5

maisema-asiantuntija | landscape
specialist
TUULIKKI PELTOMÄKI, maisema-arkkitehti |
Rantatori
landscape architect MARK
+1.5

Rantatori

vierasvenelaituri

ta

nsil

me

anie

liikenneasiantuntijat | traffic specialists
JOUNI LEHTOMAA
TERHI LEINO
Suunnittelu Lehtomaa

rantareitti

ten kortteleiden tilat liittyvät monipuoli

perennat

heinät

sora
kukkivat perennat

oleskelulaituri

alikulku

betonikiveys

+2.0

Rakennus antaa suojaa matkustajille.
Tori veden ääressä.
Lähdön ja saapumisen paikka.
Vesiliikenteen
terminaali
rantatien suunnasta
Rantapuisto
terminaali | water traffic terminal
rantapuisto | waterfront park
ja kohtaamisen paikka.Sörnäistenvesiliikenteen
ote aluesuunnitelmasta
| part of Viihtymisen
area plan 1:4000
Vesibussien tulo ja meno elävöittää maiseman.
Kesällä otetaan aurinkoa, talvella luistellaan ja pilkitään.
Rantatori
Yhteismaa
Vesiliikenteen terminaali

Rannan jäsentely on vaihtelevaa ja läntis
puulaituri

terassi

heinät

kahvila

sesti julkisiin ulkotiloihin. Kruununhaan
nurmi

pelinurmi

riippumatot

puolelle on suunniteltu laaja yhtenäinen

leikkikumpu

boulderointirinne

puistovyöhyke. Näkymiä kohti Siltavuoren
pyöräparkki

Kirjanpuisto

piknik-alue

salavat, syreenit

100 pp

katukoris

Omintakeinen ja ennakkoluuloton ehdo
näköalatasanne

salavat, syreenit

kuntoiluvälineet

salmea on korostettu. Rakennusten ark
kukkivat perennat

+2.1

tus poikkeaa kilpailutöiden yleisestä lin

kitehtoninen ilme on raskas ja virastotalo

jasta. Hakaniemen rantavyöhykkeen aja

mainen.

kukkivat perennat

korotettu suojatie

Siltavuoren kallio

baana

ta
Siltavuorenran

+2.3
porras Oikokadulle

tuksena on palvella monipuolisesti myös
+3.2

+7.0

tiisien sekä uinti- ja vesiurheilun avulla.

Ehdotus
ottaatulo
vahvasti
kantaamaiseman.
rakentami
Vesibussien
ja meno elävöittää

Venesatama

sesta vapaana säilytettävien rantojen puo
lesta. Perusidea on asuinrakentamisen
keskittäminen ja rantojen kehittäminen

+2.0

vapaana ”virkistyksen, kaupunkielämän

nurmiportaat

ja -luonnon laboratoriona”. Rakentaminen
jatkaa Merihaan muotomaailmaa. Ranta
viivan ja vesialueen käsittely on suoravii

hopeasalava

vaista ja paikkaan sopivaa. Ranta on kaut

bmx- ja skeittipuisto

The unique and imaginative proposal deviates from the general trends of the competition entries. The authors have proposed that
+2.2

yöntekijänkatu

Kirjat

hallin, tapahtumakeskuksen, ruokapara

Rakennus antaa suojaa matkustajille.
Lähdön ja saapumisen paikka.

Tori veden ääressä.

Viihtymisen
ja kohtaamisen
paikka.also serve
Hakaniemi’s
shoreline
zone would
Kesällä otetaan aurinkoa, talvella luistellaan ja pilkitään.
residents from other city districts through the
presence of the market hall, an events centre,
food emporiums and swimming and water
sports. The layout of the shoreline is varied, and
the spaces of the western blocks are linked to
public outdoor spaces in a variety of ways. A
large continuous park zone has been planned
for the Kruununhaka side of the strait. The views
towards the Siltavuorensalmi strait have been
emphasised. The architectural look of the buildings is heavy and brings to mind civic offices.

merenrantakasvillisuus

muita kaupunginosia ja niiden asukkaita

Yhteismaa

Vesiliikenteen terminaali

venesatama

mattolaituri

+1.5

Hak

kahvila

rantareitti

+1.5

oleskeluporras

puulaituri

+0.5

betoni

taaltaan julkista ulkotilaa, mutta toivottu
yhtenäinen rantabulevardi katkeaa liiaksi
yhteen lamellitaloista. Merihaan eteen on

Pohjoisranta

Kaupunginosan oma kulttuuri ja tapahtumakeskus veden
äärellä.
rantatori
| waterfront market place
Rantatori

Kaupunginosan oma kulttuuri ja tapahtumakeskus veden
äärellä.

Kokeellinen kaupunki

Erilaisten vyöhykkeiden alati muut
Vanhan sillan pilarit muuttuvat hitaasti

continues the themes and forms of the Merikaupunkipuisto. Julkisten ulkotilojen tee haka area. The handling of the shoreline and
maideat ovat omaperäisiä, mutta varsin
water area is straightforward and appropriate for
karuja. Rakentamisen määrä on rankka ja
the location. The shoreline is virtually entirely a
mittakaavaltaan vieras alueelle.
public space, but the desired unified waterfront
boulevard is unnecessarily interrupted by one
The proposal takes a strong stance in keeping
of the lamella blocks. An interesting experimenthe shoreline free from construction. The basic
tal city park is located in front of the Merihaka
idea is to concentrate the residential building
area. The thematic ideas for the public outdoor
spaces are novel, but rather austere. The proposal
elsewhere and to develop the shoreline as a
“laboratory for recreation, urban life and nature”. includes a heavy amount of building construcAluejulkisivu 1:1000
Resolving building development in this way
tion which, in terms of scale, is alien to the area.
sijoitettu mielenkiintoinen kokeellinen

Aluejulkisivu 1:1000

ennus ja maantasokerros 1:500

HELSINKI-KANAVA JA NELJÄ HALLIA
Hakaniemenrannan ideakilpailu 5/6

alueleikkaus | areal section 1:2000

alueleikkaus | areal section 1:2000
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Valtionkonttori

uusittu Näkinsilta

kansipiha

Näkinkujan liiketilat

Hakaniemenranta

taskupuisto

Street food - ravintolahalli ja asuntoja

Siltavuorenkanava
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HELSINGIN KAUPUNKI

Parhaat suunnitelmat
toivat Hakaniemeen eri
vuosikymmenten arkki
tehtuuria ja korttelitypo
logioita yhdistelevän uuden
ajallisen kerrostuman.

KILPAILUN TAVOITTEET JA ARVIOINTI
Kilpailun tavoitteena oli löytää Helsingin

toimivuus olivat merkittäviä tekijöitä. Kes

nostettiin ne ehdotukset, joissa ulkotilojen

hin avautuvia tiloja. Joissakin ehdotuksis

tään alueen ominaispiirteitä. Parhaimmat

Kallion kaupunginosaan, Hakaniemeen ja

tävät ratkaisut hulevesien, materiaalien ja

suuntaamisessa ja ratkaisujen mittakaa

sa esitettiin pitkien kanavien rakentamista

suunnitelmat toivat Hakaniemeen eri vuo

Siltavuorensalmelle sijoittuvan kilpailu

kasvillisuuden monimuotoisuuden osalta

vassa on ymmärretty paikan maisemao

rannan tuntumaan, millä voitaisiin saada

sikymmenten arkkitehtuuria ja kortteli

alueen julkisille tiloille ja asuinkortteleille

olivat myös oleellisia.

losuhteet, näkymät ja liittyminen ympä

lisää kiinnostavia rantakatuja ja kaupun

typologioita yhdistelevän uuden ajallisen

kitilaa. Ratkaisu ei kuitenkaan ole kustan

kerrostuman.

ehdotus asemakaavoituksen jatkosuunnit

Kilpailun viitesuunnitelmana toimi Ha

ristöön.

teluun. Merellisen alueen suunnittelussa

kaniemen rantavyöhykkeelle laadittu ase

Ehdotukset tarjosivat karkeasti jaoteltu

tuli huomioida Hakaniemen keskeinen

makaavaluonnos, jossa tärkeimmät liiken

na kaksi perusmallia. Hakaniemenranta oli

nustehokas. Yhtenäinen rantapromenadi
loi elävää julkista ulkotilaa.

Palkintolautakunta päätti yksimieli
sesti asettaa ehdotuksen ”Cinque palazzi”

sijainti joukkoliikenteen solmukohtana ja

teelliset ratkaisut ja uuden, rakennettavan

yleensä käsitelty vahvasti kaupunkimaisin

Ehdotusten korttelimallit vaihtelivat

alueen merkittävä historiallinen kerroksel

sillan paikka on määritelty. Ideakilpailus

penger- ja muurirakentein ja Siltavuoren

täysin avoimesta umpinaiseen. Parhaim

jatkosuunnittelua ehdotuksen kokonais

lisuus. Alueelle tuli luoda uutta, ainutlaa

sa suunniteltiin hieman laajempaa aluetta,

ranta oli ratkaistu joko vapaamuotoisem

millaan oli löydetty oivaltavia täydennys

ratkaisun pohjalta. Kruunuhaan puoleista

tuista, kaikille kaupunkilaisille avointa,

mikä osoittautui hyödylliseksi. Runsas osal

min luonnonmuotoja mukaillen tai jäykästi

rakentamisen tapoja, jotka heijastelevat

liikenneratkaisua ja sen liittymistä uuteen

vetovoimaista ja urbaania merenrantaa.

listujamäärä ja lukuisat huolella laaditut

erilaisin pengerryksin ja muurein. Molem

ympäristön korttelirakennetta. Ylikorke

Hakaniemensiltaan pitää tutkia uudelleen,

Työryhmissä tuli olla mukana sekä arkki

ehdotukset antoivat runsaasti kehitysideoi

pien rantojen rankka käsittely ja vesialu

aa rakentamistakin ehdotettiin, mutta kil

mutta siten, että ajatus yhtenäisestä ran

tehtuurin että maisema-arkkitehtuurin

ta, vaikka yksikään ehdotus ei antanut rat

een huomattava kavennus olivat johtaneet

pailun tavoitteena ei ollut luoda uutta kau

tapuistosta säilyy.

ammattilaisia tai alojen opiskelijoita.

kaisuja kaikkiin asetettuihin kysymyksiin.

kanavamaiseen ilmeeseen. Palkintolauta

punkikeskittymää, vaan täydentää kanta

Tärkeimpiä arvosteluperusteita olivat

Yllättävän monet ehdotukset olivat keskit

kunta piti kiinnostavimpina ehdotuksia,

kaupunkia. Puoliavoimen korttelirakenteen

arkkitehtoninen ja maisema-arkkitehtoni

tyneet uuden korttelirakenteen kehittämi

jotka perustuvat Hakaniemenrannan ur

muunnelmat osoittautuivat ratkaisuista

nen kokonaisratkaisu sekä korkeatasoinen,

seen ja jättäneet julkiset tilat ja maisemal

baanin ja Siltavuorenrannan luonnonmu

toimivimmiksi.

toiminnallinen ja kaupunkitilallinen luon

liset tekijät vähemmälle huomiolle, vaikka

kaisen käsittelyn vastakohtaisuuteen.

ne, jonka tuli olla suhteessa olevaan ympä

näitä seikkoja painotettiin ohjelmassa.

Rannan käsittelyn ohella Hakaniemen

ensimmäiselle sijalle ja suosittaa alueen

Yksi keskeisin kysymys oli Hakanie
menrannan uuden kaupunkijulkisivun
muodostuminen. Esitetyt ratkaisut vaih

ristöön. Julkisen tilan identiteetti, käytet

Parhaissa ehdotuksissa ulkotilojen

rannassa avainasemassa oli rakennusri

tävyys, mittakaava, tunnelma, vetovoimai

käsittely ja kaupunkirakenne pelasivat

vistöjen pohjakerrosten suunnittelu. Par

telivat avoimista ja polveilevista sommitel

suus, uuden rakentamisen suhde olevaan

yhteen ja muodostivat eheän ja hallitun

haimmillaan niihin oli onnistuttu luomaan

mista umpinaisiin. Onnistuneimmat hei

Teksti on lyhennelmä kilpailuohjelmasta ja

kaupunkirakenteeseen ja liikenteellinen

kokonaisuuden. Palkinto- ja yläluokkaan

mielenkiintoisia, rantakatuun ja -laiturei

jastelivat arkkitehtuuriltaan ja rytmityksel

arvostelupöytäkirjasta.
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COMPETITION OBJECTIVES AND ASSESSMENT
The objective of the competition was to generate ideas for the public spaces and residential
blocks within a competition area located in the
Helsinki district of Kallio, Hakaniemi and Siltavuorensalmi, for the further development of the
detailed plan. In the planning of the waterfront
area, Hakaniemi’s central location as a public
transport hub as well as the significant historical layeredness of the area were factors to be
taken into consideration. The competitors were
also asked to create for the area a new, unique,
attractive and urban shoreline accessible to
everyone. The design teams had to include professionals or students in the fields of architecture and landscape architecture.
The most important assessment criteria
were the overall architectural and landscape
design solution, as well as the high quality of
the functions and urban space in relation to the
surrounding environment. Other important factors were the identity, usability, scale, ambience
and attractiveness of the public space, the relationship of new construction to the existing
urban structure, and the efficiency of the traffic
arrangements. Sustainable solutions regarding
stormwater management and the diversity of
materials and vegetation were also seen as essential issues.
The draft plan for the Hakaniemi shoreline
zone acted as the reference plan for the competition, in which the most important traffic solutions and the location of a future bridge were
already determined. A slightly wider area was
to be planned in the ideas competition, which
proved to be useful. The large number of participants and the numerous carefully crafted
proposals provided a wealth of ideas with development potential, even though none of the
proposals provided answers to all the questions
posed in the competition. Surprisingly many
proposals focussed on developing a new block
structure and thus had given less thought to
the development of public spaces and land-

30

scape factors, even though these were emphasized in the competition programme.
In the best proposals, the urban structure
and handling of the outdoor spaces were coordinated and formed a cohesive and well-managed totality. The jury placed in the prize-winning and upper-class categories those proposals that had, in regard to the orientation of exterior spaces and scale of the solutions, a good
grasp of the landscape conditions in the area
as well as the views and connections to the surroundings.
The proposals could be roughly divided
into two basic models. The Hakaniemenranta
area was usually given the most urban treatment with terraces and wall structures, while
the Siltavuorenranta areas was resolved either
more freely with natural forms, or more rigidly with terraces and walls. The intense treatment of both shorelines and a considerable
encroachment on the water area led to a canal-like look. The jury considered the proposals that were based on the contrast between
the urban treatment of Hakaniemenranta and
the organic treatment of Siltavuorenranta the
most interesting ones.
For the Hakaniemiranta area, a key design
issue proved to be the ground floors of the row
of new buildings, in addition to the treatment
of the waterfront. At best, the competitors were
able to create interesting spaces opening up
towards the waterfront promenade and jetties.
Some of the entries proposed the construction
of long canals near the shoreline, which would
lead to more interesting waterfront promenades and urban spaces. Such a solution would
not, however, be cost-effective. A uniform waterfront promenade generated vibrant public
outdoor spaces.
The urban block models varied from open
to completely enclosed. At best, the competitors discovered insightful ways of infill building
that reflect the block structure of the surround-

tiedot kilpailusta
competition information

The best proposals
added to the Hakaniemi
area a new temporal
layer, integrating
the architecture and
urban block typologies
from different decades.

Hakaniemenrannan ja Siltavuorensalmen
julkisten tilojen ja uudiskortteleiden
ideakilpailu | Open ideas competition for
public spaces and new urban blocks of
Hakaniemenranta and Siltavuorensalmi
kilpailun järjestäjä | competition organiser
Helsingin kaupunki | City of Helsinki
kilpailuaika | competition period
23.10.2017–26.1.2018
1. palkinto | 1st prize ”Cinque palazzi”

ings. Some proposals included overly tall buildings, but the objective of the competition was
not to create a new urban centre, but rather to
supplement the Helsinki city centre. Variations
of the half-open block structure proved to be
the most effective.
One of the key issues was the formation of
a new urban frontage on the Hakaniemenranta waterfront. The solutions ranged from open
and meandering compositions to enclosed facades. The most successful ones reflected the
characteristics of the surrounding area in terms
of their architecture and rhythm. The best proposals added to the Hakaniemi area a new temporal layer, integrating the architecture and urban block typologies from different decades.
The jury decided unanimously to award the
first prize to the proposal “Cinque Palazzi” and
recommends that its overall solution forms the
basis for the further planning of the area. The
traffic solution for the Kruunuhaka side of the
area and its connection to the new Hakaniemi
bridge will have to be re-examined, but in such
a way that the idea of a continuous seafront
park will be preserved.

2. palkinto | 2nd prize ”Citadel”

This text is a summary of the competition
programme and the jury report.

3. palkinto | 3rd prize ”Samaa kansaa”
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ehdotuksia | entries
68
palkintolautakunta | competition jury
Helsingin kaupungin nimeäminä
appointed by the City of Helsinki
ANNI SINNEMÄKI, apulaispormestari,
palkintolautakunnan puheenjohtaja
MIKKO AHO, toimialajohtaja
RAIMO K. SAARINEN, maankäyttöjohtaja
MARJA PIIMIES, asemakaavapäällikkö
JANNE PROKKOLA, yksikönpäällikkö
JUSSI LUOMANEN, kaupunkitila- ja
maisemasuunnittelupäällikkö
REETTA PUTKONEN, liikenne- ja
katusuunnittelupäällikkö
MARKn nimeämänä | appointed by MARK
EMILIA WECKMAN, maisema-arkkitehti MARK
SAFAn nimeäminä | appointed by SAFA
VILHELM HELANDER, arkkitehti SAFA
palkintolautakunnan sihteeri
secretary of the jury
MERVI SAVOLAINEN, WSP Proko Oy
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asiantuntijat | specialists
PERTTU PULKKA, arkkitehti
ANU LAMMINPÄÄ, maisema-arkkitehti
JUUSO HELANDER, insinööri
MIKKO JUVONEN, diplomi-insinööri
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”Hakaniemenrannan kilpailu on esimerkki siitä, kuinka tärkeitä
avoimet suunnittelukilpailut ovat. Alueelle, jonka maankäyttöä oli
työstetty jo pitkään, kilpailu toi uusia, raikkaita ideoita, joiden avulla
päästään kehittämään viihtyisää merellistä ympäristöä.”
Anni Sinnemäki, apulaispormestari, Helsinki

SAFAn kilpailupalvelut
Arkkitehtuurikilpailu on oivallinen väline, kun haetaan
rakentamisen laatua ja näkökulmia suunnitteluun. Kilpailun
voi järjestää mistä tahansa kohteesta pienistä rakennuksista
laajempaan maankäytön suunnitteluun. Järjestäjänä voi
toimia niin yksityinen kuin julkinenkin taho.
Suomalainen kilpailujärjestelmä on asiakaslähtöinen
– jokaisen kilpailun lähtökohtana on tilaajan määrittelemä
tarve ja tehtävä. SAFA toimii kilpailuissa puolueettomana
asiantuntijana ja avustaa eri vaiheissa: hankkeeseen sopivan
kilpailumuodon valinnassa, kustannusten arvioinnissa ja
käytännön järjestelyissä.
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