Eteläsataman yleinen kansainvälinen arkkitehtikilpailu
”Rock City”
Suunnitelma on vision siitä, miten satamaympäristö kehittyy eheäksi ja toiminnallisesti rikkaaksi osaksi kaupunkikeskustan julkista rantaviivaa. Merkittävä
kysymys on, miten kaupungille tärkeä laivaliikenne voi jatkaa toimintaansa
siten, että rantavyöhyke olisi jatkossa satamatoimintojen lisäksi yhteisessä
käytössä. Tällä hetkellä Kaivopuiston ja Kauppatorin väliltä puuttuu julkinen
rantaviiva, oleskelun mahdollisuudet ja kevyttä liikennettä suosiva ympäristö.
Tähtitorninmäki on eristynyt puistoalueena ja se on vähällä käytöllä. Samoin
Katajanokan rantaviiva ei houkuttele puoleensa Kauppatorilla olijaa.
Tulevaisuuden elävän kaupunkirannan yhtenä tavoiteltavana ominaisuutena on, että uusien korkeatasoisten kaupunkitilojen ja oleskelualueiden
äärelle sijoittuu myös uutta asuntorakentamista.
Toiminnalliset ankkurit
Merellisen Helsingin edustustilan, Kauppatorin, molempiin satamapäätteisiin
luodaan uudet toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset ankkurit, Katajanokanlaiturin taidemuseo ja Monitoimimakasiini. Kolmas kauppatorin pääte on jo
olemassa: Esplanadin jatkeena oleva ydinkeskusta. Ankkurit torialueen eri
puolilla pitävät välilleen jäävän julkisen kaupunkitilan vilkkaana. Ne ovat
rakennuksia, joilla tulee olla rakennustaiteellisenkin luonteensa vuoksi houkutusarvoa. Uudet ankkurit ovat myös portteja laivateitse Helsinkiin saapuville.
Erityisesti Eteläsataman Monitoimimakasiinista muodostetaan portti Kauppatorin suuntaan, jossa saapujasta tartutaan kiinni heti maihin noustessa.
Makasiiniin esitetään monikäyttötilojen lisäksi sijoitettavaksi suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun keskusta. Taidemuseolle haetaan puolestaan kan 
       
Rantaviivan ja merellisen kaupunkiympäristön kehittyminen
Rantaviivan maankäyttöön kohdistuvat päällekkäiset, keskenään ristiriitaisetkin tarpeet ja arvokkaan maapinta-alan niukkuus perustelevat toimintojen
sijoittumista tulevaisuudessa päällekkäin ja tiiviimmin toisiinsa kiinni. Eteläsataman osalta esitetty toimenpide on, että terminaalit rahtiliikenteen alueineen
sekä Laivasillan-Ehrenströmintien katuosuus katetaan. Katu lasketaan koko
matkaltaan tasolle +2.6, mikä helpottaa kattamista ja yhtenäisen rantapuistovyöhykkeen ulottamista Kauppatorin suunnalta suoraan Tähtitorninmäelle
sekä rantaa myötäillen Kaivopuistoon asti. Katettu osuus hyödynnetään
liittämällä Tähtitorninmäki ja rantapuisto toisiinsa monipuoliseksi urbaaniksi
kokonaisuudeksi. Tähtitorninmäkeä ja rantapuistoa myötäilee tehokas asuntorakentaminen, johon sijoittuu myös puistoa ja matkustajaliikennettä palvelevia liiketiloja ja hotelli. Rakentaminen liittää keskustaruutukaavan ja Kaivopuiston korttelit toisiinsa.
Tähtitorninmäki laajenee toiminnallisella asuintalojen reunustamalla puistoosuudella, jonka alle sijoittuu pysäköintilaitos. Ratkaisun mahdollistaa, että
kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti epämääräinen Tähtitorninmäen ja
sataman välinen vyöhyke jyrkkine pohjoisrinteineen ja kallioleikkauksineen
muuttuu korttelien ja vapaa-ajan aktiiviseksi merelliseksi reunaksi. Rantapuiston korottaminen terminaalin päälle tekee siitä varsinaisen näköalapaikan
ja elämyksellisen rantamaiseman. Kadun kattaminen myös Ehrenströmintien osalta mahdollistaa lisäksi Olympiaterminaalin ja Kaivopuiston välisen,
huonolla käytöllä olevan kaistaleen kehittämisen osana rantapuistoa ja
satamaliikenteen sijoittumisen puiston alle. Myös tässä osassa rantapuistoa
sen reunalle sijoitetaan uutta asuntorakentamista ja palveluja, jotka hyötyvät
matkustajaliikenteen virroista.
Katajanokan laiturin kaupunkitila on tarkoitus aktivoida taidemuseoankkurilta
matkustajalaivaterminaalille (Vikingline) saakka Esplanadia ja Kauppatoria
jatkavana kanavabulevardina. Kanavan avaaminen kortteleiden keskelle
tuo Helsingin ydinkeskustaan uudenlaisen kaupunkitilan. Kanavanvarsi rakentuu keskustamaisen monipuolisena. Meren puoleinen laiturimainen osuus
varataan asuinkortteleille. Grand Marinan parina kehitetään Tulli- ja pakkahuoneesta kongressitiloja, ravintoloita, näyttelytiloja ja työtiloja sisältävä
kokonaisuus. Matkustajaterminaalin kohdalle kehitetään atraktiona kaupunkiakselin päätteenä korttelia, johon sijoittuu hotelli sekä mahdollisesti sekoitus
asumista ja työpaikkarakentamista.
Kauppatori sitä reunustavine julkisivuineen on koko valtakunnan edustusjulkisivu. Kauppatorin pinta säilytetään neutraalina torikokonaisuutena, joka
toimii markkinapaikkana ja erilaisten tapahtumien alustana. Taidemuseon
puoleinen toritila on alusta vaihtuville taideteoksille. Vesiliikenteen liityntäterminaali rakennetaan puolestaan Monitoimimakasiinin yhteyteen.
Mitoitus
Käyttötarkoitus/varaus

Laajuus/määrä

Julkiset palvelu- ja vapaa-ajan rakennukset
-Katajanokanlaiturin museo
ja Monitoimimakasiini

19 000 k-m²
Asuntorakentaminen
43 500 k-m²
Maantasokerroksen liike- ja palvelurakentaminen
5000 k-m²
(sis. päivittäistavarakauppa)
Hotellit
-Katajanokan laituri ja Eteläsatama
4000 k-m²
Toimisto-ja muu työtilarakentaminen
-Vikinglinen terminaalikortteli
15 000 k-m²
Olemassa olevien rakennusten uusi käyttö
-Tulli- ja pakkahuoneen kongressi-, tapahtuma- ja työpajatilat
hyödyntävät rakennuksen tilakapasiteetin ja
korvaavat nykyisen kongressikeskuksen

Maa-alan laajuus (ja katetun maa-alan osuus)
213 000 m² ( 67 500 m²)

-kilpailualueen rajaukseen perustuen

Kaupunkirakenne1:4000.
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Kauppatori
1

Nykyinen torimarkkinoiden alue.

2

Markkinapaikkaa laajennetaan Keisarinluodon
laiturille.

3

Kääntösilta.

4

Suomenlinnan lauttalaituri.

5

Torialueen pysäköintipaikat 45 ap.

6

Pyörätien linjataan osaksi autokaistoja. Ajoradan
leveyttä kavennetaan ja kadunvarteen varataan
tilaa torikauppojen huoltoajoon.

7

Kolera-allas. Turistivesibussien ja kalamarkkinoiden
paikka.

21

Monitoimimakasiini. Kauppatorin eteläinen ankkuri ja laivamatkustajien saapumisportti Helsinkiin.
Arkkitehtuu-rin, rakentamisen ja muotoilun keskus. Auditoriotiloja, myymälöitä ja pikaliikenteen
terminaali.

22

Laivasillankadun-Ehrenströmintie linjataan tunneliin puistokannen alle. Kadun korkeusasema
lasketaan kauttaaltaan +2.6 tasoon.

23

Eteläsataman rantapuisto ja siihen liittyviä virkistyspalveluja. Puistokannen alla Eteläsataman
terminaali ja pysäköintitiloja.

24

Näköalalaituri.

Lyypekinlaiturin tapahtumapaikka ja terassialue.
Sesonkien mukaan vaihtelevia teemoja.

25

Raitiotien ja pyörätien linja.

26

Eteläsataman terminaalin jatko ja rantapaviljonki.

9

Bussiliikenteen jättöpaikka, asiointipaikkoja.

27

10

Pakkahuoneenlaiturin vesiliikenteen terminaali.
Terminaalin palvelut sijoitetaan Monitoimimakasiiniin.

Tähtitorninmäen asuinkortteli. 17 500 k-m² asuinrakentamista, hotellivaraus korttelissa ja n. 3000
k-m² liike- ja palvelutiloja maantasokerroksessa.
Päivittäistavarakauppa.

28

Tähtitorninmäen puiston laajennus toiminnallisella
alueella. Puistokannen alla asukkaita, sataman
saattoliikennettä ja yleistä pysäköintiä palveleva
3-tasoinen pysäköintilaitos 330 ap.

8

Katajanokanlaituri
11

Taidelaituri. Taidemuseon ulkoilmatila vaihtuville
taideteoksille.

12

Taidemuseo ja siihen liittyviä julkisia palveluja.
Tilavaraus 10 000 k-m².

13

Varpaat veteen, terassoitu oleskelupaikka.

14

Tulli- ja pakkahuone. Kongressitiloja, myymälöitä ja
työpajatiloja.

15

Hotelli Grand Marina.

16

Katajanokanlaiturin asuinkorttelit. 22 000 k-m².
Kivijalassa liiketilavaraus.

17

Katajanokanlaiturin puistobulevardi ja kanava.

18

Katajanokan laivaterminaalikortteli. Hotelli sekä eri
toimintoja sisältävät rantakorttelit. Rahtiterminaali
osin kannen alla.

19

Rantapromenadi.

20

Kevyelle liikenteelle varattava silta, jota käytetään
museon bussiyhteytenä.

18

Tähtitorninranta

29

Olympiaterminaali.

30

Olympiaterminaalinpuisto. Bussiliikenteen saattolaiturit
siirretään katuyhteyden myötä
puistokannen alle.

31

Uusi katuyhteys Ehrenströmintien tunneliin.

32

Laivasillankatu rauhoitetaan autoliikenteeltä.
Satamantoi-mintaa palveleva kääntöpaikka.
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Uusi kortteli. Maantasossa terveyspalvelujen terminaali ja päällä asuintaloja yhteensä 8300 k-m².
Pohjatasossa pysäköintihalli 195 ap, joka palvelee
myös satamaa.
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Havainnekuva 1:2000
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Suunnitelman pääperiaatteet 1:4000.
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Liikennekaavio 1:4000.

“ROCK CITY”
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Näkymä Tähtitorninmäen rannasta.

Eteläsatama, osa-alueiden kuvakooste 1:500.
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Näkymä Katajanokan kanavanrannasta

Katajanokanrannan periaateleikkaus

Katajanokan julkisivu merelle
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Tähtitorninrannan periaateleikkaus

Tähtitorninrannan julkisivu merelle
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Ilmakuva alueelta

HELSINGIN KAUPUNKI
KIRJAVA SATAMA – YLEINEN KANSAINVÄLINEN IDEAKILPAILU

“ROCK CITY”

