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Taiteen keinoin
parempaa
kaupunkia

Familjeoch babykafé
i Hertonäs
Kokeileva
Kalasatama

↑ KAUPUNGINOSAT

Aavistus Kallion hipsterihengestä ja urbaanista luovuudesta
tuntuu siirtyneen idemmäs Kalasatamaan.

Fiksumpi
Kalasatama
TEKSTI TIINA SANDBERG KUVAT MAANLUMO OY, MARI THORIN, TERO PAJUKALLIO
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K

ALASATAMASTA Helsingin
itäisen kantakaupungin
rannalla rakentuu vähitellen noin 20 000 asukkaan
kaupunginosa. Tavoitteena on tiivis kaupunkimainen ympäristö, jossa nykyaikainen tekniikka pal-

velee ihmistä. Rakentaminen jatkuu aina 2030-luvulle asti.
Toistaiseksi Kalasatama yhdistyy useimpien
kaupunkilaisten mielessä lähinnä metroasemaan
entisen Sompasaaren satama-alueen kupeessa
ja kenties Suvilahden festareihin ja kirpputoriin.
Julkisuudessa on käsitelty paljon alueen tulevaisuuden suunnitelmia, kuten maamerkiksi nou-

sevaa Redi-kauppakeskusta korkeine tornitaloineen.
Kalasatama on kuitenkin jo nyt vajaan parin
tuhannen asukkaan koti ja omaleimainen asuinalue.
Jenni Tuomisto, 39, on asunut Kalasatamassa
miehensä ja pienten poikiensa kanssa vuodenvaihteesta lähtien.

Kalasatamanpuistosta kaavaillaan asukkaiden
kohtaamispaikkaa. Havainnekuvassa taustalla
kohoaa Redi-kauppakeskus torneineen.
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”Meillä kävi tuuri Hitas-arvonnoissa ja tulimme
Siltasaaresta kokeilemaan millaista on asua uudiskohteessa ja uudessa kaupunginosassa.”
Tuomisto, kuten monet muutkin, odotti palveluiden rakentuvan nopeammin, mutta olemassa
oleva kulttuuritarjonta ilahduttaa. Niin ikään perhettä ilahduttaa lyhyt matka keskustan palveluihin sekä Kivinokan, Mustikkamaan ja Lammassaa-

ren luontokohteisiin. Hauskoja yllätyksiä on ollut
muun muassa pop up -kirjasto.
”Uutuus ja väliaikaisuus luovat loistavat puitteet asukasvaikuttamiselle. Mittakaavan kasvaessa
toivoisin, että nykyinen yhteisöllisyys säilyisi. Yhteispihat, kapeat kadut ja tietynlainen uudisraivaajahenkisyys ovat ainakin tähän asti olleet asukkaiden yhteishenkeä kasvattavia tekijöitä.”

Jenni Tuomisto toivoisi, että kaupungin notkeus erilaisissa kokeiluissa säilyisi silloinkin, kun
alue on valmis tai lähes valmis.
KALASATAMAN ALUERAKENTAMISHANKKEEN projek-

tinjohtaja Hannu Asikainen vahvistaa, että asukkaiden viihtyvyyteen on haluttu panostaa alusta alkaen.

→

↑ KAUPUNGINOSAT

KALASATAMA on mukana Helsingin Energian,

ABB:n ja Fingridin Älykkäät energiajärjestelmät
-kehittämishankkeessa.
”Jatkossa alueelle rakennettavat talot on tarkoitus kytkeä järjestelmään, jonka avulla esimerkiksi
energiankulutusta voidaan seurata ja laitteita ohjata vaikka mobiilisovelluksen kautta. Voimme vasta arvailla, mitä kaikkia mahdollisuuksia tämä tuo
ajan myötä”, Asikainen sanoo.
Energiajärjestelmän myötä Kalasatamassa voidaan tuottaa energiaa paikallisesti ja tulevaisuudessa syöttää energiaa myös verkkoon esimerkiksi
aurinkopaneelien avulla, rakentaa sähköautoilua
tukeva infrastruktuuri ja varastoida sähköä.
Kalasatamaan Helsinki myös rakentaa ensimmäisen uudenlaisen terveys- ja hyvinvointikeskuksen, jossa otetaan käyttöön uusi asukkaita paremmin palveleva toimintakonsepti. ;
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Jenni Tuomisto on kotiutunut Kalasatamaan.

”Uutuus ja väliaikaisuus
luovat loistavat puitteet
asukasvaikuttamiselle.”
”Rakentamisen aikataulutus on suunniteltu
niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän
häiriötä asukkaille”, Asikainen toteaa.
”Liikumme pohjois-eteläsuunnassa vuorovedoin eli rakentaminen etenee Itäväylän kohdalta molempiin suuntiin asteittain. Samoin alueiden
väliaikaiskäyttöä ja asukasaktiivisuutta suositaan.”
Asikainen viittaa muun muassa asukkaiden
maalaamaan väliaikaiseen leikkipuistoon, kaupunkiviljelyyn sekä konsertteihin Konttiaukiolla
ja Kyläsaaren kentällä. Lokakuun loppuun jatkuu
älykonttikokeilu, jossa Kalasataman ja Suvilahden
välisellä parkkialueella sijaitsevissa energiaomavaraisissa konteissa toimii itsepalvelukirjasto, sähkötavarapyörän latauspiste ja Kalasataman ruokapiirin jakelupiste.
Kokonaisuutena Kalasatama on Helsingin suurimpia aluerakentamiskohteita. Asikainen tähdentää, että vaikka koordinointivastuu on kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolla, kyse on
kaupungin virastojen yhteisestä isosta ponnistuksesta ja jättihankkeesta.
METROASEMAN VIEREEN nousee alueen keskus,
kaupunkimainen kauppakeskus Redi, joka avautuu
vahvasti ulospäin näyteikkunoiden ja kadunvarsitilojen myötä. Autopaikkojen ohella sinne saadaan
yli neljä tuhatta polkupyöräpaikkaa.
Kauppakeskuksesta tulee kantakaupungin suurin. Se tulee näkymään kaupungin siluetissa kahdeksana tornina, jotka ovat 20–35-kerroksisia. Yksi torneista on varattu hotelliksi, toinen toimistotilaksi ja loput asuinrakennuksiksi.
Kalasataman osa-alueista tulee omaleimaisia
ja kaupunkirakenteeltaan erilaisia. Asikainen painottaa, että kokonaisuudesta halutaan kuitenkin
yhtenäinen. Tätä vahvistaa kuuden kilometrin pituinen avoin rantareitti, joka kulkee alueen läpi
pohjoisesta etelään.
Kalasatamanpuistosta toivotaan kaikkien asukkaiden kohtauspaikkaa. Suvilahdessa ja Tukkuto-

rilla puolestaan on tarjolla erilaisia vapaa-ajanpalveluja urbaanissa hengessä.
Asikainen nostaa esiin myös eteläpään alueet
Nihdin ja Sompasaaren, joista on mahtavat näkymät meren yli Katajanokalle ja Kruununhakaan sekä Korkeasaaren suuntaan. Isoisänsillan valmistuminen 2016 tuo Korkeasaaren ja Mustikkamaan ulkoilualueet asukkaiden lähelle.
”Alueelle rakennetaan kaupunkimaista tilaa,
jossa on umpikortteleita. Talot ovat pääsääntöisesti kerrostaloja, mutta myös kaupunkipientaloja”,
Asikainen kuvailee.
Kaupungin yleisten periaatteiden mukaisesti
jokaisella alueella on vapaarahoitteisia omistus- ja
vuokra-asuntoja samoin kuin kaupungin vuokraasuntoja ja Hitas- sekä asumisoikeusasuntoja.
KALASATAMASSA SUOSITAAN uudentyyppistä asumista. Sörnäistenniemelle on valmistunut viisi
kaupunkipientaloa ryhmärakennuttamishankkeena. Ensi vuonna on valmistumassa yhteisöllisen
asumisen talo Kotisatama. Verkkosaaren puolella
rakennetaan veden päälle kelluvia asuntoja.

Kalasatamaan rakennetaan uudentyyppisiä
kaupunkipientaloja.

Lupa kokeilla ja etsiä
KALASATAMASTA HALUTAAN joustavasti kokeilujen
kautta kehittyvä, ICT-teknologiaa ja avointa dataa
hyödyntävä mallialue. Puhutaan ”älykkäästä kaupunkirakentamisesta”.
Yritysten ja julkistahojen muodostama digitaalisia palveluja kehittävä Forum Virium Helsinki koordinoi Fiksu Kalasatama -hanketta. Se tuo yhteen asukkaiden, yritysten ja kaupungin tarpeet ja
kehittämisideat.
”Kalasatama toimii pilottialueena, jossa voi testata ideoiden toimivuutta. Parhaat ideat viedään
kokeilun jälkeen muualle. Kokeiluja voivat tehdä
niin kaupalliset kuin muutkin toimijat”, projektipäällikkö Veera Mustonen kertoo.
”Kynnys kokeiluille halutaan pitää matalana. Tarkoituksena on toimia nopealla aikataululla, kerätä palaute niin ikään nopeasti ja päättää, onko idea
elinkelpoinen. Meidän tehtävämme on haarukoida

asukkaiden tarpeita ja suunnitella järjestelmiä, jotka taipuvat moneen, koska emme tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan.”
Mustosen visiossa Kalasatama on ”resurssiviisas kaupunginosa”. Tällä hän tarkoittaa paikkaa,
jossa tekniikka on valjastettu tuottamaan ihmisille
enemmän omaa aikaa.
Moni asia on Kalasatamassa vasta idullaan ja
ideat odottavat toteuttamista. Mustosen oma haave olisi saada kaikki alueen tilat eräänlaiseen ”pörssiin”.
”Voisin varata tai tarjota varattavaksi kaikkea
mahdollista neukkarista kattopuutarhaan tai saunaan. Mukana olisivat niin yksityiset kuin julkisetkin tilat ja maksatus hoituisi varaamisen yhteydessä. Tämä antaisi huikeat mahdollisuudet etätyöhön
ja yrittämiseen, ja kaikkia hienoja tiloja voitaisiin
käyttää optimaalisesti.”

