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Kamppi-Eira 
Mikko Keski-Vähälä

Hietalahdenrannan 
massiivisten 
kehittämissuunnitelmien 
rinnalle syntyi uusi 
kaupunginosayhdistys.

Pro Hietalahti ry perustettiin 
hiljattain. Seuran puheenjohtaja 
Taru Reinikainen ja varapuheen-
johtaja Tertta Saarikko, millaisiin 
asioihin kiinnitätte huomionne?

”Pro Hietalahti perustettiin 
asukkaiden halusta suojella kau-
nista, merellistä ja kulttuurihis-
toriallisesti arvokasta kaupungi-
nosaamme. Telakka-alueemme 
on merkittävä osa helsinkiläistä 
ja suomalaista teollisuushistoriaa. 
Haluamme edistää ja kehittää 
viihtyisää kaupunkiympäristöä 
asukkaille ja alueella vierailevil-
le. Vaalimme alueemme omalei-
maisuutta paikalliskulttuurin, 
ympäristönsuojelun, kaupunki-
suunnittelun sekä maisemanhoi-
don näkökulmista”, varapuheen-
johtaja Tertta Saarikko kertoo.

”Yhdistys on vasta perustettu ja 
jäseneksi liittyminen on nyt mah-
dollista netissä. Yhdistykseen voi-
vat liittyä kaikki Hietalahdesta 
kiinnostuneet, jotka allekirjoitta-
vat edellä mainitut yhdistyksen ta-
voitteet”, puheenjohtaja Taru Rei-
nikainen sanoo.

Kamppi-Seura perustettiin vii-
me kesänä suojelemaan Marian 
sairaala-alueen puutaloja ja hoi-
vapuistikkoa. Seuran mukaan se 
oli ainoa keino pysyä mukana 
virkamiesten päätösprosessissa. 
Onko ry yksityishenkilönä toi-
mimista varmempi keino vaikut-
taa asioihin?

”Yhdistys on vakavammin otet-
tava toimija, koska se edustaa 
isompaa joukkoa asukkaita. Yk-
sittäisten asukkaiden näkemykset 
on helpompi ohittaa 'yksittäisinä 
näkemyksinä'. Kuulemisiin kutsu-
taan usein myös vain yhdistysten 
edustajia. Isomman joukon ääni 
kuuluu paremmin. Yhdistyksellä 
on myös paremmat mahdollisuu-
det toimia, esimerkiksi lausunnon 
antajana”, Reinikainen kertoo.

Punavuoriseura ja Eteläiset Kau-
punginosat ry haki Hietalahden-
rannassa sijaitsevan huoltoase-
marakennuksen suojelua. Miten 
te alueen asukkaina haluaisit-
te huoltoaseman tonttia ja ran-
ta-aluetta kehitettävän?

”Vaikka emme olleet mukana 
hakemassa huoltoasemaraken-
nuksen suojelua, koska yhdis-
tystämme ei silloin vielä oltu re-

kisteröity, olemme ehdottomasti 
Punavuoriseuran ja Eteläisten 
Kaupunginosien kannalla siinä, 
että haluamme säilyttää arkkiteh-
tuurikilpailun voittaneen taitei-
lijaprofessori Juha Ilosen Aqui-
tanian. Rakennuksessa toimii 
Etelä-Helsingin ainoa huoltoase-
ma ja suosittu ravintola”, Tertta 
Saarikko kertoo.

”Haluamme kehittää ran-
ta-aluetta yhteistyössä kaupun-
gin ja asukkaiden kanssa kaupun-
ginosamme kulttuurihistoriallisia 
arvoja ja merellistä ympäristöä 
paremmin tukevia vaihtoehtoja. 
Haluamme kunnioittaa alueen 
historiaa, kaunista kaupunkiku-
vaa, kulttuuria sekä olemassa ole-
vaa asemakaavaa osana merellistä 
Helsinkiä. Nyt esitetyt kehittämis-
suunnitelmat eivät mielestämme 
vastaa alueemme tarpeisiin”, Saa-
rikko jatkaa.

”Konkreettisesti allas-alueen 
länsipää ja maalaiturit kaipaisi-
vat siistimistä. Alue tulisi säilyt-
tää urbaanina virkistysalueena. 
ELY-keskuksen päätös suoje-
luhakemuksesta kestää arviol-
ta puoli vuotta. Hakemus on nyt 
museovirastossa lausunnolla, jon-
ka jälkeen kuullaan kaupunkia. 
Asukasjärjestöt saavat vielä lau-
sunnot tiedoksi ja hakijoita kuul-
laan asiasta. Tämän jälkeen pää-
töksestä voi vielä valittaa. Koska 
rakennussuojeluhakemus on jä-
tetty, niin kaupunki ei voi tehdä 
em. rakennusta ja tonttia koske-
via päätöksiä ennen kuin suoje-
lusta on saatu päätös”, Taru Rei-
nikainen taustoittaa.

Miten kaupunkisuunnittelua ja 
siihen liittyvää päätöksentekoa 
pitäisi muuttaa, että se huomioi-
si asukkaiden näkemykset?

”Kaupunkisuunnittelun tulisi 
lähteä kaupungin ja asukkaiden 
lähtökohdista, ei yritysten. Nyt 
mennään asioissa metsään, kun 
kiinteistösijoittajat tekevät esityk-
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Tertta Saarikko (vas.) ja Taru Reinikainen toivovat, että Hietalahdenranta säilytettäisiin kaupunkilaisille avonaisena merellisenä alueena.

siä haluamansa alueen tai tontin 
kehittämiseksi. Kaupungin tulisi 
vahvistaa asukasdemokratiaa ja 
aloittaa kehittämisprojektit asuk-
kaiden kuulemisella kaupungino-
sien omista lähtökohdista. Hieta-
lahdenkin osalta tulee tunne, ettei 
kaupungilla ollut erityisiä tarpei-
ta alueen kehittämiseen saati toi-

mintatarkoituksen muutoksiin 
ennen kuin kiinteistösijoittajat 
keksivät alueen lisärakentamisen 
verhottuna kehittämiseksi”, Reini-
kainen kommentoi.

”Ehdottomasti loukkaavinta on, 
kun Hietalahdenrannan hankkei-
den esittelyssä sanotaan, että tä-
mä kaikki tehdään asukkaitten 
viihtyvyyden parantamiseksi. Voi-
ko mitään loukkaavampaa sanoa, 
kun ollaan tuhoamassa asukkait-
ten rakastama ympäristö. Aivan 
kuin asukkaat itse eivät parhai-
ten tietäisi, millainen on viihtyi-
sä asuinalue”, Saarikko paheksuu.

Onko kaupunkia joiltain osin 
kehitetty asukkaiden toiveiden 
mukaisesti? 

”Alvar Aallon mukaan kau-
punki tulee suunnitella ihmisen 
tasolta ihmisen kokoiseksi. Ihan 
lähialueillamme asukkaat ovat 
pystyneet muun muassa estämään 
Sinebrychoffin puistoon suunni-
tellut tornitalot sekä Merikortte-
lin sisäpihalle aiotun pilvenpiir-
täjän”, Tertta Saarikko mainitsee.

”Toivoisimme, ettei asukkaiden 
aina tarvitsisi vastustaa suunni-
telmia vaan, että etukäteen meil-
tä kysyttäisiin näkemyksiä, joi-
den pohjalta sitten suunnitelmia 
tehtäisiin. Suunnittelu tuntuu ny-
kyisin täysin unohtavan olemassa 
olevat asukkaat ja huomioivan ai-
noastaan uudet tulevat asukkaat 
kuviteltuine tarpeineen ja miel-
tymyksineen”, Taru Reinikainen 
summaa
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Kiinteistösijoitus ja -kehitysyhtiö HGR Property Partners Oy haluaisi 
rakentaa nykyisen huoltoaseman ja ravintolarakennuksen tontille 
pääkonttorin.


