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1 Breen, A. & Rigby, D., 1996
2 Lindroos, A., 2000 
3 http://www.hel.fi, 6 oktober, 2002

Helsingfors

4 Kaijansinkko, M., 2002

GRÄSVIKEN

Helsingfors är en industri- och hamnstad vars hamnar ligger alldeles intill centrum. Genom förändrad 
markanvändning har Helsingfors bytt ansikte mot vattnet under årens lopp.1 Västra hamnen utgör en stor satsning 
för staden och är ett av de största omvandlingsområdena i centrum. Bebyggelseprojektet påbörjades på slutet av 
1980-talet men kommer att sträcka sig in en bit in på detta århundrade.2 Västra hamnen omfattar ett område på 
över 200 ha som ligger på Helsingforsnäsets västra sida. Området ligger på promenadavstånd från affärscentrum, 
då det tar ca 10 – 15 minuter att gå in till city. Till Västra hamnen hör tre delområden; Gräsviken, Busholmen och 
Munkholmen. Gräsviken, det mest centrala området är 58 ha stor och har idag ca 6 500 invånare.3 Planeringen 
och genomförandet i området har uppmärksammats internationellt och Gräsviken fick bl a 1996 pris av det 
amerikanska Waterfront Center.4 

Västra hamnen
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Projektets förutsättningar

I slutet av 1800-talet växte Helsingfors snabbt och 
blev med tiden en modern europeisk stad. Viktiga 
kommunikationer för industristaden skapades och 
järnvägen byggdes ut.3 Efter 1950 omvandlades det agrara 
Finland och landet präglades av industrialisering och 
urbanisering. I mitten av 1980-talet beslöt Helsingfors 
stad att omvandla tidigare strandnära hamn-, lager-, och 
industriområden till framtida centrumanknutna bostads- 
och arbetsplatsområden. Hamnen flyttades istället 
till en plats öster om staden. IT-industrin växte med 
mobiltelefonin i spetsen och Helsingfors utvecklades till 
en av världens ledande IT-städer. Landets urbanisering 
under de senaste tio åren har lett till en expansion av 
Helsingfors och invånarantalet har ökat med 70 000. 
I staden finns därför ett stort tryck på bostäder och 
verksamhetslokaler.5 

1 Breen, A. & Rigby, D., 1996
2 Lindroos, A., 2000 

På Västra hamnen utgjordes det första förnyelseområdet 
av Gräsviken, ett gammalt industri- och varvsområde 
som ligger i närheten av Finlands största frihamn. 
Beslutet att förnya och utveckla Gräsviken togs 1985 och 
då hela landområdet ägdes av staden, kunde arbetet med 
omvandlingen påbörjas snabbt.1 Projektet startade med 
en utbyggnad av tunnelbanan, två år efter det att beslutet 
tagits om en förnyelse. Även om kommunen ägde all 
mark fanns en del hyreskontrakt i området. För att frigöra 
området för ny bebyggelse slöt staden fastighetspolitiska 
avtal med de företag som fanns i området. T ex hade 
Nokia en gammal kabelfabrik som tvingades flytta sin 
verksamhet. För företagen innehöll avtalen dock optioner 
på ny byggnadsrätt i Gräsviken och i fortsättningen fick 
detta förfarande stor betydelse för hur området byggdes.2

3 http://www.hel.fi, 6 oktober, 2002
5 Det här är Helsingfors, http://www.helsingfors.fi/kkansl/julkaisut/
  HelsRUO.pdf. 17 februari 2003
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Gräsviken

Planprocess

Arbetet med planeringen och planläggningen av 
Gräsviken har hela tiden skötts inom en projektgrupp som 
startades vid Helsingfors stadsplaneringskontor. Eftersom 
staden var markägare, hade också fastighetskontoret 
en central roll i ärenden som berörde tomtöverlåtelse. 
1986-88 gjorde kommunen först upp en delgeneralplan 
(motsvarar den svenska fördjupade översiktsplanen) 
för Gräsviken. Generalplanen fastslog att det framtida 
antalet nya invånare skulle uppgå till 8 500 – 10 000 och 
antalet arbetsplatser till 4 500 – 5 200. Stadsplanerna 
(kan jämföras med den svenska detaljplanen) har gjorts 
senare, på basen av den lösning generalplanen föreslog. 
Den lösning som valdes för Gräsvikens stadsstruktur 
bygger i hög grad på generalplanen. Området har också 
fått form och karaktär dels genom olika arkitekttävlingar 

där det vinnande förslaget satte upp riktlinjer för hur 
området skulle utformas och dels genom arbetet som 
gjordes inom planeringsprojektet.2 Sammanlagt har en 
stadsplanetävling, åtta byggnadsplanetävlingar och en 
miljökonsttävling hållits för Gräsviken.3 Målet med den 
slutgiltiga planen för området var att skapa en finslipad, 
högklassig helhet där särkilt relationen mellan bebyggelse 
och vatten skulle utnyttja. Byggandet av Gräsviken tog 
ca 10 år och under denna tidsperiod visade sig målen 
som sattes upp för området vara realistiska. Gräsviken 
börjades byggas ut 1991och de första människorna 
flyttade in 1992.2 

2 Lindroos, A., 2000
3 http://www.hel.fi, 6 oktober, 2002

Symbol som visar Helsingfors strategi 
för utvecklingen av havsnära områden.
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Gräsviken

Resultat

Planstruktur
Gräsvikens stadsstruktur är en uppföljning västerut, av 
Helsingfors centrums gamla rutnät. Rutnätsstrukturen 
förenar området direkt med huvudstaden via en central 
axel, allégatan Boulevarden. Grundstrukturen i området 
är traditionell där skillnaden är tydlig mellan de offentliga 
och privata sfärerna, då byggnader avgränsar gaturummet 
och de öppna platserna. De mest centrala av de offentliga 
uterummen ligger intill vattnet. Kanalen omges av en 
park och längst inne i Gräsviken finns den nya stadsdelens 
viktigaste torg; Gräsvikstorget.2 Byggnaderna i Gräsviken 
utgör stadskvarter som begränsas av offentliga rum: 
kanalen, parkerna, gatorna och de öppna platserna. I 
slutet av Gräsvikskanalen finns två åttavåningars tornhus 
med bostäder (se B3).3

Trafik
Gräsviken omgärdas av större huvudgator som kopplar 
samman området med övriga stadsdelar. Tillgängligheten 
för biltrafik är god men på kajen är området helt bilfritt. 
Parkering för de boende finns längs gatorna, på samlade 
parkeringsplatser samt på gemensamma parkeringsytor, 
avsedda för både boende och arbetande. Parkering för 
endast anställda innom området finns på särskilda ytor 
och parkering för besökare tillåts längs gatorna. I några 
av kvarteren finns även parkeringshus (se B5), varav en 
flera våningar hög byggnad  som rymmer ca 800 bilar.4 
Kollektivtrafikförbindelserna till Gräsviken är goda då 
det finns både tunnelbana, två spårvägslinjer och flera 
busslinjer.3 

Bebyggelse
Bostadsbebyggelsen är främst placerad i slutna kvarter 
som öppnas mot gatan genom halvprivata entrétorg (se B6). 
Helt slutna kvarter finns endast mot de starkt trafikerade 
gatorna. Alla byggnader har en lågmäld arkitektur och de 
flesta fasader har en ljus färg. Bottenvåningarna som möter 
gatan är av ett annat material, vilket ofta är naturlig sten, 
än den övriga delen av byggnaden (se B7).4 Byggnaderna 
är i många fall hopsatta av prefabricerade delar, vilket gör 
arkitekturen något enformig. Husen är i huvudsak mellan 
5 och 6 våningar, i likhet med den höjd som byggnaderna 
i centrala Helsingfors har. En del hus har dock ytterligare 
en eller två våningar (se B9) då de gränsar till huvudgatan 
och stadsdelens centrum. Över hälften av lägenheterna 
är subventionerade och kan antingen hyras eller köpas. 

2 Lindroos, A., 2000
3 http://www.hel.fi, 6 oktober, 2002

4 Kaijansinkko, M., 2002
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B7 B8 B9

vatten vs stad
               -  en referenss tudie av s ju vat tenfrontprojekt  i  norden 

81



82

Lägenheterna varierar i storlek för att befolkningssamm
ansättningen ska bli så varierad som möjligt. Det är även 
tänkt att den varierade arkitekturen som består av mycket 
betong, tegel, glas och stål ska tilltala så många olika 
sorters människor som möjligt. Inom området finns det 
möjlighet för de boende att träffas och umgås i ett antal 
gemensamhetslokaler då alla bostadskvarteren innehåller 
egna klubbrum och andra faciliteter.1 

Kontorsbyggnaderna tillsammans med de bevarade 
fabriksbyggnaderna är placerade som en mur längs 
områdets nordkant och skyddar bostadskvarteren och 
kanalparken mot trafikbullret från stadens västra infart.2 
Kontorskvarteren hänger samman med bostadskvarteren 
genom små torg. I området har åtta byggnader inrymts 
med kontorsverksamhet. Kontorshusen har 6-8 
våningar och det största kontorskomplexet angränsar 
till tunnelbanans hållplats, där huvudområdet för handel 
även är beläget.1 För att förstärka den urbana miljön och 
för att accentuera områdets lokala stadsbild finns det även 

ett 16 våningar högt kontorshus intill torget i stadsdelens 
centrum (se B10).4 Företagen äger sin egen tomt i området 
och har byggt nya moderna hus för sin verksamhet. 
Förutom utrymme erbjuds företagen i Gräsviken, 
som ny stadsdel, goda trafikförbindelser, god service 
och tillräckligt av olika slags lokaliteter för att skapa 
samordning.2 Stadsplanerna för området har gjort det 
möjligt att bygga kontorsutrymmen som är moderna och 
som i sina funktioner, sina förbindelser, sin omgivning 
och sin service är mångsidiga och flexibla.3 Ett exempel 
på sådana speciella hus är arkitekten Kai Wartiainen 
starkt kulörta kontorshus som hänger ut över kajen likt 
kranar som stödjer sig på en stålkonstruktion (se B11, B12).
Ett flertal av de äldre byggnaderna har bevarats och 
restaurerats invändigt. En av dessa är Nokias gamla 
kabelfabrik (se B13). Fabriken gjordes om till ett kulturellt 
allaktivitetshus, och står kvar i områdets norra del som 
ett minne från gångna tider.2 Byggnaden ägs i dag av 
Helsingfors stad och har på kort tid blivit ett pulserande 

1 Breen, A., & Rigby, D., 1996
2 Lindroos, A., 2000

och livligt centrum för konst och kultur. I yta räknat är 
fabriken en av Europas största fabriksbyggnader som 
används till kulturella ändamål.6 

Utemiljö
Stadsdelens offentliga områden, dit kanalen och stränderna 
hör, har planerats och byggts så att de genomgående 
håller en hög standard. Detaljer på de offentliga platserna 
är genomarbetade och standarden på konstruktioner 
och design är hög.2 Ett konstprogram för allmänheten 
har utarbetats och subventioner lagts på skulpturer och 
murdekorationer i området.1 Utefter hela vägen längs 
stränderna löper en strandpromenad som gagnar invånarna 
i området, men som också är en del av det regionala nätet 
av rekreationsleder (se B14-B17).2 Inne i kvarteren finns det 
privata, gröna gårdar för de boende. I den södra delen av 
Gräsviken har det planerats in mycket grönt. Genom detta 
område går t ex ett parkstråk från nordöst till sydväst. I 
Gräsviken finns dock inga större parker utan grönskan är 

3 http://www.hel.fi. 6 oktober, 2002
4 Kaijansinkko, M., 2002

B10 B11

B12

B14

B15

B13

6 http://www.hel.fi/ksv/Svenska/projekten/Rjm/v_hamn.html , 8 april   
  2002

Upplevt kajrum 1:1000
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Gräsviken

Vidare utveckling

Gräsviken är trots sin storlek endast en del av det 
slutgiltiga projektet i Västra hamnen. Förslaget för 
hela hamnområdet går ut på att en helt ny stadsdel ska 
utvecklas vid havet, för mer än 22 000 invånare, där 
invånarna skulle ges tillgång till sjösidan och kvalitativ 
design. En omvandling av hela Västra hamnen skulle 
bidra till att öka hela Helsingfors centrums dragningskraft 
och service.6

Stadsplanearbetet för Busholmen, det andra delområdet 
i Västra hamnen, inleds år 2003 och 2005, efter det att 
hamnfunktionerna flyttats bort, beräknas byggandet 
påbörjas. Områdets storlek är 80 hektar stort och är 
planerat för ca 5 000 nya bostäder. Det planeras också 
för ca 3 500 nya arbetsplatser. För arbetet med det 
tredje delområdet, Munkholmen, ligger den plan som 
Stadsplaneringsnämnden godkände 1999 till grund för 
den fortsatta planeringen av strandområdet.6

uppdelad på flera mindre ytor. Dessa grönytor är i vissa 
fall sammankopplade till ett bollplaner. Gräsviken kantas 
i norr av ett större grönområde, men detta är avskiljt från 
området av en större väg.4 Kajerna varierar i utformning. 
I den norra delen av området är kajerna mer hårdgjorda 
och i den södra är kajerna bredare och kantas av gräs 
(se B15). Intill kajerna finns ett stort antal båtplatser för 
både besökare och invånare. Från väster går en kanal in 
i området som smalnar av allt eftersom och slutar i en 
cirkulär plats. Över kanalen leder fem mindre broar och 
två större, främst för biltrafik, som förbinder området den 
norra delen med den södra.

Service och verksamhet
I området arbetar idag ca 3500 människor. 
Kontorsverksamheterna är främst lokaliserade till 
områdets norra kant (se B18, B19). Offentliga byggnader, 
som främst är till för invånarna i området, t ex skolor 
och daghem, är utspridda över området. Däremot är de 
offentliga byggnaderna som gagnar hela staden, t ex 

4 Kaijansinkko, M., 2002 6 http://www.hel.fi/ksv/Svenska/projekten/Rjm/v_hamn.html , 8 april, 
2002

konservatoriet (se B20), den internationella skolan, centralt 
placerade i närheten av metron.2 Kommersiell service 
återfinns också främst i närheten av metrostationen och i 
Gräsvikens köpcentrum (se B21). Längs de livligare stråken 
finns dessutom affärsutrymmen i bottenvåningarna 
på en del av bostadshusen. I området ligger också en 
lågstadieskola, en idrottshall (se B22), konditions- och 
motionsutrymmen samt en simbassäng.3

För närvarande arbetar ca 1000 personer i den gamla 
restaurerade Nokiafabriken. Byggnaden innehåller 
t ex konstnärsateljéer, verkstäder, småföretag, två 
radiostationer, tre museer, en dansteater, lokaler för idrott 
och ett café- restaurang.2

B16 B17 B18

B20

B19

B21 B22

2 Lindroos, A., 2000
3 http://www.hel.fi. 6 oktober, 2002
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Kommentarer

- Gräsviken är väl integrerat med Helsingfors 
äldre stadsstruktur. Detta beror dels på den täta 
kvartersstrukturen, områdets lokalisering i direkt 
anslutning till stadskärnan. Kvartersstrukturen 
upplevs i vissa delar som tät och urban och 
bidrar till att de inre delarna av området inte bli 
alltför blåsiga.

- Tillgängligheten till bebyggelsen är god både för 
bilar och gång- samt cykeltrafikanter. Positivt 
är att kajen är prioriterad för de oskyddade 
trafikanterna och det finns ett väl fungerande 
kollektivtrafiksystem. Parkering längs gatorna 
och i markplan och bebyggelsens utformning 
med högre våningsantal mot trafikerade gator 
gör att området upplevs som stadsmässig i 
denna bemärkelse. Gaturummen är dock något 
för breda p g a denna parkeringsform.

- Bebyggelsen i området varierar i utformning. 
Längst bort i nordost finns spektakulära 
byggnader för kontor, t ex Kai Wartiainen hus. 
Dessa utgör ett spännande inslag i den annars 
ganska torftiga miljön. Många bostadshus 
är prefabricerade, vilket medför en något 
enformig arkitektur. De prefabricerade husen 
har dock gjort det möjligt att bygga billigare, 
vilket bidragit till att många olika typer av 
upplåtelseformer finns representerade i området. 
Detta medför bättre förutsättningar för en 
varierad befolkningssammansättning.  

- Gränserna mellan privata och offentliga ytor 
är tydliga i Gräsviken, pga den traditionella 
kvartersstrukturen. Utemiljöerna är välordnade, 

men kajen upplevs lite för bred och som gående 
infinner sig en känsla av utsatthet, både för vind 
och för människors blickar. 

- Även om Gräsviken endast ligger ca 10-15 
minuter från centrum, finns en känsla av att 
området främst är till för invånarna i stadsdelen. 
Kontors- och kulturområdet i norr utgör 
dock ett undantag då det är en tillgång för 
hela Helsingfors. Tack vare att Nokias fabrik 
bevarades och byggdes om till ett stort attraktivt 
kulturhus lockas besökare till Gräsviken från 
hela staden.

- Integreringen mellan bostäder, verksamheter 
och service är i området något knapphändig, 
då olika typer av användning inte blandas på 
byggnadsnivå, utan endast på områdesnivå. 
Området närmast metron, med mycket handel 
och verksamheter upplevs som stadsmässigt 
ur integrationssynpunkt, medan området 
med främst bostäder, i sydväst, känns mer 
förortsmässigt. Att det i bostadsbebyggelsens 
bottenvåningar finns få verksamheter, kan dock 
upplevas positivt för de boende, som får en 
lugn stadsdel att bo i. En större uppblandning 
av bostäder och verksamheter hade dock gett 
Gräsviken mer livlighet i alla delar av området, 
dygnet runt.
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