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A R K K I T E H D I N T E RV E H DYS

 Telakkaranta on 
 se palanen, joka 
Helsingin keskustasta 
on vielä puuttunut. ”

”

Telakkarannan identiteetti on vanhoissa rakennuksissa, joihin uudet rakennukset 

saumattomasti liittyvät. Alueen historia, vanha telakka-alue ja teollisuus, näkyvät 

sen rouheudessa. Lopputulos on ainutlaatuisen komea, kun rosoon yhdistyy luon-

tevasti moderni luksusasuminen. 

Alueelle tulee niin isoja kuin pienempiäkin asuntoja, niinpä Telakkarantaan 

muuttaa hyvin erilaisissa elämänvaiheissa olevia asukkaita. Vanhempia pariskun-

tia, nuorempia sinkkuja ja lapsiperheitä, joille kaikille löytyvät läheltä niin hyvät 

palvelut kuin koulut ja päiväkoditkin. 

Telakkarannassa on vahvasti läsnä tunne, että olet meren äärellä, mutta silti aivan 

keskustan kupeessa. Loistavien palveluiden ja inspiroivan yhteisön ympäröimänä.  

Onhan tämä nyt kerrassaan ainutlaatuinen paikka, kahden vanhan telakkanostu-

rin suojeluksessa.

Risto Huttunen, arkkitehti
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”Telakkaranta on
se palanen, joka
Helsingin keskustasta
on vielä puuttunut.”

Telakkarannan identiteetti on vanhoissa rakennuksissa, joihin uudet raken nukset 

saumattomasti liittyvät. Alueen historia, vanha telakka ja teollisuus, näkyvät 

sen rouheudessa. Lopputulos on ainutlaatuisen komea, kun rosoon yhdistyvät 

 luontevasti myös nykyaikaiset, tyylikkäät asunnot. 

 

Alueelle tulee niin isoja kuin pienempiäkin asuntoja, niinpä Telakkarantaan 

 muuttaa hyvin erilaisissa elämänvaiheissa olevia asukkaita. Vanhempia paris

kuntia,  nuorempia sinkkuja ja lapsiperheitä, joille kaikille löytyvät läheltä niin 

hyvät pal velut kuin koulut ja päiväkoditkin. 

Telakkarannassa on vahvasti läsnä tunne, että olet meren äärellä, mutta silti aivan 

keskustan kupeessa. Loistavien palveluiden ja inspiroivan yhteisön ympäröimänä.  

Onhan tämä nyt kerrassaan ainutlaatuinen paikka, kahden vanhan telakka

nosturin suojeluksessa.

Risto Huttunen, arkkitehti

A R K K I T E H D I N  T E RV E H D Y S



Myyntiesite 2020

A LU E E N H ISTO R I A A

Telakkaranta on 
aina ollut enemmän 
kuin reunamerkintä 
Helsingin historiassa.

Telakkarannan tarina alkoi jo vuonna 1865. 

Tuolloin suomalainen liike- ja valtiopäivämies  

Adolf Törngren perusti alueelle sen ensimmäisen 

telakan.

Kun telakan toiminta lopulta siirtyi puolentoista 

vuosisadan jälkeen uudempiin ja 

tarkoituksenmukaisempiin tiloihin Hernesaareen, 

päättyi Telakkarannan teollisuuskäyttö

ja rosoisesta alueesta alkoi muodostua erityisesti 

luovan alan työyhteisöjen keskittymä.

Koko historiansa ajan Telakkaranta on elänyt 

ja hengittänyt aina vahvasti omaa aikaansa. 

Tänä päivänä se näkyy inspiroivana ajan patinana 

ja monimuotoisena yhteisöllisyytenä. 

Ja nyt uudisrakentamisen myötä Telakkarannan 

tarinassa kääntyy jälleen uusi lehti.

Aukeaman kuvat: Helsingin Kaupunginmuseon kuva-arkisto.Aukeaman kuvat: Helsingin Kaupunginmuseon kuva-arkisto.
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Aukeaman kuvat: Helsingin Kapunginmuseon kuvaarkisto.

Telakkaranta on
aina ollut enemmän 
kuin reunamerkintä 
Helsingin historiassa.

Telakkarannan tarina alkoi jo vuonna 1865. 

Tuolloin suomalainen liike ja valtiopäivämies 

Adolf Törngren perusti alueelle sen ensim

mäisen telakan.

Kun telakan toiminta lopulta siirtyi puolen

toista vuosisadan jälkeen uudempiin ja 

tarkoituksen mukaisempiin tiloihin Herne

saareen, päättyi Telakkarannan teollisuus

käyttö ja rosoisesta alueesta alkoi muodostua 

erityisesti luovan alan työyhteisöjen keskittymä.

Ja nyt uudisrakentamisen myötä Telakkarannan 

tarinassa kääntyy jälleen uusi lehti.

H I S T O R I A J A T U L E VA I S U U S
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Telakkarannan laiturialueesta tulee promenadi kahviloineen, ravintoloineen ja laituriin kiinnit tyvine 

laivoineen. Uudet harjakattoiset, tiilijulkisivuiset asuinrakennukset liittyvät luontevasti telakan 

vanhoihin rakennuksiin sekä Punavuoreen. Alueen maamerkit, kaksi uljasta telakkanosturia,  ovat 

seisseet paikoillaan järkkymättä vuosikymmenet ja kokeneet ajan tyynet ja myrskyt.
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Telakkarannassa modernin asumisen edut yhdistyvät luontevasti vanhaan Helsingin telakan 

ympärille aikojen saatossa muodostuneeseen kaupunginosaan. Samalla satamaa ja merta 

yhdistävästä entisestä telakkaalueesta syntyy kaupunkilaisten viihtyisä ja tyylikäs oleskelu

alue rantapromena deineen ja ravintoloineen, kahviloineen ja merimaisemineen.

1.

2.

3. Court

49 asuntoa

6 kerrosta + ullakko

Arv. valm. 5/2022

2. Yard

52 asuntoa

3 –8 kerrosta

Arv. valm. 10/2023

1. Knot

97 asuntoa

3 –12 kerrosta

Arv. valm. 11/2023

4. Annex

29 asuntoa

7 kerrosta + ullakko

Arv. valm. 6/2021

3.

4.
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Telakkaranta sijaitsee upealla paikalla, kaupungin ja meren syleilyssä. Hietalahdentorille ja Bulevar

dille on vain parin minuutin matka kävellen. Kamppiin sekä Rautatientorille matkaa on puolisen

toista kilometriä. Hietalahden uusi raitiotie valmistuu myös pian ja kulkee aivan Telakkarannan 

kotien vierestä suoraan ydinkeskustaan ja sieltä muualle Helsinkiin.
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”
”

Telakkaranta ei ole uusi, 
keinotekoisesti synnytetty 
kaupunginosa vaan ainut-
laatuinen paikka, jolla on 
olemassa oikea historia ja 
kiehtova oma luonne
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Uudenlaisia kaupunkikoteja

AS. OY HELSINGIN KNOT on ainutlaatuinen asuinkohde, 

jotain ihan uutta ja ennennäkemätöntä Helsingin kanta

kaupungin katukuvassa. Persoonallisen rakennuksen kolme 

eri korkeuksiin kohoavaa osiota muodostavat yhdessä koko 

maan hienoimman asuinkokonaisuuden. Taloyhtiöön raken

netaan 97 upeaa kaupunkikotia. Huoneita asunnoissa on yh

destä viiteen. 12kerroksisen torniosion ylimmistä kerroksista 

katsellaan Sinebrychoffin puiston ja vanhan telakkaalueen 

näkymiä – aivan tornin huipulta avautuvat mahtavat näky

mät kaupungin kattojen yli aina merelle asti.

Jokaisessa Knotin kodissa on oma parveke tai viherhuone. 

Muutamissa asunnoissa parvekkeita on useampi, ja rakennuk

sen korkean torniosuuden ylimmässä kerroksessa merimai

semia tähystetään omalta avoterassilta. Laiturin puoleisilta 

parvekkeilta aukeavat telakkanäkymät ja Hietalahden kim

meltävä meriallas. Kadun puolelle aukeavissa viherhuoneis

sakin on aivan omanlainen tunnelma. Ranskalainen parveke 

Hietalahden torin suuntaan. Paljon valoa, mutta myös omaa 

rauhaa kaupungin liikenteeltä. Mahdollisuus olla sisällä ja 

ulkona yhtä aikaa. Uudenlaista viihtyvyyttä kantakaupungissa.

Knot

Yard

Court

Annex

KO H T E I D E N  E S I T T E LY T

AS. OY HELSINGIN YARDIIN rakennetaan yhteensä  on kattava huoneistojakauma aina toimivista yksiöistä uniik

keihin kaksikerroksisiin neljän ja viiden huoneen asuntoihin.

AS. OY HELSINGIN ANNEX on uudistuvan Telakka rannan 

ensimmäinen asuintalo ja rakennus, joka aloitti vanhan 

teollisuusalueen muutoksen viihtyisäksi naapu rustoksi. 

Rakennuksen pihapiirissä on useita vanhoja teollisuus

rakennuksia, jotka säilytetään asuinalueen rakentamisen 

yhteydessä. Siksi Annexia ympäröivä  tunnelma ja näkymä 

ovat molemmat aivan erityisiä.

52 kotia, joiden huoneistotyypit vaihtelevat yksiöistä 

viiden huoneen asuntoihin. Yhdessä Helsingin Courtin 

 kanssa Yard kätkee suojiinsa myös viihtyisän kortteli

pihan oleskelu ja leikkipaikkoineen kaikille Telakka

rannan asukkaille.

AS. OY HELSINGIN COURT 49 upeaa kaupunkikotia 

kohoavat Telakkarannan talorivistön keskelle, viihtyisän 

laituri alueen ja yhteisen sisäpihan ääreen. Rakennuksessa 
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Kaltevia kattoja. Lasisia seiniä ja kahden parvekkeen 
huoneistoja. Uniikkeja, kaksi kerroksisia asuntoja. 
Korkeita huoneita ja katosta lattiaan ulottuvia 
ikkunoita, joista avautuvat uskomattomat maisemat.

Ainutlaatuista 
asumista
Telakkarannan kodit ovat ainutlaatuisia monella tapaa. Täältä 

löydät suuria ikkunoita ja tunnelmallisia vinoja kattoja. Arkki

tehtuurin selkeys ja puhdaslinjaisuus jatkuvat kodin materiaa

leissa. Runsas luonnonvalo ja upeat näkymät luovat loistavan 

lähtökohdan sisustussuunnittelulle. Lattialämmitys mahdollis

taa lattiaan asti ulottuvat ikkunat ja selkeiden pohjaratkaisujen 

ansiosta kalustaminen on helppoa.

Huoneet ovat avaria sekä tavallista korkeampia ja kotien tila

mitoitus  väljää. Asunnot mukautuvat monenlaisiin tarpeisiin ja 

sisustusratkai suihin. Keittiöissä on kotimaiset keittiökalusteet ja 

aikaa kestävät kivi tasot. Lattioita peittävät leveät lautaparketit. 

Tyylin lisäksi myös asut tavuus on otettu huomioon. Huoneissa 

on hyvin säilytystilaa. Kylpyhuoneet ovat toimivia. Valaistus on 

tärkeä osa arkkitehtuuria ja suunniteltu tarkoin. Kotien varus

telu on nykyaikaista. Ajaton toimivuus ja trendikäs tyylikkyys 

ovat täällä täydellisessä tasapainossa.

T E L A K KA R A N N A N  KO D I T



Asuntojen sisustusmateriaaleista löydät arkkitehtuurin ajattomaan ja omaperäiseen tyyliin 

 sopivia väri ja materiaalivaihtoehtoja, joista voit rakentaa itsellesi mieluisan kodin. Voit  valita 

materiaalit ja varusteet asunnon myyntihintaan sisältyvistä vaihtoehdoista tai  laajasta lisä

hintaisten tuotteiden valikoimasta.

Kun ostat asunnon jo rakentamisen alkuvaiheessa, pääset varmimmin vaikuttamaan uuden 

 kotisi sisustukseen ja varusteluun. Materiaalien sävyihin ja pintastruktuureihin pääset 

 tutustumaan aitojen materiaalinäytteiden kautta Skanskan viihtyisässä Kotimyymälässä.
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Telakkaranta on 
kaikille yhteinen 
kohtaamispaikka
Helsingin Knotin kivijalassa on neljä erillistä liiketilaa asukkaiden ja  alueella vierai

levien iloksi. Kattavat palvelut eivät kuitenkaan rajoitu vain rakennuksen ensim

mäiseen kerrokseen. Knotin matalan pohjois siiven  toisessa kerroksessa sijaitsevat 

Telakkarannan asukkaiden yhteiset oleskelu tilat, joiden ikkunoista ja parvek keilta 

aukeavat esteettömät maisemat kohti telakkaa ja merta.

Suuressa salissa on tilaa joogata ja kuntoilla. Perhesaunassa on pesutilat ja oma 

parveke vilvoitteluun. Loungessa on sopiva tunnelma rentoon oleiluun. Iso sauna

osasto on kuin yksityinen kylpylä – tilan varusteluun kuuluu pukuhuone, pesu

huone, suomalainen sauna, höyrysauna ja oma vilvoittelu parveke meri näkymillä. 

Kaiken tämän lisäksi pohjoissiiven ulla kolla on vielä erillinen tila, joka palvelee 

Knotin asukkaita esimerkiksi työpisteenä, kokoustilana tai taukohuoneena.

Skanska sisustaa ja varustelee kaikki yhteistilat alueen ainutlaatuista tyyliä 

 noudattaen, Telakkarannan arvokkaan hengen mukaan.

Y H T E I S Ö L L I S Y Y S

Koko historiansa ajan Telakkaranta on elänyt ja 
hengittänyt aina vahvasti omaa aikaansa. Tänä 
päivänä se näkyy inspiroivana ajan patinana ja 
monimuotoisena yhteisöllisyytenä.
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”Telakkaranta tarjoaa kaupungin 
ehdottomasti inspiroivimman 
naapuruston. Nyt siihen 
tuo lisämausteensa myös 
tyylikäs, alueen luonteeseen 
saumattomasti sopiva 
rakentaminen.”
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Skanska Kodit
Kehitämme ja rakennamme laadukkaita ja toimivia  koteja sekä 

viihtyisiä asuinalueita pääkaupunki seudulle ja kasvu keskuksiin. 

Vastuullisuuden edellä kävijänä Skanska Kodit rakentaa kestävää 

tulevai suutta ja parempaa yhteiskuntaa, ja haluamme tarjota 

asiakkaillemme Suomen parhaita koteja. Skanska Kodit on osa  

Skanskakonsernia, joka on yksi maailman johtavista  

rakentamisen ja projektikehittämisen toimijoista.

Rakentaja pidättää mahdollisuuden muuttaa tämän tiedotteen tietoja ja piirustuksia. Ostajan on tutustuttava 
myyntiasiakirjoihin ja vahvistettuihin suunnitelmiin kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. Tämä tiedote pe
rustuu tilan teeseen 2/2021. Asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista annetun asetuksen nro 130/2001 
mukainen esite on  nähtävissä esittelyssä. Rakennustapaselostuksen saat asunnon myyjältä tai rakentajalta.

”
”

Skanska Kodit  
rakentaa kestävää 
tulevaisuutta ja  
parempaa yhteiskuntaa. VA S T U U L L I S TA R A K E N TA M I S TA
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