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Helsinkiin saattaa kohota maailman korkein majakka 

REDIn korkeimman tornitalon katolle kaavaillaan majakkavaloa, joka näkyisi jopa 41 kilometrin 
päähän. 

Kalasataman keskuksen, eli REDIn, korkeimman tornitalon katolle suunnitellaan majakkavaloa. 
Tornitalon korkeus tulee olemaan lähes 132 metriä (mpy), mutta katolle lisättävä valo loistaisi 
merelle peräti 134 metrin korkeudesta, noin 41 kilometrin päähän. 
 
Tällä hetkellä maailman korkein majakka on vuonna 1990 rakennettu, 133 metrinen Jeddah Light 
Saudi-Arabiassa. Toteutuessaan REDIn tornimajakasta tulisi siis maailman korkein majakka. 
 
”Majakkaa ja sen valoa ei nykyaikana tarvita enää laivojen navigoinnin ohjaukseen. Mielestämme 
majakka sopisi kuitenkin hienosti REDIn merelliseen ympäristöön, ja korkealta loistavasta valosta 
tulisi upea maamerkki Helsingille”, kertoo SRV:n varatoimitusjohtaja Timo Nieminen. 
 
Niemisen mukaan REDIn majakkavaloa ei pidettäisi päällä jatkuvasti. 
 
”Valo palaisi lähinnä juhlapäivinä ja suurten tapahtumien yhteydessä. Miten hienoa olisikaan 
toivottaa esimerkiksi Tall Ship´s Races tervetulleeksi kaupunkiin tällä tavalla”, Nieminen sanoo. 
 
Ensimmäiset tornitalot nousevat Kalasatamaan vuonna 2018 
 
SRV:n Kalasatamaan rakentama REDI muodostuu kuudesta asuintornista, hotelli- ja toimistotornista 
sekä REDI-kauppakeskuksesta. REDI on Suomen 1. tornialuehanke ja merkittävin yksittäinen 
rakentamishanke Helsingissä tällä vuosikymmenellä. Hankkeen arvo on noin miljardi euroa. 
 
Tornitaloissa on 20–35 kerrosta, ja niistä löytyy asuntoja yli 2 000 ihmiselle eri tavoin varusteltuina. 
 
REDIn ensimmäiset kaksi tornitaloa, joille myönnettiin rakennuslupa maaliskuun puolivälissä, 
valmistuvat arviolta vuonna 2018. Majakkaa kaavaillaan näistä korkeamman, 35-kerroksisen talon 
huipulle. Jos majakka saa helsinkiläisiltä innostuneen vastaanoton, haetaan valolle rakennuslupaa 
myöhemmin. 
 
Loput REDIn osat valmistuvat vaiheittain vuoteen 2022 mennessä. Tornitalot ovat nyt 
suunnitteluvaiheessa. 
 
REDIn ympärille rakennetaan seuraavan vuosikymmenen aikana Kalasataman asuinalue, joka 2030-
luvulla valmistuessaan tarjoaa kodin 20 000 asukkaalle. 
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Lisätietoa: 
Timo Nieminen, varatoimitusjohtaja, SRV, 0201 455 244, timo.nieminen@srv.fi 
Havainnekuva majakkatornitalosta ja kuvia REDIstä (Kuvat: SRV) 
 
SRV toivoo helsinkiläisiltä kommentteja ja mielipiteitä majakkahankkeesta. Vastauksia toivotaan etenkin 
kysymyksiin: Milloin majakan valon tulisi palaa? Tulisiko valo heijastaa ainoastaan merelle vai myös 
kaupungille? Minkä värinen valon tulisi olla? 
Kommentit voi lähettää osoitteeseen: redi.majakka@srv.fi 
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