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Esittely- ja keskustelutilaisuus Helsinki Garden –hankkeesta 

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma -vaihe 

Aika 7.2.2018 klo 17.30 – 19.30  

Paikka 
Kaupunkiympäristön näyttely- ja infopiste Laituri, 
Narinkka 2 

 
Osallistujat 

 
Noin 40 kiinnostunutta osallistujaa 

 

 
Helsingin kaupungilta: 
 
Hanna Pikkarainen, asemakaavoituspalvelu 
kantakaupunki  
Kirsti Rantanen, arkkitehti 
Raila Hoivanen, DI, tekninen suunnittelu  
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti  
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennusperintö 
Noora Reittu, maankäytön yleissuunnittelu, sosiaaliset 
vaikutukset  
Inga Valjakka, liikennesuunnittelija 
Tom Qvisen, tonttiyksikkö, maaomaisuuden kehittäminen 
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija 
 
Muut asiantuntijat / asemakaavamuutoksen hakijan 
edustus: 
Tuomas Seppänen, B&M Arkkitehdit 
Tuomas Silvennoinen, PES-Arkkitehdit 
Jouni Ikäheimo, Trafix Oy 
Sami Kettunen, GSP Oy 
 

 
Tilaisuuden kulku 

Tilaisuus alkoi kaavahankkeen taustojen, tavoitteiden ja lähtökohtien esittelyllä. 
Tarkoituksena oli keskustella erityisesti asemakaavan valmistelusta. 
Asemakaava määrittää, mihin aluetta käytetään ja mihin rakennukset sijoittuvat. 
Kaava ei määritä yksityiskohtia, joten niitä esittelivät illan aikana projektin 
suunnittelijat/arkkitehdit. Illan lopussa keskustelu jatkui pienoismallin äärellä. 
 
Helsingin kaupunginhallitus on antanut tonttia varatessaan luvan yksityiselle 
Helsinki Garden –hankkeelle suunnitella esiteltävää kokonaisuutta 
Nordenskiöldinkadun eteläpuolelle. Kaupungin suunnittelijat tekevät alueelle 
asemakaavan ja liikennesuunnitelman. Asemakaavasta päättää lopullisesti 
kaupunginvaltuusto.  
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Asemakaava tekee hankkeen toteutuksen mahdolliseksi, mutta vasta yksityinen 
taho lopulta toteuttaa hankkeen. Kyseessä on merkittävä suurhanke, joka 
muokkaa kantakaupungin kaupunkirakennetta ja kaupunkikuvaa. Hankkeeseen 
liittyy paljon erilaisia näkemyksiä, joita sai tuoda illan aikana esiin.  
 
Keskustelua sai myös jatkaa verkossa: kerrokantasi.hel.fi/helsinkigarden 
21.2.2018 saakka. 

 
 

Hanke on massiivinen - sopiiko se siihen paikkaan, johon sitä on suunniteltu 

- En vastusta rakentamista ja urheilualueiden tekemistä, mutta tämä on liian 

massiivinen hanke tuohon ympäristöön. Paljonko asukkaita tulee? Ketkä 

haluavat tuolla pöhinäalueella asua? Siitä tulee ympärivuorokautinen 

huvittelualue. Toisaalta asukasmäärä ei elätä suunniteltua 

päivittäistavarakauppaa.  
- Keskuspuistoyhteys kärsii, yhteys keskuspuistoon menetetään. Tällaista huolta kannan.  

- Ympäristöhistorialliset selvitykset on ainoastaan tehty, mutta niitä ei ole otettu 

huomioon. 

- Miten Suomen pyhimmän urheilualueen käy? On arvokkainta suunnittelualuetta. 

Jos ottaa huomioon tämän hankkeen volyymi ja muut ympäristön hankkeet. 

Liian suuri pöhinä, menetetään historialliset arvot ja vapaaehtoisuusurheilu ja 

muu kaupunkilaisten ilmaisurheilutunnelma. 

- Olen ollut Helsingin Stadionsäätiön palkaton rakennusasiantuntija 10 vuotta. 

Olin rakennusfirman toimitusjohtaja, mutta tein Stadionsäätiön hyväksi töitä.  

Ajattelen tuota kansallispyhättöä eli Olympiastadionia. Kyllähän tämä aika 

lailla murskaa alleen sen. Ei sille voi mitään, se on liian raju tuo hanke. 

Suhtaudun positiivisesti urheiluun, mutta tiedän, kuinka valtavista rahoista 

tässä puhutaan, ja halusin sanoa, että kuka pystyy pitämään veronmaksajien 

puolta? Kuka hallitsee tätä kaupungilla? 

- Eläintarhan urheilupuisto on tärkeä viheralue Töölönlahden ja Keskuspuiston 

välillä, tämä rakentaminen tuhoaa kokonaan tuon yhteyden. Ja vaikka 

suunnitelmissa ei tarvitsisi puita kaataa, se pilaa silti ympäristön. Voitte yrittää 

sanoa, ettei hanke ylety Keskuspuistoon, kun rakennatte parkkipaikalle, mutta 

kyllä se maisemallisesti liittyy Keskuspuistoon. Eläintarha on muutenkin 

arvokas alue, pitää sisällään Helsingin urheilullisen historian.  

- Teillä on kivoja suunnitelmia, mutta ihan väärässä paikassa. Arkkitehdeilta 

unohtui mainita kerrosten määrät, dokumenteissa lukee 13 kerrosta, rakenna 

sinne nyt sitten keskelle pieni atrium-alue - ei se viherrä. Samoin 

näkymäakselit ovat pelkkää huuhaata. Kaupunki ajanut itsensä nurkkaan tässä 

asiassa. Ei kaupungin tarvitse hyvitellä mitään, ei tarjota urheilupuistosta aluetta 

kompensaationa. Hotellikompleksi on Kampin kauppakeskuksen kokoinen.  



Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio  
  
9.2.2018  
  

 Kaupunkiympäristön toimiala  
   

 
 
 

 
  https://www.hel.fi/ 

   

   

 

 

- Voiko tässä tehdä mitään, kun hanke etenee niin kovaa vauhtia. Toivottavasti 

kaupunki tulee vielä järkiinsä. 

- Annetut lähtökohdat ovat ongelma, yhdyn edelliseen puheenvuoroon, on kyse 

Keskuspuistosta, joka on keuhkot ja selkäranka Helsingille. 

Kaupunkisuunnitteluviraston rooli näyttää romuttuneen, grynderit tekevät 

ehdotuksen, niistä tehdään suunnitelmat ja hankkeet viedään väkisin 

eteenpäin. Surullista seurattavaa. Haluaisin palauttaa 

kaupunkisuunnitteluvirastolle asiantuntijavastuun ja -roolin ja mahdollisuuden 

kieltäytyä kaupunkikuvallisin perustein. Maisemaselvityksen yksiselitteinen 

tulos oli, että paikka on niin herkkä, ettei siihen pitäisi rakentaa mitään. 

Puuhamiesten ja kaupungin teettämä selvitys, miten tämä selvityksen tulos 

tullaan huomioimaan, pyyhitäänkö sillä pöytää ja vedetäänkö se kölin ali pari 

kertaa? 

- Onneksi Mäntymäki on säästynyt. Tämä on todella suuri rakennus, 

kaupunkikuva muuttuu oleellisesti.  

- Kaupunki esitti tämän paikan hätäpäissään Mäntymäen paikan tilalle, ei olisi 

tarvinnut esittää mitään ”korvaavaa” samalta alueelta.  

- Ymmärrän sen, että massiivinen rakentaminen tarvitaan rahoittaman hanke. 

Onko Helsingin kaupungilla mitään mahdollisuuksia tutkia tätä siten, että 

rakennus olisi vähemmän massiivinen. 

- Sanotaan, että tässä murskataan maisemaa. On hyvä että Mäntymäki säilyy ja 

Töölölahden maisema on tärkeämpi. Tämä on muutosvastarintaa. 

Hankkeeseen pitää suhtautua avoimin mielin. 
- En näkisi, että murskataan maisemaa. Suurin osa tulisi maan alle. Samanlainen vastustus, kun 

makasiinit purettiin ja rakennettiin Musiikkitalo, enää ei kuule vastustusta. 

Muutosvastarintaa. 

- Ei ole kysymys muutosvastarinnasta. Paikka on tälle hankkeelle väärä. 

Helsingissä on parempia paikkoja tällaiselle hallille parempien 

liikenneyhteyksien päässä. Kolmion sivut ovat molemmat ruotsinlaivan 

kokoiset. Jätkäsaaren tornin korkeus on vastaavat 16 kerrosta. Hanke on 

kannatettava, mutta toiseen paikkaan. 

 

Urheilu ja sisäpelilajien harrastusmahdollisuudet 

- Palloliitto ja Jäähallisäätiö ovat tehneet yhteistyötä. Tällä hankkeella alueen 

pohjoinen ulottuvuus tulee yhä enemmän käyttöön. Stadionin alle tulee kaksi 

täysimittaista salia ja 400m pitkä juoksurata. Stadion on valmis 2019 ja on 

toiminnallisesti hyvin erilainen tulevaisuudessa. Tulee ottaa huomioon liikennejärjestelyissä. 

- Olen seurannut Stadionin remonttia, sen alle tulee enemmän toimintoja kuin 

maan päälle. Mistä saadaan kaikki nämä liikuntapalvelut täyttämään kaikki 

nämä tilat? 
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- Kannatettava hanke. Vanha jäähalli mahdollistaa sisäpallolajeille 

kansainvälisten kilpailujen järjestämisen mahdollisuuden.  

- HIFK ei välttämättä tätä hallia tarvitse. Jääkiekkojoukkue on keppihevosena, 

jonka avulla saadaan asuinrakentamista urheilupuistoon. Nyt kun päätettiin, 

että jäähallia ei pureta, myös sisäpalloilulajit saatiin hankkeen ja gryndereiden 

keppihevosiksi ja myötämielisiksi hankkeelle.  

- Salibandyliiton näkökulmasta tämä on ehdottoman kannatettava hanke ja olen 

ymmärtänyt, että vanha halli mahdollistaa kansallisen ongelman ratkaisun, 

jossa sisäpalloilulle ei ole tällä hetkellä kansainväliset mitat täyttävää kenttää, 

koripallolle, salibandylle, futsalille jne. Turkuun syntyi palloiluhalli, Helsingissä 

ei tällaista ole.  

 

Pitää ottaa huomioon alueen muutokset kokonaisuutena – alue tulee 
muuttumaan rajusti lähivuosina 

- Jos kaupunki on rehellinen, ollaan parhaillaan suunnittelemassa myös Auroran 

aluetta ja Lääkärinkatua asunnoille. Alue tulee muuttumaan todella rajusti eri 

hankkeiden yhteisvaikutuksesta.  

- Myös Linnanmäki suunnittelee pysäköintilaitosta, johon ajetaan Vauhtitien 

kautta, he ovat ilmoittaneet käyttäjiksi 4 000 autoa päivässä edestakaisin. Alue 

alkaa olla suurkaupungin keskustaa. Kun laskee yhteen muut alueen ja 

ympäristön suunnitelmat, miten Suomen pyhimmän urheilualueen tässä käy? 

Selvityksiä on tehty, mutta koko alueen kokonaisuutta ei ole käsitelty. Pelkään, 

että menetämme Suomen pyhimmän urheilualueen. Alue on nyt vapaassa 

käytössä, lenkkipolkuja, jalkapalloa, koulujen käyttöä, maksutonta toimintaa, 

lähellä kouluja. Ollaan vaarassa menettää tämä. 

 

Saadaan uusia asuntoja hienolle paikalle 

- Henkilökohtaisesti haluaisin asua tuossa kompleksissa ja katsoa Eläintarhan 

alueelle. Eiköhän ne rakenneta [teknisesti] kuten lentokentän lähellä, että 

siellä on rauhallista asua. En ymmärrä vastustusta hankkeesta, jossa ei tule 

mitään muuta kuin rakennus parkkipaikan paikalle. Ei ymmärretä, että Helsinki 

ei ole enää sama kuin 60-luvulla. Sitä ruokakauppaakin tarvitaan Töölön 

alueella.  

Liikenne ja pysäköinti  

- Liikenteen suhteen tulee ongelmia, tulee aivan liikaa liikennettä tähän 

paikkaan. 
- Sumppu tulee: Olympiastadion, Ooppera, Uimastadion, Soneran stadion… tällainen määrä 

liikennettä yhteen sumppuun, liikenteellisesti katastrofi. 
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- Kun mitä tahansa tapahtuu HIFK:in tiloissa, Töölöläiset eivät saa autojaan 

minnekään. Toivottavasti saadaan enemmän maanalaista paikoitustilaa, jotta 

paikalliset asukkaat saavat pysäköityä kadun varteen. 

- Tänne tullaan autolla, penkkiurheilun ystävät ovat kovia autoilemaan. 

Hankkeen sivustolla vastataan FAQ-kysymyksiin ja annetaan vastaus, että 

autoilu vähenee alueella. Miten tällaista voidaan sanoa? 

 

Hankkeen talous ja vaikutukset kaupungin talouteen 

Kuka pystyy pitämään Helsingin veronmaksajien puolta näissä neuvotteluissa, 

tällaisessa miljardihankkeessa? Kuka pystyy sanomaan erilaisista 

kaavailuista, yhdessäkin paperissa on pelkästään kahdeksan kohtaa, joissa 

voidaan aikanaan riidellä rahasta - kuka ne maksaa, kaupunki vai yrittäjä? 

Kuka on instanssi kaupungilla, joka pitää veronmaksajien puolta näissä 

asioissa? Ja kun katsotaan, millä ajalla tämä hanke aiotaan ajaa läpi, ei 

kukaan varmaankaan edes ehdi laskea kustannuksia tai yleensäkään, kuka 

näin massiivisen hankkeen pystyy hallitsemaan. Myöhemmin tulee kuitenkin 

aina ssssslisätukien tarvetta. 

- Pysäköintilaitoksia menee jopa lähes Eläintarhan kentän alle, tämä on valtava 

hanke, siis niin todella rahallisesti valtava hanke, että kuka tämän pystyy 

hallitsemaan kaupungilla, kysyn vaan. 

- Olen ymmärtänyt, että jos jäähalli jää kaupungille, se on kallis korjata. Jos se 

myydään pois, eikö tästä tule kaupungille hyvää rahaa? Vaikuttaa 

kannattavalta kaupungille yhdistää se tähän hankkeeseen.  

- Ei kaupungin tarvitse tarjota alueita kiinteistösijoittamiseen.  

- Kaupunki esitti tämän paikan hätäpäissään Mäntymäen paikan tilalle, ei olisi 

tarvinnut esittää mitään ”korvaavaa” samalta alueelta.  

- Minua harmittaa projektin vastustaminen. Helsinki ja Suomi tarvitsee kovan 

kysynnän vuoksi kasvumahdollisuuksia. Tämä projekti tuo rahaa, koska siinä 

on paljon myös yksityisiä sijoittajia. Tässä on kyse sijoittamisesta. Yksityinen 

taho ei lähtisi projektiin mukaan ellei olisi tieto siitä, että siitä tulee tuottoa. 

Hanke tukee Olympiastadionin toimintaa. 

 
 

 


