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TIIVISTELMÄ 
 
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee puistoalueita, ur-
heilualuetta, katualueita ja pysäköintialuetta, jotka sijaitsevat 
Eläintarhan puiston pohjoisosassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa 
yksityisen monitoimiareenan sekä majoitus- ja toimitilojen, urheilu-
, liikunta- ja vapaa-ajan tilojen, palvelutilojen sekä asuntojen ra-
kentamisen lähelle Helsingin keskustaa. Helsingin jäähalli on tar-
koitus yhdistää hankkeeseen.  
 
Tavoitteena on kaupunkistrategian mukaisesti yritystoiminnan ja 
toteuttamiskelpoisten suurhankkeiden edistäminen. Lisäksi hank-
keen voidaan katsoa tukevan kaupungin kasvua tuottamalla lisää 
liikunta- ja vapaa-ajan paikkoja, asuntoja ja työpaikkoja. 

 
Maanpäällinen rakentaminen sijoittuu pääasiassa Helsingin jää-
hallin nykyiselle pysäköinti- ja tapahtumakentälle ja sen viereisille 
alueille. Viereiselle jalkapallokentälle lähes kokonaan maan alle 
on tarkoitus sijoittaa pysäköinti-, huolto-, liikunta- ja vapaa-ajanti-
loja. Pohjoisen Stadiontien itäpuolisen metsäselänteen alle on tar-
koitus rakentaa pysäköintilaitos. Maanalainen huolto- ja pysäköin-
tiinajoyhteys rakennetaan Vauhtitien suunnasta, Pisararadan va-
raukset huomioiden. Helsingin nykyinen jäähalli on tarkoitus 
muuttaa pienemmäksi monitoimiareenaksi sekä liikunta- ja liiketi-
loiksi, ja yhdistää toiminnallisesti uuteen areenaan.  
 
Uutta kerrosalaa syntyy yhteensä 243 000 k-m². Monitoimiaree-
nan kapasiteetti on 11 000-16 000 henkilöä ja sen laajuus noin 
40 000 k-m2. Toimitiloja on tarkoitus rakentaa yhteensä 45 000 k-
m2, joista liiketiloja ja kaupallisia vapaa-ajantiloja on noin 25 000 
k-m2. Majoitustilojen enimmäismäärä on 20 500 k-m2. Asuntoker-
rosalan enimmäismäärä on 22 500 k-m2 ja asukasmäärän lisäys 
on noin 500 asukasta. Urheilu- ja liikuntatiloja on suunniteltu noin 
16 000 k-m2. 
 
Kaavaehdotuksen yhteydessä laaditaan liikennesuunnitelma. 
 
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kau-
punki saa suurena yksityisenä investointina entistä nykyaikaisem-
man monitoimiareenan. Kaupunkirakenteellisesti arvokas Keskus-
puiston vihersormen alue kapenee.   
 
Helsingin kaupunki omistaa maa-alueet. Kaupungin maat ovat 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikunnan palvelukokonaisuuden 
sekä kaupunkiympäristötoimialan hoitovastuulla. Urheilualueiden 
päävuokralaisia ovat Jääkenttäsäätiö, Helsingin jalkapalloklubi 
HJK ja liikuntapalvelut.  
 
Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun 
sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.   
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ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 

Tavoitteet 
 
Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa yksityisen monitoi-
miareenan sekä urheilu-, liikunta- ja vapaa-ajan tilojen, toimitilo-
jen, palvelutilojen sekä asuntojen ja majoitustilojen rakentaminen 
lähelle keskustaa sekä kaupunkistrategian mukaisesti yritystoi-
minnan ja toteuttamiskelpoisten suurhankkeiden edistäminen. Li-
säksi hankkeen voidaan katsoa tukevan kaupungin kasvua tuotta-
malla lisää liikunta- ja vapaa-ajan paikkoja, asuntoja ja työpaik-
koja. 

 
Kaupunkistrategian mukaan Helsinki on monipuolinen ja kansain-
välisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki 
ja kaupunki panostaa kulttuurin ja urheilun suurtapahtumien sekä 
kongressien houkutteluun ja luomiseen. Strategian mukaisesti ta-
voitteena on kulttuuri- ja urheilutapahtumien helppo saavutetta-
vuus. Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoittei-
den toteutumista myös tarjoamalla monipuolisia sijoituspaikkoja 
yrityksille. 
 

Mitoitus 
 
Suunnittelualueen pinta-ala on 133 486 m2. 
 
KTYA -korttelialueen pinta-ala on 20 536 m2,  
kerrosala 157 200 k-m2, tehokkuus (e) = 7,65. 
 
YUK/s -korttelialueen pinta-ala on 17 278 m2,  
kerrosala 48 850 k-m2, tehokkuus (e) = 2,83. 
 
YU/a -korttelialueen pinta-ala on 5 922 m2,  
kerrosala 24 850 k-m2, tehokkuus (e) = 4,20. 
 
Katu- ja puistoalueiden alaisten tilojen kerrosala on 11 800 k-m2. 
 
Kerrosalan määrä yhteensä on 242 700 k- m2. Kaavaratkaisun 
myötä alueen kerrosala kasvaa 219 000 k-m². 

 
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 
 
Pääasiallinen suunnittelualue sijaitsee Keskuspuiston eteläisim-
mässä osassa Töölönlahden pohjoispuolella, Eläintarhan puiston 
luoteisosassa Helsingin Jäähallin alueella. Etelässä alue rajautuu 
Olympiastadioniin ja Olympiarakennusten valtakunnallisesti mer-
kittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Pohjoisessa ja luo-
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teessa alue rajautuu toisella puolella Nordenskiöldinkatua sijaitse-
viin Laakson ja Auroran sairaala-aluekokonaisuuksiin sekä Kes-
kuspuiston avoimessa laaksotilassa sijaitsevaan Laakson ratsas-
tuskenttään. Idässä suunnittelualue ulottuu aina radan varteen 
Vauhtitielle asti, jonne on suunniteltu maanalaisen ajotunnelin 
suuaukko.  Lännessä suunnittelualuetta rajaavat Töölön jalkapal-
lostadion ja Taka-Töölön kerrostaloalue (RKY 2009 Taka-Töölö). 
 
Olympiastadionin pohjoispuolisessa maisemassa vaihtelevat met-
säiset kallioselänteet ja puistomaiset urheilutoiminnoille varatut 
laaksoalueet. 
 
Eläintarhan puiston vilkkaalla urheilutoimintojen alueella on pitkä 
kulttuurihistoria vapaa-ajan vieton, urheilun ja erilaisten tapahtu-
mien pitopaikkana. Suunnittelualue on osa vanhinta Keskuspuis-
toa. Alueelle rakennettiin Jäästadion 1958, jonka tilalle valmistui 
Helsingin jäähalli 1966.  
 
Helsingin tärkeimpään ja vanhimpaan vihersormeen kuuluvan alu-
een metsäinen ilme kärsi Helsingin Jäähallin kupeessa olleen 
mäntyisen kallioselänteen tilalle rakennetun maanalaisen harjoi-
tusjäähallin rakentamisen myötä (1990). Harjoitusjäähallin kansi-
rakenteen sekä Jäähallin ja alueen pysäköinti- ja tapahtumakäy-
tössä olevan puiston osan laatutaso on jäänyt heikoksi. Pohjoisen 
Stadiontien itäpuolella Helsingin metsäverkostoon kuuluvat, lähes 
Helsingin keskustaan ulottuvat metsäalueet kallioselänteineen 
ovat sen sijaan säilyttäneet metsäisen luonteensa, ja ovat tiiviissä 
ulkoilu-, liikunta- ja virkistyskäytössä. 
 
Olympiastadionin peruskorjaus- ja laajennushankkeen jälkeen 
sen kapasiteetti kasvaa 40 000 katsojasta 50 000 katsojaan, ja 
myös tapahtumien määrä kasvaa. Toinen pääsisäänkäynti sijoit-
tuu Olympiastadionin pohjoispuolelle, jolloin Pohjoisen Stadion-
tien kautta voi saapua jopa kolmannes yleisöstä. 
 
Kaavaratkaisun pääperiaatteet 
 
Eläintarhan alueelle on laadittu maankäytön periaatteet 2014, joi-
den mukaan aluetta kehitetään ensisijaisesti virkistyksen, urhei-
lun, matkailun ja kulttuurin alueena sen suunnitteluhistoriallisia ja 
maisemallisia arvoja kunnioittaen sekä siten, että se muodostaa 
luontevan nivelen Töölönlahden kulttuuripuiston ja Nordenskiöl-
dinkadun pohjoispuolelta alkavan Keskuspuiston virkistysmetsä-
jakson välille. Eläintarhan asema osana Helsingin keskeistä viher-
sormea, Keskuspuistoa ja Töölönlahden kokonaisuutta turvataan. 
Ensisijaisten käyttötarkoitusten lisäksi ja niiden kanssa yhteen so-
vittaen alueelle voidaan osoittaa myös asumista. Aluetta kehite-
tään korkealuokkaisena puistomaisena alueena. Uusi rakentami-
nen sijoitetaan alueelle yksittäisinä rakennuksina puistomaisen 
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yleisilmeen säilyttäen. Tavoitteena on keskittää pysäköintiä maan 
alle. 
  
Periaatteiden mukaan Helsingin Jäähallin ja pallokenttien ympä-
ristöä suunnitellaan monipuoliseen virkistyksen, urheilun ja palve-
lujen sekä niitä palvelevan maanalaisen pysäköinnin käyttöön. 
Alueelle voidaan suunnitella uutta jäähallia ja majoitustiloja. Uudet 
rakennukset suunnitellaan Keskuspuiston, Eläintarhan ja Töölön-
lahden toiminnallisen ja visuaalisen jatkuvuuden ja Olympiasta-
dionin kaupunkikuvan lähtökohdista. Nordenskiöldinkadun urhei-
lulaitosten edusta-aukioita suunnitellaan suurten urheilutapahtu-
mien aukioina. Alueelle voidaan suunnitella maanalaisen pysä-
köinnin ja maanalaisten urheilutilojen tilanvarauksia. Maanalaiset 
tilat, niiden maanpäälle tulevat laitteet ja ajoyhteydet suunnitel-
laan ensisijaisesti rakennuksiin arvokkaaseen puistoympäristöön 
sopivalla tavalla. Pohjoista Stadiontietä kehitetään osana Olym-
piastadionin pääkulkuväylää ja suurten urheilutapahtumien kulku-, 
huolto- ja pysäköintiliikenneväylänä. Urheilukadun varren kenttä-
alueet säilytetään urheilukenttinä, joiden alle voidaan suunnitella 
pysäköintiä.  
 
Kaupunki on myöntänyt Helsinki Garden -hankkeelle suunnittelu-
aluevarauksen (27.6.2016, täydennetty 8.1.2018), jonka mukaan 
Eläintarhan puistoon Olympiastadionin pohjoispuolelle voidaan 
sijoittaa yksityinen tapahtuma-areena sekä majoitus-, toimi- ja lii-
ketiloja. Maanpäällinen rakentaminen sijoittuu pääasiassa Helsin-
gin Jäähallin nykyiselle pysäköinti- ja tapahtumakentälle. Varsinai-
nen areena sijoittuu maanalaisiin tiloihin. Helsingin jäähalli yhdis-
tetään hankkeeseen. Pohjoisen Stadiontien itäpuolelle saa sijoit-
taa maanlaisen pysäköintilaitoksen, samoin kuin Pallokenttä 7 
alueen alle. Yhteys pysäköinti- ja huoltotiloihin voidaan johtaa 
Vauhtitien kautta. Kerrosalaa suunnittelualuevarauksen valmiste-
lun pohjana olleessa viitesuunnitelmassa on ollut yhteensä 
175 000 k-m2. Suunnittelualuevarauksen mukaan osan hankkeen 
tavoittelemasta kerrosalassa saa tarvittaessa sijoittaa muualle. 
Kohteesta on järjestettävä arkkitehtuurikilpailu hankeen realistis-
ten toteuttamisedellytysten varmistamiseksi ja kaupunkitilaan so-
vittamiseksi.  
 
Kaavaratkaisu perustuu Projekti GH Oy:n ja Helsingin kaupungin 
vuonna 2016 järjestämän kutsukilpailun voittaneeseen työhön. 
Kilpailun tarkoituksena oli löytää arvokkaalle rakennuspaikalle 
arkkitehtuuriltaan ja kaupunkitilalliselta sovitukseltaan korkeata-
soinen ja kiinnostava kokonaissuunnitelma asemakaavoituksen ja 
toteutuksen pohjaksi. Kilpailun voitti Arkkitehtuuritoimisto B&M 
Oy, joka on jatkanut suunnittelua yhdessä Arkkitehtitoimisto PES 
Oy:n kanssa.  
 
Kilpailun jälkeen on luovuttu Saharan jalkapallokentän alle suun-
nitellusta pysäköintilaitoksesta ja sen sijaan sijoitettu pysäköintiä 
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sekä liikunta- ja vapaa-ajantiloja viereisen pallokenttä 7:n alle. 
Maanpäälle sijoittuvan pääasiallisen uudisrakentamisen laajuus 
on 75 000 k-m2, ja se sisältää majoitus- ja toimitilojen lisäksi asu-
mista lähes kolmanneksen kerrosalasta. Maantasokerrokset on 
varattu liike- ja myymälätiloiksi.  
 
Pääasiallisen maanpäällisen volyymin kerrosala on kilpailuvai-
heesta vähentynyt 24 200 k-m2, sillä vastaava määrä hankkeen 
alun perin tavoittelemasta asuinkerrosalasta on tarkoitus osoittaa 
muualle. Maanalainen kerrosala on kasvanut noin 115 000 k-m2.  

 
Helsingin jäähallin rakennus suojellaan ja se on tarkoitus liittää 
uuteen kiinteistökokonaisuuteen. Nykyisen 8 200 hengen monitoi-
miareenan jakaminen pienemmäksi noin 5 000 hengen areenaksi 
sekä liikuntatiloiksi mahdollistetaan. Jäähallin ja sen edusaukion 
alle on tarkoitus sijoittaa myös liiketiloja, mm. supermarket-tasoi-
nen päivittäistavarakauppa. 
 
Helsingin Jäähallin edusaukiolta muodostetaan uusi kävely-yh-
teys kohti Olympiastadionin pohjoista sisäänkäyntiä. Reitiltä on 
yhteys areenan katon päällä olevalle sisäpihalle, jonka on tarkoi-
tus toimia kiinteistön toimintoihin liittyvänä, kaikille avoimena puis-
toympäristön omaisena istutettuna ulko-oleskelutilana. 
 
Jäähallin edusaukion tasoa on mahdollista osin pudottaa siten, 
että sen kautta voidaan siirtyä tapahtuma-areenan maanalaisiin 
aula-, ravintola- ym. oheistiloihin, liikunta- ja vapaa-ajan tiloihin 
sekä vanhan jäähallin alle sijoitettavaan päivittäistavarakauppaan 
ja muihin liike- ja palvelutiloihin. Maanalaiset yleisötilat palvelevat 
myös vanhan jäähallin areenaa, mahdollistaen yhteisten tapahtu-
mien järjestämisen.  
 
Pohjoisen Stadiontien varressa nykyisin sijaitsevan jalkapallo-
kenttä 7:n maanpinnantasoa on korotettava 4,5 metriä lähemmäs 
Pohjoisen Stadiontien tasoa, jotta kentälle sijoitettavaksi suunni-
teltuun pysäköintilaitokseen ja edelleen liiketilojen ja hotelliosan 
huoltotiloihin saadaan ajoyhteys kadulta. Pysäköintilaitoksen alle 
on suunniteltu lisäksi liikunta- ja vapaa-ajan tiloja. Rakennustöi-
den jälkeen alue on tarkoitus rakentaa uudelleen jalkapalloken-
täksi, joka on osoitettavissa myös alueen suurtapahtumien käyt-
töön. Asemakaavassa on mahdollistettu kentällä talvisin sijain-
neen juniorien ylipainehallin sijoittaminen vastaisuudessa vierei-
selle pallokenttä 6:lle, sillä pallokenttä 7 tulee olemaan useam-
man vuoden rakennustyömaana, eikä lähistöllä ole osoittaa 
muuta korvaavaa paikkaa ylipainehallille.   
 
Myös Pohjoisen Stadiontien itäpuolisen metsäselänteen alle on 
tarkoitus rakentaa pysäköintilaitos sekä väestönsuojatilat. Tapah-
tumien huoltoliikenne sekä pysäköinnin varayhteys järjestetään 



   12 (50) 
 

 
 

Vauhtitieltä alkavan tunneliyhteyden kautta, suunnitellun Pisarara-
dan rakentamis- ja toimintaedellytykset huomioiden.  

Toimitila- ja asuinrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa lisäksi 
urheilu, liikunta- ja vapaa-ajan tiloja (KTYA) 

 
Korttelialueelle saa sijoittaa maanpäällisiä toimi-, majoitus-, liike-, 
urheilu-, liikunta- ja vapaa-ajantiloja, palvelutiloja sekä asuntoja 
enintään 75 000 k-m2. Asuntojen osuus maanpäällisestä kerros-
alasta saa olla enintään 30 % (22 500 k-m2) ja majoitustilojen 
20 500 k-m2. Asuntoja saa sijoittaa ylimpiin kerroksiin. Yksin-
omaan Nordenskiöldinkadun suuntaan avautuvat asunnot on va-
rustettava viherhuonein. Huoneistotyyppejä koskevan määräyk-
sen mukaan rakennukseen tulee myös perheasuntoja.  
 
Maantasokerrokset on osoitettava ravintola-, kahvila-, myymälä- 
ja muuhun asiakaspalvelutilakäyttöön siten, että katuihin ja aukioi-
hin liittyviin tiloihin on sisäänkäynnit suoraan kadulta tai aukiolta. 
Maantasokerrokset on jäsennöitävä ylemmistä kerroksista poik-
keavasti, ja niiden ilmeen on oltava kävelijän mittakaavasta mie-
lenkiintoinen.  
 
Maan alle on sijoitettava vähintään 11 000 katsomopaikan moni-
toimiareena noin tasolle -21,5. Maanalaisiin tiloihin saa sijoittaa 
lisäksi muita vapaa-ajan ja urheilun tiloja sekä liiketiloja. Alueen 
alle saa sijoittaa kellarikerroksia areenan alatasolle asti. 
 
Sisäpiha on rakennettava korkeatasoiseksi ulko-oleskelualueeksi, 
ja sille on oltava avoin pääsy ympäröiviltä kaduilta ja reiteiltä. 

Urheilu- ja liikerakennusten korttelialue (YUK/s) 
 
Vanha jäähalli tulee osoittaa urheilu-, liikunta- ja tapahtumakäyt-
töön. Areenatilan kapasiteetin tulee olla vähintään 5 000 katsojaa.  
Maan alle saa sijoittaa lisäksi liike- ja myymälätiloja enintään 
5 000 k-m2 sekä korkeintaan 2 750 k-m2 suuruisen päivittäistava-
rakaupan. Kellarikerrokset ja maanalaiset tilat saavat ulottua 
KTYA-korttelialueella sijaitsevan areenan alatasolle asti. 

Suojeltu puisto (VP/s) 
 

Suojeltu puistoalue, joka on kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkiku-
vallisesti arvokas ja osa merkittävää puistokokonaisuutta. Puistoa 
tulee hoitaa historiallisena puistona.  
 
Alue on osa laajaa, monimuotoista, kerroksellista ja kaupunkiku-
vallisesti merkittävää Eläintarhan puistokokonaisuutta. Puistoalue 
on Keskuspuiston jatkuvuuden kannalta merkittävä osa kokonai-
suutta, joka liittää Keskuspuiston pohjoisosan laajat metsäalueet 
Töölönlahden viheraluekokonaisuuteen.  
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Maisemakuvaan ja kaupunkinäkymiin olennaisesti kuuluva kallio-
selänne lakialueineen, alueen puustoinen luonne ja vehreiden 
reunavyöhykkeiden eheys tulee säilyttää. Selänteelle ominaiset 
pienialaiset männiköt ja avokallioalueet tulee säilyttää. Puustoa 
voidaan tarvittaessa uudistaa. 

Puisto (VP) 
 
Olympiastadionin pohjoiseen sisäänkäyntialueeseen liittyvä puis-
toalue on kunnostettava maisemalliseksi osaksi Olympiastadionin 
luoteispuolista kallioselännettä. Alue on liitettävä saumattomasti 
ympäristöönsä. Puiston alla saa olla viereiseen YU/a–alueeseen 
liittyviä liikenneyhteyksiä ja teknisiä tiloja. Alueelta on järjestettävä 
yhteys Eläintarhan urheilutunneliin. 

Urheilu- ja virkistyspalveluiden korttelialue (YU/a), jolle saa sijoittaa 
maanalaisen pysäköintilaitoksen 

 
Alueelle saa sijoittaa pysäköintilaitoksen enintään 300 autolle, lii-
kunta- ja urheilutiloja, kaupallisia vapaa-ajantiloja sekä huoltoti-
loja. Liikunta- ja/tai urheilutilojen yhteenlasketun kerrosalan tulee 
olla vähintään 6 100 k-m2. Kaupallisten vapaa-ajantilojen määrä 
saa olla enintään 4 600 k-m2. Kellarikerrokset saavat ulottua 
KTYA-korttelialueella sijaitsevan areenan alatasolle asti. 
 
Jos alueelle rakennetaan pysäköintilaitos, kentän taso nousta kor-
keintaan tasolle +7.5, ja sen tulee liittyä saumattomasti ympäris-
töönsä. Ratkaisun on oltava maisemallisesti ja toiminnallisesti kor-
keatasoinen. 
 
Alueelle on rakennettava vähintään 45 m x 60 m kokoinen jalka-
pallokenttä, jota on oltava mahdollista käyttää myös alueen mui-
den suurtapahtumien laajenemistilana. Kentän alaisessa suunnit-
telussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon Helsingin kau-
pungin suunnitteluohjeet yleisten alueiden alle tehtävien rakentei-
den suunnittelusta. 

Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue (VU) 
 
Alue säilyy jalkapallokenttänä. Alueen alle saa sijoittaa pohjave-
den ohivirtaus- ja imeytysputkistoja.  
 
Kentän saa kattaa arkkitehtoniselta ilmeeltään korkeatasoisella 
ylipainehallilla talvisin. 
 

 
 
 
 



   14 (50) 
 

 
 

Kaupunkirakenne ja kaupunkikuva 

Lähtökohdat  
 
Suunnittelualue sijoittuu keskeisesti Helsingin arvokkaaseen kan-
takaupunkiin ydinkeskustan tuntumaan ja lähelle Pasilan uutta 
keskusta. Kaupunkirakenteessa maanpäällinen suunnittelualue 
asettuu kaupungin läpi kulkevan Keskuspuiston vihersormen ka-
peimman kohdan eteläpuolelle pitkien näkymien kannalta keskei-
seen avoimeen laaksopainanteeseen, Eläintarhan vehreälle ja 
väljästi rakennetulle puistoalueelle. Länsipuolella alkaa Taka-Töö-
lön tiivis kaupunginosa. Suunnittelualueeseen kuuluva Norden-
skiöldinkatu on tähän asti suurelta osin säilyttänyt vehreän il-
meensä, mutta sitä leimaa suuret liikennemäärät.  
 
Laakson sairaala-alueella on käynnissä asemakaavan muutostyö, 
joka tulee mahdollistamaan uuden yhteissairaalan rakentamisen 
Nordenskiöldinkadun pohjoispuolelle Urheilukadun, Lääkärinka-
dun ja Keskuspuiston väliselle alueelle. Sairaalan alle tutkitaan 
pysäköintilaitoksen sijoittamista kallioluolaan. 

 
Lännessä Urheilukadun varren pääasiassa kuusikerroksisten 
asuinkortteleiden seinämä muodostaa selkeän visuaalisen rajan 
Töölön pallokenttien ja Helsingin jäähallin alueelle ja koko Eläin-
tarhan urheilu- ja puistoalueelle. Idässä maanpäälliselle raken-
nusalueelle rajan muodostaa Pohjoisen Stadiontien itäpuolinen, 
koko kaupungin laajuiseen metsäverkostoon kuuluva metsäinen 
kallioselänne tiiviine vehreine reunavyöhykkeineen. Pohjoisessa 
alue rajautuu Laakson ja Auroran sairaala-alueisiin sekä näiden 
välissä sijaitsevaan Keskuspuiston pohjois-eteläsuuntaiseen avoi-
meen laaksotilaan jossa sijaistee Lasten liikennepuisto ja Laak-
son ratsastuskenttä. Laaksotila jatkuu Nordenskiöldinkadun mo-
lemmin puolin. 
 
Eläintarhan puiston keskiosille on tyypillistä avoimuus ja puisto-
maisuus, jossa metsäisten kallioselänteiden lomaan sijoittuu väl-
jästi maisemassa vapaasti seisovia urheilulaitoksia, mm. Olympia-
stadion, Uimastadion ja Eläintarhan urheilukenttä, sekä Kaupun-
ginpuutarha.  

Kaavaratkaisu 
 
Rakentaminen sijoittuu kaupunkirakenteessa keskeiselle ja hyvin 
saavutettavissa olevalle paikalle. Volyymiltään ympäröivästä kau-
punkirakenteesta selvästi erottuva, osin vapaamuotoinen raken-
nus sijoittuu Nordenskiöldinkadun ja Pohjoisen Stadiontien var-
teen muodostaen puistoalueelle keskustamaisen korttelikehän. 
Nordenskiöldinkadun puolella noin 180 metriä pitkä rakennus-
massa alkaa osin Helsingin Jäähallin edusaukiolta 48 metrin kor-
kuisena (räystään korkoasema +59.0 m), madaltuen välillä 30 
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metriin ja nousten kohti Pohjoisen Stadiontien kulmaa 43 metriin 
(korkoasema + 50.0). Katujen kulmaa on hieman avarrettu ja 
alimpia kerroksia sisäänvedetty, jotta Pasilan suunnasta saapu-
ville on saatu muodostettua pieni sisäänkäyntiaukio. Pohjoisen 
Stadiontien eteläpäässä massaa on myös avarrettu, jotta Olym-
piastadionin porttia lähestyttäessä avautuu näkymä Stadionin tor-
nille.  
 
Pohjoisen Stadiontien keskivaiheilla katutilan ollessa kapeimmil-
laan massa madaltuu 26,5 metriin nousten Olympiastadionin 
päässä 40,5 metriin (korkotaso noin +50.5), Olympiastadionin 
pohjoispään korkotason ollessa +32.4. Olympiastadionin torni 
nousee tasolle +82.3 ollen 72 m korkea.  
 
Pitkiä katujulkisivuja rytmittää kaksi lähes rakennuksen korkuista 
aukkoa: toinen on Reijolankadun näkymän päätteenä ja toinen ra-
jaa näkymäakselin pohjoisesta Lasten liikennepuiston länsipuo-
lelta kohti Stadionin tornia. Näkymäakselit leikkaavat rakennuksen 
sisäpihaa, Reijolankadun akselin rajatessa myös rakennusmas-
saa. 
 
Koko maanpäällistä rakennuskompleksia ympäröivä yhtenäinen 
julkisivu nivoo erilaiset toiminnot yhdeksi suureksi kokonaisuu-
deksi. Rakennuksen tulee hahmottua urheilu- ja toimitilarakennuk-
sena, ei asuinrakennuksena. Asumistoiminnot on sijoitettu ylem-
piin kerroksiin ja asuntoparvekkeet on häivytetty kaksoisjulkisivu-
ratkaisun taakse. Myös asuntojen yhteiset ulko-oleskelutilat on 
ratkaistava yleisön ulkoa-oleskelualueista erilleen, koska sisä-
piha-alueen luonne toimintoineen on julkinen eikä asumisen ulko- 
ja yhteistilojen sijoittelu saa yksityistä aluetta. Alimmat kerrokset 
on jäsennöity ylemmistä kerroksista poikkeavasti, tuoden vaihte-
lua rakennusmassaan korkeussuunnassa. 

 
Maisema  

Lähtökohdat  
 
Suunnittelualue on osa Keskuspuistoa sijaiten kohdassa, jossa 
Keskuspuisto vaihettuu etelän puisto- ja urheilualueista pohjoisen 
luonnonmukaisemmiksi ulkoilualueiksi. Keskuspuiston metsäiset 
selänteet työntyvät Töölönlahdelle asti lähelle kaupungin ydintä ja 
antavat metsäisen ilmeen suurelle osalle Eläintarhan aluetta.  
 
Olympiastadion on Suomen urheilun keskus ja sen hahmo ja torni 
hallitsevat myös alueen maisematilaa. Suunnittelualueen kiinto-
pisteenä toimii Olympiastadionin torni, jota kohti suuntautuvat tär-
keimmät näkymät niin etelästä Töölönlahden suunnalta kuin myös 
pohjoisesta Keskuspuiston metsäisiltä alueilta saavuttaessa. Va-
paasti taivasta vasten näkyvä 72-metrinen torni on yksi Helsingin 
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ikonisista tunnuskuvista sekä Helsingin olympialaisten ja suoma-
laisen urheilun symboli. 
 
Alueelle ovat myös ominaisia pitkät ja vehreät, puuston reunusta-
mat katunäkymät. Nordenskiöldinkadulla mielikuva on puistobule-
vardimainen. Pohjoisella Stadiontiellä on pitkän, kasvillisuuden ra-
jaaman näkymän päätteenä Olympiastadionin tunnusomainen jul-
kisivu. Selänteiden lakialueiden metsien ja näkymiä reunustavien 
vehreiden puistojulkisivujen sekä tärkeiden yksittäispuiden merki-
tys kaupunkikuvassa on huomattava.  
 
Aluetta jäsentävät puistossa vapaasti seisovien rakennusten - 
Olympiastadionin, Töölön jalkapallostadionin sekä Helsingin jää-
hallin – siluetit, jotka helpottavat paikan hahmottamista puistoalu-
eella.  
 
Alueen topografia on vaihteleva ja muodostuu kallioselänteistä 
sekä niiden välissä olevasta pohjois-eteläsuuntaisesta laaksosta. 
Korkeuserot ovat pääasiallisella suunnittelualueella +2,5 – +27,5 
metrin välillä. Vauhtitien varressa maasto nousee paikoin erittäin 
jyrkästi, ja metsäinen rinne muodostaa laajan yhtenäisen kokonai-
suuden ja viherseinämän pääradalta katsottaessa. 

Kaavaratkaisu 
 

Rakentaminen sijoittuu avoimeen laaksotilaan Keskuspuiston ka-
peimman kohdan eteläpuoliselle puistoalueelle.  
 
Pohjoisen Stadiontien itäpuoliselle metsäalueelle kallioseläntei-
neen asetetaan suojelumerkinnät, jotta alueen ominaispiirteet, 
historiallinen ja metsäinen puistoalueen yleisilme mahdollisuuk-
sien mukaan säilyisi ja entistä tärkeämpään asemaan nousevan 
Pohjoisen Stadiontien metsäisen reunan ilme säilyy ja paranee. 
Maanalaisista pysäköinti- ja ajoyhteyksistä nouseville teknisille ra-
kennelmille on pyritty etsimään sijaintipaikat, missä niistä on alu-
een herkän, rakentamattoman luonnonilmeen kannalta mahdolli-
simman vähän haittaa, ja rakennusaikaiset toimenpiteet aiheuttai-
sivat vanhalle ja arvokkaalle puustolle tai avokallioille mahdolli-
simman vähän pysyviä vahinkoja. 
 
Olympiastadionin pohjoisen sisäänkäynnin yhteydessä olevalle 
puistoalueelle on asetettu kaavamerkintä, jonka mukaan alue on 
kunnostettava maisemalliseksi osaksi Olympiastadionin luoteis-
puolista kallioselännettä.  

 
Vauhtitien ajotunnelin suu sijoittuu arvokkaaseen metsärintee-
seen, joka on voimassa olevassa asemakaavassa suojeltua puis-
toaluetta. Kaavamääräysten mukaan ajotunnelin suuaukko tulee 
sovittaa huolellisesti puistoon ja kalliomaastoon osaksi metsäistä 
rinnettä, ja sen ilmeen tulee olla korkeatasoinen.  
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Suojelukohteet  

Lähtökohdat  
 

Eläintarhan alue on Helsingin vanhimpia puistoalueita ja tärkeä 
osa Helsingin puistohistoriaa. Se on myös merkittävä ja monipuo-
linen maisema- ja käyttöpuisto. Koko Eläintarhan alueesta on laa-
dittu ympäristöhistoriallinen selvitys 2013, ja Eläintarhan alueen 
luoteisosasta on laadittu erikseen tarkempi selvitys 2017. 
 
Eläintarhan alue on luonteeltaan poikkeuksellinen viheralue Hel-
singin keskustassa. Alueella on huomattavan suuri määrä maise-
mallisesti, kaupunkikuvallisesti, puistotaiteellisesti kuten myös 
kulttuurihistoriallisesti merkittäviä viher- ja urheilualueita, näkymiä, 
linjauksia, rakennuksia ja muistomerkkejä. Kaavamuutosalue liit-
tyy Bertel Jungin vuonna 1911 esittämän ja 1914 hyväksytyn Kes-
kuspuistosuunnitelman keskeisiin osiin.  Kaavan vaikutusalueella 
metsäisillä selänteillä sijaitsevat kallioalueet edustavat alueen 
vanhinta historiallista kerrostumaa. Metsäinen ydinosa antaa met-
säisen ilmeen koko alueelle ja siten Keskuspuiston laajat metsä-
alueet jatkuvat Töölönlahdelle saakka. Alueelle 1950 -luvulta läh-
tien rakentunut käytäväverkosto on edelleen käytössä.  

 
Eläintarhan ensimmäinen urheilurakennelma Eläintarhan kenttä 
on rakennettu 1903-1913. Se oli ennen Olympiastadionin valmis-
tumista Suomen tärkein urheilukenttä, ja on edelleen Suomen 
vanhin alkuperäisessä käytössään ja muodossaan oleva urheilu-
kenttä. Alkuperäinen sommitelma koivurivistöineen ja lauta-aitoi-
neen ovat säilyneet ja niin kaupunkikuvallisesti kuin kulttuurihisto-
riallisestikin merkittävä kokonaisuus. 
 
Vuonna 1966 valmistunut Helsingin jäähalli on kaupungin ensim-
mäinen suurhalli (arkkitehdit Jaakko Kontio ja Kalle Räike). Val-
mistuttuaan rakennus on ollut urheilukäytössä ja monitoimisena 
tapahtumatilana. Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki ja sitä 
hallinnoi kaupunkikonserniin kuuluva Jääkenttäsäätiö (vuokraso-
pimus vuoden 2027 loppuun). Hallin koillispuolelle on valmistunut 
vuonna 1990 maanalainen harjoitusjäähalli, jonka omistaa Jää-
kenttäsäätiö. 
 
Rakennus edustaa aikansa betonibrutalismia ja sillä on kulttuuri-
historiallisia ja rakennustaiteellisia arvoja. Rakennuksella on erityi-
nen kaupunkikuvallinen merkitys alueen maamerkkinä ja osana 
urheilurakennusten muodostamaa kokonaisuutta.  
 
Kohteen ulkoarkkitehtuuri on hyvin säilynyt alkuperäistä vastaa-
vassa asussaan. Myös sisätilojen säilyneisyysaste on korkea. Ra-
vintola-, aitio- ja katsomotilamuutokset eivät ole merkittävissä 
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määrin tuhonneet rakennuksen alkuperäistä, suurista arkkitehtuu-
rin ja rakenneratkaisujen peruslinjoista muodostuvaa ilmettä. Ra-
kennuksesta on tehty rakennushistoriallinen selvitys. 
 
Rakennuksen runko on rakennusteknisen tutkimusraportin (Tila-
keskus 2016) mukaan vähintään tyydyttävässä kunnossa, eikä sii-
hen kohdistu toimenpidetarpeita, tosin kuin harjoitusjäähalliin, 
jonka kunto vaatisi lisäselvityksiä. Jäähallin vesikatto vaatisi väli-
töntä uusimista. Jäähallin kantavien rakenteiden turvallisuudesta 
annetun lausunnossa (Insinööritoimisto Pontek Oy 2018) jäähalli 
on todettu rakenteellisesti turvalliseksi rakennukseksi, eikä ole ha-
vaittu vaurioita, jotka vaarantaisivat hallin rakenteellisen turvalli-
suuden. Teräsbetoninen runko ja köysirakenteinen katto ovat säi-
lyttäneet rakenteelliset ominaisuutensa ja pystyvät edelleen säilyt-
tämään suunnitteluvaiheen kuormat. Rakenteiden kuntoa on tar-
koitus tutkia vielä tarkemmin kaavaehdotusvaiheessa. 

Kaavaratkaisu 
 
Vanhalle jäähallille on asetettu suojelumääräys, joka turvaavaa 
rakennuksen, sen julkisivujen ja vesikaton alkuperäisen ilmeen ja 
hahmon sekä sisääntuloaulojen tilallisen hahmon säilymisen.  
 
Viitesuunnitelmissa esitetään laajoja muutoksia Helsingin jäähallin 
nykyisiin tiloihin. Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyistä monitoi-
miareenaa kolmanneksen pienemmän areenatilan sijoittamisen 
vanhaan jäähalliin. Kaavassa on edellytetty hallin kapasiteetin 
jäävän säilyvän 5 000 hengessä, sillä vanha jäähalli on Helsingin 
ainoa 5 000 – 6 000 hengen konserteille ja tapahtumille sopiva 
areena. Jäljelle jäävään kolmannekseen sijoittuisi liikuntatiloja 
kahdessa tasossa. Päätiloja kiertäville tasoille sijoitetaan palveluja 
ja tilojen tukitoimintoja. Hallin nykyistä lattiatasoa on tarkoitus ma-
daltaa, ja uuden permannon alle on tarkoitus sijoittaa päivittäista-
varakauppa. Hankkeen laatimissa selvityksissä suunniteltujen 
muutostöiden yhteydessä Helsingin jäähallin korjausasteeksi on 
arvioitu 90%. Mm. hallitilan muuttaminen puolilämpimästä lämpi-
mäksi voi edellyttää katon purkamista ja uudelleen rakentamista. 

 
Rakennuksen edusaukio tulee kaavamääräysten mukaan käsi-
tellä siten, että se muodostaa korkeatasoisen arkkitehtonisen ko-
konaisuuden vanhan jäähallin rakennustaiteellisesti ja kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaan rakennuksen ja sen julkisivun kanssa.  
 
Kaavaratkaisussa Pohjoisen Stadiontien puoleinen alue saa suo-
jelumerkinnän VP/s, ja kaavassa on annettu määräyskiä alueelle 
sijoitetavien teknisten rakennelmien sijoittelua ja ilmettä koskien. 
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Luonnonympäristö 

Lähtökohdat  
 
Eläintarhan metsäiset kallioalueet ovat merkittäviä luonnontilaisen 
kaltaisia alueita ja maisemallisia elementtejä. Alueella ei ole luon-
nontilaista luonnonympäristöä. Alueen puistot ovat rakennettuja 
kaupunkipuistoja ja osa on kasvillisuudeltaan arvokkaita. Alppi-
puisto ja Eläintarhan alue ovat keskeisiä Töölönlahden alueen ja 
Keskuspuiston yhdistäviä kaupunkipuistoja ja urheilu- ja muiden 
suurten yleisötapahtumien alueita.  
 
Eläintarhan kentän eteläpuolella sijaitseva Vauhtitiehen rajautuva 
lehtomainen rinne on luokiteltu linnustolliselta arvoltaan arvoluok-
kaan III. Alueen nimi on Eläintarha-Alppiharju. 
 
Eläintarhan urheilukentän eteläpuolella, uimastadionin ja Vauhti-
tien välisellä alueella on geologisesti ja geomorfologisesti arvokas 
kohde. Se kuuluu Helsingin luontotietojärjestelmän arvoluokkaan 
2, kohtalainen arvo. Kallioalueilla on luonnonsuojeluarvoa. Kohde 
on paikallisesti arvokas lähinnä maisemallisesti ja virkistyskäytön 
kannalta.  Alueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti ar-
vokkaita luokkien 1-4 kallioalueita. 

Kaavaratkaisu 
 

Pohjoisen Stadiontien itäpuoliselle metsäalueelle kallioseläntei-
neen asetetaan suojelumerkinnät, jotta alueen ominaispiirteet, 
historiallinen ja metsäinen puistoalueen yleisilme säilyisi ja mah-
dollisten muutostöiden yhteydessä sitä palautettaisiin. Entistä tär-
keämpään asemaan nousevan Pohjoisen Stadiontien metsäisen 
reunan ilme ja siluetti säilytetään ja metsänhoitotoimenpitein vas-
taisuudessa entisestään korostetaan.  
 
Maanalaisista tiloista nouseville rakennelmille rakennusaikaisine 
työmaa-alueineen on pyritty etsimään sijoituspaikat, jotka edellyt-
tävät mahdollisimman vähän kajoamista alueen arvokkaaseen 
kalliomaastoon ja kasvillisuuteen.  Lisäksi kaavamääräyksin on 
pyritty minimoimaan louhinta- ja rakennustöistä aiheutuvia hait-
toja. 

 
Virkistys, liikunta ja urheilu  

Lähtökohdat  
 
Alueella on pitkä kulttuurihistoria vapaa-ajanvieton ja urheiluta-
pahtumien pitopaikkana. Yksi alueen keskeisimpiä tavoitteita on 
ollut se, että puisto on kaikkien helsinkiläisten julkisessa käytössä. 
Tavoitteisiin liittyi jo varhaisessa vaiheessa ajatus urheilullisesta 
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kansanpuistosta ja olympia-aatteesta. Lisäksi aluetta on suunni-
teltu osana Töölönlahden ympäristön kokonaisuutta ja Keskus-
puistoa.  
 
Eläintarhan alue on kokoava laajan virkistysalueen osa. Sitä ym-
päröivät tiiviisti rakennetut kaupunginosat, joiden lähiympäristön 
laatuun laaja puistoalue vaikuttaa oleellisesti. Helsingin vanhim-
mat urheilupaikat sijaitsevat alueella ja se on yksi Keskuspuiston 
vilkkaimmista toiminnallisista alueista.  

 
Kaava-alueen puistoksi merkittyä aluetta, joka on osa laajempaa 
kokonaisuutta, käytetään aktiivisesti seurojen ulkopuolella tapah-
tuvaan urheilu- ja virkistyskäyttöön sekä seurojen varsinaisten 
kenttien ja hallien ulkopuolella tapahtuviin toimintoihin.  
 
Kentillä ja puistoalueella sijaitsevia urheilupaikkoja käytetään Sta-
dionin kilpailujen yhteydessä ennen kilpailuja tapahtuvaan lämmit-
telyyn sekä harjoitteluun.  
 
Alueen kautta kulkevat tärkeät yhteydet Helsingin pohjoisosista 
Keskuspuistoa pitkin keskustaan, jota käytetään niin työmatkalii-
kenteen kävelyyn ja pyöräilyyn kuin virkistyskäyttöönkin. Monet 
keskustan juoksukoulut ja lenkkeilijät aloittavat reittinsä Eläintar-
han alueelta ja jatkavat metsävyöhykettä pitkin pohjoiseen. 
 
Luonnontilaisen kaltainen maasto tiiviissä kaupunkiympäristössä 
on kaupunkilaisten, esimerkiksi lapsille tärkeä kontakti kallioon ja 
maaperään. Keskustan koulut käyttävät aluetta opetuksessa sekä 
liikuntatunneilla suunnistukseen ja lenkkeilyyn. 
 
Uimastadion, Kaupunginpuutarha ja Olympiastadion ovat kansalli-
sia ja kansainvälisiä vetovoimakohteita, joilla on paljon käyttäjiä. 
Alueen halki kulkee paljon ihmisiä, huoltoliikennettä ja turisteja, 
jotka vierailevat ja käyttävät näitä kohteita. Keskuspuiston metsä-
vyöhykkeen ulottuminen Helsingin keskustaan asti on myös kan-
sainvälinen nähtävyys, jota turistit tulevat katsomaan. 
 
Seurojen ja koululaisten lisäksi jalkapallokenttiä käyttävät myös 
iltapäiväkerhojen ryhmät sekä erilaiset erityisryhmät kuten  
alzheimerpotilaat. Alueella järjestetään paljon epävirallisia tapah-
tumia ja aktiviteetteja, kuten työpaikkojen virkistyspäiviä.   
 
Laakson ratsastuskentältä alkaa aina Haltialan laajoille metsäalu-
eille jatkuva opastettu ulkoilutie ja latuverkko. 
 
Alueen vanhin liikuntamuoto on jalkapalloilu, ja Töölön jalkapallo-
kentät ovat käsite. Valtaosalla pallokentistä on ei-kaupallista toi-
mintaa, kuten junioritoimintaa, iltapäiväkerhoja ja senioritoimintaa. 
Suunnittelualueeseen kuuluva Helsingin jalkapalloklubi HJK:lle 
vuokrattu pallokenttä 7 on katettu vuodesta 2015 ylipainehallilla 
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junioreiden talviaikaista harrastustoimintaa varten. Hallissa toimii 
iltapäiväkerho, yläkoululaisten aamuharjoittelu ja joukkueiden har-
joitukset klo 15-22. Hallia käyttävät myös koulut ja se mahdollis-
taa ympärivuotisen lajiharjoittelun. Myös pallokenttä 6:lla on ym-
pärivuotisen käytön mahdollistava tekonurmi ja lämmitysputkisto. 
 
Olympiastadionille uudistus- ja peruskorjaustyön jälkeen valmistu-
massa mm. uusia liikuntatiloja, samoin kuin Kisahalliin sen tule-
van peruskorjauksen myötä. Töölön alueen lukuisista erillistä 
hankkeista johtuen on kaavaehdotusvaiheessa tarkoitus tehdä ko-
konaisvaltainen kuvaus liikuntapalveluiden kokonaisuudesta alu-
eella sisältäen sekä toiminnallisten että taloudellisten vaikutusten 
arvioinnin. 

Kaavaratkaisu 
 
Pohjoisen Stadiontien itäpuolisten alueiden (VP/s) ulkoilu- ja lii-
kuntareitistöt on säilytetty ennallaan, ja ne on merkitty ohjeelli-
sena myös asemakaavaan. Alueen virkistysarvoja vähentäville 
suurikokoisille rakennelmille, jotka nousevat maanalaisista tiloista, 
on osoitettu mahdollisimman sopivat paikat. Selännealueen puis-
ton suojelumerkintä pyrkii säilyttämään alueen metsäisen luon-
teen osana laajempaa puisto-ja virkistysaluekokonaisuutta.   
 
Maanalaisen areenan katolle sijaitseva sisäpiha on edellytetty ra-
kennettavan viihtyisäksi ja korkeatasoiseksi, puistonomaiseksi ja-
lankulku- ja oleskelualueeksi. 
 
Kaavaratkaisussa rakennettavaksi osoitetun nykyisen pallokenttä 
7:n päälle rakennetaan rakennustöiden jälkeen uusi jalkapallo-
kenttä, jonka on edellytetty tarvittaessa toimivan myös alueen 
suurtapahtumien laajenemisalueena. Kentällä talvisin sijaitseva 
ylipainehalli on mahdollista sijoittaa vastaisuudessa viereiselle 
pallokenttä 6:lle. Jottei katkoa hallin talviaikaiseen käyttöön syn-
tyisi, on edellytetty varmuutta uuden ylipainehallin sijoittumisesta 
PK6:lle, ennen kuin rakennustyöt PK7:lla voivat alkaa. Kaava-alu-
een ulkopuolella sijaitseva, Olympiastadionin vieressä olevan 
”Bolliksen” pallokenttä 1 tai 2 on erillisin sopimuksin rakennettava 
tekonurmipintaiseksi nykyisin vain kesäkäyttöisen luonnonnurmen 
sijaan enne kuin PK6:lle rakennetaan ylipainehallin vaatimat pe-
rustukset sekä Helsinki Garden -hankkeen edellyttämät pohjave-
den ohivirtaus- ja imeytysputket. PK7 tulee olemaan pois käytöstä 
arviolta 4-5 vuotta.  
 
Kaavassa on asetettu määräys, jonka mukaan myös lähinnä pal-
lokenttiä ja Olympiastadionia sijaitsevat asunnot sijoittuvat raken-
nuksen ylimpiin kerroksiin ja asuntokohtaisten ulko-oleskelutilojen 
tulee olla melulta ja ympäristöhäiriöiltä suojattuja, jotta tuleva asu-
minen ei estäisi jalkapalloilun jatkumista nykyisessä laajuudessa 
ja aikarajoissa.  
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Kaavaratkaisussa Helsingin jäähalli on osoitettu urheilu- ja liikera-
kennusten korttelialueeksi. Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisin 
jäähallin yhteydessä sijaitsevia harjoitusjäitä korvaavien urheiluti-
lojen sijoittamisen jäähallin edusaukion alle sekä 3 900 k-m2 lii-
kunta-/urheilutilojen sijoittamisen jäähallin nykyisestä areenati-
lasta erotettaviin tiloihin. Lisäksi on edellytetty sijoitettavan 6 100 
k-m2 liikuntatiloja YU/a korttelialueelle, jonne on myös mahdollis-
tettu erilaisten kaupallisten vapaa-ajantilojen (4 100 k-m2) raken-
taminen. 

 
Liikenne  

Lähtökohdat  
 
Suunnittelualue sijaitsee liikenteellisesti vilkkaan Nordenskiöldin-
kadun eteläpuolella ja rajautuu idässä vähäliikenteiseen päätty-
vään Pohjoiseen Stadiontiehen, jota kautta Olympiastadionille 
suuntautuva huolto- ja raskasliikenne tulee pääosin kulkemaan. 
Nordenskiöldinkatu on tärkeä kantakaupungin poikittainen pääka-
tuyhteys ajoneuvo-, bussi- ja raitiovaunuliikenteelle yhdistäen Pa-
silan alueen Töölön ja Meilahden alueisiin. Suunnittelualuetta si-
vuavassa keskuspuistossa kulkee useita pyöräily- ja ulkoilureit-
tejä. Pyöräliikenteen tavoiteverkon pääreitit kulkevat stadionin län-
sipuolelta, Nordenskiöldinkadulla ja Vauhtitiellä. Pyöräliikenteen 
laatukäytävä eli Keskuspuistobaana kulkee Keskuspuistossa Sta-
dionin itäpuolelta Hammarskjöldintietä pitkin Auroran sillan kautta 
edelleen pohjoiseen.  
 
Joukkoliikenteen vuorotarjonta on runsas ja jatkoyhteydet Pasilan 
kautta hyvät koko seudulle. Lähimmät bussi- ja raitiovaunupysäkit 
sijaitsevat Nordenskiöldinkadulla suunnittelualueen välittömässä 
läheisyydessä molemmin puolin Pohjoisen Stadiontien risteystä. 
Lähin raskaan raideliikenteen asema sijaitsee Pasilassa noin 1,1 
km etäisyydellä. Joukkoliikenteen palvelutaso kasvaa, kun poikit-
tainen bussirunkolinja 500 Munkkivuoresta Pasilan kautta Itäkes-
kukseen aloittaa liikennöinnin alustavien arvioiden mukaan syk-
syllä 2018. Runkolinja 500 korvaa nykyiset bussilinjat 58 ja 551. 
 
Urheilulehdon ympäristön katujen perusparannus, jossa rakenne-
taan raitioteitä Reijolankadulle ja kantakaupungin pyöräliikenteen 
tavoiteverkon mukaisia yksisuuntaisia pyöräteitä mm. Norden-
skiöldinkadulle, on käynnissä ja sen arvioitu valmistumisajankohta 
on syksyllä 2018. Raitiolinja 3 on jo aloittanut liikennöinnin Reijo-
lankadun uudella raitiotiellä syksyllä 2017.  
 
Liikennemäärät 2+2 kaistaisella Nordenskiöldinkadulla ovat noin 
34 000 ajon/vrk. Vauhtitiellä, joka on radan suuntainen pääkatu-
yhteys Nordenskiöldinkadulta Helsinginkadulle, liikennemäärät 
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ovat 7 600 ajon/vrk. Liikenne-ennusteiden mukaan Nordenskiöl-
dinkadun liikennemäärät tulevat olemaan 35 200 ajon/vrk vuonna 
2025 ja 38 700 ajon/vrk vuonna 2040.  
 
Pohjoisen Stadiontien itäreunassa ja lyhyellä katuosuudella sen 
länsireunassa on rajoittamatonta kadunvarsipysäköintiä. Vauhti-
tien varren yleisellä pysäköintialueella on noin 270 maksullista 
asiointipysäköintipaikkaa, jotka palvelevat pääosin Olympiastadio-
nin, Jäähallin, Uimastadionin, Eläintarhan urheilukentän ja Lin-
nanmäen kävijöitä. Alueen käyttäjiä palvelee myös Jäähallin py-
säköinti- ja tapahtumakenttä, jossa on noin 600 maksullista asia-
kaspaikkaa. Nordenskiöldinkadun pohjoispuolen hiekkakenttä on 
varattu ratsastuskentän pysäköinnin tarpeisiin. Eläintarhan alueen 
maankäyttöperiaatteiden (2014) mukaan pysäköinti alueelta on 
tarkoitus keskittää vastaisuudessa maan alle.    

Kaavaratkaisu 
 
Kaavaluonnoksessa esitetyt ratkaisut perustuvat erikseen laadit-
tuun alustavaan liikenneselvitykseen, jossa on kuvattu lähtöti-
lanne sekä suositukset liikenneratkaisuiksi ja niiden vaikutukset 
liikennejärjestelmässä. Katualueen liikennejärjestelyjä tarkenne-
taan kaavan valmistelun edetessä. 
 
Kaava mahdollistaa liikenneselvitysten edellyttämät autoliikenteen 
kaista- ja pysäköintijärjestelyt sekä mitoitukseltaan riittävät pyöräi-
lyn ja jalankulun järjestelyt Nordenskiöldinkadulla ja Pohjoisella 
Stadiontiellä. Katualue levenee Nordenskiöldinkadulla nykyisen 
eteläpuolen jalkakäytävän reunasta mitattuna noin 6,5 – 9,5 met-
riä. Pohjoisella Stadiontiellä katutila jalkakäytävineen levenee län-
teen noin metrillä.  
 
Nordenskiöldinkadun katutilan mitoituksessa on varauduttu alus-
tavasti runkobussilinjan siirtämiseen raitiotiealueelle. Nykyiset 
bussi- ja raitiovaunupysäkit säilyvät nykyisillä paikoillaan. Hotellin 
saattoliikenteen pysähtymispaikka on esitetty Nordenskiöldinka-
dun varteen syvennykseen rakennuksen edustalle. Pohjoisella 
Stadiontiellä nykyisiä kadunvarsipaikkoja siirtyy kadun vastakkai-
selle puolelle saatto- ja asiointiliikennettä varten. 
 
Vauhtitien tunnelin suuaukko sijoittuu nykyisen yleisen pysäköinti-
alueen eteläpäähän, mikä edellyttää liittymäjärjestelyjä nykyisellä 
katualueella. 
 
Jäähallin ja uudisrakennuksen väliin on esitetty diagonaalinen 
Nordenskiöldinkadulta Pohjoiselle Stadiontielle ulottuva yleiselle 
jalankululle varattu alueen osa, jonka kautta on tarkoitus järjestää 
myös Pohjoisen Stadiontien suunnasta saapuva vanhan jäähallin 
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tapahtumahuoltoliikenne osalla matkaa. Kaikki muu kaava-alu-
eelle kohdistuva huoltoliikenne ohjataan Vauhtitien ajotunnelin 
kautta maanalaisiin huoltotiloihin.  
 
Autopaikkoja tulee rakentaa asumiselle vähintään 1 ap/150 k-m2. 
Nämä autopaikat sisältyvät kaavassa esitettyyn enimmäismää-
rään, joka on 1 000 autopaikkaa. Kaavassa osoitetut autopaikat 
sijoitetaan maanalaisiin pysäköintilaitoksiin. Jatkosuunnittelussa 
tulee harkita, voisiko yleisötapahtumiin varattuja autopaikkoja 
hyödyntää muina aikoina virkistys- ja urheilupalvelujen käyttäjien 
asiointipysäköintiin, koska vanhan jäähallin pysäköintikentältä 
poistuu 600 autopaikkaa. Noin 1,5 kilometrin päässä sijaitseva 
Töölönkadun uusi pysäköintilaitos lisää Töölön alueen asiointi-
paikkojen tarjontaa noin 800 autopaikalla ja palvelee tarvittaessa 
myös lähialueen yleisötapahtumien aikaista asiointipysäköintiä. 
Rakenteilla oleva pysäköintilaitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuo-
den 2018 lopussa. Suunnitteilla olevan Laakson yhteissairaalan 
yhteyteen rakennettavaan pysäköintilaitokseen saatetaan tutkia 
vuorottaispysäköintimahdollisuuksia. 
 
Pyöräpaikkoja tulee rakentaa asunnoille vähintään 1pp / 30 k-m2. 
Muille toiminnoille varataan yhteensä 500 pyöräpysäköintipaik-
kaa, mikä on todettu riittäväksi areenan toiminnan kannalta. 
 

Palvelut  

Lähtökohdat   
 
Alueen lähellä sijaitsevat kantakaupungin monipuoliset palvelut ja 
ydinkeskustan palvelut sijaitsevat noin 2,5 kilometrin etäisyydellä. 
Julkisista palveluista alueen läheisyydessä on useita päiväkoteja 
ja koulu kävelymatkan päässä (Töölön ala-asteen koulu 1 km, 
Töölön yhteiskoulu 600 m). Lisäksi Nordenskiöldinkadun pohjois-
puolella sijaitsee Laakson sairaala, jonka yhteyteen tullaan keskit-
tämään lisää sairaalatoimintoja; sen sijaan alueella nykyisin sijait-
seva terveysasema tulee siirtymään pois. Kaava-alue on osa Kes-
kuspuistoa ja Eläintarhan liikuntapuistoa, ja alueella on hyvät vir-
kistys- ja harrastusmahdollisuudet. Lähivaikutusalueella (1 km) 
sijaitsee 15 päivittäistavaramyymälää, joista yksi on supermarket-
tasoinen myymälä.   

Kaavaratkaisu 
 
Alueelle on mahdollista sijoittaa monitoimiareenan lisäksi uusia 
liike-, liikunta- ja vapaa-ajanpalveluita yhteensä noin 27 000 k-m2 
sekä kaksi harjoitusjäähallia. Lisäksi on suunniteltu majoituspalve-
luita Nordenskiöldinkadun varteen lähelle vanhaa jäähallia. Uudis-
rakentamisen maantasokerrokset on varattu liike-, myymälä- ja 
ravintolatiloille, pohjakerrokseen on mahdollista sijoittaa myös päi-
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väkoti. Liikunta- ja vapaa-ajantilat samoin kuin suurin osa ravinto-
lapalveluista ja liiketiloista sijoittuvat maanalaisiin tiloihin. Hyper-
market-tasoisen päivittäistavarakaupan (2 750 k-m2) on suunni-
teltu sijoittuvan vanhan jäähallin alle.  
 

Esteettömyys  

Lähtökohdat  
 
Asemakaava-alue on esteettömyyden erikoistasoa alueelle sijoit-
tuvien tapahtuma-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden sekä laajo-
jen kaupallisten palveluiden takia.  

Kaavaratkaisu 
 
Maanpäällisen rakentamisen pääasiallisella alueella ei ole suuria 
eroja maaston korkeudessa, ja tiloihin on esteetön pääsy. Jalka-
pallokenttien alueelle tulee sen sijaan tasoeroja, joita ei ole vielä 
voitu ratkaista kaikilta osin esteettömästi. Alueelle edellytetään 
kuitenkin rakennettavan luontevat ja turvalliset yhteydet kenttien 
ja niiden lähiympäristön välillä. 
 

Ekologinen kestävyys  

Lähtökohdat  
 
Alue on Helsingin kantakaupunkia sekä kaupungin keskeisen vir-
kistys- ja kaupunkiluontoverkostoon kuuluvan, keskustasta kau-
pungin pohjoisrajalle ulottuvan Keskuspuiston vihersormen alu-
etta, joka on hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä sekä pyöräil-
len ja kävellen. Helsingin jäähallia ja alueen muita toimijoita ja 
käyttäjiä palvelevia pysäköintipaikkoja alueella on nykyään noin 
600. 
 
Pohjoisen Stadiontien ja Vauhtitien välinen alue on metsäistä ja 
kallioista puistoaluetta, joka kuuluu myös kaupungin metsäverkos-
toon. Helsingin jäähallin ympäristö ja muut Pohjoisen Stadiontien 
länsipuoliset puisto- ja urheilualueet ovat suurimmaksi osaksi 
päällystettyjä alueita tai jalkapallokenttiä. Nordenskiöldinkadun ja 
Pohjoisen Stadiontien varressa on puuistutusten lisäksi kol-
miomaiset puustoiset alueet. 

Kaavaratkaisu 
 
Uusi areena sekä siihen liittyvät toimitilat ja asuinrakentaminen 
sijoittuvat keskeisesti sijaitsevalle alueelle hyvien joukkoliikenne-, 
pyöräily- ja kävely-yhteyksien äärelle. Kaavaratkaisu mahdollistaa 
autopaikkojen lisäyksen 400 autopaikalla, mutta pääpaino arjen ja 
tapahtumien kulkutapajakaumassa on edelleen joukkoliikenteellä, 
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pyöräilyllä ja kävelyllä. Kävelyn edellytyksiä on parannettu luo-
malla uusi viistoyhteys vanhan jäähallin edustalta Olympiastadio-
nille.    
 
Asemakaavamääräyksissä on edellytetty alueella hyödynnettävän 
uusiutuvia energianlähteitä. 
 
Kaavamääräysten mukaan louhinta ei saa aiheuttaa muutoksia 
pohja- eikä orsivesien tasoon ja kaavassa on osoitettu paikat ohi-
virtaus- ja imeytysputkille samoin kuin hulevesien käsittelypai-
koille.  

 
Yhdyskuntatekninen huolto  

Lähtökohdat   
 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.  

Kaavaratkaisu 
 
Hankkeen toteuttaminen edellyttää uusien yhdyskuntateknisten 
liittymien toteuttamista ja joitain johtosiirtoja. Asemakaavaehdo-
tuksen valmistelun aikana yhdyskuntateknisen huollon järjestelyjä 
suunnitellaan. 

 
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden  
kunnostaminen  

Lähtökohdat  
  
Maanpäällinen suunnittelualue on Pohjoisen Stadiontien länsipuo-
lella pääosin rakennettua aluetta, asfaltoitua pysäköinti- ja tapah-
tuma-aluetta tai pelikenttien aluetta. Pohjoisen Stadiontien itäpuo-
linen osa suunnittelualuetta on pääosin maanalaista suunnittelu-
aletta, joka sijaitsee luonnontilaisella kallioisella puistoalueella. 
Maa- ja kallioperää on kuvattu tarkemmin alustavassa pohjara-
kenneteknisessä rakennettavuusselvityksessä.  
 
Suunnittelualueen Pohjoisen Stadiontien länsipuoleisella osalla 
pohjaolosuhteet vaihtelevat suuresti ja osin jyrkkäpiirteisesti. Ny-
kyisellä pysäköintialueella maanpinnan korkeus vaihtelee noin ta-
soilla +6- +7,5. Alueella on nykytilassa pinnassa noin 1,5- 4 met-
rin paksuinen kitkamaista rakennettu täyttökerros, jonka alla on 
noin 2- 9 metrin kerros savea. Savikerroksen ja kalliopinnan vä-
lissä on tiiviydeltään ja paksuudeltaan vaihteleva noin 0,5- 8,5 
metrin paksuinen kerros hiekkamoreenia/ soraista hiekkamoree-
nia. Kalliopinnan korkeusasema nykyisen pysäköintialueen koh-
dalla vaihtelee, ollen noin 6-17 metrin syvyydellä nykyisestä 
maanpinnasta.  
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Nykyisen pysäköinti- ja tapahtuma-alueen eteläpuoleisella alu-
eella on jalkapallokenttä, joka on talvisin katettu, ja osin alue on 
nykyisin viheraluetta, jossa maanpinnan korkeus nousee melko 
jyrkästi itään päin noin tasolta +3 noin tasolle +10,6. Pohjoisen 
Stadiontien reunassa kallio on noin metrin syvyydessä maanpin-
nasta. Kallionpinta laskee jyrkästi länteen päin ja on alueen länsi-
reunassa noin 11-17 metrin syvyydellä nykyisestä maanpinnasta. 
Täyttökerroksen alla on noin 8-10 metrinpaksuinen savikerros, 
jonka alla on noin 3-6 metriä pohjamoreenia ennen kallionpintaa.  
 
Nykyisen jäähallin sisäänkäynnin edustalla alueen koillisnurkassa 
kallio on pinnassa ja laajahko avokallioalue on näkyvillä. Lipun-
myyntirakennuksen sekä Saharan kentän väliin jäävällä alueella 
nykyinen maanpinta on noin tasossa +8,5- +9 ja kallio on noin 
2,5-4 metrin syvyydessä nykyisestä maanpinnasta. Maakerrokset 
ovat tiiviydeltään vaihtelevia kitkamaita.  

 
Nykyinen vuonna 1966 valmistunut jäähalli on perustettu pääosin 
kallion varaan. Hallin kaakkoisseinustalla on kallion pintaan ulottu-
via kaivinpaaluja.  
 
Pohjoisen Stadiontien itäpuolinen suunnittelualue (pois lukien ajo-
tunnelin alue) sijoittuu mäelle, joka on suurimmaksi osaksi avokal-
liota tai vain hyvin ohuen maakerroksen peittämää. Kalliomäen 
pohjoispäässä topografiaan muodostuu Eläintarhan urheiluken-
tältä tuleva itä-länsi suuntainen painenne hiekkapintaisen mouka-
rikentän kohdalle. Kalliopainanteessa moukarikentän laidalla kal-
liopinta laskee tasolle +0 asti, maaperäpaksuuden ollen enimmil-
lään 8 m.  

 
Alueella olevat kallioalueet ja laaksopainanteet ohjaavat pohjave-
den virtausta. Alueella pohjavesi virtaa pääpiirteissään pohjoi-
sesta etelään/lounaaseen kalliopainanteen suuntaisesti. Laak-
sopainannetta ympäröiviltä kallioalueilta pohjavesi virtaa kohti 
laaksopainannetta. Pohjavesi virtaa pääasiassa laaksopainan-
teissa kallion pinnalla olevassa moreenikerroksessa. Savikerrok-
sen alapuolella pohjavesi on paineellista. Savikerroksen yläpuoli-
sessa täyttömaakerroksessa on paikoin todettu orsivettä. Pohja-
vesiolosuhteita on kuvattu tarkemmin alustavassa pohjavesiselvi-
tyksessä. Alueen läheisyydessä on puupaaluille perustettuja ra-
kennuksia ja maanvaraisesti perustettuja pelikenttäalueita. 

Kaavaratkaisu 
 
Suunnittelualueelta on laadittu alustava pohjarakennetekninen ra-
kennettavuusselvitys, jossa on esitelty alustavia suunnitteluratkai-
suja. Pohjoisen Stadionintien länsipuolella rakennuskaivannon 
pohjan suunniteltu louhintataso on -22,4. Rakennuskaivanto on 
noin 37 000 m2. Rakennuskaivannon kokonaisseinämäkorkeudet 
vaihtelevat 25-38 metrin välillä. Kallioseinämän korkeus vaihtelee 
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12-38 metrin välillä ja maakaivannon tukiseinien korkeus vaihte-
lee 2-17 metrin välillä. Rakennuskaivannon kallioseinälinjat tiivis-
tetään esi-injektoimalla ja samoin rakennuskaivannon pohja tiivis-
tetään injektoimalla. Rakennuskaivannon maakaivantojen osuu-
det tuetaan vesitiiviillä porapaaluseinillä. Suunnittelu tarkentuu 
asemakaavaehdotuksen valmistelun yhteydessä.  

 
Alustavasti on arvioitu alueelta kaivettavien ja louhittavien maa-
massojen olevan noin 1 000 000 m3, josta louhetta olisi noin 
750 000 m3.  

 
Laaksopainanteeseen rakennettavan rakennuskokonaisuuden 
katkaisema pohjaveden luontainen virtaus pohjoisesta etelään jär-
jestetään korvaavalla virtausputkistolla alueen halki. Asemakaa-
vaehdotuksen valmistelun aikana tutkitaan pohjaveden keräyksen 
järjestelyjä alueen pohjoispuolella ja vastaavasti imeytysjärjeste-
lyjä pohja- ja orsivedeksi hankealueen eteläpuolella.  
 
Maanalaiset tilat tulee rakentaa siten, ettei rakentaminen ja käyttö 
alenna orsi- eikä pohjaveden pintaa. Pohjaveden virtausta ei saa 
estää tai heikentää. 

 
Mahdolliset pilaantuneet maakerrokset tulee selvittää ja poistaa 
asianmukaisesti. 

 
Ympäristöhäiriöt  

Lähtökohdat 
 
Kaava-alueelle aiheutuu jo nykyisellään voimakasta liikennemelua 
Nordenskiöldinkadun ja muiden lähikatujen liikenteestä sekä rai-
tioliikenteestä. Katuliikenteen päästöt tuottavat ilman laatua hei-
kentäviä epäpuhtauksia.  

 
Lähiympäristön tapahtuma- ja urheilutoiminnoista aiheutuu myös 
ympäristömelua, joka voi ajoittain olla voimakasta ja häiritsevää 
etenkin ilta- ja yöaikaan.  
 
Hankkeen mahdollistama toiminta ulkotarjoilualueineen ja mah-
dollisesti pienimuotoiset tapahtumat keskusaukiolla voivat myös 
aiheuttaa vaihtelevaa meluhaittaa, mikä pitää ottaa huomioon jat-
kosuunnittelussa. 
 
Nordenskiöldinkatua pitkin kulkeva raskas raitiotieliikenne voi ai-
heuttaa maa- ja kallioperään värähtelyä, joka ilmenee raiteen lä-
heisyyteen sijoittuvissa rakennuksissa tärinänä tai runkomeluna. 
Asiaa on tarkasteltu erillisessä tärinä- ja runkomeluselvityksessä 
(erillinen liite). 
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Selvityksen perusteella suunniteltuihin rakennuksiin ei kohdistu 
sellaisia tärinätasoja, jotka tulisi ottaa huomioon kohteen jatko-
suunnittelussa. Sen sijaan Nordenskiöldinkatuun rajautuvassa ra-
kennuksessa arvioidaan maaperästä tehtyjen mittausten perus-
teella raitioliikenteen aiheuttamien runkomelutasojen ylittävän 
VTT:n esittämät suositusarvot (Talja A, Saarinen A. Maaliikenteen 
aiheuttaman runkomelun arviointi, Esiselvitys. VTT Tiedotteita 
2468. Espoo, 2009) majoitustiloissa ilman runkomelun eristä-
mistä. 

Kaavaratkaisu  
 
Valmistelun aikana on tehty alustava ympäristömeluselvitys. Ym-
päristömeluun liittyvää arviointia täsmennetään ja täydennetään 
mm. ulko-oleskelualueiden ja muiden erityisesti asumiseen liitty-
vien meluntorjuntaratkaisujen osalta suunnittelun edetessä. Me-
luntorjuntaa koskevia kaavamääräyksiä ja kaavaselostusta täy-
dennetään kaavaehdotukseen. Myös ilmanlaadun osalta arvio ja 
tarvittavia kaavamääräyksiä tarkennetaan kaavaehdotukseen. 
 
Kaavassa edellytetään runkomelun torjumista rakennuksessa si-
ten, että sisällä ylitetä tavoitteena pidettäviä runkomelutasoja. 
Runkomelueristys voidaan toteuttaa joko rakennuksen perustuk-
sissa tai rakennuksen rungossa, jolloin eristyksellä voidaan estää 
myös alemmista kerroksista aiheutuvien runkoäänten eteneminen 
melulle herkimpiin kerroksiin. 
 

Pelastus- ja muu turvallisuus  

Lähtökohdat  
 
Suunnittelualueen läheisyydessä on useita olemassa olevia ra-
kennuksia ja alueita, joilla normaalitoimintojen lisäksi järjestetään 
yleisötapahtumia.   

Kaavaratkaisu 
 

Suunnittelualueen läheisyydessä olemassa olevissa rakennuk-
sissa ja alueilla yleisötapahtumien järjestettävyys ja yleisötapahtu-
mien turvallisuus ei saa heikentyä suunniteltavan hankkeen 
myötä. Alustavassa hankkeen toiminnallisessa kuvauksessa on 
kuvattu hankkeen toimintaa ja suunnittelussa huomioituja alueen 
ympäristön toimintoja.   
 
Hankkeesta on laadittu alustava palotekninen suunnitelma kaa-
voituksen tarpeisiin. Suunnitelma tarkentuu asemakaavoituksen 
aikana.   
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Palotekniset suunnitelmat tulee laatia niin laajalle alueelle, että 
niiden perusteella on mahdollista arvioida käytön ja poikkeustilan-
teiden todellinen vaikutusalue. Ennen maanalaisen tilan raken-
nus- tai louhintaluvan myöntämistä tulee hakijan laatia hyväksyt-
tävä selvitys hankkeen aiheuttamista olemassa olevien tilojen 
palo- ja pelastusturvallisuus-järjestelyjen muutoksista myös raken-
nuslupa-alueen ulkopuolelta koko toimenpiteen tosiasialliselta vai-
kutusalueelta. 

 
Rakennetekniikka  

Lähtökohdat  
 
Nykyinen vuonna 1966 valmistunut jäähalli on perustettu pääosin 
kallion varaan. Hallin kaakkoisseinustalla on kallion pintaan ulottu-
via kaivinpaaluja. 

Kaavaratkaisu 
 
Jäähallin alle tehdään kaupallisia tiloja varten syvyyslouhintaa ja 
sen louhinnan yhteydessä vahvistetaan jäähallin olemassa olevia 
perustuksia. Jäähallin itäpuolella oleva harjoitusjäähalli puretaan.  
 
Areenan ristikkorakenteesta ja kansirakenteesta on tehty alusta-
via rakennesuunnitelmia rakenteen toteuttamiskelpoisuuden var-
mistamiseksi. 
 
Suunnitelmat tarkentuvat asemakaavaehdotuksen valmistelun ai-
kana.  
 
Yleisillä alueilla on noudatettava maanalaisten tilojen suunnitte-
lussa ja toteutuksessa Helsingin kaupungin ohjetta yleisten aluei-
den alle tehtävien rakenteiden suunnittelusta. Kaupungin katualu-
eisiin liittyvät rajakohdat sekä julkiselle jalankululle varatut alueet 
tulee suunnitella tasausten, pinnoitteiden ja rakenteiden osalta 
kaupungin ohjeiden mukaan. 
 

Maanalaiset tilat  

Lähtökohdat  
 
Suunnittelualueella sijaitsee olemassa olevia maanalaisia tiloja ja 
alueella on voimassa Pisararadan asemakaava, jossa on maan-
alainen tilavaraus Pisararataa sekä sen huolto- ja pelastustunne-
lia varten.  

Kaavaratkaisu 
 
Pohjoisen Stadiontien itäpuolelle suunnitellaan noin 700 autopai-
kan pysäköintilaitosta, jonka pohjoisosa toimisi myös hankkeen 
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väestönsuojatiloina. Pysäköintitasot ovat likimäärin tasoilla -9,4 ja 
-12,7. Pysäköintilaitoksen pohjoisosaan on suunniteltu väestön-
suojatiloja. Pysäköintilaitoksen ajotunneli ulottuu Vauhtitielle. Py-
säköintilaitos tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että sen yläpuo-
lelle jää riittävä kalliokatto. Puiston alueelle ei saa toteuttaa muita 
maan päältä avattavia osia kuin asemakaavaan merkityt pysty-
kuilut ja ajotunnelin Vauhtitien puoleinen suuaukko.  
 
Maanalaisten tilojen edellyttämät pysty-yhteydet pyritään pääosin 
sijoittamaan Pohjoisen Stadiontien länsipuolelle tuleviin rakennus-
massoihin. Muutamia pysty-yhteyksiä joudutaan sijoittamaan Poh-
joisen Stadiontien itäpuoliselle puistoalueelle. Pysty-yhteyksien 
suunnitelmat tarkentuvat asemakaavan valmistelun aikana. Pysä-
köintilaitoksen ajotunnelia varten ei toteuteta pystykuiluja. 
 
Asemakaavassa mahdollistetaan Pohjoisen Stadiontien alle 
maanalaisten yhteyksien toteuttaminen maanalaisen pysäköinti-
laitoksen, maanalaisen ajotunnelin ja korttelin 14528 maanalais-
ten tilojen välillä teknisiä yhteyksiä, maanalaista jalankulkua, py-
säköintiliikennettä ja huoltoliikennettä varten.   

 
Louhinta ja rakentaminen eivät saa aiheuttaa vahinkoa rakennuk-
sille, maanalaisille tiloille tai rakenteille, kaduille, katupuille, puis-
toille, liikuntakentille tai kunnallistekniikan verkostoille.  
 
Teknisen huollon tunnelin ja Pisararadan tilavarauksen läheisyys 
on huomioitava maanalaisten osuuksien suunnittelussa. Pysä-
köintilaitoksen ja sen ajotunnelin louhinnan yhteydessä tulee 
tehdä tarvittavat tiivistys ja lujitustyöt muiden maanalaisten tilojen 
ja tilavarausten läheisyydessä. Alueella olevan juoksutunnelin län-
sipäätä joudutaan linjaamaan uudelleen hankkeen yhteydessä. 
Muutoksen suunnitelmat tarkentuvat asemakaavan valmistelun 
aikana.  
 
Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitettava siten, ettei 
niistä tai niiden rakentamisesta aiheudu vahinkoa olemassa ole-
ville maanalaisille tiloille eikä aiheudu haittaa suunniteltujen 
maanalaisten tai maanpäällisten tilavarausten toteutumiselle. 
Tehtäessä muutoksia tai korvaavia järjestelyjä olemassa oleviin 
maanalaisiin tiloihin, on muutos suunniteltava yhteistyössä ole-
massa olevan tilan omistajan ja haltijan kanssa. Muutosten suun-
nitelmat ja niiden toteutusaikataulu on hyväksytettävä ko. tilan 
omistajalla ja haltijalla. 
 
Maanalaisten tilojen suunnitelmat tarkentuvat asemakaavan val-
mistelun aikana.  

VAIKUTUKSET 
Yhteenveto laadituista selvityksistä 
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Selostuksen kohdassa Luettelo muusta kaavaa koskevasta mate-
riaalista on lueteltu kaavaluonnoksen laatimisen yhteydessä val-
mistuneet selvitykset. 
 
Vaikutusten arviointi on alustava ja tarkentuu kaavaehdotus-
vaiheessa kaupungin asiantuntijoiden yhteistyönä. 

 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun  
ympäristöön sekä maisemaan, kulttuuriympäristöön ja kaupunkikuvaan 

 
Rakentaminen sijoittuu Keskuspuiston kapeimman kohdan etelä-
puolelle avoimeen laaksotilaan, jonka yli aukeavat pitkät näkymät 
Eläintarhan alueelle. Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa Töö-
lönlahdelta Haltialaan ja Vantaalle saakka ulottuvan Keskuspuis-
ton visuaaliseen jatkuvuuteen. Vauhtitieltä alkava ajotunneli tuo 
yhden suuaukon lisää maisemallisesti merkittävälle metsärin-
teelle, Pisararadan kaavan mukaisten tunneliaukkojen väliin. 
Vauhtitiehen rajautuva puistojulkisivu on keskeinen raideliiken-
teen junien ja Alppipuiston suuntaan. Uuden ajotunnelin suuaukko 
sijoittuu Pisararadan kaavassa suojellulle puistoalueelle. Pohjoi-
sen Stadiontien itäpuolisten, perusluonteeltaan rakentamattomien 
metsä- ja kallioalueiden maisemalliset ja virkistyskäyttöarvot heik-
kenevät jonkin verran uusien rakentamistoimenpiteiden myötä. 
Maanalaisen pysäköintilaitoksen ilmanvaihto- ja hätäpoistumis-
tierakennelmat sijaitsevat herkällä metsäalueella suhteellisen lä-
hellä toisiaan. Ne muodostavat uuden hallitsevan elementin nykyi-
selle rakentamattomalle virkistysmetsäalueelle. Ilmanpoistokui-
luista saattaa aiheutua myös melua. Kaavaan on kuitenkin ase-
tettu määräys melun häiritsevyyttä koskien. 
 
Rakentaminen muuttaa kaupunkikuvaa sekä ympäristössään että 
kaukonäkymissä. Plastisesti muotoiltu rakennuskompleksi hah-
mottuu katulinjoihin kiinni rakennettuna kaupunkimaisena suur-
korttelina. Rakentamisen mittakaava ja laajuus poikkeavat lähiym-
päristöstään sekä muusta siihen rajautuvan kantakaupungin ra-
kentamisesta korkeampana ja kantakaupungille tyypillistä kortteli-
kokoa suurempana. Uudisrakennuksen korkeimmat kohdat tule-
vat näkymään kauas kaupunkikuvassa. 
 

Vaikutukset luonnonarvoihin 
 
Suojeltava puistoalue muuttuu nykytilanteeseen verrattuna, kun 
rakentamattomalle metsä- ja puistoalueelle rakennetaan neljä 
suurta ja suhteellisen lähellä toisiaan sijaitsevaa maanalaisen py-
säköintilaitoksen ilmanvaihto- ja hätäpoistumistierakennelmaa, 
sekä lisäksi pienempiä savunpoistorakennelmia. Rakentamisen 
aikaiset louhinta- ja maastonmuokkaustoimenpiteet vaurioittavat 
metsäluontoa.   
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Vaikutukset virkistyksen ja vapaa-ajan alueisiin, tiloihin, verkostoihin ja 
palvelutasoon  

 
Asumisen osuuden lisääntyessä kantakaupungissa sekä esim. 
Auroran alueen käyttötarkoituksen muuttuessa asumiseen Eläin-
tarhan alueen virkistys- ja liikuntakäyttö tulee entisestään lisäänty-
mään. Asemakaavaratkaisun myötä kaava-alueen kehittäminen 
osana vihersormen laajempaa rakentamatonta virkistysaluekoko-
naisuutta estyy.  Asemakaavaratkaisu kuitenkin mahdollistaa lii-
kunta- ja vapaa-ajantilojen määrän kasvun. Monitoimiareenan 
päälle rakennettava puistonomainen sisäpiha tulee olemaan ylei-
sölle avoin ulko-oleskelutila, joka on tarkoitus istuttaa vehreäksi. 
 

Vaikutukset urheilun ja liikunnan tiloihin, verkostoihin ja palvelutasoon  

Vaikutukset jääurheilun harrastusmahdollisuuksiin 
 

Helsinki Garden–hankkeen vaikutuksista kaupunkikonserniin kuu-
luvan Jääkenttäsäätiön taloudelliseen asemaan ja jääurheilun 
harrastusmahdollisuuksiin on valmistunut 3.5.2018. Raportin mu-
kaan Helsinki Gardeniin on mahdollista rakentaa kaksi harjoitus-
jäätä Helsingin jäähallissa nykyisin olevaa jääkapasiteettia kor-
vaamaan. Jos molemmat harjoitusjäät myydään tai vuokrataan 
kaupunkikonserniin kuuluvalle Jääkenttäsäätiölle, selvityksen mu-
kaan jään saavutettavuus seurojen näkökulmasta on hyvä clea-
ring-hinnan ja jään sijainnin puolesta. Jos Jääkenttäsäätiö ei ole 
mukana Gardenin harjoitusjäissä eikä muualle rakentuisi korvaa-
vaa jäähallia, markkinahintainen jää kasvattaisi jään hintaa seu-
roille, mikä heikentäisi seurojen toimintamahdollisuuksia 
 
Jos Helsinki Gardeniin rakentuu yksi harjoitusjää ja korvaava har-
joitushalli kaksine harjoitusjäineen rakennetaan muualle Jääkent-
täsäätiön omistajuuteen tai vuokrattavaksi, kokonaisjään määrä 
kasvaa. Korvaavan hallin sijainti saattaa kuitenkin vaikuttaa jään 
saavutettavuuteen seuroille. 

Vaikutukset jalkapalloilun toimintaedellytyksiin alueella 
 
Asemakaavaratkaisun toteutuessa pallokenttä 7 poistuu käytöstä 
arviolta 4-5 vuodeksi ja viereiselle pallokenttä 6:lle rakennetaan 
pohjaveden ohivirtaus- ja imeytysputkistoja. Aiemmin PK 7:lla si-
jainnut junioripalloilijoita palveleva ylipainehalli on kaavaratkaisun 
mukaan mahdollista sijoittaa vastaisuudessa PK 6:lle, jolloin kat-
kosta sen käyttöön ei syntyisi. Tämä edellyttää hallin perustusten 
rakentamista samaan aikaan kentän alle suunniteltujen putkisto-
jen kanssa. Kenttien määrä Helsinki Gardenin rakennustöiden 
ajaksi siis vähenee ja PK 7 on vastaisuudessa eri tasossa kuin 
viereinen kenttä sekä Töölön jalkapallostadion pukuhuoneineen. 
Tätä voidaan kompensoida rakentamalla kaava-alueen ulkopuo-
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lella sijaitsevan Bolliksen pallokenttä 1 tai 2:lle tekonurmi ja läm-
mitys, jolloin kentällä voitaisiin pelata ympäri vuoden, toisin kuin 
nykyisellä luonnonnurmella, jonka vuosittainen käyttöaste on var-
sin pieni.  

Vaikutukset sisäliikuntatiloihin ja palvelutasoon 
 
Asemakaavaratkaisun myötä Helsingin jäähalli on mahdollista 
muuttaa pienemmäksi tapahtuma-areenaksi sekä liikuntatiloiksi, 
jotka sopivat myös esim. sopivien tilojen puutteesta kärsivien pal-
loilulajien käyttöön. Liikuntaseurakäyttö edellyttänee kaupungin 
tukea vuokra-avustusten muodossa. 
 
YU/a-korttelialueelle ja osin KTYA-korttelialueen ja katualueen 
alle suunnitellut liikuntatilat (yhteensä noin 7 700 k-m2) lisäävät 
kaupallista liikuntatilakapasiteettia alueella, eikä niillä ei ole nähtä-
vissä merkittävää kielteistä vaikutusta alueen muiden liikuntatilo-
jen kysynnälle. Liikuntatilat saattavat toimia myös monitoimiaree-
nan tapahtumien tukitiloina. 
  
Töölön alueen lukuisista erillistä hankkeista johtuen on kaavaeh-
dotusvaiheessa tarkoitus tehdä kokonaisvaltainen kuvaus liikunta-
palveluiden kokonaisuudesta alueella sisältäen sekä toiminnallis-
ten että taloudellisten vaikutusten arvioinnin. 

 
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

 
Kaavaluonnoksen mukainen ratkaisu edellyttää muutoksia liiken-
nejärjestelyihin Nordenskiöldinkadulla, Pohjoisella Stadiontiellä ja 
Vauhtitiellä. Liikennemäärien odotetaan lisääntyvän katuverkolla 
normaalissa arkiliikenteessä noin 4000 ajoneuvolla vuorokau-
dessa kaavan toteutumisen myötä. Kaava-alueen kävely-yhteydet 
paranevat. Yleisen pysäköintialueen asiointipaikkoja poistuu 
Vauhtitien varresta uuden tunneliyhteyden suuaukon kohdalla. 
 
Uuden tapahtuma-areenan katsojakapasiteetti on enintään 
16 000 katsojaa, joka tuottaa alueelle saapuvaa ja sieltä lähtevää 
autoliikennettä yhteensä enintään 3 600 ajoneuvoa/tapahtuma. 
Helsinki Gardenin kaikkien areena- ja tapahtumatilojen ollessa sa-
maan aikaan käytössä yleisömäärä on maksimissaan 23 000 hen-
keä, joka tuottaa alueelle saapuvaa ja sieltä lähtevää autoliiken-
nettä yhteensä enintään 4 100 ajoneuvoa. Katuverkkoon kohdis-
tuva kuormitus on tapahtumien aikaan kuitenkin lyhytaikaista. Ta-
pahtuma-aikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelussa on kiinnitet-
tävä huomioita liikenteen hallintaan esim. hyödyntämällä älyliiken-
teen ratkaisuja. 
 
Vaikutukset liikennejärjestelmässä on kuvattu tarkemmin alusta-
vissa liikenneselvityksissä.  
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Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 
 

Uusi areena sekä siihen liittyvät toimitilat ja asuinrakentaminen 
sijoittuvat keskeiselle paikalle hyvien joukkoliikenne-, pyöräily- ja 
kävely-yhteyksien äärelle eli liikkumisen keskimääräisten hiili-
päästöjen kannalta hyvälle vyöhykkeelle. Tapahtuma-aikaisesta 
liikenteestä viidenneksen on arvioitu olevan autoliikennettä, ja au-
topaikkojen määrä alueella kasvaa 600 autopaikasta 1 000 auto-
paikkaan, mutta kulkutapajakauman pääpaino on edelleen julki-
silla liikennevälineillä sekä pyöräilyllä ja jalankululla. Kävely-yhtey-
det kaava-alueella paranevat uuden viistoyhteyden rakentamisen 
myötä välillä vanhan jäähallin edusta – Olympiastadion. 
 
Kaava-alueen Pohjoisen Stadiontien länsipuolinen alue, pallo-
kenttä 7 mukaan lukien, muuttuu maanpinnaltaan kokonaan ra-
kennetuksi tai vettä läpäisemättömäksi alueeksi, samoin kuin kas-
villisuutta poistuu kaavaratkaisun myötä alueelta enemmän kuin 
uutta syntyy tilalle. Nämä vähentävät alueen vihertehokkuutta ja 
urbaania resilienssiä. Hulevesiä pystytään kuitenkin viivyttämään 
alueella nykyistä huomattavasti paremmin rakentamalla niitä var-
ten maanalaisia viivytysrakenteita. 
 
Jäähallitoiminta on erityisen paljon sähköenergiaa kuluttavaa toi-
mintaa. Rakentamisen ekotehokkuuden parantamiseksi kaava-
määräyksissä on edellytetty paikalla hyödynnettävän uusiutuvia 
energianlähteitä. Hankkeen on tarkoitus myös hyödyntää teköjää-
laitteiden tuottamaa hukkalämpöä. Suurin osa uudisrakennuksen 
vesikatosta on suunniteltu asukkaiden kattoterasseiksi sekä eri-
laisten teknisten laitteiden sijoituspaikoiksi, mutta lopulle alalle on 
mahdollista sijoittaa uusiutuvan energian tuotantolaitteita.  

 
Rakentamisen volyymistä ja mittavista maanalaisista toiminnoista 
johtuen on asemakaava-alueella toteutettavat louhintatyöt mitta-
via. Louhinnan todellisia ympäristövaikutuksia ei voi vielä tässä 
vaiheessa arvioida, sillä ne riippuvat massahallinnasta ja siitä, 
millä etäisyydellä louhe on hyödynnettävissä.  
 
Kaavamääräysten mukaan louhinta ei saa aiheuttaa muutoksia 
pohja- eikä orsivesien tasoon, mikä edellyttää erityisratkaisuja 
kaava-alueella ja sen ulkopuolella.  
 

Vaikutukset pohjaveden virtauksiin ja tasoon, toteutettavuus sekä raken-
tamisaikaiset häiriöt 

 
Laaksopainanteeseen rakennettavan rakennuskokonaisuuden 
katkaisema pohjaveden luontainen virtaus pohjoisesta etelään jär-
jestetään korvaavalla virtausputkistolla alueen halki. Asemakaa-
vaehdotuksen valmistelun aikana tutkitaan tarkemmin pohjaveden 
keräyksen järjestelyjä alueen pohjoispuolella ja vastaavasti imey-
tysjärjestelyjä pohja- ja orsivedeksi hankealueen eteläpuolella. 
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Alustava pohjavesiselvitys on käyty läpi Helsingin kaupungin poh-
javesiasiantuntijan kanssa.  
 
Maanalaiset tilat tulee rakentaa siten, ettei rakentaminen ja käyttö 
alenna orsi- eikä pohjaveden pintaa. Pohjaveden virtausta ei saa 
estää tai heikentää. 

 
Vaikutukset alueen yhtäaikaisiin tapahtumiin ja turvallisuuteen 

 
Turvallisuusasiat joudutaan suurissa yleisötapahtumissa otta-
maan entistä painavammin huomioon. Suunnittelualueen lähei-
syydessä olemassa olevissa rakennuksissa ja alueilla yleisöta-
pahtumien järjestettävyys ja yleisötapahtumien turvallisuus ei saa 
heikentyä suunniteltavan hankkeen myötä. Alustavassa hankkeen 
toiminnallisessa kuvauksessa on kuvattu hankkeen toimintaa ja 
suunnittelussa huomioituja alueen ympäristön toimintoja. Suunni-
telmat tarkentuvat asemakaavan valmistelun aikana.  

 
Alueen asukkaat ja muut alueella liikkuvat voivat kokea lähiympä-
ristön aikaisempaa turvattomammaksi, kun läheisyyteen kerään-
tyy entistä suurempia ihmismassoja ja useammin. Toisaalta arki-
käytössä liikkuminen alueella voi tuntua turvallisemmalta uusien, 
iltaisinkin alueella avoinna olevien toimintojen ja parantuneen va-
laistuksen ansiosta. 
 
Rakentamisaikana negatiivisia vaikutuksia tulee kesäisin kohdis-
tumaan Eläintarhan alueella järjestettäviin tapahtumiin, joihin kul-
kee suuria yleisömassoja, sekä mm. Uimastadionille johtaviin kul-
kureitteihin, joita käyttävät paljon lapset ja lapsiperheet. Maan alla 
tehtävät työt tulevat vaikuttamaan myös maan päälle, sillä louhi-
mis-, kaivamis- ja rakentamisaikana raskas liikenne tulee olemaan 
mittavaa.  

 
Arviota tarkennetaan kaavaehdotusvaiheessa. 
 

Vaikutukset väestöön ja yhteisöihin, eri väestöryhmien toimintamahdolli-
suuksiin lähiympäristössä sekä sosiaalisiin oloihin, hyvinvointiin ja tervey-
teen 

 
Uudet toiminnot muuttavat alueen luonnetta. Asemakaava mah-
dollistaa asumista noin 500 uudelle asukkaalle. Asukkaat ovat to-
dennäköisesti aikuistalouksia, mutta myös kooltaan suurempia, 
perheille sopivia asuntoja on tulossa. Lähiympäristön asukkaiden 
kannalta hankkeen rakentuminen muuttaa alueen luonteen lisäksi 
asunnoista avautuvia näkymiä ja lisää alueen liikennemääriä ja 
häiriöitä, mutta toisaalta myös alueen palvelutarjontaa. 
 
Hankkeen rakentumisella on erityisesti rakentamisvaiheessa vai-
kutuksia lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin ja vapaalle 
ulkoilulle. Rakentamisaikaiset vaikutukset kohdistuisivat erityisesti 
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Helsingin jalkapalloklubi HJK:lle vuokratulle pallokentälle 7:lle, 
joka on poissa käytössä useamman vuoden ajan ja pallokenttä 6 
tilapäisesti. Tilannetta voidaan kompensoida muuttamalla kaava-
alueen ulkopuolella sijaitseva Bolliksen pallokenttä 1 tai 2 teko-
nurmelle, jolloin se saadaan ympärivuotiseen käyttöön.  
 
Jään poistaminen Helsingin Jäähallista sekä harjoitusjäähallin 
purkaminen vaikuttaa heikentävästi lasten ja nuorten jääkiekko-
mahdollisuuksiin, jollei Jääkenttäsäätiön hallintaan tule korvaavia 
tekojäitä Helsinki Gardenin tiloista tai muualta kantakaupungista. 
Kaavaratkaisu mahdollistaa kahden harjoitusjään rakentamisen 
maan alle.  
 
Vaikutukset muun liikunnan harrastusmahdollisuuksien lisäänty-
miseen ovat positiiviset, sillä Helsinki Gardenin tiloihin on suunni-
teltu uusia liikunta- ja urheilutiloja. Niiden lisäksi tiloihin on mah-
dollista sijoittaa muita liikuntaa edistäviä kaupallisia vapaa-ajanti-
loja. Jääurheilun kannalta on kuitenkin ratkaisevaa, rakenne-
taanko Jääkenttäsäätiön nykyisin hallinnoimia harjoitusjäitä Gar-
den hankeen yhtyeteen tai jonnekin muualle. Vanha jäähallin on 
osoitettu tapahtuma-, liikunta- ja urheilukäyttöön, mikä osaltaan 
lisää liikunnan mahdollisuuksia. Monien seurojen mahdollisuus 
varata vuoroja tiloihin järkevin ehdoin saattaa kuitenkin edellyttää 
kaupungin vuokra-avustuksia seuroille.  

 
Vapaan ulkoilun ja virkistyksen osalta vaikutuksia kohdistuu lähi-
asukkaiden ja kantakaupunkilaisten suosimalle Keskuspuiston 
metsäiselle luonto- ja virkistysalueelle, jonne rakennettavat ilmas-
tointi-, savunpoisto- ja poistumistierakennelmat heikentävät alu-
een virkistysarvoa.  
 
Helsinki Gardenin sisäpihan kannelle tulee yleiseen käyttöön ra-
kennettava puistonomainen oleskelualue, jossa voi järjestää pie-
nimuotoisia, rakennuksen toimintaan liittyviä tapahtumia. Tar-
kempi suunnittelu ja toteutustapa määrittelevät miten viihtyisäksi 
ympäristöksi alueen käyttäjät tulevat alueen kokemaan.  
 
Asuinpaikkana Urheilupuiston alue on ainutlaatuinen, mutta myös 
haasteellinen. Alue on sosiaalisesti merkittävä erityisesti urheilun 
ja tapahtumien alueena, myös kansallisesti, ja alueen sisälle tuo-
dut uudet häiriöherkät asumistoiminnot saattavat pyrkiä rajoitta-
maan alueen muiden toimijoiden ja tapahtumien toimintaedellytyk-
siä ja niiden kehittämistä. Kaavaratkaisussa on pyritty minimoi-
maan häiriöt asumiselle.  
 
Suunnitteluvarauksen mukaan asuminen toteutetaan vapaarahoit-
teisena asuntotuotantona.  
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Jos tapahtumien määrä Helsingissä uuden areenan myötä kas-
vaa, ne voivat luoda uusia elämyksiä, yhteisöllisyyttä ja hyvinvoin-
tivaikutuksia. Festivaalien ja tapahtumien koetaan kuuluvan kau-
punkielämään ja niillä on myös matkailullista arvoa. Yhteisöllisyys 
ja sosiaalisten tarpeiden tyydyttäminen luovat omalta osaltaan hy-
vinvointia ja työkykyä ylläpitäviä vaikutuksia. Areenatapahtumiin 
osallistumista voi kuitenkin rajoittaa tapahtumien hinnoittelu ja ta-
loudellinen tilanne. 
 
Asuinviihtyvyyteen ja asukkaiden arkeen vaikuttavat mm. jo nykyi-
sin riittämättömät tapahtuma-aikaiset pysäköintitilat, samalla alu-
eella entisestään kasvavien ja useampien tapahtumien tuomat ih-
mismassat ja niistä aiheutuvat häiriöt. Harrastusurheilu aiheuttaa 
paljon liikennettä alueella.  
 
Asemakaava-alueella terveysvaikutuksia aiheuttavat rakennusai-
kana mm. liikenne, melu ja pöly. Valmistuessaan alueen lisäänty-
vään melutasoon ja häiriöihin vaikuttavat alueella entistä suurem-
piin ja useammin järjestettäviin tapahtumiin liikkuvat ja oleskelevat 
ihmismassat sekä uudet ravintolat ja niiden anniskeluterassit. 
Olympiastadionin peruskorjaus- ja uudistustöiden jälkeen myös 
stadionilla on tavoitteena järjestää entistä useammin ja suurempia 
konsertteja ja tapahtumia, joista aiheutuu asuntoihin satunnaista 
melua.  
 
Arviota tarkennetaan kaavaehdotusvaiheessa. 
 

Vaikutukset kaupungin matkailu-, tapahtuma- ja konferenssielinkeinoihin  
 
Uudelle areenalle siirtyy HIFKin jääkiekkotoiminta sekä mahdolli-
sesti nykyisin muualla järjestettäviä tapahtumia. Osa nykyisin Hel-
singin jäähallissa järjestettävistä tapahtumista voi siirtyä halliin si-
joitettavalle pienemmälle ”mid-areenalle” tai Helsinki Gardenin 
pääareenalle, osa saattaa siirtyä muualle.  
 
Uusi suuren ja keskikokoisen areenan yhdistelmä mahdollistaa 
myös erityyppisten ja entistä suurempien yhteistapahtumien jär-
jestämisen. Toisaalta kaupungista poistuu monitoimiareena, jonka 
välittömässä yhteydessä on siihen liittyvä ulkotapahtumakenttä, 
mitä esimerkiksi Helsinki International Horse Show ja Sideways-
festivaali nykyisin hyödyntävät. Kenttää ovat hyödyntäneet myös 
Eläintarhan alueen muut toimijat ja massatapahtumien järjestäjät.  
 
Hartwall-areenaa uudenaikaisempi monitoimiareena voi edesaut-
taa tulevien urheilun suurtapahtumien hakuprosesseja. Pääkau-
punkiseudulla ja lähikaupungeissa olemassa olevien tai jo raken-
tuvien sekä suunnitteilla olevien suurten monitoimiareenojen väli-
nen kilpailu saattaa myös tiputtaa tapahtumajärjestäjien kuluja ja 
siten mahdollistaa lisääntyvät tapahtumat kaupungissa. 
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Vanhaan jäähalliin sijoitettavaksi suunniteltu pienempi monitoi-
miareena sopisi myös palloilu- ym. muiden lajien kilpailutoimin-
taan sekä pienempiin kansainvälisiin tapahtumiin. Jäähallin muut-
taminen yksinomaan palloilukäyttöön olisi hallin fyysisten raken-
teiden ja suuren katsomokapasiteetin seurauksena sekä toimin-
nallisesti ja käyttötaloudellisesti haastavaa että investointina kal-
lis.  

 
Jos tapahtumien kokonaismäärä ja koko Helsingissä kasvaa uu-
den monitoimiareenan myötä, kaavaratkaisulla on positiivisia vai-
kutuksia kaupungin matkailu- ja tapahtumaelinkeinojen kasvuun.  
 
Arviota tarkennetaan kaavaehdotusvaiheessa. 

 
Vaikutukset yrityksiin ja kaupallisiin palveluihin 

 
Yritystoiminnan näkökulmasta kaavalla on vaikutuksia tapahtuma-
alan, hotelli- ja ravintola-alan sekä kaupan alan ja kaupallisten 
palvelujen yrityksiin.  
 
Hanke tarjoaa uusia mahdollisuuksia tapahtumatoimialan yrityk-
sille. Kaava mahdollistaa sisätapahtuma- ja areenatiloja sekä eri-
laisia liikunta- ja vapaa-ajan tiloja yhteensä noin 92 000 k-m2. 
Vastaavan kokoluokan tapahtumatiloja ei Helsingissä juurikaan 
ole; muita isompien yksittäisten tapahtumien mahdollistavia tiloja 
ovat esimerkiksi Messukeskus ja Hartwall Areena. Osiin jaettujen, 
joidenkin tuhansien henkilöiden tapahtumien, kuten messujen jär-
jestämiseen soveltuvat esimerkiksi Finlandia-talo ja Kaapeliteh-
das sekä useat muut tilat. Osa tapahtumista saattaa syrjäyttää ta-
pahtumia muualla, tapahtumat voivat siirtyä esimerkiksi jostain 
muualta Gardeniin tai kilpaileva tapahtuma jätetään järjestämättä 
jossain muualla. (Alustava arvio taloudellisista bruttohyödyistä jul-
kiselle sektorille, GSP Group Oy) 
 
Tehdyn alustavan kaupallisten vaikutusten arvioinnin mukaan 
(FCG Oy) kohteen lähivaikutusalueen nykyinen palvelutarjonta ei 
vastaa kysyntää, joten palvelutarjonnan lisääntyminen edistää 
alueellisesti tasapainoisen kaupan palveluverkon kehitystä ja vä-
hentää ostovoiman siirtymää alueelta erityisesti päivittäistavara-
kaupassa. Arvioi9nnin mukaan Helsinki Gardenin vaikutusalueen 
väestön kasvun ja kävijöiden kautta tuleva kysyntä mahdollistaa 
suunnitellun liiketilamitoituksen. Uuden liikerakentamisen myötä ei 
ole odotettavissa merkittäviä haitallisia vaikutuksia kilpailuasetel-
maan. 
 
Kohteeseen suunniteltujen liike- ja ravintolatilojen pinta-ala on yh-
teensä noin 22 000 k-m2. Pinta-alasta on päivittäistavarakauppaa 
noin 3 000 k-m2, muita liiketiloja noin 9 000 k-m2 ja ravintolatiloja 
noin 10 000 k-m2. Tämän lisäksi hankkeeseen sisältyy tiloja (lii-
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kuntatilat, seikkailupuisto jne.), joiden käyttötarkoituksen on mah-
dollista muuttua myös liiketilaksi. Tämä vaikeuttaa kokonaisuuden 
arviointia. 
 
Alustavan kaupallisten vaikutusten arvioinnin mukaan uudella lii-
kerakentamisella ei nähdä olevan haitallisia vaikutuksia nykyiseen 
palveluverkkoon. Tällä hetkellä lähialueen päivittäistavarakaupan 
tarjonta toteutuu lähinnä pienissä yksiköissä. Päivittäistavaramyy-
mälän sijoittuminen Garden Helsinkiin lisää ja monipuolistaa tällä 
hetkellä kysyntään nähden heikkoa päivittäistavarakaupan palve-
lutarjontaa lähialueen asukkaille ja Helsinki Gardenissa asioiville. 
Hankkeeseen suunniteltu päivittäistavarakauppa olisi selkeästi 
suurin lähialueella. Maantasokerrosten erilaiset liiketilat lisäävät 
alueen palvelutarjontaa. Monitoimiareenan yhteyteen maan alai-
siin tiloihin tulee paljon kaikille avoinna olevia ravintoloita, liike- ja 
palvelutiloja.  
 
Suunnitellut kaupalliset palvelut sijoittuvat olemassa olevan kau-
punkirakenteen yhteyteen ja ovat saavutettavissa kaikilla kulku-
muodoilla. Runsas pysäköintipaikkojen tarjonta on kaupallisen toi-
mijan kannalta houkuttelevaa. Lähialueen asukkaiden ja kestävän 
liikkumisen näkökulmasta on kuitenkin oleellista, että palvelut ovat 
hyvin saavutettavissa kävellen ja pyöräillen.  
 
Yritystoiminnan näkökulmasta Helsinki Gardenin uusi toimitila li-
sää toimistotilan tarjontaa keskeisellä alueella. Toimistotilaa on 
alustavasti suunniteltu noin 21 000 k-m2. Alueen toimistokysyntä 
on vakiintunutta eikä Taka-Töölön tai Meilahden alueella ole käy-
tännössä lainkaan tyhjää toimistotilaa. Hanke korvaa osittain kan-
takaupungin alueelta käyttötarkoitusten muutosten kautta vähen-
tynyttä vanhaa toimistotilaa.  
 
Kaavaratkaisu mahdollistaa hotelli- ja majoituspalveluja yhteensä 
20 500 k-m2.  Majoituspalvelujen on suunniteltu koostuvan sekä 
laadukkaasta hotellista että budjettihotellista. Tapahtumatoimin-
nan arvioidaan tukevan hotellin toimintaa ja budjettihotelin ky-
syntä on perusteltua esimerkiksi urheilukilpailuihin liittyen joukku-
eiden majoituspalveluiden tarjoajana. Hotellin osalta huoneiden 
kokonaislukumääräksi on arvioitu noin 500 huonetta, budjettiho-
tellin huoneiden määrän on arvioitu olevan noin 150 huonetta. 
Helsingissä on vireillä useita muitakin hotellihankkeita, yhteensä 
30 eri vaiheessa olevaa hanketta. Kokonaisuutena on arvioitu, 
että kysyntää hotelleille Helsingissä on, ja hotellikapasiteetin tulisi 
kasvaa vajaalla 600 huoneella vuosittain, ellei matkailun trendi 
käänny merkittävästi heikompaan suuntaan.  
 

Vaikutukset kaupungin talouteen  
 

Vaikutuksia kaupungin talouteen selvitetään ja arvioidaan tarkem-
min kaavaehdotusvaiheessa.  
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Kaavaratkaisu mahdollistaa merkittävän yksityisen rahan inves-
toinnin rakentamiseen Helsingissä ja yritysten liiketoiminnan kas-
vupotentiaalin mm. uusien tapahtuma- ja liikuntatilojen, liike- ja 
toimistotilojen sekä majoituspalveluiden kapasiteetin kasvun 
kautta. 
 
Hankkeen rakentamisaikaiset vaikutukset työllisyyteen sekä Hel-
singin ja muiden kuntien kunnallis- ja yhteisöveroihin ovat toden-
näköisesti positiivisia. Verovaikutusten jakaantuminen kuntien vä-
lillä riippuu rakennusliikkeiden toimipaikkojen ja työntekijöiden 
asuinpaikkojen sijainneista. Helsingin kaupunki saa lisäksi tuloja 
tonttien myynti- tai vuokratuloista. Rakentamisen aikaisiin vaiku-
tuksiin vaikuttaa erityisesti hankkeen lopulliset investointikustan-
nukset sekä rakennusoikeuksien arvo. 
 
Kaavaratkaisun mahdollistamalla hankkeella on todennäköisesti 
toimintavaiheessa yritysten lisääntyvän liiketoiminnan kautta posi-
tiivisia vaikutuksia työllisyyteen sekä kunnallis-, ja yhteisöverotu-
loihin erityisesti Helsingissä. Lisäksi kohteesta kertyy Helsingille 
kiinteistöverotuloja. Osa kunnallisverovaikutuksista sekä epäsuo-
rista vaikutuksista kohdistuu todennäköisesti myös muihin kuntiin. 
Positiivisten vaikutusten suuruus Helsingissä riippuu Helsinki Gar-
den -kokonaisuuteen toteutuvan toiminnan laajuudesta ja laa-
dusta, ja siitä missä määrin toiminta on uutta liiketoimintaa ja 
missä määrin muualla Helsingissä toimintaa syrjäyttävää. Helsinki 
Gardeniin sijoittuvan toiminnan lisäksi hankkeella voi olla epäsuo-
ria vaikutuksia kaupungin verotuloihin mm. matkailijoiden kulutus-
vaikutusten kautta, jos hanke vaikuttaa positiivisesti matkailun 
kasvuun.  
 
Hankkeen rakentamisen ja toimintavaiheen aikaansaamia kar-
keita bruttotuloja kuntasektorille on arvioitu alustavasti kaavan 
luonnosvaiheessa hankekonsultin selvityksessä (Alustava arvio 
taloudellisista bruttohyödyistä julkiselle sektorille, GSP Group Oy). 
Nettovaikutusten määrään vaikuttaa se, missä määrin kaavarat-
kaisun mahdollistaman hankkeen rakentaminen ja toiminta ovat 
nettolisäystä ja miltä osin muuta rakentamista ja toimintaa syrjäyt-
tävää. 
 
Liikunta- ja urheilutiloiksi suunniteltujen tilojen kasvu lisää painetta 
kaupungin liikuntaseuroille myöntämien vuokra-avustusten kas-
vattamiseen. Tapahtuma- ja kokoustilojen kasvu tuo haasteita 
Olympiastadionin käyttötaloussuunnitelmille ja voi johtaa kaupun-
gin avustustarpeen lisääntymiseen Stadion-säätiölle. Jääkent-
täsäätiö tarvitsee vastaisuudessa toiminta-avustusta toimintansa 
jatkamiseen, sekä harjoitusjäähalliratkaisuista riippuen investoin-
tiavustusta.  
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Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia syntyy 
mm. Jääkenttäsäätiön ja Helsingin jalkapalloklubin HJK:n pitkäai-
kaisten vuokrasopimusten purkamisesta ja niihin liittyvistä kerta-
luonteisista ja Jääkenttäsäätiön osalta mahdollisesti pysyvistä tu-
kijärjestelyistä, samoin kuin liikunnan mahdollisesti muusta kasva-
vasta tuentarpeesta. Arviot hankkeen aiheuttamista kustannuk-
sista tarkentuvat kaavaehdotusvaiheessa. 
 
Lähtökohtaisesti hanke vastaa hankkeen toteuttamisen edellyttä-
mistä johtosiirroista sekä katualueille ja yleisille alueille hankkeen 
toteuttamisen edellyttämien järjestelyjen toteuttamisesta.  
 
Arvio kokonaisvaikutuksista kaupungin talouteen tarkentuu kaava-
ehdotusvaiheessa. 
 

Vaikutukset Pisararataan 
 
Pisararataa varten on laadittu asemakaava nro 12290. Pisarara-
dan tilavarauksen läheisyys on huomioitava maanalaisten osuuk-
sien suunnittelussa erityisesti ajotunnelin osuudella. Ajotunnelin 
louhinnan yhteydessä tulee tehdä tarvittavat tiivistys ja lujitustyöt 
Pisaradadan tilavarausten läheisyydessä. Ajotunnelille ja Pisara-
radan maanalaisten tilojen suojavyöhykkeet menevät oittain pääl-
lekkäin, jolloin niille muodostuu yhteinen suojavyöhyke. Maanalai-
set tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitettava siten, ettei niistä tai 
niiden rakentamisesta aiheudu haittaa suunniteltujen maanalais-
ten tai maanpäällisten tilavarausten toteutumiselle. Ajotunnelin 
suunnitelmat Pisararadan tilavarauksen läheisyydessä tulee 
käydä tilavarauksen haltijan kanssa läpi ennen louhintatöihin ryh-
tymistä. 
 
Pisararadan ratasuunnitelman laatimisen yhteydessä on tehty 
suunnitelmia myös Pisararadan rakentamisen aikaisista työmaa-
alueista ja työmaajärjestelyistä. Helsinki Garden -hankkeen ajo-
tunneliyhteys sijoittuu Pisararadan suunnittelemalle työmaa-alu-
eelle. Pisararadan työmaavaiheen suunnitelmiin on voitu ottaa 
kantaa vasta alustavasti ratasuunnitelman laatimisen yhteydessä. 
Vauhtitien katkaisua Pisararadan työmaa-alueiden tarpeisiin on 
alustavasti tutkittu autoliikenteen näkökulmasta, mutta Pisarara-
dan työnaikaisia liikenne- ja muita järjestelyjä tulee tutkia uudel-
leen lähempänä toteutusajankohtaa, koska liikennejärjestelyihin 
voi tulla muutoksia ennen Pisararadan rakentamista. Alueelta ja 
sen läheisyydestä voidaan tutkia muitakin alueita ja toisenlaisia 
työmaajärjestelyjä. Pisararadan työnaikaisten järjestelyjen koko-
naisuus tulee toteutusvaiheessa suunnitella tarkemmin yhteis-
työssä kaupungin ja viranomaisten kanssa.  
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Vaikutukset Laakson yhteissairaala-hankkeeseen, yhteisvaikutukset 
 

Nordenskiöldinkadulla osin vastapäätä sijaitsevalle Laakson sai-
raala-alueelle on tarkoitus sijoittaa lähivuosina kaikki pääkaupun-
kiseudun psykiatrinen sairaalatoiminta sekä puolet Helsingin kau-
pungin sairaanhoidosta.  
 
Nordenskiöldinkadun liikenneratkaisut kaistajärjestelyineen on 
alustavasti suunniteltu siten, ettei kadun välityskyky heikkene Hel-
sinki Gardenin arkiliikenteen tai Vauhtitien suunnasta osoitetun 
tapahtuma-aikaisen liikenteen aikana. Tapahtuma-aikainen lii-
kenne on lyhytkestoista, eikä se alustavien liikenneselvitysten mu-
kaan haittaa yhteissairaalalle tärkeää Auroranportin ajoyhteyttä, 
jonka on suunniteltu toimivan myös Meilahden sairaalakampuk-
sen varayhteytenä. 
 
Laakson yhteissairaalan rakentamisen on arvioitu alkavan vuonna 
2021. Uudisrakentamisen laajuus noin 100 000 k-m2, jonka lisäksi 
tutkitaan pysäköintilaitoksen sijoittamista kallioluolastoon. Helsinki 
Garden -hankeen ja sairaalan toteutuksen osuessa mahdollisesti 
samaan aikaan saattaa se nostaa suurten urakoiden hintoja ja 
nostaa Helsingin kaupungin ja HUS:in suunnitteleman yhteissai-
raalan rakentamiskustannuksia. Myös kaivuu- ja louhintatöiden 
osuessa päällekkäin maa-aineksien kuljetus lisää alueen kuorma-
autoliikennettä merkittävästi.  

TOTEUTUS  
 

Vaiheittain toteuttaminen ja kynnystoimet 
 
Alustavassa rakennettavuusselvityksessä on käsitelty hankkeen 
vaiheistusta ja aikataulua. Selvitys täydentyy kaavaehdotuksen 
valmistelun aikana. 

 
Toteuttamispolut, vaihtoehdot 

 
Hanke on esittänyt, että kokonaisuus toteutetaan kerralla.  
 

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen 
 
Lähtökohtaisesti hanke vastaa alueella olevan harjoitusjäähallin 
sekä muiden tarvittavien rakenteiden purkamisesta.  
 

Rakentamisaikataulu 
 
Alustavan rakennettavuusselvityksen mukaan rakentamisen on 
arvioitu kestävän 52 kk. 
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  
 
Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on 
erityisesti painotettu seuraavaa: 
- Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-

selle. 
 

Maakuntakaava  
 
Maakuntavaltuuston 24.5.2017 hyväksymässä ja voimaan kuulu-
tetussa Uudenmaan 4.vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue 
on merkitty yleiseksi virkistys- ja ulkoilualueeksi osana Töölönlahti 
- Keskuspuisto -akselia. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa on mm. turvattava virkistyskäyttöedellytysten säilyminen, 
alueen saavutettavuus, riittävä palvelu- ja varustetaso sekä ympä-
ristöarvot. Virkistysalueiden suunnittelussa on kiinnitettävä huo-
miota alueiden ominaisuuksiin ekologisten verkostojen osana 
sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta. Merkin-
tään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin nojalla rakentamisrajoitus.   
 
Alue on merkitty myös maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriym-
päristöksi, joka käsittää sekä maisema- että rakennetun kulttuu-
riympäristön alueita. Alueilla, joille on aluevarausmerkinnällä osoi-
tettu käyttötarkoitus, ensisijaisen maankäyttömuodon määrittelee 
aluevarausmerkintä (virkistys- ja ulkoilualue). Yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on otettava 
huomioon maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön vaali-
minen. Kulttuuriympäristöä kehitettäessä on sen arvot otettava 
huomioon ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun 
käyttötarkoituksen mukaisen maankäytön kanssa. 
 
Suunnittelualue sivuaa lisäksi valtakunnallisesti merkittävää ra-
kennettuun kulttuuriympäristöä (RKY 2009: Olympiastadion ja 
muu Eläintarhan alue sekä Taka-Töölön asuinkerrostaloalue).  
 
Alueelle on merkitty liikennetunnelin ohjeellinen linjaus, joka alkaa 
Metsälästä kohti merialuetta (Tallinna-tunneli).  Uudenmaan 2. 
vaihemaakuntakaavassa (Ympäristöministeriö vahvistanut v. 
2014) alueelle on merkitty liikennetunneli (Pisararata). 
 
Nyt laadittu kaavaratkaisu mukautuu maakuntakaavan tavoittei-
siin.  
 

Yleiskaavat  
 
Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kaupunkipuis-
toksi. Siinä keskustan kulttuuripuistoa kehitetään monipuolisena 



   45 (50) 
 

 
 

toiminta-, kohtaamis-, kulttuuri- ja luontoympäristönä. Alueelle saa 
rakentaa tarpeellisia yhdyskuntateknisen huollon tiloja ja liikenne-
väyliä. Pohjoisen Stadiontien ja Olympiastadionin itä- ja eteläpuo-
liset alueet on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteelli-
sesti ja maisemahistorian kannalta merkittäväksi alueeksi, jota on 
kehitettävä siten, että alueen arvot säilyvät. 
 
Yleiskaavan voidaan katsoa ohjanneen kaavaratkaisua liikunta- ja 
virkistyspalvelujen osalta. Kaavaratkaisun kokonaisuus huomioon 
ottaen hankkeeseen liittyvä asuinrakentaminen tukee yleiskaavan 
tavoitteiden mukaista alueen kokonaistoimintaa. 
 
Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunkikaava, kaupunginval-
tuusto 26.10.2016) suunnittelualuetta koskee sekä kantakaupun-
kimerkintä (C2) että virkistys- ja viheraluemerkintä. Kantakaupun- 
kimerkintä tarkoittaa sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten 
palveluiden, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikunta-
palveluiden sekä kaupunkikulttuurin alueena kehitettävää aluetta. 
Virkistys- ja viheraluetta kehitetään merkittävänä virkistys-, ul-
koilu-, liikunta-, luonto- ja kulttuurialueena, joka kytkeytyy seudulli-
seen viherverkostoon ja merelliseen virkistysvyöhykkeeseen. 
Kaupunkikaavan teemakartalla koko alue on merkitty osaksi Kes-
kuspuiston vihersormea. Lisäksi teemakartalle merkitty kaupungin 
laajuinen metsäverkosto kulkee alueen kautta. 
 
Kaupunkikaavassa on todettu Keskuspuiston maakunnallisesti ar-
vokas kulttuuriympäristö.  Suunnittelussa on sovitettava yhteen 
kaavassa osoitettu maankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriympä-
ristöarvot. 
 
Alueen pohjoispuolelle on merkitty joukkoliikenteen nopea runko-
yhteys, joka voidaan toteuttaa pikaraitiotienä tai bussirunkoyhtey-
tenä. Alueen läpi on merkitty kulkevaksi pohjois-eteläsuuntainen 
baana, joka on osa pyöräliikenteen nopeaa runkoverkkoa.  
 
Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan (kau-
punginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteiden mukainen.  
 
Helsingin maanalaisen yleiskaavassa nro 11830 (tullut voimaan 
kokonaisuudessaan 18.11.2011) on suunnittelualueelle merkitty 
Pohjoisen Stadiontien eteläpäästä Eläintarhan kentälle johtava 
maanalainen tila. Pohjoisen Stadiontien itäpuoli on merkitty maan-
alaisten tilojen rakentamiseen sopivaksi kallioresurssiksi. Maan-
alaisen yleiskaavan muutos on käynnistynyt.  Nyt laadittu kaava-
ratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.  
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Asemakaavat 
 
Pääasiallista uudisrakentamisen aluetta koskee asemakaava no 
2261 (vahvistettu 17.6.1942), jonka mukaan alue on urheilualu-
etta sekä puistoalueita. Helsingin jäähalli ja pallokenttien alueet 
sijoittuvat urheilualueelle ja suunniteltu maanpäällinen uudisra-
kentaminen nykyisin pysäköinti- ja tapahtumakenttäkäytössä ole-
valle puistoalueelle. Myös lähinnä Olympiastadionia oleva alue on 
merkitty puistoksi.  
 
Suunnitellun kalliopysäköintilaitoksen ja Vauhtitieltä alkavan ajo-
tunnelin alueilta koskee Eläintarhan alueen asemakaava no 447 
(vahvistettu 23.10.1906) sekä Pisararadan kaava 12290 (hyväk-
sytty 17.6.2015).  Puistoalueita koskee pieniltä osin myös Olym-
piastadionin vanha asemakaava no 1562 (vahvistettu 9.12.1935) 
ja uusi asemakaava 12301 (hyväksytty 26.8.2015). 

 
Rakennusjärjestys 

 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
 

Rakennuskiellot 
 
Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 mo-
mentin mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi. 
 
Alueelle ei ole muodostettu tontteja, eikä siten sellaisia ole mer-
kitty kiinteistörekisteriin, joten alueella on voimassa rakennus-
kielto maankäyttö- ja rakennuslain 81 §:n nojalla.  

 
RKY-alueet 
 

Suunnittelualue sijoittuu kahden valtakunnallisesti merkittävän ra-
kennetun kulttuuriympäristön yhteyteen (Museoviraston inven-
tointi: RKY 2009). Alueen etelärajalla sijaitsee Olympiastadion, 
joka kuuluu yhdessä Kisahallin ja Uimastadionin kanssa RKY 
2009 -kohdeluetteloon (Olympiarakennukset). Lännessä sijaitsee 
Taka-Töölön kerrostaloalue, joka myös kuuluu RKY 2009 -kohde-
luetteloon.  

 
Muut suunnitelmat ja päätökset 

 
• Arkkitehtuurikutsukilpailun arvostelupöytäkirja 15.2.2017; voit-

tanut kilpailuehdotus (Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy) 
• Helsinki Garden arkkitehtuurikutsukilpailun kaupunkikuvalliset 

ja toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitteet, kaupunkisuunnittelu-
lautakunta 4.10.2016 

• Suunnittelualuevaraus: kaupunginhallitus 27.6.2016, Suunnit-
telualuevarauksen tarkistus, kaupunginhallitus 8.1.2018 
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• Eläintarhan maankäytön periaatteet, kaupunkisuunnittelulauta-
kunta 29.4.2014 

• Helsingin korkean rakentamisen selvitys, kaupunkisuunnittelu-
lautakunta 13.12.2011 

 
Pohjakartta  

 
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan. 
 

Maanomistus 
 
Helsingin kaupunki omistaa maa-alueet, samoin kuin Helsingin 
Jäähallin. Jäähalli lähiympäristöineen on vuokrattu Helsingin kau-
punkikonserniin kuuluvalle Jääkenttäsäätiölle. Pallokenttä 7:n 
alue on vuokrattu Helsingin jalkapalloklubi HJK.lle vuoteen 2029 
asti. Pallokenttä 6:n alue on vuokrattu liikuntapalveluille. 
 

Muut lähtökohdat 
 
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla. 
 

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET 
 

Vireilletulo 
 
Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 suunnittelualuevarauksen 
tehneen aloitteesta. 
 

Viranomaisyhteistyö 
 

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-
raavien viranomaistahojen kanssa:  
 
• Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
• Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
• Liikennevirasto 
• Uudenmaan ELY-keskus 
• pelastuslaitos 
• poliisilaitos 
• kaupunkiympäristötoimiala (tonttiyksikkö, rakennetun omaisuu-

den hallinta, rakennusvalvontapalvelut, ympäristöpalvelut)   
• Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (liikuntapalvelut) 
• kaupunginkanslia, elinkeinopalvelut 

 

https://numerot.helmi.hel.fi/?org=Kulttuurin_ja_vapaa-ajan_toimiala&lang=fi_FI
https://numerot.helmi.hel.fi/?org=Kulttuurin_ja_vapaa-ajan_toimiala,Liikunta&lang=fi_FI
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston  
nähtävilläolo  

 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.  
 
Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta 
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi ja Helsingin Uutiset sekä Metro -lehdissä, kaupun-
kiympäristön suunnitelmavahti -palvelulla sekä sosiaalisen me-
dian kanavissa. 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli 
esillä 25.1.–21.2.2018 seuraavissa paikoissa: 
• Töölön kisahallin pääaulan ilmoitustaululla, 

Paavo Nurmen kuja 1 C, 00250 Helsinki 
• verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. 
 
Avoin esittely- ja keskustelutilaisuus pidettiin 7.2.2018.  
 
Kerro Kantasi –kysely oli avoinna OAS:in nähtävilläolon ajan. 
Kaavatyön yhteydessä arvioitavien vaikutusten kartoittamiseksi 
järjestettiin teemoittain kohdennettuja työpajoja. 

 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista  
 
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat erityisesti kaupunkiraken-
teeseen, kaupunkikuvaan ja maisemaan sekä valtakunnallisesti 
merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön arvojen heikkenemi-
seen: Keskuspuiston vihersormen, laaksotilan ja tärkeiden näky-
mien katkeamiseen, Olympiastadionin kaupunkikuvallisen ase-
man ja ympäristön arvojen heikkenemiseen, uudisrakentamisen 
ylisuureen mittakaavaan ja mm. vaikutuksista Laakson tulevan 
yhteissairaala-alueen käyttökelpoisuuteen, sekä Helsingin jäähal-
lin suojelukysymyksiin. Lisäksi kiinnitettiin huomiota liikenteen toi-
mivuuteen ja mahdollisiin vaikutuksiin sairaala-alueen toimintaan 
sekä Vauhtitien yhteyden rakentamisen vaikutuksista Pisararadan 
rakentamiseen ja toimintaan. 
 
Vastineet kannanottoihin tullaan esittämään vuorovaikutusrapor-
tissa asemakaavan muutosehdotuksen yhteydessä. 
 
Yhteenveto mielipiteistä  
 
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat erityisesti kaupunkikuvaan, kaupunkira-
kenteeseen ja maisemaan: puistoalueen rakentamiseen ja Kes-
kuspuiston vihersormen ja laaksotilan katkeamiseen, alueelle vie-
raiden toimintojen sijoittamiseen (asuminen ja muut urheiluun ja 

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat
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liikuntaan liittymättömät toiminnot), uudisrakentamisen ylisuureen 
mittakaavaan, Olympiastadionin kaupunkikuvallisen aseman heik-
kenemiseen, rakentamattoman metsäselännealueen virkistysar-
vojen heikkenemiseen pysäköintilaitoksen rakentamisen myötä, 
sekä Eläintarhan alueen kokonaistarkastelun / -suunnitelman 
puuttumiseen. Lisäksi kiinnitettiin huomiota liiketilojen kauppakes-
kusmaisen suureen määrään, yksityisautoilun lisääntymiseen, lii-
kenteen toimivuuteen suurtapahtumien yhteydessä, Pohjoisen 
Stadiontien liikenteellisiin ratkaisuihin, jalkapalloilun ja alueen 
muiden toimijoiden toimintaedellytysten ja olosuhteiden säilyttämi-
seen ja kehittämismahdollisuuksiin, sekä kaupungilta saatavaan 
tonttimaahan liittyvään spekulointiin. 

 
Kirjallisia mielipiteitä saapui 10 kpl.   
 
Vastineet mielipiteisiin tullaan esittämään vuorovaikutusraportissa 
asemakaavan muutosehdotuksen yhteydessä.  
 
Yhteenveto Kerro Kantasi -kyselystä 
 
Uudenaikaisen hallin katsottiin luovan vanhaa jäähallia paremmat 
olosuhteet huippu-urheilulle ja tuovan lisää mahdollisuuksia ta-
pahtumien järjestämiselle. Positiivisena pidettiin etenkin mahdolli-
suutta muuttaa Helsingin jäähalli palloilukäyttöön. 
 
Useassa kommentissa otettiin kantaa hankkeen kaupallisuuteen 
ja kritisoitiin merkittävän maa-alueen osoittamista urheilupuistosta 
kiinteistösijoitushankkeelle. Yksityisellä rahoituksella toteutettava 
hanke toisi verotuloina hyötyä Monissa kommenteissa tuotiin esiin 
huoli juniorijalkapalloilun asemasta.   
 
Hankkeen nähtiin uhkaavan Keskuspuiston jatkuvuutta ja tukkivan 
alueen tärkeimmän näkymäakselin. Jäähallin pysäköintialuetta 
toivottiin palautettavan puistoksi, mutta myös koettiin, että Jäähal-
lin ankea alue paranee rakentamisella, 
 
Rakennuspaikkaa pidettiin esitetylle rakentamiselle aivan liian ah-
taana ja rakennusta liian massiivisena ja ylimitoitettuna. Olympia-
stadionin kaupunkikuvallisesti hallitsevaa asemaa ja ympäristöä 
pidettiin arvokkaana ja suojelun arvoisena. Esitettyä uudisraken-
nusta pidettiin myös rohkeana ja tyylikkäänä. Sisäkannen viher-
piha herätti epäilyksiä sen todellisesta viihtyisyydestä, samoin 
kuin katuympäristön viihtyisyys ja mittakaava. 
 
Kysymyksiä herätti Keskuspuiston / Eläintarhan metsäalueen 
luontoarvojen ja maiseman säilyminen, jos alueen alle rakenne-
taan laajamittainen kalliorakentamisprojekti maan pinnalle nouse-
vine rakennelmineen. 
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Liikenteen osalta eniten mietitytti hankkeen pysäköintiratkaisut, 
joiden toisaalta ajateltiin vähentävän asukkaita häiritsevää kadun-
varsipysäköintiä, toisaalta suosivan yksityisautoilua ja pahentavan 
ruuhkia alueella.  
 
Kommentoijien mukaan hanke elävöittäisi aluetta sekä mahdollis-
taisi uusia palveluja ja työpaikkoja Töölön alueelle, ja isolle ruoka-
kaupalle voisi olla alueella kysyntää; hyvin toteutettuna alueelle 
voisi tulla ostoskeskusmainen, viihtyisä kokoontumispaikka. Toi-
saalta mietittiin myös vaikutuksia Töölön kivijalkakaupoille ja ra-
vintoloille, joskin uusien ravintoloiden sijainnin maan alla nähtiin 
vaikuttavan niiden houkuttelevuuteen.  
 
Terveyteen liittyen nähtiin, että liikuntatilat edistävät terveyttä, 
mutta edistääkö terveyttä, jos liikuntapuisto rakennetaan täyteen 
asuntoja ja kauppakeskuksia. 
 
Kerro kantasi –palveluun tuli 218 kpl verkkokommentteja. 

 
Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotusta laadittaessa. 
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