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Kokousaika 21.06.2021 17:00 - 17:34

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Yanar, Ozan varapuheenjohtaja
Borgarsdottir Sandelin, Silja 
(etänä)
Diarra, Fatim  (etänä)
Gebhard, Elisa  (etänä)
Meri, Otto  (etänä) saapui 17:28, poissa: 11 - 13 §, läs-

nä: osa 14 §
Pajunen, Jenni (etänä)
Said Ahmed, Suldaan (etänä)
Sinnemäki, Anni (etänä) apulaispormestari
Pakarinen, Pia (etänä) apulaispormestari

varajäsen

Muut

Kivekäs, Otso (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Arhinmäki, Paavo (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Eronen, Antti (etänä) johtava asiantuntija
Koivusalo, Tommo (etänä) yksikön päällikkö
Moliis, Jani (etänä) yksikön päällikkö
von Bruun, Santtu (etänä) yksikön päällikkö
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Asikainen, Hannu (etänä) projektinjohtaja

saapui 17:04, poistui 17:08, läsnä: 
13 §

Aaltonen, Ilkka (etänä) tiimipäällikkö
saapui 17:04, poistui 17:08, läsnä: 
13 §

Säntti, Outi aluerakentamispäällikkö
saapui 17:09, poistui 17:29, läsnä: 
14 §
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Puheenjohtaja

Ozan Yanar 11 - 14 §

Esittelijät

Ozan Yanar varapuheenjohtaja
11 - 12 §

Marja-Leena Rinkineva elinkeinojohtaja
13 - 14 §

Pöytäkirjanpitäjä

Pilvi Ainola hallintoasiantuntija
11 - 14 §
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§ Asia

11 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

12 Asia/2 Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokousajat syyskaudelle 2021

13 Asia/3 Alueen varaaminen tapahtumakeskuksen ja muun toimitilarakentami-
sen suunnittelua varten (Kalasatama, Suvilahti)

14 Asia/4 Päärautatieaseman ympäristön hankkeiden vaikutuksia ydinkeskustan 
elinvoimaan
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§ 11
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla elinkeinojaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Anni Sin-
nemäen ja Jenni Pajusen sekä varatarkastajiksi Suldaan Said Ahmedin 
ja Silja Borgarsdóttir Sandelinin.

Esittelijä
kaupunginhallituksen elinkeinojaoston varapuheenjohtaja
Ozan Yanar

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginhallituksen elinkeinojaoston varapuheenjohtaja
Ozan Yanar

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 12
Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokousajat syyskaudelle 
2021

HEL 2019-011276 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti kokoontua syyskaudella 
2021 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan 
klo 17:00 alkaen, kaupunginhallituksen istuntosalissa seuraavasti:

 23.8.2021 
 13.9.2021
 4.10.2021
 8.11.2021
 29.11.2021

Esittelijä
kaupunginhallituksen elinkeinojaoston varapuheenjohtaja
Ozan Yanar

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan muu toimielin kuin kaupungin-
valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan 
kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai 
muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouk-
sen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. 

Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen puheenjohtajan 
peruuttaessa kokouksen tai muuttaessa tämän alkamisaikaa, muutok-
sista on ilmoitettava ennen kokouskutsun lähettämistä. 

Elinkeinojaoston kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää en-
nen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tie-
toverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen ko-
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kouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei 
toimielin toisin päätä.

Elinkeinojaoston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen 
tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä ylei-
sessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti. 

Esittelijä
kaupunginhallituksen elinkeinojaoston varapuheenjohtaja
Ozan Yanar

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 23.11.2020 § 40
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§ 13
Alueen varaaminen tapahtumakeskuksen ja muun toimitilarakenta-
misen suunnittelua varten (Kalasatama, Suvilahti)

HEL 2020-007062 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varaa Suvilahdesta alueen tapah-
tumakeskuksen ja muun toimitilarakentamisen suunnittelua varten seu-
raavin ehdoin:

 Varauksensaaja on Suvilahti Event Hub Oy (Y-tunnus 2921055-4) 
ja sen perustamat yhtiöt.

 Varausalue on liitekartan 1 mukaiset suunnitellut tontit 1–5. Alueen 
pinta-ala on noin 18 000 m².

 Varaus on voimassa 31.12.2024 saakka.
 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 mukaisia eri-

tyisiä ehtoja sekä liitteen 3 mukaisia yleisiä varausehtoja. 

Elinkeinojaosto katsoo kaupunkiympäristölautakunnan tavoin, että Su-
vilahti DIY skeittipuiston toiminta on tärkeää säilyttää mahdollisimman 
keskeytymättömänä, toiminnallisesti parhaassa mahdollisessa paikas-
sa. Sijoituspaikan valinnassa ja suunnittelussa tehdään yhteistyötä 
skeittipaikan aktiivien kanssa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Ozan Yanar: Elinkeinojaosto katsoo kaupunkiympäristölautakunnan ta-
voin, että Suvilahti DIY skeittipuiston toiminta on tärkeää säilyttää mah-
dollisimman keskeytymättömänä, toiminnallisesti parhaassa mahdolli-
sessa paikassa. Sijoituspaikan valinnassa ja suunnittelussa tehdään 
yhteistyötä skeittipaikan aktiivien kanssa.

Kannattaja: Elisa Gebhard

Elinkeinojaosto hyväksyi yksimielisesti Ozan Yanarin vastaehdotuksen 
mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kiinteistöjen kehittämisen tiimipäällikkö Ilkka Aaltonen ja projektinjohta-
ja Hannu Asikainen olivat paikalla vastaamassa kysymyksiin. Asiantun-
tijat poistuivat asian käsittelyn jälkeen kokouksesta. 

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
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Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307

minna.maarttola(a)hel.fi
Hannu Asikainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 79787

hannu.asikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausaluekartta
2 Erityiset_varausehdot_Suvilahti
3 Yleiset_varausehdot
4 Contiki tiivistelmä suunnitelmasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varaa Suvilahdesta alueen tapah-
tumakeskuksen ja muun toimitilarakentamisen suunnittelua varten seu-
raavin ehdoin:

 Varauksensaaja on Suvilahti Event Hub Oy (Y-tunnus 2921055-4) 
ja sen perustamat yhtiöt.

 Varausalue on liitekartan 1 mukaiset suunnitellut tontit 1–5. Alueen 
pinta-ala on noin 18 000 m².

 Varaus on voimassa 31.12.2024 saakka.
 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 mukaisia eri-

tyisiä ehtoja sekä liitteen 3 mukaisia yleisiä varausehtoja. 

Tiivistelmä

Kaupunkistrategissa on määritetty, että Suvilahden alueen kehittämistä 
kansainvälisesti erottuvaksi, pysyväksi tapahtuma-alueeksi selvitetään. 
Suvilahti Event Hub -hanke on järjestänyt elinkeinojaoston myöntämän 
kehittämisvarauksen aikana arkkitehtuurikilpailun. Tonttivarauksen ai-
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kana hankkeen suunnitelmat saatetaan loppuun ja sinä aikana valmis-
tellaan myös tontinluovutusta päätöksentekoon.

Esittelijän perustelut

Suvilahden kehittäminen

Suvilahden noin 8 hehtaarin alueella on järjestetty erilaisia suurtapah-
tumia, kuten konsertteja ja festivaaleja. Kiinteistö Oy Kaapelitalo hallin-
noi Suvilahden rakennuksia sekä niiden ympäristöä. Tarkoituksena on, 
että jatkossa se hallinnoi koko Suvilahden tapahtuma-alueen tulevia ul-
kotiloja. Alueen asemakaavoitus on vireillä. 

Suvilahden alueesta kehitetään ympärivuotinen, kansainvälisesti erot-
tuva ja pysyvä tapahtuma-alue, joka palvelee monipuolisesti sekä 
mahdollistaa uusien tapahtumakonseptien toteuttamisen Helsingissä.

Helsinki haluaa tukea omaleimaisen ja paikallisen kulttuurin syntymistä 
sekä tapahtumien synnyn edellytyksiä. Tavoitteen saavuttamiseksi Su-
vilahden tapahtuma-aluetta halutaan laajentaa entisestään ympärivuo-
tiseksi kulttuuri- ja tapahtuma-alueeksi. Festivaalien lisäksi Helsingin 
kaupungin tavoite on, että Suvilahdessa voidaan tulevaisuudessa jär-
jestää monipuolisesti myös muun muassa pienempiä kulttuuritapahtu-
mia, koko perheen tapahtumia sekä liikkumis- ja harrastetapahtumia. 
Jotta Suvilahdesta rakentuu toimiva kokonaisuus, vaatii alue muun 
muassa lisärakentamista ja avointa tapahtumatilaa.

Alueella olevan skeittipuiston uusi sijaintipaikka selvitetään asemakaa-
voituksen yhteydessä. Kaupunkiympäristölautakunta on 8.6.2021 esit-
tänyt alueen varaamista Suvilahti Event Hub Oy:lle. Lautakunta on ko-
kouksessaan hyväksynyt yksimielisesti vastaehdotuksen, jonka mu-
kaan lautakunta katsoo, että Suvilahti DIY skeittipuiston toiminta on 
tärkeää säilyttää mahdollisimman keskeytymättömänä, toiminnallisesti 
parhaassa mahdollisessa paikassa. Sijoituspaikan valinnassa ja suun-
nittelussa tehdään yhteistyötä skeittipaikan aktiivien kanssa. Lautakun-
nan vastaehdotusta on pidettävä hankkeen jatkosuunnitteluohjeena, 
joka huomioidaan, kun skeittipuiston uutta sijaintipaikkaa selvitetään ja 
tutkitaan mahdollisuutta säilyttää toiminta mahdollisimman keskeyty-
mättömänä.

Hakemus ja hankkeen kuvaus

Suvilahti Event Hub Oy on pyytänyt tonttivarausta alueelle 31.12.2024 
saakka. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on 22.6.2020 § 26 va-
rannut alueen Suvilahti Event Hub Oy:lle 31.12.2022 saakka tapahtu-
makeskuksen ja muun toimitilarakentamisen toteutusedellytysten jatko-
selvittämistä varten (kehittämisvaraus).
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Suvilahti Event Hub -hanke on yksityisrahoitteinen kiinteistöhanke, jon-
ka kokonaisuus tulee olemaan noin 55 000 kerrosneliömetriä. Hanke 
sisältää yleisötapahtumille sekä elokuva- ja tv-tuotannoille soveltuvat 
20 000 k-m² tapahtuma- ja oheistilat, 19 000 k-m² toimisto- ja  office 
hub tiloja, 16 000 k-m² hotellin sekä ravintola- ja galleriatiloja. Pysä-
köintiä tulee olemaan noin 600 polkupyöräpaikan lisäksi noin 350 autol-
le pysäköintipaikkoja autohallissa.

Hankkeen alustava toteutusaikataulu on 2022–2025. Rakentamisen ai-
kataulu riippuu muun muassa asemakaavoituksen aikataulusta. Tar-
kemmasta aikatauluista sovitaan erikseen hankkeen kanssa.

Suvilahti Event Hub -hankkeen kustannusarvio on 260 miljoonaa euroa 
ja vuosittainen kävijämäärä arvio on 120 000–260 000 henkeä. Hotelli-
kapasiteetti on 390 huonetta. Hankeen rahoituksessa on mukana ra-
hastoja, yksityisiä sijoittajia, rahoituslaitoksia sekä tapahtumatoimialan 
yrityksiä. Hankkeen rahoituksesta, investoinneista ja rakentamisesta 
vastaavat Suvilahti Event Hub Oy:n etsimät myöhemmin vahvistettavat 
kansainväliset ja kotimaiset kumppanit. Rakentajana ja investorina on 
suomalainen pörssiyritys sekä toisena kumppanina saksalais-
hollantilainen investori. 

Suvilahti Event Hub Oy kehittää ja suunnittelee liiketoimintakonseptin, 
järjestää rahoituksen ja rakennuttaa hankkeen. Suvilahti Event Hub -
hankkeen suunnittelu tullaan toteuttamaan kumppanuuskaavoitus-
hankkeena. Hanke on jo järjestänyt arkkitehtuurikilpailun yhteistyössä 
kaupungin kanssa aikaisemman kehittämisvarauksen ehtojen mukai-
sesti. Varaus päivitetään nyt tonttivaraukseksi.

Arkkitehtuurikilpailun voittaneen Contiki -suunnitelman tiivistelmä on liit-
teenä 4.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Alueelle on tarkoitus tehdä asemakaavamuutos arkkitehtuurikilpailun 
tuloksen mukaisesti.

Alueen varaaminen

Varausesitys on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian, kaupun-
kiympäristön toimialan asemakaavapalvelun ja Kiinteistö Oy Kaapelita-
lon kanssa. Varaus toteuttaa kaupunkistrategiaa sekä  kaupungin elin-
keinopoliittisia tavoitteita. Varaus perustuu hakemuksen tietoihin ja käy-
tyihin neuvotteluihin. 

Tapahtumakeskukselle kaavoitettava tontti tullaan todennäköisesti luo-
vuttamaan vuokraamalla ja toimisto- ja hotellitontit myymällä kaupun-
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ginhallituksen 1.4.2019 § 220 hyväksymien tontinluovutuslinjausten 
mukaisesti.

Varausesitys on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 § 1 momentin 7 kohdan mukaan kaupungin-
hallituksen elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja 
teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307

minna.maarttola(a)hel.fi
Hannu Asikainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 79787

hannu.asikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausaluekartta
2 Erityiset_varausehdot_Suvilahti
3 Yleiset_varausehdot
4 Contiki tiivistelmä suunnitelmasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
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Kaupunkiympäristölautakunta 01.06.2021 § 298

16.06.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

09.06.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, kiinteistökehitystiimin päällikkö, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 22.06.2020 § 26

HEL 2020-007062 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi alueen Kalasataman Suvi-
lahdesta tapahtumakeskuksen ja muun toimitilarakentamisen toteutu-
sedellytysten jatkoselvittämistä varten seuraavin ehdoin:

 Varauksensaaja on Suvilahti Event Hub Oy (2921055-4) ja sen pe-
rustamat yhtiöt.

 Suunnittelualue on likimäärin liitekartan 1 mukainen. Alueen pinta-
ala on noin 18 000 m².

 Kehittämisvaraus on voimassa 31.12.2022 saakka.
 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 mukaisia eri-

tyisiä ja yleisiä varausehtoja.
 Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon sopivaksi katsottavalla taval-

la nuorisoneuvoston näkemykset.

Käsittely

22.06.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Hannu Asikainen. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Suldaan Said Ahmed: 

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto katsoo, että jatkosuunnittelussa 
turvataan Suvilahti DIY skeittipuiston säilyminen ensisijaisesti nykyisel-
lä paikallaan ja toissijaisesti muulla sille soveltuvalla sijainnilla Suvilah-
den läheisyydessä. Skeittipuiston jatkomahdollisuuksia nykyisessä si-
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jainnissa Event HUBin läheisyydessä tutkitaan järjestettävän arkkiteh-
tuurikilpailun yhteydessä.

Suldaan Said Ahmedin vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Hannu Asikainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 79787

hannu.asikainen(a)hel.fi
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307

minna.maarttola(a)hel.fi
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§ 14
Päärautatieaseman ympäristön hankkeiden vaikutuksia ydinkeskus-
tan elinvoimaan

HEL 2021-007022 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti merkitä tiedoksi tarkastelun 
Päärautatieaseman ympäristössä vireillä olevien hankkeiden vaikutuk-
sista ydinkeskustan elinvoimaan ja Laajasalon pikaraitiotien päätepy-
säkkiratkaisuista.

Lisäksi elinkeinojaosto kehottaa vastaisuudessakin laatimaan merkittä-
vien rakennus- ja liikennehankkeiden yhteydessä arvioinnin hankkeen 
vaikutuksista alueen elinvoimaan.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli aluerakentamispäällikkö Outi 
Säntti. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Outi Säntti, aluerakentamispäällikkö, puhelin: 310 25976

outi.santti(a)hel.fi
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 36307

minna.maarttola(a)hel.fi
Reetta Putkonen, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 37079

reetta.putkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkastelu Päärautatieaseman ympäristön hankkeiden vaikutuksista 
ydinkeskustan elinvoimaan

2 Keskustahankkeiden elinvoimavaikutusten arviointi (Jones Lang LaSal-
le)

3 Keskustan liikenteellisen saavutettavuuden arviointi (Helsingin kaupun-
ki, liikenne- ja katusuunnittelupalvelu)

4 Kävely-ympäristön toiminnallisuuden ja laadun arviointi (Harris & Kjisik 
ja Hellon)

5 Liikennesuunnitelmaluonnokset ja niiden liikenteellinen arviointi (Hel-
singin kaupunki, liikenne- ja katusuunnittelupalvelu ja Ramboll)

6 Kaivokadun alueen työnaikaisten yritysvaikutusten arviointi (Ramboll)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat

Kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala ovat yhteistyössä ar-
vioineet laajasti Päärautatieaseman ympäristössä vireillä olevien hank-
keiden vaikutuksia ydinkeskustan elinvoimaan. Samassa yhteydessä 
on arvioitu myös Kruunusillat-hankkeen sisältämän pikaraitiotien vaih-
toehtoisia pysäkkiratkaisuja ydinkeskustassa sekä näiden vaikutuksia 
alueen elinvoimaan.

Työ sisälsi useita selvityksiä ja arviointeja, jotka perustuvat eri mene-
telmin tehtyihin tutkimuksiin, kvalitatiivisiin haastatteluihin, seudullisen 
liikennemallin tuloksiin ja asiantuntija-arvioihin. Työn yhteydessä luotiin 
myös elinvoima-arvioinnin työkalu, jota on tarkoitus myös jatkossa hyö-
dyntää kaupunkikehityshankkeiden elinvoimavaikutusten arvioinnissa. 

Kaupunki toimii yksityisten kiinteistökehityshankkeiden vastuutahojen 
kanssa tiiviissä yhteistyössä ja näille on esitelty selvitysten tulokset. 
Selvitystyö ei sisältänyt laajempaa vuorovaikutusta, vaan sitä on tarkoi-
tus tehdä suunnitelmien yhteydessä hyödyntäen myös tässä tarkaste-
lussa saatuja tietoja.

Vaikutukset

Helsingin ydinkeskustassa oli selvitystyön käynnistyessä suunnitteilla 
tai vireillä useita kiinteistökehitys-, rakennus- ja liikennehankkeita. Tar-
kasteluun otettiin vaikutuksiltaan merkittävimmät hankkeet, joita ovat 
kolme hotellihanketta, pyöräliikenne- ja kävely-yhteytenä rakentuva 
Kaisantunneli, Päärautatieaseman kehittäminen, Sokoksen maanalai-
nen laajennus, Uusi Eliel-hanke ja Kruunusiltojen pikaraitiotieyhteys 
keskustaan.

Hankkeiden vaikutuksia keskustan elinvoimaan arvioitiin tätä varten 
kehitetyn työkalun avulla, jossa tarkastelunäkökulmina olivat saavutet-
tavuus (ulkoiset ja sisäiset yhteydet), kohtaamisten mahdollistaminen 
(kohtaamispaikat sekä julkinen ja puolijulkinen tila), aktiviteetit ja veto-
voima (jalankulkijavirrat ja niiden ajallinen jakauma, ajanvieton koko-
naislisäys ja tilojen monipuolisuus) sekä kokemus (turvallisuus, kulku-
kokemus ja vehreys).

Hankkeiden kokonaisvaikutus keskustan elinvoimaan on arvioitu myön-
teiseksi. Eri hankkeissa vaikutukset kohdentuvat eri tavoin tarkastelta-
viin mittareihin. Osalla hankkeista tunnistettiin olevan myös lieviä kiel-
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teisiä vaikutuksia joidenkin mittareiden näkökulmasta. Näiden osalta tu-
leekin hyvillä suunnitteluratkaisuilla lieventää negatiiviseksi arvioituja 
vaikutuksia.

Tässä vaiheessa ei ole otettu kantaa kaupunkikehityshankkeiden ta-
loudellisiin reunaehtoihin ja niiden vaikutusta lopputuloksen laatuun. 
Kaivokadun pysäkkiratkaisun työnaikaista yritysvaikutuksista on laadit-
tu erillinen arviointi, joka on päätöksen liitteenä.

Kruunusiltoihin liittyvän pikaraitiotien keskustan pysäkin osalta arvioitiin 
neljä vaihtoehtoa. Kolmessa vaihtoehdossa pysäkki sijoittuu Kaivoka-
dulle. Näistä ensimmäisessä vaihtoehdossa se on päätepysäkki (VE1). 
Toisessa vaihtoehdossa raitiolinja jatkaa Mannerheimintielle, mutta 
tässä selvityksessä ei oteta tarkemmin kantaa tämän reittivaihtoehdon 
loppupäähän (VE2). Kaivokadun pysäkkiratkaisusta on myös selvitetty 
vaihtoehto, jossa päätepysäkki on sijoitettu keskustakirjasto Oodin vie-
reen (VE4). Kaivokadun pysäkkivaihtoehtojen lisäksi on arvioitu pääte-
pysäkkivaihtoehtoa, jossa se sijoittuu Rautatieaseman itäpuolelle, osit-
tain nykyisen Rautatientorin bussiterminaalin paikalle (VE3). 

Pysäkkivaihtoehtoja on arvioitu elinvoimaisuuden, liikenteen ja kaupun-
kitilan näkökulmasta. Lisäksi vaihtoehtoja on arvioitu toteutettavuuden 
ja rakentamisen aikaisten haittojen näkökulmasta. 

Kruunusillat-raitiotie parantaa keskustan saavutettavuutta ja siten sillä 
on myönteinen vaikutus ydinkeskustan elinvoimaan. Kaivokadun kai-
kissa pysäkkivaihtoehdoissa Päärautatieaseman eteen rakennettaisiin 
rinnakkaiset raitiovaunukiskot uudelle pysäkille ja ajoneuvoliikenteelle 
varataan yhdet ajokaistat suuntaansa. Kaivokadun päätepysäkkivaih-
toehto heikentää hieman kulkukokemusta, kun vilkkaan liikenteen li-
säksi raitiovaunut kävisivät kääntöraiteilla vaihtamassa suuntaa. Lähtö-
aikaansa odottavat seisovat raitiovaunut muodostavat näköesteen ja 
alueesta voi muodostua terminaalimainen (VE1). 

Rautatientorin vaihtoehdossa bussiterminaalin hajaantuminen lisää kä-
velyaikoja (VE3). Päätepysäkin sijainti Rautatientorilla ei ole raitiovau-
nun käyttäjien sisäisten yhteyksien kannalta yhtä hyvä vaihtoehto kuin 
keskeinen sijainti Kaivokadulla. Oodin viereen esitetty päätepysäkki-
vaihtoehto heikentää nykykäyttäjien sisäisiä yhteyksiä, kun pikaraitiotie 
halkaisee jalankulkijoille suunnitellun Asema-aukion (VE4).

Joukkoliikenteen palvelutason kannalta keskitetty ratkaisu niin raitiolii-
kenteen pysäkkien kuin bussiliikenteen terminaalin osalta on hyvä. Si-
ten Rautatientorin päätepysäkki ei vastaa joukkoliikenteen laatutaso-
vaatimuksiin (VE3). Autoliikenteen saavutettavuuden näkökulmasta 
Kaivokadun yhdet ajokaistat suuntaansa palvelevat katuverkon osana 
hyvin. Länsimetron liikennöinnin aloitettua päärautatieaseman ohittava 
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poikittainen bussiliikenne on päättynyt ja siten Kaivokadulla ei ole tar-
vetta kahdelle autokaistalle suuntaansa. 

Autoliikennettä siirtyy liikennemallin mukaan autoliikenteen pääverkolla 
muutamia prosentteja vuorokauden autoliikennemäärissä muun muas-
sa Pohjoisrantaan ja Esplanadeille sekä Hietalahdenkadulle. Sen si-
jaan liikennettä ei arvioinnin mukaan siirry kaistojen vähenemisen myö-
tä juurikaan alempiasteiselle katuverkolle. 

Pikaraitiotie lisää yli 17 000 jalankulkijaa raitiovaunun keskustapysäkin 
läheisyyteen vuorokaudessa. Kaivokadun läpiajettava pysäkki lisää rai-
tioliikenteen matka-ajan epävarmuutta ja operointikustannuksia (VE2). 
Kruunusillat -hankkeessa on varauduttu tässä vaiheessa kaluston osal-
ta ratkaisuun, jossa linjan päätepysäkki on keskustassa.

Alue on rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY). Kaivokadun pysäkki-
vaihtoehdoissa raitiotie pysyy nykyisellä katualueella eikä edellytä kaa-
vamuutosta. Kaivokatu on peruskorjattava joka tapauksessa, sillä sen 
alapuolella sijaitseva metroaseman vesikatto on uusittava vuoteen 
2030 mennessä.  Tutkituista vaihtoehdoista Rautatientorin ja Oodin 
päätepysäkit (VE3, VE4) laajentaisivat remonttialuetta Kaivokadun li-
säksi jommallekummalle puolelle Päärautatieasemaa. Vaihtoehto, jos-
sa raitiotiet jatkavat Kaivokadulta Mannerheimintielle, aiheuttaa muu-
toksia raidejärjestelyihin katuremontteineen myös keskustan länsipuo-
lelle (VE2).

Johtopäätökset

Rautatieaseman ympäristössä rakenteilla ja suunnitteilla olevat kehi-
tyshankkeet lisäävät ydinkeskustan elinvoimaa saavutettavuuden, akti-
viteettien ja vetovoiman, kohtaamisten ja kokemuksellisuuden näkö-
kulmasta. Alueen uudet hankkeet monipuolistavat ydinkeskustan palve-
lutarjontaa ja vastaavat siten paremmin eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. 
Uusia hankkeita suunniteltaessa on mahdollista vaikuttaa kävijävirtojen 
ajalliseen jakaumaan ja luoda koko päivän vilkkaana pysyviä kohteita 
mm. tuomalla erilaisia toimintoja alueelle. Kaivokadun ja Päärautatiea-
seman ympäristö tarvitsevat julkiseen tilaan kaupallista vetovoimaa li-
sääviä toimintoja (kahvilat, terassit, pop-up). Uudet toiminnot lisäävät 
alueen sosiaalista kontrollia. Rakennus- ja korjaushankkeiden yhtey-
dessä Kaivokadulla ja muualla Päärautatieaseman ympäristössä on 
panostettava katu- ja muun kaupunkitilan laatutasoon osana miellyttä-
vää ja turvallista kulkukokemusta, jotta alueen elinvoimaisuus lisääntyy.

Saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla on alueen elinvoiman keskeinen 
perusta. Pitkän tähtäimen strateginen tavoite on joukkoliikenteen siir-
tyminen raiteille. Tällä on vaikutusta myös Rautatieaseman ympäris-
töön ja siellä oleviin bussiterminaaleihin. Muutokset terminaaleihin tuo 
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mahdollisuuksia Rautatientorin ja Elielinaukion kaupunkikulttuurin kehit-
tämiselle. 

Kruunusillat-hanke on suunniteltu toteutettavan vaiheittain. Liikennöinti 
alkaisi ensin Yliskylän ja Hakaniemen välillä. Kruunusillat-hankkeen 
ajallinen vaiheistus antaisi ydinkeskustan toimijoille aikaa palautua ko-
ronapandemian vaikutuksista. 

Keskustan pysäkkivaihtoehdoista yhteisvaikutusten näkökulmasta par-
haaksi on arvioitu läpiajopysäkki Kaivokadulle (VE2). Kaivokadun pää-
tepysäkki (VE1) voi olla korkeintaan lyhytaikainen välivaihe ennen lo-
pullisen ratkaisun toteutumista. Vuoden 2021 aikana on laadittava tar-
kempi selvitys raitioliikenteen linjastorakenteesta ja osana sitä tutkitta-
va läpiajopysäkin mahdollisuus Kaivokadulla huomioiden myös tulevat 
suunnitteilla olevat pikaraitiotiet. Optimaalisimmat kohteet pikaraitiolin-
jojen päätepysäkeiksi tässä vaihtoehdossa ovat Hernesaaressa tai 
Länsisatamassa. Linjaston vaikutukset muihin liikennejärjestelyihin ja 
elinvoimaan on arvioitava. Elinvoimatarkastelu tulee jatkossa tehdä 
kaikista isoista liikennehankkeista.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Outi Säntti, aluerakentamispäällikkö, puhelin: 310 25976

outi.santti(a)hel.fi
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 36307

minna.maarttola(a)hel.fi
Reetta Putkonen, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 37079

reetta.putkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkastelu Päärautatieaseman ympäristön hankkeiden vaikutuksista 
ydinkeskustan elinvoimaan

2 Keskustahankkeiden elinvoimavaikutusten arviointi (Jones Lang LaSal-
le)

3 Keskustan liikenteellisen saavutettavuuden arviointi (Helsingin kaupun-
ki, liikenne- ja katusuunnittelupalvelu)

4 Kävely-ympäristön toiminnallisuuden ja laadun arviointi (Harris & Kjisik 
ja Hellon)

5 Liikennesuunnitelmaluonnokset ja niiden liikenteellinen arviointi (Hel-
singin kaupunki, liikenne- ja katusuunnittelupalvelu ja Ramboll)

6 Kaivokadun alueen työnaikaisten yritysvaikutusten arviointi (Ramboll)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 11, 12, 13 ja 14 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Ozan Yanar
puheenjohtaja

Pilvi Ainola
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Suldaan Said Ahmed Silja Borgarsdottir Sandelin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
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