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§ 1021
V 29.11.2017, Valtuutettu Suzan Ikävalkon aloite Lapinlahden sairaa-
la-alueen toiminnan kehittämisestä

HEL 2017-003509 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Suzan Ikävalkon aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Ikävalko Suzan ym. valtuustoaloite Kvsto 22.3.2017 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Suzan Ikävalko ja 47 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää, miten Lapinlahden vanhaa sairaala-aluet-
ta voidaan edelleen kehittää kaikille kaupunkilaisille ja matkailijoille 
avoimena kiinnostavana kohteena.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Helsingin kaupunki pyrkii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
määrittelemän omistajastrategian mukaisesti luopumaan rakennuksis-
ta, joissa ei harjoiteta kaupungin omaa toimintaa eikä tiloille ole muuta 
kaupungin omaa käyttöä. Lapinlahden alueen sairaalakäytöstä on luo-
vuttu vuonna 2006 eikä kaupungin tavoitteena ole ottaa aluetta uudel-
leen sote- eikä muuhunkaan käyttöön.
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Nykyinen toiminta rakennuksissa on luonteeltaan väliaikaista, ja tiloja 
onkin vuokrattu lyhytaikaisilla vuokrasopimuksilla, eikä nykyisiltä vuok-
ralaisilta perittävä vuokra kata rakennusten investointeja kaupungin ti-
laohjeiden mukaisesti. Väliaikaista toimintaa koskevat ilmoittelu-, vies-
tintä- ja markkinointitoimet ovat nykyisten toimijoiden vastuulla.

Lapinlahden sairaala-aluetta kehitetään siten, että rakennuksille hae-
taan kilpailumenettelyn kautta uusi omistaja, jolla on visio alueen ja ra-
kennusten uudesta käytöstä sekä tahto ja taloudelliset edellytykset 
kunnostaa nykyiset suojellut rakennukset ja huolehtia rakennusten kun-
nosta myös jatkossa. Kilpailun lähtökohdiksi määritellään suunnittelu-
periaatteet ja sen tuloksen pohjalta laaditaan asemakaavan muutos. 
Museovirasto valvoo alueen suojeluarvojen säilymistä.

Väliaikaisten vuokralaisten nykytoiminta on hyvä alueen elävöittämisel-
le ennen kilpailusta saatavien ideoiden jatkotyöstämistä, ja kansalais-
ten Lapinlahtea kohtaan osoittama aktiivisuus on ideoita antavaa myös 
alueen tulevalle kehittämiselle. Nykyisten vuokralaisten läsnäolo myös 
ylläpitää kiinteistön arvoa. On kaupungin edun mukaista etteivät kiin-
teistöt ole tyhjillään ennen kuin tulevaan peruskorjausvaiheeseen pääs-
tään. Onkin tarkoituksenmukaista jatkaa nykyisiä vuokrasopimuksia 
suunnitellun peruskorjauksen alkamiseen asti. Pidempi vuokrasopimus 
mahdollistaa vuokralaisten tekemät tilojen kunnostustyöt, jolloin lisää ti-
laa voidaan saada vuokrakäyttöön.

Lapinlahden puisto tulisi säilyttää kaikille mahdollisimman avoimena 
alueena, jonka kulttuurihistorialliset arvot säilytetään. Aluetta kehitetään 
siten, että tulevalle toimijalle voidaan luoda edellytykset ideansa mukai-
seen taloudelliseen toimintaan Lapinlahden alueella.

Voimassa olevassa asemakaavassa on varattu paikka laiturille. Ranta-
muuri on erittäin huonokuntoinen ja se on aluesuunnitelmassa esitetty 
kiireellisesti korjattavaksi. Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 
450 000 euroa. Hanke ei ole investointiohjelmassa lähivuosina. Ennen 
rantamuurin korjaamista ei siihen tukeutuvia laiturirakenteita voida to-
teuttaa turvallisesti. Sairaalarakennuksen toimijoille on alustavissa kes-
kusteluissa osoitettu paikka väliaikaiselle laiturille sairaalarakennuksen 
länsipuolelta. Laituripaikkojen vuokraamisesta ja mahdollisesta toteut-
tamisesta vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden 
merelliset palvelut -yksikkö.

Lapinlahden Lähteen, Tilajakamon ja muiden kiinteistön vuokralaisten 
sekä kaupunkiympäristön toimialan eri palveluiden kanssa on säännöl-
lisissä tapaamisissa keskusteltu opastamistarpeista. Pelastuslaitoksen 
vaatimat alueopasteet on aikanaan asennettu kiinteistöviraston toimes-
ta. Katualueilla ja puistossa opastaminen tapahtuu liikennemerkein. Ja-
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lankulkijoiden opastaminen alueelle on puutteellista, ja lisää opasteita 
tarvitaan. Lapinlahden sairaala puistoineen on merkittävä kulttuurikoh-
de, jonka saavutettavuutta tulee parantaa. Muu palveluiden mainosta-
minen puistossa ei ole toivottavaa. Kiinteistön palveluiden esiin tuomi-
nen ja markkinointi tulisi tehdä toimijoiden toimesta kiinteistön alueella.

Kaupunkiympäristölautakunta on edellyttänyt, että alkuvuonna 2018 
lautakuntaan tuotavan kilpailuohjelman toteuttamisen rinnalla selvite-
tään myös sellaista ”nollavaihtoehtoa”, jossa kaupunki kunnostaa La-
pinlahden sairaalarakennukset vain rakenteiden vaatimalle minimitasol-
le (suunnilleen nykyistä käyttöä vastaavan toiminnan tarpeiden mukai-
seksi) ja selvittää löytyykö rakennuksille näiden investointien kautta 
syntyvällä vuokratasolla mahdollisia vuokralaisia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Ikävalko Suzan ym. valtuustoaloite Kvsto 22.3.2017 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 29.08.2017 § 63

HEL 2017-003509 T 00 00 03

Hankenumero 5264_133

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupunki pyrkii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
määrittelemän omistajastrategian mukaisesti luopumaan rakennuksis-
ta, joissa ei harjoiteta kaupungin omaa toimintaa eikä tiloille ole muuta 
kaupungin omaa käyttöä. Lapinlahden alueen sairaalakäytöstä on luo-
vuttu vuonna 2006 eikä kaupungin tavoitteena ole ottaa aluetta uudel-
leen sote- eikä muuhunkaan käyttöön. 
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Nykyinen toiminta rakennuksissa on luonteeltaan väliaikaista ja tiloja 
onkin vuokrattu lyhytaikaisilla vuokrasopimuksilla eikä nykyisiltä vuok-
ralaisilta perittävä vuokra kata edes rakennusten nykyisiä investointeja 
kaupungin tilaohjeiden mukaisesti. Väliaikaista toimintaa koskevat il-
moittelu-, viestintä- ja markkinointitoimet ovat nykyisten toimijoiden vas-
tuulla.    

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Lapinlahden sairaala-aluetta 
kehitetään siten, että rakennuksille haetaan kilpailumenettelyn kautta 
uusi omistaja, jolla on visio alueen ja rakennusten uudesta käytöstä se-
kä tahto ja taloudelliset edellytykset kunnostaa nykyiset suojellut raken-
nukset ja huolehtia rakennusten kunnosta myös jatkossa. Kilpailun läh-
tökohdiksi määritellään suunnitteluperiaatteet ja sen tuloksen pohjalta 
laaditaan asemakaavan muutos. Museovirasto valvoo alueen suoje-
luarvojen säilymistä.

Vanhat arvokkaat kohteet säilyvät parhaiten kunnossa, kun omistajana 
on taho, joka voi pitää rakennukset jatkuvassa käytössä sekä huoltaa 
ja ylläpitää rakennuksia kaiken aikaa. Myös nykyiset toimijat alueella 
voivat tehdä tarjouksen ryhtyä rakennusten omistajiksi. Alueella mah-
dollinen toiminta tulee todennäköisesti ideakilpailussa hyvin monipuoli-
sesti esille sisältäen mm. aloitteessa mainitut asiat. Niiden huomioimi-
nen tässä vaiheessa on tilapäisten toimijoiden resurssien varassa. 

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että väliaikaisten vuokralaisten 
nykytoiminta on hyvä alueen elävöittämiselle ennen kilpailusta saata-
vien ideoiden jatkotyöstämistä ja että kansalaisten Lapinlahtea kohtaan 
osoittama aktiivisuus on ideoita antavaa myös alueen tulevalle kehittä-
miselle.

Lautakunta toteaa, että nykyisten vuokralaisten läsnäolo ylläpitää kiin-
teistön arvoa. On kaupungin edun mukaista etteivät kiinteistöt ole tyhjil-
lään ennekuin tulevaan peruskorjausvaiheeseen päästään. Siksi on tar-
koituksenmukaista jatkaa nykyisiä vuokrasopimuksia suunnitellun pe-
ruskorjauksen alkamiseen asti. Pitkäjänteisempi vuokrasopimus mah-
dollistaa vuokralaisille tilojen kunnostamista jolloin lisää neliötä voidaan 
saada vuokrakäyttöön.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että Lapinlahden puis-
to säilytetään kaikille mahdollisimman avoimena alueena ja sen kulttuu-
rihistorialliset arvot säilytetään. Aluetta kehitetään siten, että tulevalle 
toimijalle voidaan luoda edellytykset ideansa mukaiseen taloudelliseen 
toimintaan Lapinlahden alueella. 

Voimassa olevassa asemakaavassa on varattu paikka laiturille. Ranta-
muuri on erittäin huonokuntoinen ja se on aluesuunnitelmassa esitetty 
kiireellisesti korjattavaksi. Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 
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450 000 euroa. Hanke ei ole investointiohjelmassa lähivuosina. Ennen 
rantamuurin korjaamista ei siihen tukeutuvia laiturirakenteita voida to-
teuttaa turvallisesti. Sairaalarakennuksen toimijoille on alustavissa kes-
kusteluissa osoitettu paikka väliaikaiselle laiturille sairaalarakennuksen 
länsipuolelta. Laituripaikkojen vuokraamisesta ja mahdollisesta toteut-
tamisesta vastaa liikuntatoimen merelliset palvelut.

Lapinlahden Lähteen, Tilajakamon ja muiden kiinteistön vuokralaisten 
sekä kaupunkiympäristön toimialan eri palvelujen kanssa on säännölli-
sissä tapaamisissa keskusteltu opastamistarpeista. Pelastuslaitoksen 
vaatimat alueopasteet on aikanaan asennettu kiinteistöviraston toimes-
ta. Katualueilla ja puistossa opastaminen tapahtuu liikennemerkein. Ja-
lankulkijoiden opastaminen alueelle on puutteellista, ja lisää opasteita 
tarvitaan. Lapinlahden sairaala puistoineen on merkittävä kulttuurikoh-
de, jonka saavutettavuutta tulee parantaa. Muu palveluiden mainosta-
minen puistossa ei ole toivottavaa. Kiinteistön palveluiden esiin tuomi-
nen ja markkinointi tulisi tehdä toimijoiden toimesta kiinteistön alueella.

Kaupunkiympäristölautakunta lisäksi edellyttää, että alkuvuonna 2018 
lautakuntaan tuotavan kilpailuohjelman toteuttamisen rinnalla selvite-
tään myös sellaista ”nollavaihtoehtoa”, missä kaupunki kunnostaa La-
pinlahden sairaalarakennukset vain rakenteiden vaatimalla minimitasol-
la (suunnilleen nykyistä käyttöä vastaavan toiminnan tarpeiden mukai-
seksi)  ja selvittää löytyykö rakennuksille näiden investointien kautta 
syntyvällä vuokratasolla mahdollisia vuokralaisia.

Käsittely

29.08.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Silvia Modig: Lisätään kohdan 6 jälkeen uusi kappale:

Lautakunta toteaa, että nykyisten vuokralaisten läsnäolo ylläpitää kiin-
teistön arvoa. On kaupungin edun mukaista etteivät kiinteistöt ole tyhjil-
lään ennekuin tulevaan peruskorjausvaiheeseen päästään. Siksi on tar-
koituksenmukaista jatkaa nykyisiä vuokrasopimuksia suunnitellun pe-
ruskorjauksen alkamiseen asti. Pitkäjänteisempi vuokrasopimus mah-
dollistaa vuokralaisille tilojen kunnostamista jolloin lisää neliötä voidaan 
saada vuokrakäyttöön.

Kannattaja: Risto Rautava

Vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Lisätään päätökseen kappale: "Hyväksyessään 
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oheisen lausunnon kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että alku-
vuonna 2018 lautakuntaan tuotavan kilpailuohjelman toteuttamisen rin-
nalla selvitetään myös sellaista ”nollavaihtoehtoa”, missä kaupunki kun-
nostaa Lapinlahden sairaalarakennukset vain rakenteiden vaatimalla 
minimitasolla (suunnilleen nykyistä käyttöä vastaavan toiminnan tarpei-
den mukaiseksi)  ja selvittää löytyykö rakennuksille näiden investointien 
kautta syntyvällä vuokratasolla mahdollisia vuokralaisia."

Kannattaja: Silvia Modig

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään päätökseen kappale: "Hyväksyessään oheisen 
lausunnon kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että alkuvuonna 
2018 lautakuntaan tuotavan kilpailuohjelman toteuttamisen rinnalla sel-
vitetään myös sellaista ”nollavaihtoehtoa”, missä kaupunki kunnostaa 
Lapinlahden sairaalarakennukset vain rakenteiden vaatimalla minimita-
solla (suunnilleen nykyistä käyttöä vastaavan toiminnan tarpeiden mu-
kaiseksi)  ja selvittää löytyykö rakennuksille näiden investointien kautta 
syntyvällä vuokratasolla mahdollisia vuokralaisia."

Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Atte Kaleva, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 8
Eveliina Heinäluoma, Mai Kivelä, Jape Lovén, Silvia Modig, Tuomas 
Rantanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Nuutti Hyttinen

Lautakunta hyväksyi Tuomas Rantasen vastaehdotuksen mukaisesti
muutetun ehdotuksen äänin 8 - 4 (1 poissa).

22.08.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Juhani Linnosmaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 74401

juhani.linnosmaa(a)hel.fi
Maria Jaakkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37244

maria.jaakkola(a)hel.fi
Antti Varkemaa, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37053

antti.varkemaa(a)hel.fi
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Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38419
anu.kiiskinen(a)hel.fi


