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HELSINGIN KAUPUNKI
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Kirsti Rantanen

STADION-SÄÄTIÖN LAUSUNTO KOSKIEN OLYMPIASTADIONIN
PERUSPARANNUS- JA UUDISTAMISHANKKEEN JA HELSINKI GARDEN
HANKKEIDEN YHTEENSOVITTAMISTA

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke on käynnissä ja
rakennushanke valmistuu tämänhetkisen tiedon mukaan pääosin vuoden 2019
loppuun mennessä. Kenttäalueen rakennustyöt jatkuvat keväällä 2020 niin, että
kenttäalue olisi käytössä kesällä 2020. Uudistettu Olympiastadion on Suomen
tärkein suurtapahtumien areena sekä liikunnan, urheilun, kulttuurin, viihteen ja
turismin kohtauspaikka. Stadionilla on tapahtumatoimintaa, päivittäistä toimintaa ja
vuokralaistoimintaa.

Ns. Töölön liikunta- ja urheilukeskittymä on ainutlaatuinen Euroopan mittapuussa.
Alue sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä lähellä kaupungin keskustaa.
Toiminnot ovat monipuolisia ja helposti saavutettavissa. Aluetta on
tarkoituksenmukaista suunnitella kokonaisuutena sekä logistisesti että
toiminnallisesti. Helsinki Garden hanke tuo toteutuessaan alueelle uuden
palvelukokonaisuuden.

Suunnittelussa ja päätöksenteossa on syytä huomioida seuraavia asioita:
- koko alueen, Töölön liikunta- ja urheilukeskittymän, kehittäminen

kokonaisuutena yhteistoiminnassa alueen toimijoiden kanssa
- nykyisten toimijoiden toimintaedellytyksien turvaaminen sekä

rakennusaikana että jatkossa
- liikenteelliset/logistiset olosuhteet kokonaisuutena ja jokaisen toimijan

kohdalta erikseen
- jokaisen toimijan taloudelliset mahdollisuudet toimintansa ylläpitämiseen

ja kehittämiseen
- toimijoiden väliset yhteistyömahdollisuudet jatkossa.

Stadion-säätiön näkökulmasta seuraavat asiat on syytä ottaa huomioon:
- Töölön liikunta- ja urheilukeskittymä on ainutlaatuinen kokonaisuus.

Alueella saattaa samanaikaisesti liikkua jopa 80 000 henkilöä.
Turvallisuuden ja esteettömän liikkumisen edellytykset tulee arvioida
huolellisesti kaikkien toimijoiden osalta ja erityisesti Olympiastadionin
lisääntyvien suurtapahtumien näkökulmasta.
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- Pohjoisen Stadiontien kautta kulkee jatkossa noin 30 prosenttia
Olympiastadionin liikenteestä tapahtumien aikana. Pohjoisen Stadiontien
leventäminen olisi syytä tutkia sekä turvallisuuden että toimivuuden
näkökulmasta niin, että väylä voisi leventyä viemättä tilaa toimijoiden
tonttialueesta. Nordenskiöldinkadun liittymän toimivuutta olisi arvioitava
(mm. kääntyvät kaistat Laaksoon ja Pohjoiselle Stadiontielle pidemmiksi).
Näkemyksemme mukaan olisi selvitettävä myös miten Helsinki Garden -
hankkeen huolto ja ylläpito toimii, mikäli Pohjoinen Stadionintie tukkeutuu
Olympiastadionin tapahtumien rakentamisen tai purkutöiden vuoksi.

- Suurtapahtumien osalta tulisi arvioida sähköisen median ajoneuvojen
sijoittaminen (mm. lähetysautot). Isojen kansainvälisten tapahtumien
aikana Helsingin jäähallin parkkialue on toiminut laajenemisalueena.
Vuosikymmenten aikana myös pallokentät ovat toimineet
monimuotoisina laajenemisalueina.

- rakennusvaiheen osalta on tärkeää, että rakentaminen ei aiheuta
tarpeetonta häiriöitä Olympiastadionin arkeen eikä tapahtumiin.
Suunnitteluvarausalueen hakemuksessa maanalaisen alueen varaus on
hyvin lähellä Olympiastadionin tonttia, joka saattaa aiheuttaa häiriöitä
Olympiastadionin pohjoispään logistiikkatilan ja muun kulun osalta.

- Uimastadionin käyttö on vilkasta kesäaikaan. Alueella kulkee paljon
lapsia ja lapsiperheitä, joiden turvallisuus tulee ottaa huomioon.

- Olympiastadionille rakentuu runsaasti liikunta- ja kokoustiloja. Toimintoja
on hyvä miettiä yhteistyössä, jotta kilpailuasetelmaa ei muodostuisi.

Helsingissä 6. päivänä lokakuuta vuonna 2017
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