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§ 354
V 18.5.2022, Valtuutettu Laura Kolben aloite kiinnostavasta raken-
nushistoriasta kertovista seinälaatoista

HEL 2022-000712 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

Palautusehdotus:
Minja Koskela: Esitys palautetaan ja selvitetään, millaisin ehdoin ja 
kustannuksin hanke onnistuisi kaupungin koordinoimana ja toteuttama-
na. Samalla selvitetään, voidaanko hankkeeseen sisällyttää rakennus-
ten lisäksi myös muita historiallisesti ja kulttuurisesti merkittäviä kohtei-
ta.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Minja Koskelan palautuseh-
dotuksen.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Laura Kolben aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Laura Kolbe ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää mahdollisuutta toteuttaa rakennushisto-
riallisesti kiinnostaviin yksityisiin ja julkisiin rakennuksiin arkkitehtuurista 
ja historiasta kertovia seinälaattoja.
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Erilaiset opastaulut rakennuksissa tai niiden läheisyydessä lisäävät ra-
kennushistorian tuntemusta ja siten osaltaan edistävät kaupungin kult-
tuuriperinnön säilymistä. Helsingin historialliset rakennukset ovat kan-
sainvälisesti kiinnostavia ja ulkomaisten matkailijoiden vierailukohteita. 
Matkailuyrittäjät, museot ja useat muut tahot ovat suunnitelleet Helsin-
kiin digitaalisia kävelykierroksia ja vastaavia tietopaketteja.

Kaupunginmuseolla ei ole määrärahoja varattuna infotaulujen pystyt-
tämiseen tai kunnossapitoon. Seinälaattahankkeen taloudelliseksi 
mahdollistajaksi tarvitaan ulkopuolinen taho, esimerkiksi aiheesta kiin-
nostunut yhdistys tai yritys tai toimikunnan perustaminen. Hoitovastuu 
kuuluu seinälaatan asettaneelle yhteisölle. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala valmistelee yhdessä kaupunkiympäris-
tön toimialan kanssa toimintasuunnitelman asian edistämiseksi. Kau-
punginmuseon asiantuntijat ovat valmiita antamaan neuvoja ja apua 
seinälaattojen suunnitteluun, toteutukseen ja sijoittamiseen liittyen, jos 
hanke käynnistyy. Taloyhtiöt ja kiinteistön omistajat voivat myös itse 
edistää rakennusten historian esilletuomista seinään kiinnitettävillä laa-
toilla. Kaupunki on valmis laatimaan prosessin, jotta historiallisten kylt-
tien asettaminen ratkaistaan säännönmukaisesti asemakaavoituksen 
yhteydessä. Olemassa olevien seinälaattojen tunnettuutta ja löydettä-
vyyttä olisi myös tärkeä parantaa.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa aikalautakunnan lausunto. Vastaus 
on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vä-
hintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Laura Kolben aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 323

HEL 2022-000712 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

02.05.2022 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Ar-
hinmäen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.03.2022 § 50

HEL 2022-000712 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää erittäin tärkeänä ja ilahduttava-
na, että kaupunginvaltuutettujen keskuudesta löytyy kiinnostusta Hel-
singin rakennushistoriaan ja sen esiin tuomiseen. Erilaiset opas- ja tie-
totaulut rakennuksissa tai niiden läheisyydessä ovat yksi tapa lisätä ra-
kennushistorian tuntemusta ja siten osaltaan edistää kaupungin kult-
tuuriperinnön säilymistä. Keskeistä on ulkopuolisen tahon, esimerkiksi 
aiheesta kiinnostuneen yhdistyksen tai yrityksen löytäminen tai toimi-
kunnan perustaminen seinälaattahankkeen taloudelliseksi mahdollista-
jaksi. Taloyhtiöt ja kiinteistön omistajat voivat myös itse olla aktiivisia ja 
edistää rakennusten historian esilletuomista esim. seinään kiinnitettävil-
lä laatoilla

Helsingin erilaisten historiallisesti merkittävien rakennusten, kohteiden 
ja nähtävyyksien merkitsemisestä vastanneen kaupunginmuseon bud-
jetissa ei useiden vuosien ajan ole ollut varoja muisto- tai infotaulujen 
pystyttämiseen tai kunnossapitoon. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
korostaa, että kaupunginmuseon asiantuntijat yhdessä oman toimia-
lansa ja kaupunkiympäristön toimialan eri toimijoiden kanssa ovat kui-
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tenkin valmiita antamaan neuvoja ja asiantuntija-apua infotaulujen 
suunnitteluun, toteutukseen ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa, mikäli 
rakennushistoriallisten tekstitaulujen toteuttaminen käynnistyy. Kulttuu-
ri- ja vapaa-aikalautakunta painottaa kuitenkin, että hoitovastuu kuuluu 
seinälaatan tai infotaulun asettaneelle yhteisölle tai henkilölle niin kau-
an kuin tällainen vastuutaho on olemassa. 

Helsingin historialliset rakennukset ovat kansainvälisesti kiinnostavia ja 
ulkomaisten matkailijoiden vierailukohteita. Matkailuyrittäjät, museot ja 
useat muut tahot ovat suunnitelleet Helsinkiin digitaalisia kävelykierrok-
sia ja vastaavia tietopaketteja. Rakennushistoriallisen tiedon tuottami-
nen olisi helpompaa ja tiedon määrä laajempi, koska digitaaliset ratkai-
sut ovat helposti muokattavia ja muunneltavia. 

Kaupunki on valmis laatimaan prosessin, jotta historiallisten kylttien 
asettaminen ratkaistaan säännönmukaisesti asemakaavoituksen yh-
teydessä.

Jo olemassa olevien opas- ja infotaulujen tunnettavuutta ja löydettä-
vyyttä olisi myös tärkeä parantaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala valmistelee yhdessä kaupunkiympäris-
tön toimialan kanssa konkreettisen toimintasuunnitelman asian edistä-
miseksi.

Käsittely

15.03.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anna Karhumaa: Lisätään lausunnon loppuun:

"Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala valmistelee yhdessä kaupunkiympä-
ristön toimialan kanssa konkreettisen toimintasuunnitelman asian edis-
tämiseksi. "

Kannattaja: Nina Suomalainen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Anna Karhumaan vastaeh-
dotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Sanna Granbacka, tutkija, puhelin: 09 310 27989

sanna.granbacka(a)hel.fi


