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§ 102
Motion av ledamoten Mari Holopainen om en nattstadsdel eller natt-
kvarter

HEL 2021-009459 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen av ledamoten Mari Holopainen 
som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möj-
ligheterna att få en nattlots till staden. Vi har haft 
positiva erfarenheter av en dylik roll även under 
föregående fullmäktigeperiod. (Sami Muttilainen)

Behandling

Förslag om återremiss

Ledamoten Jussi Halla-aho understödd av ledamoten Mika Ebeling fö-
reslog
att ärendet ska återremitteras för ny beredning med följande motive-
ring:

Såsom det konstateras i motiveringen till förslaget förekommer det ing-
en ökning i antalet tomma affärslokaler i centrum. I Helsingfors finns 
inga sådana enhetliga industriområden med ett ökande antal tomma 
lokaler som lämpar sig för en "nattstadsdel". Det finns inte heller något 
behov av sådan en stadsdel eller ett sådant kvarter.

I fråga om centrum bör man beakta att även om det finns endast få bo-
fasta invånare i området, är nattligt oväsen en störande faktor också för 
exempelvis hotellgäster.

Jag förslår att förslaget återremitteras för ny beredning utgående från 
att den här motiveringen beaktas och att inga åtgärder vidtas med an-
ledning av motionen.

2 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ
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JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ledamoten Jussi Halla-ahos förslag om återremiss

Ja-röster: 70
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomo-
loff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa 
Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Oona Hag-
man, Timo Harakka, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Veronika 
Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael 
Jungner, Atte Kaleva, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura 
Kolbe, Laura Kolehmainen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lind-
gren, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Sa-
mi Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, 
Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, 
Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, 
Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo 
Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas 
Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Ju-
hana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, 
Ozan Yanar

Nej-röster: 13
Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Arja Kar-
huvaara, Pia Kopra, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Teija Makko-
nen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille 
Rydman

Blanka: 1
Seija Muurinen

Frånvarande: 1
Mari Rantanen

Stadsfullmäktige fortsatte behandlingen av ärendet.

Hemställningskläm

Ledamoten Sami Muttilainen understödd av ledamoten Elina Kauppila 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder 
möjligheterna att få en nattlots till staden. Vi har 
haft positiva erfarenheter av en dylik roll även 
under föregående fullmäktigeperiod.
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Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

3 omröstningen

Ledamoten Sami Muttilainens förslag till hemställningskläm JA, motsät-
ter sig NEJ 

JA-förslag: Ledamoten Sami Muttilainens förslag till hemställningskläm 
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 48
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diar-
ra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, 
Oona Hagman, Timo Harakka, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honka-
salo, Shawn Huff, Mikael Jungner, Emma Kari, Elina Kauppila, Laura 
Kolbe, Laura Kolehmainen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lind-
gren, Ajak Majok, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilai-
nen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Matias 
Pajula, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Pekka 
Sauri, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 7
Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Mari 
Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman

Blanka: 30
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebe-
ling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Anni-
ina Iskanius, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Otso Kivekäs, Heimo Laak-
sonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, 
Tom Packalén, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Mar-
cus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Mirita 
Saxberg, Daniel Sazonov, Tuomas Tuomi-Nikula, Elina Valtonen, Ju-
hana Vartiainen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sami Muttilainens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Minna Maarttola, utvecklingschef, telefon: 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Bilagor
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1 Valtuustoaloite 25.08.2021 Holopainen Mari Aloite yökaupunginosan tai 
-korttelien perustamisesta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mari Holopainen och 14 övriga ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden underlättar arrangeringen av evenemang och främjar 
grundandet av en nattstadsdel eller nattkvarter i Helsingfors. ”Under 
covid-pandemin förlorade städerna mycket av det som deras anda ba-
serar sig på: restauranger, konst och kultur tystnade tidvis. På grund av 
bullerbegränsningar har allt flera nattklubbar och konsertplatser varit 
tvungna att flytta bort redan före pandemin. Därför kunde Helsingfors, 
liksom övriga städer, grunda en nattstadsdel eller nattkvarter där det är 
lättare att ordna evenemang. I en nattstadsdel kan begränsningarna 
mildras. Gamla industriområden eller de kvarter i innerstaden som blir 
tomma i och med att shopping på nätet har blivit vanligare kunde göras 
till en stadsdel eller flera nya stadsdelar för evenemang. Där kunde 
musik spelas fritt och man kunde titta på filmer i utomhusbiografer un-
der sommarnätter.”

Idén om att grunda en nattstadsdel eller nattkvarter är motiverad.
Även enligt stadsstrategin vill Helsingfors främja utvecklingen av nattliv 
och nattlig ekonomi. Det skulle också ligga i aktörernas intresse att så-
dan verksamhet koncentreras till ett område.

Det är viktigt att identifiera egenskaper och mål som gäller nattlig verk-
samhet för att lyckas i att planera en nattstadsdel eller nattkvarter.

Nattverksamhet brukar orsaka buller: Konsertplatser förorsakar struktu-
rellt buller och oljud från publik. Dessutom hörs röster till exempel från 
uteserveringar och folkskaror som rör sig från en plats till en annan un-
der kvällen och natten. Musikbuller är dessutom av sådan karaktär att 
det lätt sprider sig till flera kvarter. Därför kan en nattstadsdel eller natt-
kvarter inte placeras alltför nära bostäder eller inkvarteringsverksamhet 
utan det är ändamålsenligt att placera verksamheter som orsakar buller 
på separata områden. Det är också nödvändigt att utarbeta omfattande 
utredningar om hur buller sprider sig när verksamheter som orsakar 
buller planeras.
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För att ett nattområde ska fungera väl bör det kunna nås med kollektiv-
trafik till regionalt skäliga kostnader. För att kollektivtrafiken skulle trafi-
kera en längre tid under natten krävs ekonomiska insatser. I planering-
en ska man även beakta renlighet och i synnerhet säkerhet. Säkerhe-
ten kan ökas bland annat genom att öka den sociala kontrollen. Trygg-
hetskänslan kan ökas med hjälp av bra belysning.

Som bäst kan en nattstadsdel eller nattkvarter erbjuda även andra än 
fritidstjänster åt de stadsbor som jobbar sent på kvällen eller på natten. 
Om antalet tjänster som är öppna på kvällen och natten ökades mycket 
jämfört med dagens läge, skulle tjänsteutbudet bli mångsidigare och 
olika livsrytmer betjänas flexibelt. Dessutom skulle tjänster och funktio-
ner som är öppna på natten öka trygghetskänslan i miljön.

I stadskärnan finns det områden där det inte alls finns bostadsbyggna-
der. Därför kan det vara möjligt att nattliga funktioner som orsakar bul-
ler placeras i centrum. I området ligger hotell och eventuellt enskilda 
bostäder som ändå kan begränsa möjligheten att placera funktioner 
som orsakar olägenheter i stadskärnan. Eftersom fastigheterna och af-
färslokalerna i stadskärnan är privatägda kan staden inte besluta att 
placera funktionerna i området. Till skillnad från de uppgifter som lyfts 
fram i medierna har antalet tomma affärslokaler i Helsingfors stadskär-
na minskat jämfört med början av året 2021.

I Helsingfors finns det inga gamla industriområden där det skulle finnas 
ett stort antal tomma byggnader. I vissa företagsområden, såsom i Kå-
nala, har en del av byggnaderna övergått från industriell företagsverk-
samhet till övriga användningsändamål. Men det vore ändamålsenliga-
re att verksamhetsplatser för t.ex. olika slags fritidsaktiviteter och övriga 
tjänster erbjöds någon annanstans än i företagsområden, där möten 
mellan det stora antalet kunder som tjänsterna för med sig och den 
tunga trafiken i området kan leda till problemsituationer. Vanligen kan 
företagsområden inte heller lätt nås med kollektivtrafiken, i synnerhet 
nattetid.

Det är motiverat att staden bidrar till att en nattstadsdel eller nattkvarter 
förvekligas och främjar nattlig ekonomi i större omfattning bland annat 
med hjälp av sin tillståndspraxis.
Staden kan också aktivt bidra till hur frågorna utvecklas t.ex. genom att 
samla ihop aktörer inom branschen och i samarbete med dem reda ut 
vad som krävs för att kunna förverkliga en nattstadsdel eller nattkvarter 
och vilka åtgärder staden ska vidta. En nattstadsdel eller nattkvarter blir 
dock verklighet i sista hand endast genom samarbete mellan privata 
aktörer inom branschen och de parter som äger lämpliga lokaler.
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I Helsingfors stadsstrategi lyfts fram hur stor roll evenemangsindustrin 
har i att förstärka livskraften hos stadskärnor och de företag som är 
verksamma där. Målet är dessutom att göra det lättare att använda lo-
kaler och områden för evenemang och kulturverksamhet samt att un-
derlätta regleringen.

För att säkerställa en tillräcklig och tidsenlig evenemangsinfrastruktur 
på sitt område måste staden i sin planerings- och byggverksamhet be-
akta vad som krävs för att ordna evenemang.

Tillgänglighet och en fungerande infrastruktur spelar en viktig roll när 
man skapar upplevelser och ordnar evenemang. Dessutom är det vik-
tigt att möjliggöra en mångsidig användning av evenemangsområdet 
och det offentliga rummet.

Vilka tillstånd som behövs för att ordna evenemang fastställs bland an-
nat i Helsingfors stads byggnadsordning. Enligt den är konstruktioner 
för evenemang som varar högst två veckor befriade från att ansöka om 
ett åtgärdstillstånd i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. 
Ändå varar flera evenemang längre än det varför det krävs mer av an-
ordnaren och av tillståndspraxis.

Avsikten är att ändra på bestämmelsen om hur långa evenemang får 
vara för att de kan befrias från åtgärdstillståndet i samband med att 
stadens byggnadsordning förnyas. Förnyelsen inleddes i början av 
2022.

Svaret har beretts i samarbete med stadskansliets näringslivsavdelning 
och kommunikationsavdelning, stadsmiljösektorns enhet miljötjänster 
och byggnadstillsynstjänst, Helsingfors Stadslokaler Ab och Helsingfors 
evenemangsstiftelse.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Minna Maarttola, utvecklingschef, telefon: 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 25.08.2021 Holopainen Mari Aloite yökaupunginosan tai 
-korttelien perustamisesta

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 269

HEL 2021-009459 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupungin-
valtuusto katsoo Mari Holopaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

11.04.2022 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Kuten esityksen perusteluissa todetaan, tyhjien liiketi-
lojen määrä keskustassa ei ole kasvussa. Vastaavasti Helsingissä ei 
ole sellaisia tyhjeneviä, yhtenäisiä teollisuusalueita, jotka soveltuisivat 
"yökaupunginosan" perustamiseen.

Keskustan osalta on huomioitava, että vaikka siellä on vain vähän vaki-
tuisia asukkaita, öinen meteli on häiriötekijä myös esimerkiksi hotellien 
asukkaiden kannalta.

Esitys on palautettava valmisteluun siten, että edellä sanottu otetaan 
huomioon eikä aloitteen pohjalta ryhdytä toimenpiteisiin.

Jussi Halla-ahon palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

04.04.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 36307

minna.maarttola(a)hel.fi


