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§ 349
Valtuutettu Juha Hakolan aloite alueen osoittamisesta mielenil-
mauksille

HEL 2017-003245 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaises-
ti valtuutettu Juha Hakolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakola Juha ym. valtuustoaloite Kvsto 15.3.2017 asia 22

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Juha Hakola ja 65 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki osoittaa mielenilmauksille sopivan alueen, jossa 
olisi esimerkiksi esiintymislava ja äänentoisto valmiina.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallituksen on esi-
tettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua, val-
tuuston käsiteltäväksi.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, että aloitteessa 
mainittu Kansalaistori olisi sopiva paikka mielenosoituksille ja muille ta-
pahtumille. Tapahtumien järjestämistä on pyritty viime vuosina helpot-
tamaan Helsingin valtuustostrategian mukaisesti lisäämällä tapahtuma-
paikkoja ja yksinkertaistamalla lupaprosessia. Kansalaistoria vuokra-
taan tapahtumille, ja tapahtumapaikan varauksia tehdään pitkälle tule-
vaisuuteen.

Mielenosoittaminen on perustuslaillinen oikeus ja mielenosoitukset ei-
vät edellytä maanomistajan lupaa. Vain poliisi voi rajoittaa mielenosoi-
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tuksia perustellusta syystä. Mielenosoitusten järjestäminen spontaanisti 
tai niiden pitkittyminen ennakoimattomasti voi olla ristiriidassa muun ta-
pahtumakäytön ja varausten kanssa. Tapahtumat ja mielenosoitukset 
olisi tarkoituksenmukaisinta järjestää joustavasti rinnakkain tilanteissa, 
joissa niitä järjestetään yhtä aikaa Kansalaistorilla. Tämä edellyttää po-
liisin ja kaupungin yhteistyötä.

Kansalaistorin turvallisuuteen liittyvää viranomaisyhteistyötä tehdään 
kaupunginkanslian hallinto-osaston turvallisuus- ja valmisyksikön koor-
dinoimana. Kansalaistorin suunnitelmissa huomioidaan turvallisuuteen 
liittyvät järjestelyt, ja suunnitelmat sovitetaan yhteen Keskustakirjaston 
turvallisuussuunnitelmien kanssa.

Helsingin keskustan kysytyimmistä tapahtumapaikoista (ml. Kansalais-
torista) on laadittu tapahtumapaikkakortit, joissa on määritelty paikkoi-
hin soveltuvien tapahtumien luonne, koko ja ohjeistettu muita järjestely-
jä, kuten äänentoistoon liittyviä seikkoja. Ympäristönsuojeluyksikkö oh-
jeistaa äänentoiston käyttöä tapahtumissa, ja valvoo, että alueella nou-
datetaan tilapäistä melua koskevia ympäristönsuojelumääräyksiä. Kan-
salaistorin tapahtumapaikkakortti päivitetään, kun uusi aukio tapahtu-
mapaikkoineen on toteutettu.

Uusissa Kansalaistorin katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksissa on ta-
pahtumia varten esiintymiskoroke. Tavoitteena on toteuttaa alueelle 
suuriakin tapahtumia palvelevat sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät. Viemä-
röintiä tarvitaan erityisesti ruokatapahtumia varten. Tavoitteena on tuo-
da suunnitelmat kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäviksi syksyn 
2017 aikana.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakola Juha ym. valtuustoaloite Kvsto 15.3.2017 asia 22

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.09.2017 § 852
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HEL 2017-003245 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

18.09.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki:

 Kappaleen 6. alkuun lisätään seuraava:

"Mielenosoittaminen on perustuslaillinen oikeus ja"

Kannattaja: Juha Hakola

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Paavo Arhinmäen vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

11.09.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 29.08.2017 § 68

HEL 2017-003245 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kansalaistori on sopiva paikka tapahtumille ja myös ennakkoon tapah-
tumapaikkojen hallintaan ilmoitetuille mielenosoituksille. Kansalaistori 
voidaan varata ennakkoon ilmoitettujen mielenosoitusten käyttöön. 

Tapahtumien järjestämistä on pyritty viime vuosina helpottamaan Hel-
singin valtuustostrategian mukaisesti lisäämällä tapahtumapaikkoja ja 
yksinkertaistamalla lupaprosessia. Kansalaistoria vuokrataan tapahtu-
mille, ja tapahtumapaikan varauksia tehdään pitkälle etukäteen. 
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Mielenosoittaminen on perustuslaillinen oikeus eivätkä mielenosoituk-
set tarvitse maanomistajan lupaa. Vain poliisi voi rajoittaa mielenosoi-
tuksia perustellusta syystä. Mielenosoitusten järjestäminen spontaanisti 
tai niiden pitkittyminen ennakoimattomasti voi olla ristiriidassa muun ta-
pahtumakäytön ja varausten kanssa. Tapahtumat ja mielenosoitukset 
olisi tarkoituksenmukaisinta järjestää joustavasti rinnakkain tilanteissa, 
jossa niitä järjestetään yhtä aikaa Kansalaistorilla. Tämä edellyttää po-
liisin ja kaupungin yhteistyötä.

Uusissa Kansalaistorin katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksissa on ta-
pahtumia varten esiintymiskoroke. Tavoitteena on toteuttaa alueelle 
suuriakin tapahtumia palvelevat sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät. Viemä-
röintiä tarvitaan erityisesti ruokatapahtumia varten. Tavoitteena on tuo-
da suunnitelmat kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäviksi syksyn 
2017 aikana.

Kansalaistorin turvallisuuteen liittyvää viranomaisyhteistyötä tehdään 
kaupunginkanslian hallinto-osaston turvallisuus- ja valmisyksikön koor-
dinoimana. Kansalaistorin suunnitelmissa huomioidaan turvallisuuteen 
liittyvät järjestelyt, ja suunnitelmat sovitetaan yhteen Keskustakirjaston 
turvallisuussuunnitelmien kanssa.

Helsingin keskustan kysytyimmistä tapahtumapaikoista, muun muassa 
Kansalaistorista, on laadittu tapahtumapaikkakortit, joissa on määritelty 
paikkoihin soveltuvien tapahtumien luonne, koko ja ohjeistettu muita 
järjestelyjä, kuten äänentoistoon liittyviä seikkoja. Ympäristönsuojeluyk-
sikkö ohjeistaa äänentoiston käyttöä tapahtumissa, ja valvoo, että alu-
eella noudatetaan tilapäistä melua koskevia ympäristönsuojelumää-
räyksiä. Kansalaistorin tapahtumapaikkakortti päivitetään sitten, kun 
uusi aukio tapahtumapaikkoineen on toteutettu.

Käsittely

29.08.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisäys kappaleen neljä ensimmäiseksi virkkeeksi: "Mieleno-
soittaminen on perustuslaillinen oikeus."

Esittelijä muutti ehdotustaan vastaehdotuksen mukaisesti. 

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419
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anu.kiiskinen(a)hel.fi
Timo Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38580

timo.korhonen(a)hel.fi


