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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 79

HEL 2017-007173 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) puisto-, 
urheilupuisto-, pysäköinti- ja katualueita sekä maanalaista tilaa a-b-c-d 
-merkityllä alueella koskevan asemakaavan muutoksen 26.3.2019 päi-
vätyn ja 17.12.2019 muutetun piirustuksen nro 12572 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

03.02.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Hylkäysehdotus:
Anna Vuorjoki: Ehdotan esityksen hylkäämistä. 

Perustelut:
Asemakaavan mahdollistama rakennus ei ole kokonsa puolesta sopiva 
arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Toteutuessaan se heikentäisi niin 
kulttuurihistoriallisia, maisemallisia kuin virkistysarvojakin. Massiivinen 
rakennus uhkaisi Olympiastadionin maisemallista asemaa. Se haittaisi 
alueen kehittämistä virkistys-, ulkoilu- ja kulttuurialueena yleiskaavan 
tavoitteiden mukaisesti. Ongelmallista on myös, että kaava sallii raken-
nuksen maanalaisten tilojen vaatimien kookkaiden ilmanvaihtoraken-
nelmien rakentamisen Keskuspuiston alueelle.

Kannattaja: Suldaan Said Ahmed

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen hylkäysehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 13
Mikko Kiesiläinen, Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus 
Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Se-
vander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan 
Yanar
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Ei-äänet: 2
Suldaan Said Ahmed, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.

27.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(at)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37027

hanna.pikkarainen(at).fi

Kaupunkiympäristölautakunta 17.12.2019 § 666

HEL 2017-007173 T 10 03 03

Hankenumero 0789_6, 0789_7

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 26.3.2019 päivätyn ja 17.12.2019 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12572 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) puisto-, urheilupuisto-, pysä-
köinti- ja katualueita sekä maanalaista tilaa a-b-c-d -merkityllä alu-
eella. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sör-
näistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Käsittely

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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17.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lautakunta päättää, että ehdotus asetetaan uudelleen 
nähtäväksi

Kannattaja: Noora Laak

Hylkäysehdotus:
Mia Haglund: Esitän esityksen hylkäämistä

Kannattaja: Noora Laak

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta päättää, että ehdotus asetetaan uudelleen näh-
täväksi

Jaa-äänet: 11
Sirpa Asko-Seljavaara, Dennis Hamro-Drotz, Eveliina Heinäluoma, 
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, 
Risto Rautava, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Jaana Susanna 
Ylitalo

Ei-äänet: 2
Mia Haglund, Noora Laak

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11-
2.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän esityksen hylkäämistä

Jaa-äänet: 11
Sirpa Asko-Seljavaara, Dennis Hamro-Drotz, Eveliina Heinäluoma, 
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, 
Risto Rautava, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Jaana Susanna 
Ylitalo

Ei-äänet: 2
Mia Haglund, Noora Laak

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11-
2.

03.12.2019 Pöydälle
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16.04.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

26.03.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi
Kirsti Rantanen, arkkitehti, puhelin: 310 37074

kirsti.rantanen(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Mikko Jääskeläinen, erityisasiantuntija, taloudellisten vaikutusten arviointi, puhelin: 
310 37449

mikko.jaaskelainen(a)hel.fi
Anne Karlsson, tiimipäällikkö, kaupallisten vaikutusten arviointi, puhelin: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 24.10.2019

HEL 2017-007173 T 10 03 03

Helsinki Garden -hanke lisää merkittävästi kulttuuri- ja liikuntapalvelui-
den tarjontaa Helsingin vanhan jäähallin ja Olympiastadion muodosta-
massa palvelukeskittymässä. Palvelutarjonnan kasvu ja palveluiden 
kohdistuminen nimenomaan massatapahtumiin lisäävät alueen kävijä-
määriä ja aktiivisuutta. Auroranportin liittymän kautta on mahdollista 
ajaa Helsinki Gardenin paikoitushalliin, jonka paikkamäärä on noin 
1000 ajoneuvoa. Paikoitushalliin ja huoltoon on ajoyhteys myös Vauhti-
tien kautta.

Nordenskiöldinkadun pohjoispuolelle Helsinki Garden -hanketta vasta-
päätä on suunnitteilla Laakson yhteissairaala, jonka liikenteellinen toi-
mivuus tulee turvata kaikissa tilanteissa vuoden jokaisena päivänä. 
Laakson yhteissairaalan tärkein liittymä kulkee Auroranportin kautta 
Helsingin pääkatuverkkoon. Tämä tarkoittaa sairaalan kaiken huoltolii-
kenteen, potilas- ja asiakasliikenteen ja työntekijäliikenteen ohjaamista 
Auroranportin kautta. Helsinki Garden -hanke tukeutuu suunnitelmis-
saan osittain saman liittymän kautta katuverkkoon. 
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Helsinki Garden -hankkeen suunnittelijoiden selvityksen perusteella 
normaalin arkiliikenteen osalta liikenteen yhteensovitus on mahdollinen 
eri toimintojen eriaikaisen huippuliikenteen osalta. Tämä ajankohta on 
sairaalatoiminnassa klo 07-18 ja Gardenin osalta pääosin sen jälkeen. 

On tärkeää, että Helsinki Garden –hankkeen pääasiallinen ajoneuvolii-
kenne ohjataan Vauhtitien kautta, jotta Auroranportin liittymä ei kuormi-
tu liikaa. Jatkosuunnittelussa tulee pysäköinnin liikenteen ohjauksen li-
säksi etsiä keinoja, joilla voidaan varmistaa Auroranportin liittymässä 
sairaalaliikenteen priorisointi massatapahtumien aikana. Tässä tulee 
huomioida Laakson yhteissairaalan toiminnan turvaaminen liikenteelli-
sesti sekä Auroran alueen ja ratsastuskentän liikenne myös jatkossa. 

Helsinki Gardenin tapahtumien saattoliikenteen reittejä tulisi suunnitel-
massa kuvata selkeästi. Tapahtumien aikainen saattoliikenne tulee 
huomioida volyymiltään ja vaikutuksiltaan koko lähialueen osalta. Hel-
sinki Garden -hankkeessa käytettävän liikenteen ohjausjärjestelmän 
aluetta tulisi laajentaa esitetystä, jotta sen vaikuttavuus ja toimintavar-
muus saadaan parannettua. 

Helsinki Garden -hankkeen selvityksissä on tarkasteltu tapahtumien ai-
kaista liikenteen vaikutusta Helsingin katuverkkoon hankkeen lähialu-
eella vain autoliikenteen osalta. Vaikutustarkasteluissa ei kuvata koko-
naistilannetta tapahtumien aikataulutuksesta, toistuvuudesta tai vaiku-
tuksesta kaikkien kulkumuotojen, kuten kevyen liikenteen osalta. Lisäk-
si Helsinki Garden -hanketta ja sen vaikutuksia on arvioitu ilman, että 
on huomioitu muiden alueen samanaikaisesti käytössä olevien palve-
luiden kuten Olympiastadionin tavoitteellista käyttöä ja mitoitusta. 

Auroranportin ja Pohjoisen Stadiontien liittymän kokonaisjärjestelyjä ol-
laan parantamassa lisäämällä Nordenskiöldinkadulle oikealle käänty-
miskaistoja sekä pidentämällä nykyisiä vasemmalle kääntymiskaistoja. 
Auroranportin liittymän parantaminen Nordenskiöldinkadulla tulee to-
teuttaa vähintään esitetyssä laajuudessa. Lisäksi Nordenskiöldinkadun 
liikennevalojen ohjauksessa tulee varautua riittävin ruuhkanpurkutoi-
minnoin, jotta sairaalaliikenteen toimivuus voidaan varmistaa ruuhka-
aikoina. Joukkoliikenteen pysäkit tulee sijoittaa riittävän kauaksi ristey-
salueelta, jotta linja-autot eivät tuki risteysaluetta.

Suojateiden pituus kasvaa kääntymiskaistojen lisäämisen yhteydessä. 
Suojatien risteävä liikenne hidastaa sairaalan ajoneuvoliikennettä ja voi 
jopa estää Auroranportin liittymästä kääntymisen sekä aiheuttaa vaara-
tilanteita. Valo-ohjauksella tulee varmistaa sairaalan liikenteen suju-
vuus ja suojateiden turvallisuus.

Auroransillan ja siihen liittyvien jalankulun yhteyksien ja houkuttelevuu-
den parantaminen tulisi sisältyä Helsinki Garden –hankkeeseen. Suuria 
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väkijoukkoja alueelle tuovien tapahtumien aikana jalankulkijavirrat, ku-
ten Nordenskiöldinkadun joukkoliikenteen käyttäjät, voidaan ohjata 
mahdollisimman sujuvasti pois muun liikenteen seasta.  

On tärkeää, että Auroranportin liikenneratkaisuja suunnitellaan yhteis-
työssä alueen eri hankkeiden ja virkamiesten kanssa, jotta saadaan 
kaikkia toimintoja palveleva turvallinen ja toimiva kokonaisratkaisu.

Sosiaali- ja terveystoimiala 26.6.2018

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 29.5.2019

HEL 2017-007173 T 10 03 03

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo – Helsingin kaupunginmuseo on 
tutustunut nähtävillä olevaan Helsinki Garden -hankeen asemakaavan 
muutosta koskevaan 26.3.2019 päivättyyn asemakaavaehdotukseen ja 
asemakaavan selostukseen. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo – 
Helsingin kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mu-
kaisesti rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen näkö-
kulmasta ja on päättänyt antaa siitä seuraavan lausunnon.

Asemakaavan muutos koskee puistoalueita, urheilualuetta, katualueita 
ja pysäköintialuetta, jotka sijaitsevat Eläintarhan puiston pohjoisosassa. 
Kaavaratkaisulla mahdollistetaan yksityisen, maanalaisen monitoimia-
reenan sekä toimitilojen ja asuntojen rakentaminen Nordenskiöldinka-
dun varteen. Vieressä sijaitseva Helsingin jäähallin rakennus on tarkoi-
tus yhdistää hankkeeseen ja muuttaa pienemmäksi monitoimiareenaksi 
sekä liikuntatiloiksi. Pohjoisen Stadiontien itäpuolisen kallioselänteen 
alle on tarkoitus rakentaa harjoitusjäähallitiloja ja pysäköintilaitos. Maa-
nalainen huolto- ja pysäköintiajoyhteys rakennetaan Vauhtitien suun-
nasta, Pisararadan varaukset huomioiden. Uutta kerrosalaa syntyy yh-
teensä 175 800 k-m².

Asemakaavaehdotuksen ja kaavamääräysten arviointi kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta

Verrattaessa esillä olevaa asemakaavaehdotusta asemakaavaluon-
nokseen suunnitelman päälinjaukset ovat säilyneet, joskin määräyksiä 
ja tilavarauksia on lisätty ja tarkennettu. Helsinki Garden -hankkeen 
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uudisrakennukselle Nordenskiöldinkadun ja Pohjoisen Stadiontien kul-
maan osoitettu alue on edelleen määritelty toimitila- ja asuinrakennus-
ten korttelialueeksi KTYA. Korttelialueelle tulee sijoittaa monitoimiaree-
na- sekä urheilu- ja liikuntatiloja. Korttelialueelle saa sijoittaa pysäköin-
tilaitoksen. Kaavaluonnoksesta poiketen myös nykyinen pallokenttä 7 
alue kuuluu KTYA-korttelialueeseen merkinnällä vu/k. ”Alueen osa, jolle 
tulee sijoittaa julkisena toimiva vähintään 40 m x 60 m kokoinen tasai-
nen kenttä sekä kentän varoalueet. Alueen tulee liittyä saumattomasti 
alueen kaakon puoleiseen, samalle tasolle nostettuun puistoalueeseen. 
Kentän tulee olla käytettävissä myös alueen muiden toimijoiden suur-
tapahtumien laajenemistilana. Sijainti on ohjeellinen.” KTYA-
korttelialueella maanpäällistä kerrosalaa on enintään 75000 k-m2 ja 
maanalaisissa tiloissa enintään 93500 k-m2. Rakennusalalle sallitusta 
maanpäällisten kerrosten kokonaiskerrosalasta 30 % saadaan käyttää 
asumiseen. Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan 
ylin sallittu korkeusasema vaihtelee Pohjoisen Stadiontien varren siiven 
eteläisimmän kärjen +50.5 ja pohjoiskärjen +50.0 ja vanhan jäähallin 
eteen työntyvän kulman +59.0 välillä ollen alimmillaan Pohjoisen Sta-
diontien keskivaiheilla +36.0 ja Nordenskiöldinkadun taitekohdassa 
+40.0. Kaupunkikuvaa ja rakentamista koskevan määräystekstin mu-
kaan: ”Rakennukset ja niiden ympäristö sekä kaikki kaava-alueelle tu-
levat rakenteet on suunniteltava arkkitehtonisesti korkeatasoiseksi ko-
konaisuudeksi kiinteistön sijainnin sekä Keskuspuiston maisemallisen 
ja kaupunkikuvallisen arvon edellyttämällä tavalla.” Lisäksi määrätään 
julkisivuista myös: ”Rakennusten julkisivut tulee suunnitella ja rakentaa 
kaupunkikuvalliseksi ja arkkitehtonisesti korkea-tasoiseksi kokonaisuu-
deksi. Rakennusten ja rakennelmien tulee olla paikkaan sopivia, laa-
dukkaita ja aikaa kestäviä. Julkisivuihin liittyvät tekniset rakenteet ja 
ratkaisut on integroitava osaksi julkisivujen arkkitehtuuria.” Määräys-
tekstit eivät kuitenkaan muuta alueen luonteen kannalta keskeisintä ja 
maakuntamuseon jo aiemmin kritisoimaa linjausta kaavaratkaisussa eli 
maanpäällisen rakentamisen valtavaa volyymia, sijaintia ja käyttötarkoi-
tusta.

Helsingin jäähallin alue on määritelty urheilu- ja vapaa-ajan rakennus-
ten kortteli-alueeksi YU. Rakennus tulee säilyttää ja osoittaa urheilu-, 
liikunta-, tapahtuma- ja harrastekäyttöön. Alkuperäiselle jäähalliraken-
nukselle on esitetty suojelumerkintää sr-2: ”Kulttuurihistoriallisesti, kau-
punkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. Rakennus 
on kaupunkikuvallisesti arvokas alueen maamerkkinä ja osana urheilu-
rakennusten muodostamaa laajempaa kokonaisuutta. Sitä ei saa pur-
kaa eikä siinä saa tehdä sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka 
muuttavat julkisivujen, vesikaton tai kantavien betonirakenteiden alku-
peräistä ilmettä ja hahmoa. Rakennuksen arvokkaita sisätiloja ovat vai-
jerikannatteinen hallitila, si-sääntuloaulat sekä kunniavieraiden vastaa-
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nottoa ja oleskelua varten rakennettu tilasarja, joiden tilallinen hahmo 
on ensisijaisesti säilytettävä tai palautettava. Rakennuksen alkuperäi-
set rakennusosat ja kiinteä sisustus tulee ensisijaisesti säilyttää.” Jää-
hallin koillisjulkisivuun liittyvänä on kuitenkin mahdollista rakentaa laa-
jennusosa, jota koskee määräys: ”YU-korttelialueella rakennuksen laa-
jennusosan tulee olla arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja liittyä luonte-
vasti suojeltuun rakennukseen ja sen arkkitehtuuriin.” Suojelumääräyk-
sessä on otettu maakuntamuseon luonnosvaiheessa esittämät suojelu-
tavoitteet huomioon ja tätä tarkennettua määräystä voidaan sinänsä pi-
tää hyvänä. Kuitenkin voidaan edelleen todeta, että määräys on osin 
muiden kaavan tavoitteiden kanssa ristiriitainen. Vanhaa jäähallia voi-
daan nykyään kiistatta pitää maamerkinomaisena rakennuksena Nor-
denskiöldinkadun varrella ja avoimessa laaksomaisessa ympäristös-
sään. Mikäli sen vie-reen ja osittain myös eteen nousee sitä yli kaksi 
kertaa korkeampi uudisrakennus, jäähallin merkitys maamerkkinä hävi-
ää. Kaikki havainne- ja leikkauskuvat kiistatta osoittavat uudisraken-
nuksen massiivisuuden suhteessa vanhan jäähallin rakennukseen. 
Hieman kyseenalainen on myös Nordiksenaukioksi nimettyä jäähallin 
edustaa koskeva määräys au/s: ”Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihisto-
riallisesti arvokas sisäänkäyntiaukio, joka on varattava yleiseksi jalan-
kulkuaukioksi. Alueen tulee olla julkisesti läpikuljettava ympäri vuoro-
kauden.” Suunnitelmista käy ilmi, että edusaukio tulisi olemaan uutta 
kansirakennetta, josta lisäksi huomattavan osan muodostaisi laaja 
maanalaisiin tiloihin johtava, aukkomainen sisäänkäynti.

Luonnosvaiheeseen verrattuna merkinnät ja määräykset Nordenskiöl-
dinkadun, Pohjoisen Stadiontien ja Hammarskiöldintien rajaamalla 
metsäisen kallioselän-teen alueella ovat tarkentuneet ja osittain muut-
tuneet. Alue on saanut merkinnän VP/s: ”Kulttuurihistoriallisesti, kau-
punkikuvallisesti ja maisema-arkkitehtuuriltaan arvokas suojeltu puisto. 
Puisto on Keskuspuiston jatkuvuuden kannalta merkittävä osa koko-
naisuutta, joka liittää Keskuspuiston pohjoisosan laajat metsäalueet 
Töölönlahden viheraluekokonaisuuteen. Puiston alle saa sijoittaa har-
joitushalli- ja pysäköintitiloja sekä väestönsuojatiloja.” Näiden maana-
laisten tilojen rakennusala onkin huomattavasti laajentunut luonnosvai-
heen jälkeen ulottuen melkein koko puistoalueen alle. Maanalaisista ti-
loista johtavia poistumistie-, savunpoisto- sekä tulo- tai poistoilmanvaih-
tokuiluja käsittävien tilojen rakennusaloja on siirretty luonnosvaihee-
seen nähden kallioselänteeltä maisemallisesti vähemmän haavoittuvil-
le, mutta kaupunkikuvassa hyvin näkyville ja virkistyskäytössä merkit-
täville alueille lähelle Nordenskiöldinkatua reunustamaan nykyistä 
Eläintarhan urheilukentän moukarikenttää. Lisäksi kallioselänteelle on 
kuitenkin edelleen osoitettu yksi kuilu-rakennelmien rakennusala, sa-
moin puistoalueen eteläosaan. Näiden rakennelmien sallittu koko vaih-
tele 3,3 x 3,3 metristä jopa 5 x 16 metriin ja korkeuden osalta kolmesta 
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viiteen metriin. Kyseessä eivät siis ole kevyet piippumaiset rakenteet 
vaan kooltaan rakennuksia vastaavat rakennelmat. Luonnonkivijulkisi-
vuista huolimatta ne muuttaisivat olennaisella tavalla suojellun puiston 
rakentamatonta omi-naisluonnetta.

Suunnittelualueen eteläosassa on vielä omilla merkinnöillään pallokent-
tä 6, jolla on merkintä VU:” Urheilu ja virkistyspalveluiden alue. Alue on 
varattava jalkapallo-kentäksi. Kentän saa kattaa ylipainehallilla loka-
kuusta huhtikuuhun.” Olympiastadionin pohjoisen sisäänkäynnin yhtey-
dessä olevalle puistoalueelle on asetettu kaavamerkintä VP: ”Puisto. 
Alue on kunnostettava maisemalliseksi osaksi Olympiastadionin kau-
punkikuvallisesti merkittävää puistojulkisivua. Alue on liitettävä luonte-
vasti ympäristöönsä.” Nämä merkinnät ja määräykset noudattavat jo 
luonnosvaiheessa esitettyä.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseon kanta

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on antanut lausuntonsa Helsinki 
Garden -hanketta koskevasta asemakaavan muutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta (20.2.2018) ja uudesta osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta sekä asema-kaavaluonnoksesta (29.6.2018). Molem-
missa lausunnoissaan maakuntamuseo on todennut Helsinki Garden -
hankkeen niin toiminnoiltaan kuin mittakaavallisesti ongelmalliseksi 
tässä valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristö-
jen reunavyöhykkeellä, Keskuspuiston eteläkärjessä Eläintarhan liikun-
tapuistossa.

Esillä olevaan asemakaavaehdotukseen ei ole tehty olennaisia muu-
toksia uudisrakentamisen mittakaavalle, toiminnoille tai sijoittelulle. 
Käytännössä on tarkistettu joitakin aluerajauksia ja määräystekstejä, 
jotka ennen kaikkea nostavat esiin suunnittelualueeseen liittyvät arvot 
ja tavoitteet. Lisäksi on lisätty uudisrakentamisen laatuun liittyviä mää-
räystekstejä. Maakuntamuseo toteaa, että uudisrakennuksiin valittavat 
materiaalit tai julkisivujäsentely eivät poista hankkeen keskeistä ongel-
maa eli uudisrakentamisen valtavan volyymin, umpikorttelimaisen ra-
kenteen, sen korkeuden ja sijoittumisen sekä rakennukseen sijoittuvien 
toimintojen sopimattomuutta paikkaan. Lähes kuusikymmentä metriä 
korkeana se työntyisi vanhan jäähallin edustalle mitätöiden sen, suoje-
lumääräyksessäkin esiin nostettua, arvoa alueen maamerkkinä. Kes-
kuspuiston kallioselänteiden väliin jäävään laaksomaiseen tilaan ja siel-
tä ulospäin avautuvia luonteenomaisia pitkiä ja vapaita näkymiä eivät 
korvaa kaksi korkeaan muurimaiseen rakennukseen jätettävää kul-
kuaukkoa, ei myöskään rakennuksen lasiseksi määrätty julkisivu. Uu-
disrakennuksen myötä menetetään alueen puistomaisuus sekä pitkät ja 
vehreät puuston reunustamat katunäkymät, kun Pohjoisen Stadiontien 
varren vanhan puuston korvaa uudisrakennuksen korkea, yhtenäinen 
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julkisivu. Keskuspuiston kulttuurihistoriallinen, maisemallinen ja kau-
punkikuvallinen arvo edellyttää kaupunginmuseon näkemyksen mu-
kaan avoimen maisematilan ja vehreyden säilyttämistä, jota ei arkkiteh-
tonisesti korkeatasoinenkaan rakennus istutettuine kansipihoineenkaan 
mahdollista, jos rakennushahmo on kymmeniä metrejä korkea ja muu-
rimainen. Huomattavan korkeana ja laajana esitetty uudisrakennus tuli-
si useissa kaupunkinäkymissä peittämään tai haastamaan myös Olym-
piastadionin ja sen aseman ympäröivän urheilupuiston keskipisteenä ja 
laaksomaisemaa hallitsevana, suomalaisen urheilun symbolina. 

Maakuntamuseo katsoo, että esillä oleva asemakaavaehdotus mahdol-
listaa niin paikallisesti, maakunnallisesti kuin valtakunnallisesti arvote-
tussa ympäristössä rakennushankkeen, joka merkittävällä tavalla ai-
heuttaisi haittaa rakennetulle kulttuuriympäristölle ja maisemalle. Huo-
mattavan suuri määrä toimitilarakentamista ja asumista Eläintarhan ur-
heilupuistoon, niin maakuntakaavassa kuin Helsingin yleiskaavassa 
vahvimmin virkistys- ja viheralueeksi osoitetulle vyöhykkeelle on maa-
kuntamuseon näkemyksen mukaan vastoin alueen kehittämiselle ase-
tettuja tavoitteita, joissa yli satavuotiaan Keskuspuiston alueen kulttuu-
rihistoriallisten ja maisemallisten sekä luontoarvojen säilyttäminen ja 
Eläintarhan alueen huomattava liikunta-, urheilu- ja virkistyskäyttö sekä 
käyttöhistoria on tähän asti nostettu keskeiseksi lähtökohdaksi.

Edellä mainittuun viitaten Keski-Uudenmaan maakuntamuseo toistaa 
aiemman kantansa, että esillä olevan asemakaavaratkaisu on vastoin 
suunnittelualueen ominaisluonnetta osana Keskuspuistoa. Hanke tulisi 
väistämättä ja peruuttamattomasti hävittämään tämän Helsingin ja koko 
valtakunnan urheilu- ja puistohistoriassa ainutlaatuisen viher- ja virkis-
tysalueen arvoja. Asemakaavaehdotuksen mahdollistaman uudisraken-
tamisen myötä menetettäisiin mahdollisuus kaava-alueen kehittämi-
seen osana vihersormen laajempaa rakentamatonta virkistysaluekoko-
naisuutta nykyistä puistomaisempaan suuntaan. Keski-Uudenmaan 
maakuntamuseo ei voi puoltaa Helsinki Garden -hankkeen esillä ole-
vaa asema-kaavaehdotusta.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 08.02.2019 § 9

HEL 2017-007173 T 10 03 03

Päätös
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Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12572 pohjakartan 
kaupunginosassa 14 Taka-Töölö. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12572
Kaupunginosa: 14 Taka-Töölö
Kartoituksen työnumero: 21/2018
Pohjakartta valmistunut: 30.5.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 19.09.2018 § 53

HEL 2017-007173 T 10 03 03

Nimistötoimikunta jatkoi asian käsittelyä edellisessä kokouksessa käy-
dyn keskustelun pohjalta.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Nordiksenaukio–Nordisplatsen 
(aukio)
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Perustelu: Vuonna 1966 valmistuneen Helsingin ensimmäisen jäähallin 
epävirallisen nimen Nordis mukaan. Nordenskiöldinkadun vanhaan 
slanginimitykseen perustuva nimi on tullut yleiseen käyttöön Jäähallin 
kutsumanimenä 1990-luvun lopulla;

ja

Voittokuja–Segergränden
(jalankulkuyhteys)

Perustelu: Alueen monipuolisen urheilu- ja urheilutapahtumatoiminnan 
sekä viereisen Olympiastadionin mukaan.

22.08.2018 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi


