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HELSINKI GARDEN, HSY:N KANNANOTTO ASEMAKAAVAMUUTOKSEN
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN

Alueella sijaitsee käytössä olevia vesihuoltolinjoja sekä yhdyskuntateknisiä
tunneleita, jotka tulee huomioida alueen suunnittelussa ja kaavoituksessa.
Kaavoituksen yhteydessä tulee selvittää uuden vesihuollon ja johtosiirtojen tarve ja
kustannukset sekä huomioida riittävät tilavaraukset vesihuollon putkille, laitteille ja
tunneleille.

Lisäksi alueen suunnittelun yhteydessä tulee kaupungin hulevesistrategian
mukaisesti selvittää alueella muodostuvien hulevesien imeytys- ja
viivytysmahdollisuudet ja huomioida niiden vaatimat tilavaraukset sekä laatia
hulevesien hallintasuunnitelma.
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KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEON  HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON
LAUSUNTO HELSINKI GARDEN -HANKETTA KOSKEVASTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo  Helsingin kaupunginmuseo tarkastelee kaa-
vahanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seu-
raavan lausunnon.

Esillä oleva asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma liittyy
Helsinki Garden nimellä kulkevaan hankkeeseen. Taka-Töölöön, Nordenskiöldin-
kadun eteläpuolelle Helsingin jäähallin viereen suunnitellaan yksityistä urheilu- ja
tapahtuma-areenaa. Tämän lisäksi alueelle suunnitellaan hotelli-, liikunta- ja vapaa-
ajantiloja, toimisto- ja liiketiloja sekä asumista. Suunnittelualueeseen kuuluu myös
Helsingin jäähalli, jonka osalta selvitetään sen muuttamista pienemmäksi monitoi-
miareenaksi ja liikunta- sekä liiketiloiksi ja näiden tilojen yhdistämistä uudisraken-
nuksen tiloihin. Hankkeelle on tehty suunnittelualuevaraus ja hankkeen viitesuunni-
telmassa maanpäällistä kerrosalaa on esitetty 75000 m2 ja maanalaisten tilojen laa-
juus on 180000 br-m2, jonka lisäksi esitetään maanalaista noin 700 auton pysä-
köintilaitosta.

Hanketta varten järjestettiin 20.10.-20.12.2016 arkkitehtuurikutsukilpailu, jonka tar-
koituksena oli löytää arvokkaalle rakennuspaikalle arkkitehtuuriltaan ja kaupunkiku-
valliselta sovitukseltaan korkeatasoinen ja kiinnostava kokonaissuunnitelma ase-
makaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi. Voittajaksi valittiin ehdotus nimeltään
Skrinnari, jonka tekijä oli Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy. Arvostelupöytäkirjan mu-
kaan voittanutta ehdotusta pidettiin tarpeettoman massiivisena ja juryn arvion mu-
kaan kerrosalaa voitaisiin jatkokehittelyssä vähentää.

Alueen kaavatilanne

Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty viheralueeksi osana
Töölönlahti  Keskuspuisto akselia. Voimassa olevassa yleiskaava 2002:ssa alue
on merkitty kaupunkipuistoksi ja Pohjoisen Stadiontien ja Olympiastadionin itä- ja
eteläpuoliset alueet on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja mai-



semahistorian kannalta merkittäväksi alueeksi, jota on kehitettävä siten, että alueen
arvot säilyvät. Helsingin uudessa yleiskaavassa suunnittelualue on suurelta osin
virkistys- ja viheraluetta, joka kytkeytyy seudulliseen viherverkostoon ja merelliseen
virkistysvyöhykkeeseen. Alue on myös osa Keskuspuiston vihersormea. Yleiskaa-
van teemakartan mukaan vihersormet muodostavat rungon ekologiselle verkostolle,
ja alueet ovat monipuolisia virkistys- ja ulkoilualueita, joilla on merkittäviä luonto-,
kulttuuri- ja maisema-arvoja. Lisäksi tällä kohtaa on merkintä metsäverkosto, jonka
hoidossa ja kehittämisessä otetaan huomioon luonnonsuojeluarvot, luonnon moni-
muotoisuus, ekologinen kytkeytyneisyys, kulttuuriympäristöjen ja maiseman arvot
sekä virkistyskäytön tarpeet. Jäähallin ja sen koillispuolen pysäköintialueen kohdal-
la on merkintä kantakaupunki, jonka moninaisiin toimintoihin kuuluvat myös puistot.
Alue rajautuu Olympiastadionin, Uimastadionin ja Kisahallin muodostamaan valta-
kunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön Olympiarakennukset
(RKY 2009). Myös aivan suunnittelualueen tuntumassa sijaitseva Taka-Töölön ker-
rostaloalue on samoin arvotettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi ympä-
ristöksi. Kaupunkisuunnittelulautakunta vahvisti 29.4.2014 Eläintarhan alueelle
maankäytön periaatteet. Periaatteiden yleisenä tavoitteena on, että aluetta kehite-
tään virkistyksen, urheilun, matkailun ja kulttuurin alueena sen suunnitteluhistorialli-
sia ja maisemallisia arvoja kunnioittaen sekä siten, että se muodostaa luontevan ni-
velen Töölönlahden kulttuuripuiston ja Nordenskiöldinkadun pohjoispuolelta alkavan
Keskuspuiston virkistysmetsäjakson välille. Eläintarhan asema osana Helsingin
keskeistä vihersormea, Keskuspuistoa ja Töölönlahden kokonaisuutta turvataan.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseon - Helsingin kaupunginmuseon lausunto

Suunnittelualueen historia osana Eläintarhan urheilupuistoa ulottuu jo yli sadan
vuoden taa. Samoin alue on keskeinen osa vuonna 1914 perustettua Keskuspuis-
toa, jonka kantavana ajatuksena oli tukea asukkaiden terveyttä ja toimia kaupungin
rakenteellisena jäsentäjänä ja virheinä keuhkoina. Maisemallisesti suunnittelualue
sijoittuukin vielä säilyneiden Keskuspuiston metsäisten kallioselänteiden ja jäähallin
väliseen avoimeen laaksotilaan, jonka yli avautuu merkittäviä näkymiä, joissa
Olympiastadion ja sen torni nousevat Helsingin vehreän maiseman ylle. Suunnitte-
lualue on kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti ainutlaatuista aluetta, jonka kehit-
tämisessä tulee lähtökohtana olla alueen historia ja puistomainen ympäristö.



Helsinki Garden -hankkeeseen sisältyvä urheilutoiminta on sinänsä alueen ominais-
luonteen ja urheilupuiston historian mukaista, mutta mitoitukseltaan paikkaan sopi-
matonta. Helsingin jäähallin kulttuurihistorialliset arvot maamme toisena jäähallina
ja lukuisien erilaisten tapahtumien areenana ovat kiistattomat. Jäähallin säilyminen
tulee siten varmistaa riittävin suojelumääräyksin ja sen käyttö tulee sovittaa raken-
nukseen niin, että rakennuksen arkkitehtuurin keskeiset ominaispiirteet saadaan
säilymään. Uusi suuri jääareena esitetään sijoitettavaksi maan alle. Hankkeeseen
on liitetty uuden yleiskaavan mukaisia, mutta paikan historiaan ja luonteeseen kuu-
lumattomia toimintoja kuten asumista, toimisto- ja liiketilaa, jotka sijoitettaisiin uudis-
rakennukseen vanhan jäähallin koillispuolelle. Hankkeen maanalaiset tilavaraukset
ovat valtavat ja laajalle ulottuvat, mutta myös maanpäälle esitetty rakentaminen on
mittakaavaltaan nujertava ja Olympiastadionin kanssa kilpaileva. Osittain vanhan
jäähallin eteen sijoittuva, Pohjoisen Stadiontien puolivälin yli jatkuva muurimainen
rakennusmassa kohoaisi osin yli 58 metriin Olympiastadionin tornin ollessa 72 met-
riä. Korkeana, lähes umpinaisena muurina levittäytyvä rakennusmassa sulkisi ja
hämärtäisi Helsingin kaupunkikuvan kannalta keskeisiä näkymiä, joissa Helsingin
ikoninen maamerkki Olympiastadion torneineen piirtyy taivasta vasten. Rakennuk-
sen seiniin esitetyt aukot eivät näitä näkymiä korvaa. Myös nykyisellään vehreän
puuston ja kallioselänteen välissä kulkevan, Olympiastadionille johtavan Pohjoisen
Stadiontien luonne muuttuisi olennaisesti korkean rakennusmassan noustessa ai-
van kiinni tien länsireunaan. Tie on yksi alueen vanhimmista, Töölönpuiston rajauk-
sena toiminut tielinjaus. Pohjoisen Stadiontien itäpuolisen kallioselänteen alle esi-
tetty suuri paikoitushalli edellyttäisi väistämättä kookkaita rakennelmia myös kallio-
selänteellä, mikä olisi täysin alueen rakentamattoman ominaisluonteen vastaista.
Tämä metsäinen selänne on osa Keskuspuiston virkistysmetsien ketjua, eikä sinne
tule rakentaa. Uutta vehreyttä suunnitelmiin on pyritty tuomaan uudisrakennuksen
keskelle esitetyllä pihalla, joka rakennusmassojen väliin jäävänä on kuitenkin luon-
teeltaan väistämättä yksityinen, ei kaikille avoin puistoalue. Pihakannen päälle ra-
kennettu viheralue ei korvaa luonnonympäristöä.

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009), joihin nyt
esillä oleva suunnittelualue rajautuu, edustavat maamme kehitysvaiheita ja ovat
historian kuvastajia. Näiden alueiden maankäytön suunnittelussa kyse on perinteen
säilyttämisestä ja alueiden kehittämisestä niiden ominaisluonnetta ja erityispiirteitä



vahvistavalla ja niihin sopeutuvalla tavalla niin, ettei alueilla tapahdu muutoksia tai
rakentamista, joka on olennaisesti ristiriidassa niiden kulttuuriympäristöarvojen
kanssa. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo  Helsingin kaupunginmuseo katsoo,
että esillä olevan Helsinki Garden -hankkeen kaupunkikuvalliset, maisemalliset ja
toiminnalliset vaikutukset ulottuisivat väistämättä myös valtakunnallisesti merkittä-
vien rakennettujen ympäristöjen alueelle ollen vahvasti ristiriidassa edellä mainittu-
jen tavoitteiden kanssa. Erityisen ongelmallisena nähdään alueen kaavallisen ja
toiminnallisen jatkumon katkeaminen osana Keskuspuiston historiaa ja myös viher-
vyöhykkeen konkreettinen katkeaminen hankkeen mittavan rakentamisen myötä.
Esillä olevan kaavamuutosalueen rakentamiselle osoitetun, voimassa olevassa
asemakaavassakin puistoa olevan alueen kehittäminen on toivottavaa, mutta ennen
kaikkea kaikille kaupunkilaisille avoimena vehreänä liikunta- ja virkistysalueena,
osana Keskuspuistoa.

Sari Saresto

kulttuuriympäristöpäällikkö

Tiedoksi: Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu

Uudenmaan Ely-keskus



































KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEON  HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON
LAUSUNTO HELSINKI GARDEN -HANKETTA KOSKEVASTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN
TARKISTETUSTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA JA
ASEMAKAAVALUONNOKSESTA

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo  Helsingin kaupunginmuseo on tutustunut
nähtävillä olevaan Helsinki Garden -hankeen asemakaavan muutosta koskevaan
16.5.2018 päivättyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, 28.5.2018 päivättyyn
asemakaavaluonnokseen ja asemakaavan selostuksen luonnokseen sekä erilaisiin
liitteenä oleviin suunnitelmiin ja asiakirjoihin ja on päättänyt antaa siitä seuraavan
lausunnon.

Esillä oleva osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemman, 17.1.2018 päivä-
tyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jota on tarkistettu siten, että asemakaava-
alueeseen on lisätty Helsingin jäähallin eteläpuolinen jalkapallokenttä 6 sekä Vauh-
titien varressa sijaitseva pysäköintialue ja Pohjoisen Stadiontien itäpuolisen alueen
rajausta on laajennettu Hammarskjöldintielle asti. Asemakaavan muutos mahdollis-
taa yksityisen monitoimiareenan sekä majoitus- ja toimitilojen, urheilu-, liikunta- ja
vapaa-ajan tilojen, palvelutilojen sekä asuntojen rakentamisen alueelle. Maanpääl-
linen rakentaminen sijoittuu pääasiassa Helsingin jäähallin nykyiselle pysäköinti- ja
tapahtumakentälle ja sen viereisille alueille. Viereiselle jalkapallokentälle lähes ko-
konaan maan alle on tarkoitus sijoittaa pysäköinti-, huolto-, liikunta- ja vapaa-
ajantiloja. Pohjoisen Stadiontien itäpuolisen metsäselänteen alle on tarkoitus raken-
taa pysäköintilaitos. Maanalainen huolto- ja pysäköintiajoyhteys rakennetaan Vauh-
titien suunnasta, Pisararadan varaukset huomioiden. Helsingin jäähalli on tarkoitus
muuttaa pienemmäksi monitoimiareenaksi sekä liikunta- ja liiketiloiksi ja yhdistää
toiminnallisesti uuteen areenaan. Uutta kerrosalaa syntyy yhteensä 243 000 k-m².

Asemakaavaluonnoksen ja kaavamääräysten arviointi kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta

Aiempaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan verrattuna nyt esillä oleva suunni-
telma ja sen vaikutukset koskevat siis aiempaa laajempaa aluetta. Asemakaava-
luonnokseen on määritelty erilaisia korttelialueita niille suunnitellun tulevan käytön,



toimintojen ja tilavaatimusten tarkennuttua. Helsinki Garden -hankkeen uudisraken-
nukselle Nordenskiöldinkadun ja Pohjoisen Stadiontien kulmaan osoitettu alue on
määritelty toimitila- ja asuinrakennusten korttelialueeksi KTYA, jolle saa sijoittaa
myös urheilu-, liikunta- ja vapaa-ajan tiloja siten, että maanpäällistä kerrosalaa on
enintään 75000 k-m2 ja maanalaisissa tiloissa enintään 82200 k-m2. Maakuntamu-
seo totesi aiemmassa lausunnossaan, että asuminen tai toimisto- ja liiketilojen toi-
minnot eivät kuulu paikan luonteeseen tai historiaan. Tilavaraus kyseisiä toimintoja
varten on kuitenkin huomattavan suuri: asuinkerrosalaa saa olla enintään 30 %
maanpäällisestä kerrosalasta ja sitä saa sijoittaa vain rakennuksen ylimpiin kerrok-
siin. Hotelli- ja muita majoitustiloja saa olla enintään 20500 k-m2. Katuihin, aukioihin
ja sisäpihaan liittyvät kerrokset on varattava ravintola-, kahvila-, myymälä- ja muiksi
asiakaspalvelutiloiksi. Lisäksi pihan puolelle saa sijoittaa päiväkodin.

Kaava-aineiston liitteenä on päivitetty viitesuunnitelma, jossa uudisrakennuksen
10 13 kerrosta korkea hahmo on pitkälti aiemmassa vaiheessa esitellyn mukainen.
Viitesuunnitelman selostuksen mukaan uudisrakennusta on vedetty kauemmas ka-
tulinjoista ja sitä on taitettu näkymien avaamiseksi, kulkuyhteyksiä on avarrettu ja
julkisivuja kehitetty. Kuitenkin rakennuksen räystäskorkeudet vaihtelevat Pohjoisen
Stadiontien keskivaiheen +36,00 ja vanhan jäähallin kulman +59,00 välillä (aiemmin
+58,80). Museon näkemyksen mukaan mitään olennaista muutosta ei aiempaan
verrattuna ole tapahtunut ja maanpäällisen rakentamisen mittakaava on kaavaluon-
noksessa lähes sama kuin aiemmin.

KTYA-korttelialueella tulee maan alle noin tasolle -21,5 sijoittaa monitoimiareena,
jonka kapasiteetin tulee olla vähintään 11000 kiinteää istumapaikkaa. Kellari- ja
maanalaisissa tiloissa saa liike-, myymälä- ja ravintolatiloja olla enintään 6050 k-m2
ja liikuntatiloja tulee olla vähintään 950 k-m2.

Muut määritellyt korttelialueet asemakaavan muutosalueella ovat seuraavat: pallo-
kenttä 7 on merkitty YU/a-korttelialueeksi eli urheilutoimintaa palvelevien rakennus-
ten korttelialue, jolle saa sijoittaa maanalaisen pysäköintilaitoksen. Alueelle on sijoi-
tettava jalkapallokenttä. Pallokenttä 6 on osoitettu urheilu- ja virkistyspalveluiden
alueeksi VU. Alue on varattava jalkapallokentäksi. Kentän saa kattaa arkkitehtoni-
selta ilmeeltään korkeatasoisella ylipainehallilla vuosittain talvikaudeksi. Pallokenttä
7:n taso saa nousta 4,5 metriä korkeammalle kuin viereisen pallokenttä 6:n taso on,



sillä sen alle saa sijoittaa pysäköintilaitoksen. Pallokenttä 6:a tulisi tämän jälkeen
käytännössä rajaamaan rakennus kolmelta sivulta ja vielä nykyään pallokenttien
kohdalla avoimena hahmottuva laaksomainen tila katoaisi. Maakuntamuseo katsoo,
että pallokenttä 7:n alue on liitettävä saumattomasti ympäristöönsä.

Nordenskiöldinkadun, Pohjoisen Stadionintien ja Hammarskiöldintien rajaama alue
on osoitettu VP/s-merkinnällä suojelluksi puistoalueeksi, joka on kulttuurihistorialli-
sesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas ja osa merkittävää puistokokonaisuutta. Puis-
ton alle saa sijoittaa maanalaisen pysäköintilaitoksen. Suunnitellut pysäköintilaitok-
set mahdollistavat paikoitustilat noin 1000 autolle. Paikoitustilojen määrää on näin
olleen aiemmasta lisätty. VP/s puistoalueelle on osoitettu pysäköintilaitoksesta joh-
tavien kuilujen maanpäällisille osille rakennusaloja, joiden koko vaihtelee 3,5 x 4
metristä 5 x 11 metriin, korkeuden ollessa enintään 4,2 metriä. Nämä mittavat ra-
kenteet vastaavat kooltaan pieniä rakennuksia. Ne muuttaisivat olennaisella tavalla
suojellun puiston rakentamatonta ominaisluonnetta.

Helsingin jäähallin alue on määritelty urheilu- ja liikerakennusten korttelialueeksi
YUK/s. Vanha jäähalli tulee säilyttää ja osoittaa urheilu-, liikunta- ja tapahtumakäyt-
töön. Areenatilan kapasiteetin tulee olla vähintään 5000 katsojaa. Kaavaluonnok-
sessa hallille on esitetty sr-2-suojelumerkintä, jonka määräysosassa todetaan ra-
kennuksen kulttuurihistoriallinen, kaupunkikuvallinen ja rakennustaiteellinen arvo
sekä painotetaan sen kaupunkikuvallista merkitystä. Suojelumerkinnän määräys on
osin muiden kaavan tavoitteiden kanssa ristiriitainen. Vanhaa jäähallia voidaan ny-
kyään kiistatta pitää maamerkinomaisena rakennuksena Nordenskiöldinkadun var-
rella. Mikäli sen viereen ja osittain eteen nousee sitä yli kaksi kertaa korkeampi uu-
disrakennus, jäähallin merkitys maamerkkinä häviää. Suojelumerkinnän osalta mu-
seo painottaa, että siinä tulee huomioida laajalti jäähallin arkkitehtuurin ominaispiir-
teet  lasi-terässeinät, betonirakenteet julkisivuissa, reliefi mukaan lukien, sisätilois-
sa, auloissa ja areenan katsomossa sekä ilmeeltään ja rakenteellisesti erityinen te-
räsköysin kannatettu satulanmallinen vesikatto  liittämällä ne määräystekstiin. Li-
säksi sisätiloissa kunniavieraiden vastaanottoa ja oleskelua varten rakennettu tila-
sarja kiinteine sisustuksineen ja yksityiskohtineen on hyvin säilynyt ja erityinen ko-
konaisuus jäähallissa, joka tulee huomioida suojelumääräyksessä.



Keski-Uudenmaan maakuntamuseon kanta

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on lausunut aiemmin (20.2.2018) Helsinki Gar-
den -hanketta koskevasta asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta. Tuolloin lausunnossa esitettiin useita huomiota kaavaan liittyen.

Edellä mainittuun viitaten maakuntamuseo toteaa, että Helsinki Garden -hanketta
koskeva uusi osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos eivät ole kehitty-
neet Eläintarhan historiallisen urheilupuiston, Keskuspuiston ja Olympiastadionin
valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön ominaisluonteen ja arvojen säily-
mistä tukevaan suuntaan. Kaavaluonnokseen on toki kirjattu monia suojeltua puis-
toaluetta ja vanhaa jäähallia sen lähiympäristöä koskevia määräyksiä, joissa lähtö-
kohtana ovat alueen arvot ja uusien suunnitelmien sovittaminen niihin. Kyseiset
määräykset eivät kuitenkaan poista kaavaratkaisun keskeistä ongelmaa eli alueen
luonteeseen niin toiminnoiltaan sopimatonta kuin mittakaavaltaan valtavaa uudisra-
kennusta ja sen toimintoihin liittyvien maanalaisten tilojen tunneliaukkoja ja teknis-
ten tilojen maanpäällisiä rakennelmia, jotka kaikki väistämättä ja olennaisesti muut-
taisivat maiseman ja alueen luonteen rakennetuksi ja lähes suljetuksi. Nämä kult-
tuuriympäristön vaalimisen kannalta haitalliset vaikutukset on tuotu esiin myös
asemakaavan selostuksen luonnoksessa.

Maakuntamuseo nostaa jälleen esiin asemakaavan laadintaa ohjaavat ylemmät
kaavatasot, tavoitteet ja periaatteet. Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelu-
alue on merkitty viheralueeksi osana Töölönlahti  Keskuspuisto akselia. Voimas-
sa olevassa yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kaupunkipuistoksi ja Pohjoisen
Stadiontien ja Olympiastadionin itä- ja eteläpuoliset alueet on merkitty kulttuurihisto-
riallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemahistorian kannalta merkittäväksi alueek-
si, jota on kehitettävä siten, että alueen arvot säilyvät. Helsingin uudessa yleiskaa-
vassa suunnittelualue on suurelta osin virkistys- ja viheraluetta, joka kytkeytyy seu-
dulliseen viherverkostoon ja merelliseen virkistysvyöhykkeeseen. Alue on myös osa
Keskuspuiston vihersormea ja siten ekologista verkostoa samoin kuin osa verkos-
ton monipuolisia virkistys- ja ulkoilualueita, joilla on merkittäviä luonto-, kulttuuri- ja
maisema-arvoja. Lisäksi tällä kohtaa on merkintä metsäverkosto, jonka hoidossa ja
kehittämisessä otetaan huomioon luonnonsuojeluarvot, luonnon monimuotoisuus,
ekologinen kytkeytyneisyys, kulttuuriympäristöjen ja maiseman arvot sekä virkistys-



käytön tarpeet. Jäähallin ja sen koillispuolen pysäköintialueen kohdalla on merkintä
kantakaupunki, jonka moninaisiin toimintoihin kuuluvat myös puistot. Alue rajautuu
kahteen valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön; Olym-
piarakennukset ja Taka-Töölön kerrostaloalue (RKY 2009).

Maakuntamuseon näkemyksen mukaan esillä oleva Helsinki Garden hanke ja sille
laadittu asemakaavaluonnos ovat lähtökohdiltaan vastoin edellä mainittuja niin pai-
kallisesti kuin maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvotetun alueen kehittämiselle
asetettuja tavoitteita, joissa alueen kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten sekä
luontoarvojen säilyttäminen ja alueen liikunta-, urheilu- ja virkistyskäyttö sekä käyt-
töhistoria on nostettu keskeiseksi lähtökohdaksi. Esillä olevan asemakaavaluon-
noksen mukainen ratkaisu tulisi väistämättä ja peruuttamattomasti hävittämään tä-
män Helsingin ja valtakunnan urheilu- ja puistohistoriassa ainutlaatuisen alueen ar-
voja ja sen myötä menetettäisiin lopullisesti myös mahdollisuus suunnittelualueen
kehittämiseen nykyistä puistomaisempaan suuntaan. Keski-Uudenmaan maakun-
tamuseo ei voi puoltaa Helsinki Garden -hankkeen esillä olevaa osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmaa ja asemakaavaluonnosta.

Sari Saresto

kulttuuriympäristöpäällikkö

Tiedoksi: Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu

Uudenmaan Ely-keskus


