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24 §
Valtionavustuksen hakeminen Museovirastolta kulttuuripalveluko-
konaisuuden Helsingin Lauttasaaren Länsiulapanniemen sotahisto-
riallisten kohteiden kunnostus -hankkeelle

HEL 2020-012165 T 02 05 01 01

Päätös

Museovirastolta haetaan 15 000 euroa valtionavustusta kulttuuripalve-
lukokonaisuuden kaupunginmuseon Lauttasaaren Länsiulapanniemen 
sotahistoriallisten kohteiden kunnostus -hankkeelle. Avustusta haetaan 
ajalle 05/2021 - 07/2021.

Mikäli Museoviraston päätös on myönteinen, hankkeelle avataan kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestelmään oma projektitun-
niste hankkeen menojen ja tulojen seuraamiseksi.

Varsinaisen avustushakemuksen Museovirastolle laatii ja allekirjoittaa 
kulttuuripalvelukokonaisuuden kaupunginmuseon johtaja, joka vastaa 
mahdollisesta hakemuksen täydentämisestä, mahdollisista lisäaikojen 
hakemisista, avustuksen käytön raportoinnista ja muusta hankkeeseen 
liittyvästä viestinnästä Museoviraston kanssa.

Päätöksen perustelut

Museovirastolta haetaan muinaisjäännösalueiden hoitoon suunnattua 
avustusta Lauttasaaren Länsiulapanniemen sotahistoriallisten muinais-
jäännöskohteiden kunnostukseen. Haettava avustus käytetään hanke-
suunnitelman mukaisesti Länsiulapanniemen 1800-luvun jälkipuolella 
rakennettujen kahden niin sanotun rintavarustuksen kulutuksen ja kas-
villisuuden aiheuttamien vaurioiden korjaamiseen sekä yhden kook-
kaan tykkipatterin vallin kulumisen ja eroosion aiheuttamien vaurioiden 
korjaamiseen. Toimenpiteet pyrkivät saattamaan kohteet tilaan, jossa 
ne muistuttavat enemmän alkuperäistä muotoaan. Avustettavassa 
hankkeessa on myös tavoite muodostaa esimerkiksi linnoitevallien suo-
jaksi kasvillisuutta, joka auttaa vallirakennetta pitämään muotonsa ja 
vähentää eroosiota. Tehtävät toimenpiteet tukevat kohteiden säilymistä 
tulevaisuuteen. 

Avustettavan hankkeen kanssa samanaikaisesti toteutetaan kaupun-
kiympäristön toimialan johtama rakennushanke, jossa Länsiulapannie-
meen toteutetaan kaavan mukainen rantareitti eli ulkoilureitti. Projekti-
päällikön kanssa on keskusteltu hoitohankkeen synkronoinnista raken-
nushankkeen kanssa.  Reitin rakentamisen yhteydessä toteutetaan 
kulkua ohjaavia rakenteita, joiden tarkoitus on ohjata kulutus pois alu-
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een muinaisjäännöksiltä kuitenkaan estämättä niihin tutustumista. 
Hankkeet siis tukevat toistensa tavoitteita näiden sotahistoriallisten 
kohteiden suojelussa. Hankkeessa on hyvä tilaisuus toteuttaa monitoi-
mialaista yhteissuunnittelua ja hankkeiden eri työvaiheiden yhteensovit-
tamista sekä materiaalien yhteistä hyödyntämistä.

Hankkeessa on tarkoitus myös dokumentoida kunnostettavien kohtei-
den nykytila kunnostuksen lähtötiedoiksi, kerätä mahdollisuuksien mu-
kaan lisää arkisto- sekä historiatietoa kohteista sekä tuottaa ja jakaa 
tietoa Länsiulapanniemen arkeologisista kohteista ja tätä kautta lisätä 
kulttuuriperinnön tunnettuutta.

Rahoitusjohtajan 13.9.2017 tekemän päätöksen (64 §) mukaan kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien 
etuuksien hakemisesta.

Lisätiedot
Sari Saresto, yksikön päällikkö, puhelin: 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi
Heini Hämäläinen, tutkija, puhelin: 310 64993

heini.hamalainen(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 24 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Kirsti Laine-Hendolin
hallintojohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 10.11.2020.


