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PUHEENJOHTAJALTA - FRÅN ORDFÖRANDEN
Hyvä eteläisten jäsen, hyvä lukija
Kaksi vuotta on ehtinyt vierähtää edellisestä lehdestämme. Eteläisessä Helsingissä jatkuu uusien kaavojen ja rakentamisen aika. Meille tärkeät Hernesaaren osayleiskaava ja
Telakkarannan asemakaava ovat saaneet kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksynnän
ja etenevät tänä vuonna kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn. Meitä koskee
myös Jätkäsaareen suunniteltu hotellitorni, joka tulee 33-kerroksisena näkymään kauas.
Tämänkin asemakaavan lautakunta hyväksyi.
On hyvä, että suojeltavat rakennukset kunnostetaan ja huonot puretaan. Uuden kaavan
myötä Hernesaareen ja Telakkarantaan tulee asuntoja, palveluja ja elämää. Suunnitelmat
tuovat parannusta nykyiseen tilanteeseen. On kuitenkin seikkoja, joissa toivomme ääntämme kuultavan. Onko tarpeen lisärakentaa ehdotetulla raskaalla tavalla Punavuoren
lyhyt rantakaista? Asukkaat toivovat Telakkapuiston laajentamista rantaan asti. Vanhat
teollista historiaa henkivät rakennukset täydentäisivät kunnostettuina miljöötä. Julkisuuteen ei ole kerrottu, että Telakkarannan kaavaehdotuksen taustalla on esisopimus rakentajan kanssa. Kaavan pitää maksaa itse itsensä. Korjaustoimien vastapainona rakentaja saa
lisärakennusoikeutta.
Eteläisten hallituksessa kysymme välillä itseltämme, onko kaupunginosayhdistysten lausunnoilla merkitystä? Varsinkin kun lausuntomme pilkotaan vuorovaikutusraporttiin pieniksi pätkiksi ja yhdistetään muihin lausuntoihin. Hernesaaren osayleiskaavan kohdalla
raportissa oli 120 sivua. Muita liitteitä oli 31 kpl. Kannanottomme hukkuu tekstimäärään,
jonka päättäjä saa eteensä. Pitäisikö päättäjät useammin jalkauttaa alueelle katsomaan ja
kuuntelemaan asukkaita?

Bästa medlem i Södra stadsdelarna, bästa läsare,
Två år har gått sedan vårt senaste tidskriftsnummer.
I södra Helsingfors fortsätter de nya stadsplanernas och byggandets tid. Delgeneralplanen
för Ärtholmen och stadsplanen för Docksstranden, vardera viktiga för oss, har blivit godkända av stadsplaneringsnämnden och behandlas denna år av stadsstyrelsen och fullmäktige. Av intresse för oss är också det hotelltorn, som planeras för Busholmen. Den 33 våningar höga byggnaden kommer att synas långt. Planen godkändes av planeringsnämnden.
Det är riktigt att skyddade byggnader repareras och att hus i dåligt skick rivs. Den nya
stadsplanen för Ärtholmen och Docksstranden omfattar bostäder, tjänster och liv. Planerna förbättrar det nuvarande tillståndet. Det finns likväl detaljer, som vi anser att borde
beaktas. Är det nödvändigt att på det föreslagna, tunga sättet bygga ut Rödbergens korta
strandremsa? Invånarna vill förstora Docksparken ända till strandlinjen. De gamla historiskt intressanta industribyggnaderna kunde i renoverat skick komplettera miljön. Man har
inte ansett det nödvändigt att offentliggöra det föravtal, som gjorts med ett byggnadsföretag beträffande Docksstrandens stadsplaneförslag. Avsikten är att stadsplanen skall betala
sina egna kostnader genom att byggnadsföretaget får extra byggnadsrätt som ersättning
för utförda renoveringar.
Vid De Södras styrelsemöten har vi ibland undrat om stadsdelsföreningarnas uttalanden
överhuvudtaget har någon betydelse? I synnerhet vill vi anmärka på sättet att klippa sönder våra uttalanden i små bitar, som förenas med andra uttalanden i rapport om växelverkan. Rapporten om Ärtholmens delgeneralplan hade 120 sidor. De övriga bilagorna uppgick till 31 stycken. Vårt ställningstagande drunknar iden textmängd, som beslutsfattaren
får framför sig. Borde beslutsfattarna oftare vallas till fots på aktuella områden för att se
och höra invånarna?
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Kapteeninpuistikon uusi ilme
Kapteeninpuistikko on perustettu vuoden 1910 paikkeilla. Sitä muokattiin vuosikymmenien kuluessa,
kunnes siitä vuonna 1978 tuli lähinnä lasten alue
korkeina puuaitoineen ja leikkikenttineen. Sellaisena se palveli asukkaita yli 30 vuotta.
Tälle vuosituhannelle tultaessa puistikon istutukset
ja kalusteet olivat kuluneita. Vuonna 2007 tehtiin
uusi suunnitelma, jonka lähtökohtana oli puiston
”ennallistaminen” viime vuosisadan alun avoimeksi
oleskelupuistikoksi. Suunnitelma sai runsaasti palautetta. Vaadittiin mm. leikkipaikan säilyttämistä.
Leikkipaikka oli tarkoitus poistaa ja korvata Meripuistoon valmistuvalla kentällä. Uuden luonnoksen
jälkeenkin asukkaat vaativat isompaa leikkialuetta
ja sen sijoittamista puiston aurinkoisempaan pohjoisosaan. Tämän johdosta leikkipaikkaa suurennettiin yli kaksi kertaa alkuperäistä suunnitelmaa suuremmaksi ja siirrettiin Tehtaankadun puolelle.
Perusteellinen korjaus toteutettiin vuonna 2012 elokuusta joulukuuhun. Puiston tarkoitus on olla avoin
aukiomainen oleskelutila, jossa on runsaasti penk-

kejä puurivien suuntaisesti. Puistoa reunustavat yli
satavuotiaat lehmukset, joista yksi huonokuntoinen
jouduttiin poistamaan. Soraa käytettiin perinteisenä pintana ja reuna-alueet palautettiin nurmikoksi.
Kukkaistutuksia on asukkaiden toivomuksista huolimatta vähän. Vain keskellä olevan virginiantuomen
ympärillä on kukkapenkki. Leikkipaikan välineistö
on läpinäkyvää ja yhtenäistä.
Puistossa paljastettiin 4.12.2012 taiteilija Pekka
Kauhasen pronssiveistos ”Kapteeninmuistikko”.
Helsingin taidemuseo tilasi teoksen. Taiteilija kertoi
meren läheisyyden inspiroineen häntä luomaan kaksi ihmisfiguuria, kapteenin ja tytön katsomassa aavalle merelle. Mukana on myös absurdia huumoria.
Kunhan kevät koittaa ja kasvillisuus pääsee esiin,
saamme nähdä, onko meillä entisen pusikon sijasta
nyt pelkkää hiekkaa vai viihtyisä keidas istuskella
lehmusten varjossa.
Riitta Kaaja

Kaksi figuuria. Lapsia kiinnostavat jalustassa uiskentelevat pienet laivat
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(otsikko)Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen 5.2.2013

Heliportin ja meluvallin muodostama lähes 30 metriä korkea seinämä vaikuttaa purjehdustuuliin. Meritäytön kannas on suunniteltu siten, että sen

Heliportin
ja meluvallin
muodostama
30vaikuttaa
metriä
korkealounaistuuliin
seinämä yli
vaikuttaa
purjehdustuuliin. Meritäyeteläreuna voi toimia
risteilijälaiturina.
60 metriä korkealähes
risteilijä
vallitseviin
400 metrin merialueella.
tön kannas on suunniteltu siten, että sen eteläreuna voi toimia risteilijälaiturina. 60 metriä korkea risteilijä
vaikuttaa vallitseviin lounaistuuliin yli 400 metrin merialueella.

KUVA ISONA LEVEÄNÄ , KAHDELLA PALSTALLA !!

Hernesaaren tulevan asuin- ja työpaikka-alueen kerrosalatavoitteita on kuusivuotisen suunnittelun
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Hernesaareen johtava kokoojaväylä, Telakkakatu, helikopterikenttää Tallinnaan ja Pietariin suuntaututulee ruuhkautumaan entisestään. Ongelmaan tulisi valle reittilentoliikenteelle.
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Suomenlinnaa kohti sojottavan, 500 metriä pitkän meritäytön kärkeen ehdotetaan täysimittaista
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teisen lauttayhteyden. Meren ruoppaus ja täytöt
vaikuttaisivat vedenlaatuun. Peruuttamattomin vaikutus olisi Suomen yleisöystävällisimmän kilpapurjehdusalueen ja harjoitusvesien tärveleminen. Meritäyttö rakennelmineen estäisi vallitsevat lounaistuulet ja kopterikenttä matalikkoineen vaarantaisi
veneilyn lähivesillä. Massiivinen kokonaisuus tulisi
näkymään ja kuulumaan kauas. Pelkät kaakkoisen
meritäytön kustannukset on arvioitu noin 90 miljoonaksi euroksi.
Pihlajasaaret, Ursinin kalliot ja Hernesaaren purjehdusalue sekä veneilyvedet ovat vakiintuneet
helsinkiläisten merelliseksi virkistysalueeksi jo yli
vuosisadan. Vastavalmistuneista rantapuistoista ja
yleiseltä hiekkarannalta avautuu ainutkertainen,
alati muuttuva avomerinäkymä. Tämä mieltä rauhoittava, ympärivuotinen avomerialue on kaikkien
kaupunkilaisten retriitti, jota ei voi siirtää muualle.
Helikopterikentän taas voi, esimerkiksi Jätkäsaaren
sataman rakentamattomaan kärkeen. Tätä virastolle
on ehdotettu jo vuodesta 2009.
Kaavaa on käsitelty useassa vaiheessa kaupunkisuunnittelulautakunnassa, jonka mielipiteet meritäyttö on jakanut. Syksyllä 2012, kun täytön vastainen kanta oli voittamassa, lautakunnan puheenjohtaja ehdotti kompromissina merkitä kiistelty
meritäyttö selvitysalueeksi. Tammikuussa 2013 uusi
lautakunta sai ensimmäiseen kokoukseensa Herne-

saaren kaavan, jossa selvitysalueeksi olikin merkitty
vain helikopterikenttä. Puolen kilometrin poikittainen täyttö oli edelleen kaavassa.
Lautakunnan viimeisessä käsittelyssä 5.2.2013 esitettiin vielä kerran vastaehdotus, jossa meritäyttö
jäisi pois kaavasta. Tätä ehdotusta kannattivat Elina
Moisio (VIHR), Tom Packalen (PS), Osmo Soininvaara (VIHR) ja Sampo Villanen (VAS). Kokoomus
ja sosiaalidemokraatit äänestivät 5-4 enemmistöllään meritäytön jatkoon. Projektipäällikkö on tiedotustilaisuuksissa useasti todennut helikopterikentän
olevan kaupunginjohdon tahto. Johto vaihtuu, mutta
meritäyttö jää, jos niin päätetään.
Lopullinen päätös syntynee tänä vuonna kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyissä.
Meritäyttöön voidaan vielä vaikuttaa olemalla yhteydessä omiin valtuustoehdokkaisiin. Kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyissä Helsingin edustan ainutkertainen merialue on mahdollista pelastaa.
Tähän työhön tarvitaan jokainen mertaan rakastava
helsinkiläinen.
Saynur Imaditdin-Auer

Suomenlinnan maailmanperintöstatus ei sovi yhteen korkean rakentamisen kanssa

Suomenlinnan suojavyöhyke on tarkoitettu YK:n
alaisen Unescon Maailmanperintöluetteloon kuuluvan Suomenlinnan arvokkaan historiallisen suurmaiseman suojaksi. Käytännössä vyöhykkeen olemassaolo vaikuttaa kaikkiin sellaisiin hankkeisiin,
jotka näkyvät tai kuuluvat aina Suomenlinnaan ja
sen lähisaarille saakka.
Yhteensä suojavyöhykkeellä on seitsemän ja sen
välittömässä läheisyydessä peräti kymmenen Suomen valtioneuvoston erillispäätöksellä suojeltua
merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Suojavyöhykeasia on kansainvälinen, sillä Suomenlinnan
merilinnoitus on kiinteä osa niin Suomen, Ruotsin
kuin Venäjänkin historiaa. Diplomatian keinoin hoidetaan myös Suomen valtion Unesco-suhteita.
Nykymuodossaan suojavyöhyke kattaa muun muassa koko Kaivopuiston, Tehtaankadun eteläpuolen
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sekä Hernesaaren ja osan Punavuortakin. Helsingin kaupunki on yrittänyt vaivihkaa pienentää tätä
massiivisia uudisrakennusprojekteja hankaloittavaa
vyöhykettä, mutta toistaiseksi tuloksetta. Poikkeuksellisen merkittävää historiallista kokonaisuutta
vaaliva vyöhyke on pakko ottaa kaavoituksessa huomioon. Helsingin voimassa oleva yleiskaava 2002
ja Uudenmaan maakuntakaava 2006 eivät mainitse
Suomenlinnan suojavyöhykettä. Molempien kaavojen uudistaminen on kuitenkin työn alla. Eteläiset
kaupunginosat ry pyrkii varmistamaan vyöhykkeen
päätymisen myös näihin asiakirjoihin.
Helsingin kaupungilla on suunnitteilla useita suuria
Suomenlinnan merilinnoituksen suojavyöhykkeellä
tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevia rakennusprojekteja. Merkittävä osa näistä, muun muassa
korkeaa rakentamista ja laajoja meritäyttöjä vaativista kohteista sijaitsee eteläisissä kaupunginosissa.
5

Suojavyöhykkeelle kaavaillaan helikopteriterminaalia
Hernesaari sijaitsee Suomenlinnan suojavyöhykkeellä. Hernesaaresta valmistuneen osayleiskaavaehdotuksen mukaan niemen kärkeen on tulossa
noin 10 hehtaarin kokoinen, peräti 600 metriä pitkä Suomenlinnaa kohti suunnattu täyttöniemi helikopterikenttää varten. Kahdeksan metriä korkeine
penkereineen ja 20 metriä korkeine terminaalirakennuksineen täyttönimi näkyisi aina Viaporin valleille
saakka. Helikopteriliikenne vaikuttaisi maailmanperintökohteen äänimaisemaan, joka sekin on Unescon suojeluksessa.
Jätkäsaaren pilvenpiirtäjähotelli jättää varjoonsa kirkontornit
Jätkänsaaren rantaan on ehdotettu asemakaavamuutosta 33-kerroksiselle hotellitornille. Torni ylittää
huomattavasti muun rakennuskannan korkeuden
rikkoen historiallisen ja tarkkaan vaalitun Helsingin
siluetin. Toteutuessaan tämäkin rakennus näkyisi
kauas merelle ja Suomenlinnaan saakka, kilpaillen
muun muassa lähistön historiallisten kirkontornien
kanssa.

Telakkarannan teollista historiaa tulee vaalia
Myös vieressä sijaitsevan Telakkarannan historiallinen ympäristö uhataan ylirakentaa sekä korkeaksi
että massiiviseksi. Kyseessä on kiistatta eräs Helsingin arvokkaimmista varhaisen teollisuuden ympäristökokonaisuuksista. Suunnitteilla oleva raskas
saneeraus tuhoaa vanhaa rakennuskantaa eikä suojele sitä. Uudet asuintalot nousisivat viereistä vanhaa
kantakaupunkia korkeammalle, mikä on ristiriidassa
rantarakentamisen periaatteiden kanssa.
Sekä ELY (elinkeino-, liikenne- ja ympäristö) -keskus että kaupunginmuseo ovat antaneet muistutukset
sekä helikopterikenttäsuunnitelmasta että Jätkäsaaren hotellitornista. Niissä todetaan, että kyseiset rakennushankkeet eivät lukuisista eri syistä sovi kaavassa ehdotetuille paikoille ja tulevat merkittävästi
muuttamaan ympäristöään.
Edellä mainittuja projekteja koskevat kaavat ovat
menossa Helsingin kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon päätettäväksi mahdollisesti jo tänä keväänä. Kaupunkisuunnittelulautakunta on ne jo hyväksynyt. Nyt olisi vaikuttamisen paikka.
Tommi Lempinen
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Ajankohtaista liikenteestä
Helsingin niemelle on tulossa jopa 30 000 uutta
asukasta Jätkäsaaren, Kalasataman ja Hernesaaren
rakentamisen myötä. Huolenaiheena on, kuinka uusien asuinalueiden liikenne tulee vaikuttamaan eteläisten kaupunginosien elämään. Liikenteen tasainen
jakautuminen olisi suuri etu niemellä sijaitsevalle
Helsingille ja varsinkin eteläisille kaupunginosille. Selkeät pääväylät ja läpiajoreitit olisivat erittäin
tärkeitä. Vaihtoehtoiset reitit puolestaan jakaisivat
kuormituksen tasaisesti ja saisivat liikenteen sujumaan häiriötilanteessakin. Käynnistyneellä uudella
yleiskaavatyöllä voidaan vaikuttaa myös liikenteen
ratkaisuihin.
Pitkään keskusteltu keskustatunneli on edelleen
yleiskaavassa ja toisi tuntuvan helpotuksen kaupungin läpiajoliikenteelle. Tunnelin kautta voitaisiin
hoitaa myös osa keskustan huoltoliikenteestä ja sieltä olisi suorat yhteydet keskustan pysäköintihalleihin. Keskustatunneli tuntuu suorastaan välttämättömältä, mutta ei poista muun liikenteen suunnittelutarvetta. Poikittaisreittien tarpeen huomaamme jo
nyt eteläisiin kaupunginosiin purkautuvana runsaana läpiajoliikenteenä.
Reitit suunnittelijoiden pelinappuloina
Eteläisten kaupnginosien alueella on tapahtunut paljon muutoksia julkisessa liikenteessä viime vuosien aikana. Erityisesti bussilinjoja on muuteltu niin
usein, ettei perässä tahdo pysyä. Välillä vaihdetaan
linjojen reittejä, välillä numeroita. Asukkaat valitsevat usein asuinpakkansa ja työpaikkansa julkisen
liikenteen mukaan. Tällainen runkolinjojen muuttaminen sotkee monen ihmisen arkea.
Viime vuoden loppupuolella Laivurinkadun eteläpäässä bussilinja 14 korvattiin linjalla 18, joka
kulkee Kampin kautta Munkkivuoreen. Uusi linja
14 korvaa entistä 14b:tä. 14-linjan reittinä on Hernesaari – Tehtaankatu – Fredrikinkatu – Pajamäki.
14 ja 18 -linjojen ajoväli tuntuu olevan liian suuri,
bussit täyttyvät usein jo Viiskulmasta ajaen täysinäisinä Kamppiin asti. Ruuhka-aikana Töölöstä päin
on vaikeuksia päästä kotiin bussien ollessa tupaten
täynnä jo Meilahdessa. Näitä linjoja on ilmeisesti
vaikea rytmittää, koska edelleen näkee numeroiden
14 ja 18 ajavan peräkkäin

Yhdistyksemme on ehdottanut päättäjille, että linja
1A:ta jatkettaisiin kulkemaan Telakkatua Hietalahden rannan kautta Marian sairaalaan, jonne on tulossa alueemme uusi terveyskeskus.
Kaupunkisuunnitteluviraston suunnitelman mukaan
Hernesaareen tulee liikennöimään raitiolinja 6 sekä
bussilinja 14.
Kaupunki panostaa pyöräilyyn
Kaupungin useille pääväylille tullaan rakentamaan
pyöräteitä autoliikenteen rinnalle. Sujuvan ja turvallisen liikenteen aikaansaamiseksi olisi järkevämpää
luoda autoille omat pääväylät ja pyörille omansa
käyttäen rinnakkaisia katuja. Uusi kevyen liikenteen
Baana on hyvä esimerkki eriytetystä liikenteestä.
Myös Telakkakadun ratakuiluun on avattu väliaikainen pyörätie.
Telakkakatua ei saa tukkia
Telakkakadulle suunnitellaan rinnakkain monta
kaistaa; reunoille jalkakäytävät ja pyörätiet, kaistat
autoille kumpaankin suuntaan ja kadun keskelle kiskot raitiovaunuille molempiin suuntiin. Suunnitelman mukaan autot eivät ajaisi kiskojen päällä. Tämä
tulee varmasti lisäämään ajoneuvoruuhkia entisestään. Eikä raideliikenne nopeudu lyhyestä Telakkakatu pätkästä, kun koko reitillä ei ole ratikalla omaa
kaistaa. Liikenteen sujuvuus on tärkeintä. Tehtaankadun ja Telakkakadun risteykseen on asennettu liikennevalot, mikä helpottaa liikennettä, mutta ei ole
vähentänyt ruuhkia.
Erottaja ja Eteläranta myös suunnittelupöydällä
Alueemme reunoilla tulee uudistuksia muutaman
vuoden kuluttua. Erottajan alueen liikennejärjestelyt
uusitaan kun Ruotsalaisen Teatterin edessä oleva aukio suljetaan liikenteeltä. Eteläsataman suunnittelu
on myös alkanut.
Helsinkiä suunnitellaan uusiksi vauhdilla. Jopa CNN
on kuvannut tv-ohjelmissaan sitä valtavaa muutosta
ja uuden rakentamisen määrää, joka Helsingissä on
meneillään.
Sari Jalava-Krootila ja Eija Korjula

Uusi bussilinja 24 paikkaa muutamia vuosia sitten
poistettua linjaa 17 ja ajaa Merisataman rannasta
Marian sairaalan kautta Seurasaareen. Linja 16 ei
enää palvele eteläisiä kaupunginosia vaan jää Rautatientorille. Bussinumero 17 on palannut liikennöimään arkisin Kruununhaasta Rautatientorin ja Kampin kautta Viiskulmaan.
ETELÄISET
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Lepakoita Telakkarannan vanhoissa taloissa?
Tarinan mukaan Piru katseli Jumalan luomistöitä,
ihastui pääskyseen ja koetti itsekin tehdä samanlaisen. Tuloksena oli kuitenkin lepakko. Kiukuspäissään Piru määräsi sen lentämään öisin, ettei epäonnistuminen osuisi jokaisen silmiin.
Kun muutin Punavuoresta Munkkisaareen, ihmetystä herätti hiiskumaton hiljaisuus ja eläimet. Kun
näin lepakon ensimmäisen kerran, olin suorastaa
järkyttynyt – eihän noita stadissa ole. Katsellessani
lepakoiden lentelyä yö toisensa jälkeen olin vakuuttunut, että jossain lähistöllä ne asustavat. Lopulta
onnistuin kuvaamaan Hernesaarenkadulla pikkuisen
lepakon päivälevollaan. Päättelin lepakoiden majapaikaksi telakan vanhat, autiot rakennukset. Syksy
tuli eikä lepakoita enää näkynyt. Koko asia unohtui, kunnes eräänä päivänä kuulin televisiossa kerrottavan jostain uudesta asuinalueesta, jossa vanha
pieni talo sinnittelee kerrostalojen keskellä ”lepakkodirektiivin” avulla. Noiden lentävien nisäkkäiden
asuin-, lepo- ja lisääntymispaikat ovat suojeltuja.
Mielenkiintoni heräsi. Otin yhteyttä ympäristökeskukseen, Luonnonsuojeluliittoon ja Suomen lepakkotieteelliseen seuraan, mutta missään ei ollut tietoa
mahdollisesta lepakkokartoituksesta vanhalla telakka-alueella. Onkohan kaupunkisuunnitteluvirasto

Hietalahden kauppahalli on avattu
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Isolepakko, wikipedia.org
ottanut huomioon tätä asiaa Telakkarannan suunnittelussa? Lepakot ovat olleet rauhoitettuja Suomessa
vuodesta 1923 lähtien ja nykyisin myös EU:n luonnonsuojeludirektiivillä.
Rita Landén

Tervetuloa uusittuun halliin, joka on avoinna ma-pe
8-18, la 8-16. www. hietalahdenkauppahalli.fi
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Telakkarannan kaavaehdotuksessa vakavia puutteita
Alueen asuntoyhtiöt antoivat lokakuussa 2012 Telakkarannan asemakaavan muutosehdotukseen asiantuntevat ja seikkaperäiset muistutukset.
As Oy Hietalahden Puistikko, As Oy
Hietalahden Helmi ja As Oy Helsingin Bulevardin Sonaatti ovat yli 500
asukkaan yhteisö, joka muodostaa
Hietalahdenrannassa valtaosan kaava-alueen vieressä asuvista. Yhtiöt
eivät voi hyväksyä kaavaehdotusta
asutukseen kohdistuvien ympäristövaikutusten ja asumisviihtyvyyttä
heikentävien seikkojen takia. Myös
kaupunginosayhdistykset: Eteläiset
kaupunginosat ry, Punavuoriseura ry
ja Pro Eira ry, ovat ilmaisseet huolensa vastaavista syistä. Näistä ja erityisesti terveyssyistä Telakkarantaa
on avarrettava puistomaisemmaksi
muiden Etelä-Helsingin ranta-alueiden tavoin.
Liikennesaasteet
Hietalahdenranta ja Telakkakatu muodostavat eteläisen Helsingin liikenteen kokoojaväylän, jossa
pienhiukkasten ja typen oksidien päästöt ovat nykyisin terveydelle vaaralliset. Telakkarannan asemakaava- ja Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksen
yhteisvaikutuksena väylän ajosuorite kasvaisi 6000
autolla vuorokaudessa. Liikenne voi kasvaa vielä
tästä, kun huomioidaan Jätkäsaareen uudesta asutuksesta aiheutuva kuormitus.
Poikkeuksellisen korkeat saastepitoisuudet johtuvat
siitä, että pääosin läntiset merituulet painavat väylän
saasteet jyrkästi nousevaa maa- ja rakennusmassaa
vasten Uudenmaakadun ajotunnelin suulta etelään.
Telakkarannan uudisrakentaminen saisi saasteet jäämään katukuiluun pahentaen tilannetta.
Ilmatieteen laitos on selvityksessään laskenut päästöpitoisuudet huomioiden Telakkarannan kaavan rakennusmassan. Hietalahdenrannan jalkakäytävällä
pitoisuus typenoksideille olisi laskennan mukaan
35 mug/m3. Tämä on huomattavan korkea luku,
koska sallittu vuotuinen raja-arvo on 40 mug/m3.
Laskelma ei huomioi liikennevalojen aiheuttamaa
autojen seisontaa ja jononmuodostusta, joiden johdosta EU:n asettama pitkän ajan keskiarvoraja 40
mug/m3 ylittyisi huomattavasti. Laskennassa ei ole
myöskään huomioitu risteilyalusten bussiliikennettä
eikä lumenajoliikennettä. Jos nämä viimeksi mainitut otetaan vielä huomioon, sekä vuosi- että vuorokausiraja-arvot ylittyvät.
ETELÄISET
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Uusimpien kansainvälisten tutkimusten mukaan
kaupunkien ilmansaasteet vaikuttavat ihmisten terveyteen aiemmin arvioitua enemmän. Ulkoilman
epäpuhtaudet aiheuttavat merkittäviä terveyshaittoja
erityisesti lapsille, vanhuksille ja hengityselin- ja sydänsairaille. Arvioiden mukaan jopa 1 300 ihmistä
vuodessa kuolee Suomessa ennenaikaisesti ilmassa
olevien epäpuhtauksien vuoksi (tutkimuspäällikkö
Jukka Hoffrén, Tilastokeskus).
Lasten leikkitilat
Kaavaehdotuksessa huomio kiinnittyi myös siihen,
ettei suunnitelluissa asuinrakennuskortteleissa ole
asuinrakennuksen välittömään yhteyteen pihatasolle sijoitettuja ulkotiloja leikkiin ja oleskeluun eikä
niitä voida sinne rakennusala ja tontin koko huomioiden perustaakaan. Hietalahdenrannan puoleiset
piha-alueet ovat kortteleissa yli 67 dB melukuorman
ja yli 35 mug/m3 NO2 päästöjen alaisia, joten ne eivät sovellu leikki- ja oleskelutilojen perustamiseen.
Laiturinrannan puoleiset piha-alueet ovat tilallisesti
riittämättömät ja ne on merkitty yleiselle jalankululle, joka on riski lapsille.
Kaava määrää rannan puoleiset maantasokerrokset ravintola-, liike-, myymälä-, näyttely- ja muiksi
asiakaspalvelutiloiksi koko pituudeltaan. Kaavassa
kaikki pihatila on siten merkitty yleiseen käyttöön,
eikä käy selville, mikä osa pihasta on varattu lapsille turvallisuuden, yksityisyyden ja viihtyisyyden
varmistamiseksi. Osa piha-alueista avautuu suoraan
merelle, eikä tuulisuusselvitystä ole tehty.
Jukka Heikkinen, TkT
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Uusi huoltoajoväylä Cafe Caruselin länsipuolelle?
Cafe Carusel hakee lupaa liittää v. 1997 rakennettu
lasiterassi kerrosalaansa. Lupa-asian käsittelyn yhteydessä kaupunkisuunnitteluvirasto (ksv) haluaa
uudistaa huoltoliikennejärjestelyjä ympäröivällä laiturialueella. Alueella tapahtuva holtiton pysäköinti
koetaan häiritseväksi ja se halutaan estää.
Ksv onkin ehdottanut Cafe Caruselin itäpuolisen
laiturialueen sisäänajon sulkemista liukupuomein.
Itäpuolista laiturialuetta käytetään kuitenkin veneiden nostoon ja laskuun. Merisataman saarilla on toimintaa koko purjehduskauden ajan, mikä edellyttää
veneiden ja tarvikkeiden esteetöntä kuljetusta laiturialueen kautta.
Kahvilan eteläpuolelle ehdotetaan toista puomia.
Tämä puolestaan haittaisi matkustajien ja muiden
jalankulkijoiden kulkua. Puomit eivät yksinkertaisesti sovi alueelle!
Huoltoliikennettä varten ksv ehdottaa uutta ajoväylää avattavaksi Merisatamanranta-kadulta puistoalueen läpi kahvilan länsipuolelle. Väylä palvelisi huoltoajoa, tavarankuljetusta sekä
jätehuoltoa myös länsipuolen veneliikennelaitureille.
Väylä tulisi rakentaa sorapintaisena, koska asfalttitie
ei puistoon sovi. Rakennus-
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työ saattaisi vahingoittaa puustoa.
Eteläiset kaupunginosat ry ja Pro Eira ry esittävät
muistutuksessaan, että ennen kuin päätetään uuden
huoltoajoväylän rakentamisesta viheralueen läpi,
selvitetään laiturialueen pysäköinninvalvonnan ongelmat. Muutoin seurauksena voi olla luvattoman
liikenteen ja pysäköinnin leviäminen molemmin
puolin kahvilaa. Edelleen pyydämme tässä yhteydessä selvittämään alueen jätehuollon järjestelyt ja
varmistamaan niiden toimivuus niin kaikkien ravintoloiden (myös saarilla) kuin jalankulkijoiden ja
avoterassilla oleskelijoidenkin kannalta.
Yhdistysten muistutus: www.etelaiset.fi
Ilmakuva: www.carusel.fi
Lea Virtala
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Rantarakentamisen haitat ja ruoppausmassojen meriläjitys
Helsingin kaavoituksessa on 1990 luvulla tehty varauksia rantarakentamiselle. Kaupungin väkiluku
kasvaa ja tarvitaan tontteja asuntotuotannolle. Rantarakentaminen on erittäin kallista. Kustannuksia
kompensoidaan kaavoittamalla rantoja tehokkaasti
mahdollistaen tiheän ja korkean rakentamisen. Näin
saadaan paljon myytävää asuinpinta-alaa.
Helsingin rantarakentamisprojektit (esim. Jätkäsaari, Hernesaari, Kalasatama, Sompasaari) ovat aiheuttaneet ja tulevat aiheuttamaan kaupungille suuren lisämenoerän. Rannat joudutaan puhdistamaan ennen
kuin rakentaminen voi alkaa. Rannoilla on päällimmäisenä kerroksena löysää maata jopa 1,5 m. Tämä
joudutaan ruoppaamaan ja ajamaan läjityspaikkaan
mereen. Kaupunki hakee uusia meriläjitysalueita
Helsingin edustalta, koska kolme vanhaa ovat täyttymässä. Vuonna 2011 läjitystarve oli 950.000 kuutiometriä. Tulevaisuudessa tarve arvioidaan olevan
ainakin 4-6 milj. kiintokuutiometriä riippuen siitä,
miten suuri on rakentamisvolyymi. ELY-keskuksen
päätöksellä läjityshankkeeseen tulee soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Ympäristövaikutuksia arvioiva (YVA) selostus esiteltiin Huutokonttorissa 9.1.2013. Meriläjityshankkeesta vastaa Helsingin
Satama ja konsulttina toimii Ramboll Finland Oy. Yhteysviranomaisena on Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö (ELY) -keskus.

Ympäristöarvioinnissa ilmeni, että lisääntyvä ruoppaustoiminta aiheuttaa:
- kohtuullista haittaa merenpohjan morfologiaan,
vedenlaatuun, kaloihin ja kalakantoihin sekä
- vähäistä haittaa linnustoon, ihmisten elinoloihin
ja kalastukseen.
Merenpohjassa on arvokkaita hylkyjä. Mm. Kronprins Gustav Adolf on vaarassa tuhoutua, mikäli
uusi läjitysalue on liian lähellä hylkyä.
Ruoppauksen jälkeen seuraa paalutusvaihe, joka on
myös erittäin kallista työtä. Mitä haittaa tästä on merelle ja meren eliöille, siitä ei ole kerrottu mitään.
Suunnitelmat herättävät kysymyksiä. Mitä maksaisi ruoppausmassojen läjittäminen maalle? Miten
asukkaat ja rantarakennukset tulevat kestämään rajumpaa säätä, ilmastomuutoksia. Rannat ovat arvokkainta virkistysaluetta. Rakennetaanko ne liian täyteen? Asuntotuotantoa tulee suunnitella yhteistyössä
naapurikuntien kanssa eikä rakentaa Helsingin rantoja umpeen.
http://www.portofhelsinki.fi/ymparisto/merilajitysalueeen ymparistovaikutusten arviointimenettely
Anu Soots

Lumen läjitystä mereen Hernesaaressa
ETELÄISET
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Eteläisten uudet www-sivut

Eteläisten kaupunginosien kotisivut www.etelaiset.
fi saivat viime vuoden lopulla uuden ilmeen. Muutos
ei koske pelkkää ulkoasua, myös sivuja pyörittävä
julkaisuohjelma on vaihdettu uuteen.
Tarve uusille sivuille lähti siitä, että vanhat eivät
enää toimineet. Julkaisujärjestelmä oli rikki, eikä
sivuille pystynyt päivittämään uutta tietoa. Tiedon
haku oli usein hankalasti monen valikon päässä. Uudistuksen tarkoituksena oli saada aikaan sivut, jotka
ovat sekä selkeät käyttää että helpot ylläpitää.
Sivujen alustaksi valitsin avointa koodia käyttävän
WordPressin. Se on yksi yleisimmistä nykyaikaisista webjulkaisuvälineistä. Pohjimmiltaan WordPress
on blogialusta, mutta taipuu myös monipuolisempaan käyttöön. Julkaisualustan yleisyys on etu. Laaja kehittäjä- ja käyttäjäkunta takaa, että alusta pysyy
ajan tasalla ja turvallisena. Alustan tuntevia osaajia
on helppo löytää, kun Eteläisille joskus tulevaisuudessa tulee eteen seuraava kotisivu-uudistus.
Kun menet sivuille, niin uusimmat artikkelit löytyvät etusivulta. Näet heti, mikä on ajankohtaista juuri
nyt. Jos etsit tietoa yhdistyksestä tai kaipaat jotakin
sivuilla aiemmin julkaistua asiakirjaa, löydät linkit
oikeasta sivupalkista. Etusivun vasemmassa sivupalkissa näkyvät uusimmat kommentit. Muilla sivuilla vasen reuna on varattu linkeille uusimpiin artikkeleihin. Jokaista sivuilla julkaistua artikkelia on
mahdollista kommentoida. Sivut ovat mielenkiintoisemmat, jos niillä käydään keskustelua. Asiattomat
kommentit poistetaan.
Voit myös tilata päivitykset, jotta saat tiedon, kun
sivuilla julkaistaan uusi artikkeli. Voit esimerkiksi
tilata sivujen RSS-syötteen käyttämääsi syötteenlukijaan. Jos edellinen kuulosti heprealta, niin tarjolla
12

on toinenkin vaihtoehto: klikkaa sivupalkista linkkiä
”Tilaa artikkelit” ja anna avautuvaan lomakkeeseen
sähköpostiosoitteesi. Seuraa annettuja ohjeita. Saat
uudet artikkelit suoraan sähköpostilaatikkoosi heti
kun ne ilmestyvät.
Sivujen tekniset puitteet ovat nyt kunnossa. Tärkeintä on tietysti se, että sivuilla on koko ajan ajankohtaista ja kiinnostavaa sisältöä. Jos mielessäsi on
sopiva jutun aihe, ota yhteyttä yhdistyksen hallitukseen. Voit myös lähettää valmiin ajankohtaisen jutun
tai tiedon, jonka Eteläisten hallitus harkintansa mukaan siirtää kotisivuille.
Teksti ja kuvat: Niko Lipsanen
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Helsingin observatorio avoinna yleisölle
Arkkitehti Carl Ludvig Engelin ja tähtitieteen professori F.G.W. Argelanderin Ulricasborgin vuorelle
suunnittelema observatorio valmistui vuonna 1834.
Observatoriolla on ollut merkittävä rooli paitsi suomalaisen tähtitieteen historiassa, niin myös kansainvälisissä yhteyksissä. Tähtitorninmäeltä käsin
osallistuttiin muun muassa 1800- ja 1900-lukujen
vaihteessa kunnianhimoiseen Taivaan kartan (Carte
du Ciel) laatimisprojektiin, jota johti Helsingin yliopistossa professori Anders Donner.
Sittemmin observatorio on vähän kerrallaan avautunut yhä laajemmille joukoille. 1960-luvun lopulla yliopisto-opiskelijat valtasivat ennen professorin
virka-asuntonakin toimineet tilat opetus- ja tutkimuskäyttöön. Viime syksynä näissä tiloissa avautuneeseen yleisökeskukseen on pientä maksua
vastaan pääsy kaikilla kiinnostuneilla. Tähtitieteen
korkeakoulutuksen siirryttyä Kumpulaan observatorion tavoitteena on nyt lisätä tieteen lähestyttävyyttä
ja ns. suuren yleisön tietämystä maailmankaikkeudesta.
Lapset ja nuoret ovat keskuksen erityisiä kohderyhmiä. Näyttelyissä on esillä kiehtovaa historiallista
esineistöä aikuiseenkin makuun. Alkuperäiset kaukoputket, havaintokirjaukset ja esimerkiksi tähtien
tarkkailussa käytetty lepotuoli luovat kuvaa käytännön tutkimustyöstä ja sen pedanttiudesta. Interaktiivisuuteen mieltyneet kävijät voivat puntaroida omaa
suhteellisuudentajuaan esimerkiksi mittauttamalla
observatorion vaa’alla oman ”avaruuspainonsa”,
so. paljonko painaisi vaikkapa kuussa. Erikseen
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järjestettävillä opaskierroksilla on mahdollisuus tutustua observatorion havaintotorneihin ja planetaarioon. Kaukoputkella tähtiä voi tutkailla Kaivopuistossa Ursan tähtitornissa.
Alun perin paljaiden kallioiden ympäröimä Helsingin observatorio kytkeytyy viehättäväksi osaksi Helsingin paikallishistoriaa. Observatoriolla oli vuosia
tärkeä tehtävä ajan osoittamisessa kaupunkilaisille.
Viisi minuuttia ennen puolta päivää rakennuksen
keskimmäisen tornin huipulla olevaan mastoon nostettiin öljykangaspussi, joka laskettiin alas aina tasan kello 12. Palvelun avulla satamassa olleet laivat
saattoivat tarkistaa kronometrinsa ja muutenkin lähistöllä olleet ihmiset varmistua pysyvänsä tiukasti
ajan hermolla.
Maria Pekkala
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Helsingin yleiskaavan lähtökohdat
Yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Se vaikuttaa siihen, millainen
Helsinki on vuosikymmenten kuluttua. Uusi yleiskaava valmistellaan siten, että kaupunginvaltuusto
voi tehdä siitä päätöksen vuonna 2016.
Helsingin uusi yleiskaavatyö on lähtenyt liikkeelle keskustellen ja pyrkien ottamaan mukaan myös
asukkaat ja kaupunginosayhdistykset heti alusta alkaen. Eteläiset kaupunginosat ry ja Punavuoriseura
ry antoivat yhteistyössä Stadin Rantaryhmän kanssa
yleiskaavan lähtökohdista mielipiteen tammikuussa.
Yleissuunnittelun lähtökohdat on tärkeätä alistaa
arvioitavaksi sekä poliittisilla päättäjillä että kansalaisjärjestöjen toimesta ennen ehdotuksen valmistumista. Helsingillä on edessään erittäin haastava eri
tavoitteiden yhteensovittamisen tehtävä, joka edellyttää tavoitteiden arvojärjestyksen pohdintaa. Mihin suuntaan ja miten Helsinkiä kehitetään?
Yleiskaavan tavoitevuodeksi on valittu 2050. Tämä
vaikuttaa turhan kaukaiselta, varsinkin kun aikaisempi kehitys osoittaa, että yleiskaava joudutaan
laatimaan uudestaan noin 10 vuoden välein. Aikaväli voi vaikuttaa suunnitelman toteuttamiskelpoisuuteen ja ohjausvaikutukseen. Helsingin kasvu riippuu
koko maan kehityksestä. Tulevaisuus ei välttämättä
jatku lineaarisesti eteenpäin.
Suunnittelun lähtökohdista nousee tärkeimpinä esille väestö- ja rakentamismääriä koskevat tavoitteet
sekä julkisen liikenteen verkostomallin toteuttaminen eli poikittaisliikenteen vahvistaminen. Helsingin suunnittelussa tarvitaan ohjeellisia väkilukuennusteita, mutta jos suunnittelun tavoitteena on ns.
nopean kasvun vaihtoehto, keinot siihen ovat poliittisesti erittäin vaikeita ratkaisuja vaativia. Nopean
kasvun vaihtoehto (kasvu 600 000 henkeä vuoteen
2050 mennessä) edellyttää valtuuston asettaman ny-

kyisen tavoitteen noin 5000 asunnon vuosituotantoa
koko kaudella vuoteen 2050 asti. Tavoite on onnistuttu saavuttamaan toistaiseksi vain yhtenä vuotena.
Helsingin poikittaisliikenteen nopeuttaminen pikaraitiolinjoilla arveluttaa. Raideratkaisu tulee liian
myöhään jo rakennetuille alueille ja vaatii tunnelointia ym. kalliita ratkaisuja. Nykyiset bussit ovat
joustavampia reittimuutoksissa ja ruuhkissa ja lisäksi talven kelit haittaavat niitä vähemmän.
Helsinki ansaitsee suojellun kaupunkipuistosuunnitelman ja siihen liittyvän merellisen rantasuunnitelman, joka pelastaa jäljellä olevat ranta-alueet asukkaiden virkistyskäyttöön. Rantojen suunnittelussa
tulee huomioida maailmanperintökohde Suomenlinnan tärkeä asema suojavyöhykkeineen.
Helsingin uuden yleiskaavan laatutavoitteita ei tule
alistaa rakentamisen määrää koskeville tavoitteille.
Helsinkiä ei tule kasvattaa hinnalla millä hyvänsä.
Lainsäädäntö edellyttää, ettei nykyisten asukkaiden
elinoloja saa heikentää. Viheralueiden pirstaloituminen ja liikenteen jatkuva kasvu rasittaa jo nyt asukkaiden terveyttä. Uudenmaan maakuntakaavalla ja
pääkaupunkiseudun kuntien yhteisellä yleiskaavalla
kasvupaineita tulee suunnata myös naapurikuntiin.
Helsinki järjestää yleiskaavaseminaareja näyttelytila Laiturilla vanhalla linja-autoasemalla Narinkka 2.
Seuraavan tilaisuuden teema on kauppa ja palvelut
22.4. Kaupunkisuunnittelumessuihin 8.–13.4. Laiturilla liittyy myös keskusteluja, näyttelyitä ja esityksiä. Kaikki tilaisuudet ovat avoimia yleisölle.
Lisää tietoa sivuilla www.yleiskaava.fi.
Ulla Blomberg

Tekojäärata ja pallokenttä Tehtaanpuistoon
Suunnitelma tekojääradan saamiseksi alueellemme
on nytkähtänyt askeleen eteenpäin. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 5.2.2012 asemakaavasta
poikkeamisen ja suunnitelman tekojääradan/pelikentän rakentamiseksi Tehtaanpuistoon. Päätöstä
edelsivät naapureiden kuuleminen, lausuntopyynnöt
kaupunginmuseolta ja Uudenmaan ELY-keskukselta
sekä käsittely kaupunkikuvaneuvottelukunnassa.
Tekojäärataa suunniteltiin alun perin Johanneksen
kirkon alapuolella olevalle hiekkakentälle. Kaupunginsuunnitteluvirasto sekä museotahot päätyivät
kuitenkin pitämään paikkaa tarkoitukseen sopimat14

tomana. Alue on liian ahdas ja kentän toteuttaminen
olisi vaatinut huolto- ja laitetilojen louhimista kirkon alla olevaan kallioon. Tällä katsottiin kajottavan liiaksi valtakunnallisesti merkittävään puisto- ja
kulttuuriympäristöön.
Tehtaanpuiston alue on merkitty Yleiskaava
2002:ssa kaupunkipuistoksi. Lars Sonckin suunnittelema, v. 1935 valmistunut Mikael Agricolan kirkko on asemakaavassa suojeltu. Puisto noudattaa pääpiirteissään Birger Brunilan 1930-luvulla laatimaa
suunnitelmaa. Myönteisen päätöksen perusteluissa
todetaan, että urheilutoiminta – luistelu ja pallopelit
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– soveltuu hyvin Tehtaanpuistoon. Uusi kenttä noudattaisi pitkälti nykyisen pelialueen rajausta. Näkyvimmät muutokset olisivat uusi huolto- ja laitetilarakennus sekä kentän kesäkäytön uusi päällyste.
Huoltorakennus on suunniteltu sijoitettavaksi matalana Sepänkadun varteen, samaan linjaan leikkipuisto Sepän rakennuksen kanssa. Näin säilytetään puiston arvokkaat puurivit. Päätöksessä edellytetään,
että rakennus tulee toteuttaa, myös julkisivumateriaalien ja värien osalta, arvokkaaseen puistoympäristöön sopivalla tavalla. Erityistä huomiota tulee
kiinnittää myös muiden rakenteiden, kuten aitojen,
valaisimien ja penkkien suunnitteluun.
Kentän nykyinen sorapäällyste joudutaan teknisistä
syistä korvaamaan muulla materiaalilla. Päätöksessä edellytetään, että kentän tuleva päällysmateriaali ja väri tutkitaan huolellisesti ja niistä esitetään
tarkka suunnitelma, jotta soveltuvuus merkittävään
kulttuuriympäristöön voidaan arvioida. Puistoalueelle ei saa osoittaa pysäköintiä. Saattoliikenteen
järjestelyistä ja polkupyöräpaikkojen sijoittamisesta
tehdään suunnitelma.
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Puistoalue tulee säilymään yleisessä virkistyskäytössä ja kentän tulee olla kaikille avoin. Kenttä tulee
valmistuttuaan liikuntaviraston hallintaan. Johanneksen kentällä olevat toiminnot siirtyvät uudelle
kentälle. Johanneksen kenttä toiminee jatkossa kuten Tehtaanpuisto nykyisin. Uusi kenttä laajentaa
alueen nuorten harrastusmahdollisuuksia. Nykyisten luonnonkenttien ongelmana ovat pitkät kelirikkojaksot, jolloin niitä ei voida käyttää luisteluun
eikä pallopeleihin.
Kentän suunnittelua jatketaan lisäselvitysten osalta.
Kaupunginhallitus päättää valmiista hankesuunnitelmasta. Rakennustyöt alkavat aikaisintaan syksyllä 2014. Kentällä voidaan luistella ehkä talvella
2015 - 16. Herätetäänkö perinteiset Rusettiluistelut
henkiin – nyt Tehtaanpuistossa?
Lea Virtala
Lähteet: Kaupunkisuunnittelulautakunta, päätöspöytäkirja
5.2.2013
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Suuret purjelaivat tulevat heinäkuussa
Kansainvälinen The Tall Ships Races Helsinki 2013
-purjehduskilpailu järjestetään Helsingissä 17.–
20.7.2013. Siihen osallistuu noin 100 suurta purjelaivaa ympäri maailmaa, mukanaan noin 2500 nuorta purjehtijaa. The Tall Ships Racesista on tulossa
tämän vuoden Suomen suurin yleisötapahtuma. Siihen odotetaan puolta miljoonaa kävijää. Tapahtumaalueita ovat Hietalahti, Jätkäsaari ja osa Hietalahden
telakan alueesta.
Liikenne ja pysäköinti muuttuvat
Tapahtumaa rakennetaan perjantaista 12.7. alkaen. Hietalahden toria ympäröivät kadut suljetaan
läpiajoliikenteeltä 12.–22.7. Huoltoajo ja tontille
ajo sallitaan. Tapahtuma-alueen voi kiertää Ruoholahden sillan suunnasta tultaessa Kalevankadun
ja Albertinkadun kautta tai Eirasta päin ajettaessa
Uudenmaankadun ja Fredrikinkadun kautta. Pysäköintipaikat Hietalahden alueella vähenevät. Väliaikaisia pysäköintialueita pyritään järjestämään Jätkäsaaren rakentamattomille tonteille. Tapahtuman
satama-alueet suljetaan turvallisuussyistä kokonaan
pienveneiltä.

tikojua ja ravintolapalveluja. Hietalahden kirpputori
siirtyy 12.–22.7. väliseksi ajaksi Kansalaistorille.
Tapahtuman pääohjelmalava on Hietalahden torilla.
Myös Sinebrychoffin puistossa ja Jätkäsaaren Hietalahden puoleisella rannalla on ohjelmalavat. Ohjelmaa on 17.–20.7. päivittäin kello 10–22.
Nuorisopurjehduskilpailu
The Tall Ships Races -purjehduskilpailun taustalla
on Sail Training International (STI), joka on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon järjestö. Tarkoitus on koota yhteen nuoria ystävällismielisen kilpailun ja koulupurjehduksen merkeissä. Helsingin
järjestelyistä vastaa kaupungin tapahtumayksikkö.
Suurten purjelaivojen kilpailu järjestetään Itämerellä joka neljäs vuosi. Helsingin lisäksi kilpailua isännöivät tänä vuonna Aarhus Tanskassa, Riika Latviassa ja Szczecin Puolassa. Edellisen kerran Helsinki
oli isäntäkaupunkina vuonna 2000.
Lisää tapahtumasta: www.tallshipsraceshelsinki.fi

Ohjelmaa aamusta iltaan
Purjealukset kiinnittyvät Hietalahden ja Jätkäsaaren
laitureihin. Hietalahdenrantaan tulee yli 200 myyn-

Kuva: Kari Martiala
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Mikä yhdistää kahvilayrittäjää, arkkitehtia ja muotiliikkeen pitäjää?
Vastaus kuuluu: Rakkaus perinteikkääseen, sympaattiseen Ullanlinnaan ja
halu verkostoitua. Vuoden 2012 lopulla joukko Ullanlinnan yrittäjiä päätti
yhdistää voimavaransa ja käynnistää
aktiivisen toiminnan alueen elinvoimaisuuden kehittämiseksi. Nämä olivat Ullanlinnan yrittäjät ry:n ensiaskeleet.
Alkumetreillä ja hyvässä vauhdissa
Maanantaina 14.1. oli yhdistyksen
perustamiskokous. Puheenjohtajaksi
valittiin diplomikauppias Mikko Länsiluoto Pietarinkadun K-marketista.
Varapuheenjohtajana toimii Eva-Maria Mittler muotiliike Big Timesta ja
rahastonhoitajana Café Caruselia ja
Bistro15-ravintolaa luotsaava Ari Sarmanto. Hallituksen jäseniksi valittiin
Thomas Backman Café Succes’ta,
Riikka Steinberg designliike Sirkus &
Elsasta ja Jenni Tuominen rakennus- ja
remonttiliike Alternosta sekä varajäseniksi Tea Pakarinen kultasepänliike Rubensista ja Vilma Melasniemi
KOM-ravintolasta.
Muutaman kuukauden toiminnan
jälkeen yhdistys on onnistunut kasvattamaan joukkojaan merkittävästi.
Mukaan ovat lähteneet kymmenet erikokoiset ja -ikäiset yrittäjät. Kaikkien
yhteinen intressi on kasvattaa alueen
kaupallista potentiaalia, jolle monipuolinen liike- ja palvelutarjonta luovat
hedelmällisen maaperän. Yhdistyksen
tehtävälistalla on joukko konkreettisia
toimenpiteitä, elämyksellisistä tapahtumista kuluttajaviestintään ja tiiviiseen
yhteistyöhön Helsingin kaupungin
kanssa. Yrittäjien verkostoituminen on
tärkeä osa yhdistyksemme toimintaa.
Ullanlinna – lähellä sydäntä
Sinne pääsee kympin spåralla, bussilla ja kävellenkin helposti. Korkeavuorenkadun putiikit, sievät
kahvilat, moninaiset palvelut, kuvankaunis arkkitehtuuri ja monet muut persoonalliset yksityiskohdat, ovat asioita, jotka tekevät Ullanlinnasta ainutlaatuisen. Kesällä voi viettää kokonaisen päivän
aurinkoisilla nurmikentillä meren läheisyydessä ja
talvella poiketa kotoisaan kahvilaan reippaan ulkoilupäivän päätteeksi. Ullanlinnaa ja sen yrityksiä
leimaa erityislaatuinen välittömyys poikkesitpa miETELÄISET
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Thomas Backman (oik.) kahvilansa edustalla Korkeavuorenkadulla
hin liikkeeseen hyvänsä. Koet takuulla itsesi tervetulleeksi. Kokeile vaikka!
Mikko Länsiluoto
Ullanlinnan yrittäjät ry

17

Jätkäsaaren hotellitornilla laaja vastustus

Jätkäsaaren rantaan lähelle Lars Sonckin suojel-

ginhallituksen tontinvarauspäätöksen mukaisesti
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(4/2012,
s 33) toteaa tornihankkeiden heijastavan globaalin suursijoittajan tarpeita
saada kerralla
riittävä kiinteistömassa hallittavakseen. Ehdotettua rakennusta pidetään halvannäköisenä ja rumana.

Kantakaupungin viimeisiin kuuluvat kaksi hirsitaloa aiotaan purkaa
Kampissa, Eteläiset kaupunginosat ry:n toimialueen reunamilla, Helsingin kaupunki suunnittelee
Hietalahdenkadun varrella olevien 1800-luvulla
rakennettujen eristyspaviljongin ja kuormastovajan
purkamista. Kiinteistöt omistaa Senaatti-kiinteistöt,
joka on jo tehnyt Lujatalon kanssa
varauspäätöksen tontista. Tilalle on
tulossa yksityisen sijoittajan kassaa
lihottava asuintalo.

viimeisiin kuuluvat puutalot? Tällä hetkellä tilanne
näyttää kovin huonolta.
Tommi Lempinen

Oudointa tässä on, että rakennukset
sijaitsevat alueella, jonka museovirasto on määritellyt valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi
kulttuuriympäristöksi osana Bulevardin kulttuurimaisemaa. Korttelin kulttuuriarvojen tulisi estää tuhoamasta rakennuksia, jotka ovat
säästyneet sodilta, tulipaloilta ja
1960-1980 -lukujen purkuvimmalta. Kuka pelastaisi kantakaupungin
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Hyvä eteläisten kaupunginosien asukas!
Tervetuloa kevätkokoukseen torstaina 25.4.2013 klo 17.30 Cafe Caruselin
kabinettiin, Merisatamanranta 10. Käsittelemme sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu.
Kokouksen jälkeen FM Juha-Matti Granqvist (kuva) kertoo 1700-luvun Suomenlinnasta ja Helsingistä. Suomen ja pohjoismaisen historian asiantuntija
aloittaa puheensa klo 18.30 Caruselin isossa salissa. Lisäksi esitämme tietoa
Suomenlinnasta Unescon maailmanperintökohteena. Keskustelua.
Bästa invånare i de södra stadsdelarna!
Välkommen till föreningens vårmöte torsdagen den 25.4.2013 kl. 17.30
i Cafe Carusels kabinett, Havshamnsstranden 10. Vi behandlar stadgeenliga
ärenden. Kaffeservering.
Efter mötet berättar FM Juha-Matti Granqvist (foto) om 1700-talets Sveaborg och Helsingfors. Den i finsk och nordisk historia sakkunniga föreläsaren börjar sitt anförande kl. 18.30 i Cafe Carusels stora sal.
Dessutom visar vi information om Sveaborg som Unescos världsarvobjekt.
Diskussion.

Liity jäseneksi – vaikuta alueesi tulevaisuuteen
Lähetä vain nimi ja osoitteesi, saat yhdistyksen postia
Kotisivut: www.etelaiset.fi
sähköposti: yhdistys@etelaiset.fi
Eteläisten postilaatikko: Cafe Caruselissa
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Tämä jäsenlehti jaetaan ilmaislehtenä tiedoksenne 00150 Helsinki -alueella.

