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Kaupunginmuseon lausunto Skywheel Helsinki Oy:n poikkeamis-
päätöshakemuksesta

HEL 2021-014663 T 10 04 01

Skywheel Helsinki Oy:n poikkeamispäätöshakemus koskee tilapäiseksi 
rakennukseksi luokiteltavan n. 40 metriä korkean maailmanpyörän sijoi-
tusajan pidentämistä 31.8.2030 saakka. Hakemus on toinen sijoitusai-
kaa koskeva pidennyshakemus. Ensimmäinen sijoituslupa on annettu 
vuonna 2013 viideksi vuodeksi, ja tätä lupaa jatkettiin edelleen viidellä 
vuodella 2023 loppuun saakka. Kaupunginmuseo tarkastelee hake-
musta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Kaupunginmuseo esittää huolensa tilapäisen käytön jatkumisesta alu-
eella, nyt esillä olevan hakemuksen mukaisesti kaiken kaikkeaan 27 
vuoden ajan. Alue on osa tänä päivänä voimakkaasti kehittyvää Hel-
singin historiallista ydintä. Merikylpylän tai tapahtumakeskuksen toimin-
ta rikastuttaa urbaania kaupunkielämää, mutta tämän kaltainen toiminta 
ja sen sijoitus tulisi suunnitella hallitulla tavalla, eikä määräaikaista toi-
mintalupaa vaiheittain jatkamalla pysyväisluonteiseksi. Tilapäisen meri-
kylpylän ja tapahtumakeskuksen sijoittaminen nykyiselle sijaintipaikalle 
osaksi Helsingin historiallisesti arvokkainta merijulkisivua, merkittävien 
valtiollisten ja kunnallisten rakennusten näkymään, ei ole kaupungin-
museon kannan mukaan rakentava ja vastuullinen tapa kehittää aluetta 
kaupunkikuvallisesti. 

Kaupunginmuseo on nykyisen sijoituskauden aikana kiinnittänyt huo-
miota Finnair Skywheel –rakenteeseen asennettuihin mainosvaloihin, 
jotka valaisevat pimeään vuodenaikaan koko kauppatorinrannan kau-
punkimaisemaa kylmällä sinisellä valolla, aiheuttaen häiriön kaupunki-
kuvassa, ja heijastuen kaupungin ulkopuolella aina Suomenlinnaan 
saakka. Mainosvalot ovat vastoin kohteen rakennusluvan ehtoja, ja tu-
leekin erityisin toimenpitein ja valvonnalla varmistaa, ettei rakennetta 
valaista tai varusteta brändin mainosvaloin.

Kaupunginmuseo esittää kriittisen kantansa tapaan, jolla Helsingin ar-
vokkainta historiallista merijulkisivua hakemuksen osoittamalla tavalla 
kehitetään. Kaupungissa on paikkansa tilapäisille ja määräaikaisille ra-
kenteille, joiden ei kuitenkaan tule muuttua luonteeltaan pysyviksi, eri-
tyisesti kaikkein herkimmillä ja historiallisesti arvokkaimmilla alueilla.
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