
 

Kaupunkiympäristölautakunnalle 
Kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunnalle 
 
Asia: Pohjolankatu 3-5 talon vuokraaminen / myyminen 
 
Aiempiin yhteydenottoihimme viitaten vetoamme, että Kaupunkiympäristölautakunnan 
kokouksessa 18.5.2021 esityslistan kohdassa 11 poistettaisiin toistaiseksi kohteen 
Pohjolankatu 3 myyminen ja sen sijaan: 
 
1. Selvitettäisiin, onko kohde mahdollista kunnostaa kaupungin toimesta 
OmaStadi -hankkeena tai muulla tavoin Käpylän asukastilaksi. 
 
2. Selvitettäisiin, onko kohde mahdollista vuokrata useille yleishyödyllisille yhteisöille, 
jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa asukastilan hankkimisesta ja sen ylläpitämisestä 
Käpylässä. 
 
3. Selvitettäisiin, voidaanko kohde myydä edellä mainituille yhteisöille 
neuvottelumenettelyllä. Tällaisesta on ennakkotapaus vanhan lakkautetun Tapanilan 
alakoulun osalta, joka myytiin vuonna 2018 asukastilaksi Tapanilan kylätila ry:lle 
neuvottelumenettelyllä. 
 
Talo ympäristöineen on suojeltu ja kaavoituksessa tarkoitettu yksinomaan 
yhteisölliseen käyttöön.  
 
Käpylän kaupunginosan perustamisesta tuli 2020 täyteen tasan sata vuotta. 
Kaupunginosassa on nyt noin 8000 asukasta, mutta määrä kasvaa lähivuosina 
huomattavasti täydennysrakentamisen myötä. 
 
Kaupunginosassa on erittäin vireää ja monipuolista harrastustoimintaa, mutta siellä ei ole 
tällä hetkellä sopivia ja kaikille avoimia kokoontumistiloja Asukastiloilla on todettu olevan 
huomattava merkitys mm. syrjäytymisen ehkäisemisessä. 
 
Kylätilayhdistys ja monet muut käpyläläiset yhdistykset asettivat tämän Pohjolankatu 3-
5:teen kohdistuvan tavoitteen vuoden 2019 OmaStadi -hankkeeksi ja uudelleen 2020/2021 
OmaStadi-hankkeekseen. 
 
Kylätilayhdistyksen edustajat ovat toistuvasti esittäneet kiinteistön poistamista 
myyntilistalta, ja ovat myös hakeneet vaihtoehtoja siltä varalta, että ensisijainen tavoite 
Helsingin kaupungin omistamasta ja ylläpitämästä asukastalosta ei toiveiden vastaisesti 
voisikaan toteutua. 
 
Yhdistykset  jättivät 22.5.2020 Kaupunkiympäristölautakunnalle esityksen, että talo 
vuokrattaisiin Käpylän Yhdyskuntaklubi ry:lle tai se myytäisiin mainituille yhdistyksille 
neuvottelumenettelyllä. Esitykseen ei saatu minkäänlaista vastausta. Tavoitetta tukevaan 
kansalaisadressiin on saatu 1595 allekirjoitusta, joka on noin 20 % Käpylän asukasluvusta.  
 
Käpylä-Seura, Käpylän Kylätilayhdistys ja Käpylän Yhdyskuntaklubi ovat esittäneet, että 
Kaupunkiympäristölautakunta/Tilakeskus keskeyttää siksi kaikki toimenpiteet Pohjolankatu 
3-5 toimitilan myymiseksi, kunnes OmaStadi 2020 -äänestys on käyty ja sen lopputulokset 
ovat selvinneet. 
 



 
Käpylässä nuoriso- ja kerhotoimintaa harjoittava Käpylän Yhdyskuntaklubi ry on 
menettänyt vuokranantajan toimenpiteistä johtuen toimitilojaan ja olisi halukas 
vuokraamaan korvaavaksi tilaksi Pohjolankatu 3-5 talon. Kylätilayhdistys ja 
Yhdyskuntaklubi ovat myös alustavasti sopineet talon yhteiskäytöstä siinä määrin, kuin se 
sopisi Yhdyskuntaklubin toimintaan ja Helsingin kaupunki tämän yhteiskäytön hyväksyisi.  
 
Kylätilana talo palvelee juuri sitä yhteisöllistä ja monipuolista toimintaa, jota 
kaupunki on sitoutunut edistämään ja jota hankkeessa mukana olevat käpyläläiset 
järjestöt ja Käpylän asukkaat tarvitsevat ja toivovat.   
 
 
Helsingissä  16.5.2021 
 
Heikki Takkinen toim.joht.      Tintti Karppinen, puh.joht. Pekka Haltia,  puh.joht.  
Käpylän Yhdyskuntaklubi ry    Käpylä-Seura ry   Käpylän Kylätilayhdistys – 
         Byhusföreningen Kottby ry 
 
Aino Halonen  puh.joht. 
Käpylän peruskoulun  
vanhempainyhdistys  
 
Mukana kylätilahankkeessa  ovat seuraavat käpyläläiset järjestöt sekä 1600 
kylätilavetoomuksen allekirjoittajaa  (adressit luovutettu  apulaispormestari Anni 
Sinnemäelle 27.10.2020):    
 
Käpylä-Seura ry    Lions Club Käpylä 
Käpylän Kylätilayhdistys   Käpylän Sosialidemokraatit ry 
 -Byhusföreninen i Kottby ry  Käpylän seudun ympäristöryhmä 
Käpylän Yhdyskuntaklubi ry  SVS Käpylän osasto Druzhba ry 
Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys ry Käpylän kirjastoyhdistys ry 
Käpylän Kulttuuriyhdistys ry  Käpylän Musiikkiopisto      
Käpylän seniorit ry    Käpynet-yhteistyöverkosto 
Käpylän Pallo  ry    Vipuset-Helsinki ry -eläkeläisyhdistys 
   
       
                                                            
                                                                                      


