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Kokousaika 27.05.2013 16:00 - 17:46

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rauhamäki, Tatu puheenjohtaja
Pajamäki, Osku 1. varapuheenjohtaja
Hakola, Juha poissa: 641 §
Karhuvaara, Arja
Kousa, Tuuli poistui 17:39, saapui 17:42, poissa: 

638 - 643 §:t
Männistö, Lasse
Oskala, Hannu
Perälä, Erkki
Rantala, Marcus
Rissanen, Laura poissa: 619 §
Tenkula, Tarja
Bergholm, Jorma varajäsen
Koivulaakso, Dan varajäsen
Rantanen, Tuomas varajäsen
Xia, Belle Selene varajäsen

Muut

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
poissa: 619 §

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 
varapuheenjohtaja
poistui 16:39, saapui 16:42, poistui 
17:16, saapui 17:34

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. 
varapuheenjohtaja

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja

saapui 16:09, poistui 17:36, saapui 
17:39, poissa: 617, 618, 635 - 637 
§:t

Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Ratasvuori, Eila hallintojohtaja
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Tulensalo, Hannu henkilöstöjohtaja
Tähtinen, Kaisu johtava kaupunginasiamies
Kari, Tapio lehdistöpäällikkö
Peltonen, Antti vs. päätösvalmisteluyksikön 

päällikkö
poistui 17:01, läsnä: 617 - 625 §:t

Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri

poistui 17:04, poissa: 629 - 643 §:t
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri

saapui 16:11, poissa: 617 ja 618 §:t
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri

poistui 17:03, poissa: 629 - 643 §:t
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Saarinen, Erja apulaiskaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna ts. hallintosihteeri
Kaijansinkko, Matti projektipäällikkö

asiantuntija
saapui 16:14, poistui 16:39, läsnä: 
osa 624 §
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§ Asia

617 Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta

618 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

619 Kj/1 V 19.6.2013, Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien 
osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin

620 Kaj/1 V 19.6.2013, Toukolan tontin 23669/21 asemakaavan muuttaminen 
(nro 12122, Arabiankatu 8)

621 Kaj/2 V 19.6.2013, Vanhankaupungin korttelin 27930 ja puistoalueen 
asemakaavan muuttaminen (nro 12158, Forsbyn tilan renkitupa)

622 Kaj/3 V 19.6.2013, Haagan korttelien 29179 ja 29180 sekä katualueiden 
asemakaavan muuttaminen (nro 12168, Hopeapolun ympäristö)

623 Kaj/4 V 19.6.2013, Keinutien ala-asteen peruskorjauksen hankesuunnitelma

624 Kaj/5 V 19.6.2013, Hernesaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12099)

625 Kj/3 Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden loppuraportti

626 Kj/4 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Honkasuon alueen 
esirakentamista varten

627 Kj/5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

628 Kj/6 Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille

629 Kj/7 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

630 Kj/8 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

631 Ryj/1 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 28.1.2013 § 97 / 
Vt Hannele Luukkaisen ym. valtuustoaloite kaupungin kanipolitiikan 
muuttamisesta

632 Ryj/2 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta 
kaupunginvaltuuston 13.2.2013 § 40 tekemän päätöksen johdosta

633 Ryj/3 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
Kruunuvuori Real Estate Oy:n ympäristölupahakemuksesta 
(Laajasalon öljyhuoltoalue)

634 Ryj/4 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

635 Kaj/1 Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen sulautuminen Helsingin 
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kaupungin asunnot Oy:öön

636 Kaj/2 Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Toinen linja 3:n kanssa 
asemakaavamuutokseen (nro 12118) liittyen

637 Kaj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

638 Stj/1 Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi terveysasemien sosiaalityön 
ja sosiaaliohjauksen tarpeesta

639 Stj/2 Eräiden virkojen nimikkeiden muutokset ja virkojen perustaminen 
sosiaali- ja terveysvirastossa

640 Stj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

641 Sj/1 Vuosaari Golf Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen

642 Sj/2 Kotihoidossa toimiville terveyskeskuslääkäreille suoritettavat 
kotikäyntipalkkiot

643 Sj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 617
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet 
Pajamäen ja Karhuvaaran sekä varatarkastajiksi jäsenet Oskalan ja 
Hakolan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättänee valita pöytäkirjantarkastajiksi 
jäsenet Pajamäen ja Halla-ahon sekä varatarkastajiksi jäsenet Oskalan 
ja Hakolan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 618
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan 
panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan 
panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 619
V 19.6.2013, Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien 
osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin

HEL 2012-017593 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

 hyväksyä liitteenä olevan pääkaupunkiseudun kaupunkien 
osallistumista Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin 
koskevan sopimuksen liitteineen,

 oikeuttaa kaupunginhallituksen tarvittaessa irtisanomaan 
sopimuksen.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee todeta, että päätöksen 
täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Suomen valtio, Espoon 
kaupunki, Kauniaisten kaupunki ja Vantaan kaupunki hyväksyvät 
osaltaan kyseisen sopimuksen liitteineen.

Käsittely

Esteelliset: Laura Rissanen, Mari Puoskari

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimusluonnos liitteineen
2 Voimassaoleva sopimus
3 Voimassaoleva puitesopimusliite

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö Kunnallisvalitus, valtuusto
Espoon kaupunki
Kauniaisten kaupunki
Vantaan kaupunki
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

 hyväksyä liitteenä olevan pääkaupunkiseudun kaupunkien 
osallistumista Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin 
koskevan sopimuksen liitteineen,

 oikeuttaa kaupunginhallituksen tarvittaessa irtisanomaan 
sopimuksen.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee todeta, että päätöksen 
täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Suomen valtio, Espoon 
kaupunki, Kauniaisten kaupunki ja Vantaan kaupunki hyväksyvät 
osaltaan kyseisen sopimuksen liitteineen.

Esittelijä

Nykyinen sopimus

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä nykyisen Suomen 
Kansallisoopperan käyttökustannusten rahoitusta koskevan 
sopimuksen vuonna 2003 (Kvsto 10.9.2003, 181 §). 

Sopimus tuli voimaan 1.1.2004. Sopimuksen allekirjoittivat Suomen 
Kansallisooppera, opetusministeriö sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja 
Kauniaisten kaupungit.

Helsingin kaupunki on vuokrannut nimellisellä vuokralla tontin 
oopperataloa varten 31.12.2050 asti. Oopperaa hallinnoi Suomen 
Kansallisoopperan säätiö. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 
säätiölle vuosittain valtionavustusta käyttökustannuksiin ja vuokriin. 
Vuonna 2012 valtionavustus käyttökustannuksiin oli 38 260 000 euroa 
ja vuokriin 13 645 569 euroa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö toimitti sopimuksessa mukana oleville 
kaupungeille loppuvuodesta 2012 kirjeen koskien tulevista 
käyttökustannuksista sopimista hallituksen maaliskuun 2013 
kehysriihen jälkeen. 

Kirjeen mukaan epävarman kansainvälisen ja kansallisen 
taloustilanteen vuoksi valtio joutuu tulevina vuosina sopeuttamaan 
toimintaansa ja tilanteella on mahdollisesti vaikutuksia myös oopperalle 
myönnettävään valtionavustukseen. Kirjeessä todettiin, että vasta 
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kevään 2013 kehysriihen jälkeen ministeriö pystyy arvioimaan 
hallinnonalansa toimijoiden rahoitusmahdollisuudet. 

Sekä Espoon että Vantaan kaupungit irtisanoivat 
käyttökustannussopimuksen ministeriön kirjeen jälkeen, koska se loi 
epävarmuutta kustannuksiin osallistumisen ja määrän suhteen. 
Nykyinen sopimus päättyy irtisanomisten johdosta vuoden 2013 
lopussa.

Kaupunkien kokonaisavustusmäärät vuosittain ovat olleet seuraavat:

vuosi euroa

2004 4 175 276 €

2011 5 233 504 €

2012  5 415 319 €

2013 5 447 563 € (arvio)

Helsingin osuudet em. kokonaisavustusmääristä ovat olleet seuraavat: 

vuosi euroa

2004 2 809 751 €

2011 3 522 080 €

2012 3 644 510 €

2013 3 666 042 € (arvio)

(Vuoden 2013 osalta on käytössä arvio, tasoituslasku tulee syksyllä.)

Uusi sopimus

Opetus- ja kulttuuriministeriö toimitti 18.4.2013 sopimuksessa mukana 
oleville kaupungeille kirjeen, jossa todetaan hallituksen vahvistaneen 
27.3.2013 valtiontalouden kehykset vuosille 2014–2017. Ministeriö on 
linjannut omalta osaltaan veikkausvoittovarojen kehyskauden 
suuntaviivat, joiden mukaan talousarvioesityksessä tullaan esittämään 
Suomen Kansallisoopperan valtionavustuksen laskemista vuonna 2014 
yhdellä prosentilla. Vuosina 2015–2017 valtionavustus on tarkoitus 
säilyttää vuoden 2014 tasolla.

Ministeriö, säätiö sekä sopimuksessa mukana olevat kaupungin ovat 
neuvotteluissaan päätyneet siihen, että kaupungit sitoutuvat omalta 
osaltaan uudessa sopimuksessa noudattamaan valtion säätiölle 
myöntämää toiminta-avustusta koskevia talousarvioesityksen 
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linjauksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että avustus laskee 1 %:n 
vuoden 2012 avustuksesta ja säilyy tämän jälkeen tällä tasolla. Uuteen 
sopimukseen ei sisälly toiminta-avustukseen liittyvää 
indeksikorotusehtoa toisin kuin nykyiseen sopimukseen.

Uuteen sopimukseen ei esitetä avustuserien maksamiseen, säätiön 
hallintoelimiin nimeämisiin eikä sopijapuolten väliseen yhteistyöhön 
liittyviä muutoksia aikaisempaan sopimukseen verrattuna. Jatkossa 
kaupungeilla olisi tosin oikeus valita Suomen Kansallisooppera 
säätiölle vuorotellen yksi tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä siten, 
että he edustavat eri kaupunkeja.

Uusi sopimus olisi voimassa 1.1.2014–31.12.2017 ja jatkuisi tämän 
jälkeen toistaiseksi voimassaolevana viisi vuotta kerrallaan, ellei 
sopimusta jonkun allekirjoittajan toimesta irtisanota viimeistään vuotta 
ennen sopimuskauden päättymistä. Lisäksi sopijapuolet neuvottelevat 
sopimukseen mahdollisesti tehtävistä muutoksista viimeistään vuotta 
ennen sopimus- tai viisivuotiskauden päättymistä.

Sopimuksen liitteenä olevassa puitesopimuksessa sovitaan 
yhteistyöstä Suomen Kansallisoopperan säätiön ja sopimuksessa 
mukana olevien kaupunkien kesken. Säätiö sitoutuu osaltaan 
puitesopimuksen mukaiseen yhteistyöhön sopijakaupunkien kanssa. 
Yhteistyö koostuu taidekasvatushankkeista, pienimuotoisista 
oopperaproduktioista ja konserteista, Kansallisoopperan käyttämisestä 
kaupunkien edustustilana, kaupunkien näkyvyydestä oopperan 
julkaisuissa sekä oopperalippuhankkeista.

Sopimuksen sisällön osalta ei esitetä juuri muutoksia voimassaolevaan 
puitesopimukseen verrattuna. Puitesopimukseen on lisätty 
yhdyshenkilöiden nimeämistä koskeva sopimuskohta, täsmennetty 
oopperalippuhankkeita koskevaa kohtaa ja jätetty kaupunkien omaan 
harkintaan se, mikä on oikea elin sopimaan yksityiskohdista kunkin 
yhteistyömuodon osalta.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä toteaa, että kaupunkien avustusosuus noudattaa sopimuksen 
mukaan valtion säätiölle myöntämän toiminta-avustuksen kehitystä, jos 
valtion myöntämä avustus vähenee. Uuteen sopimukseen sisältyvä 
kaupunkien keskinäinen rahoitusjakauma perustuu vuosina 2009–2012 
tehtyjen kävijätutkimusten keskiarvoihin. 

Solmittavalla uudella sopimuksella saadaan kaupunkien 
kustannusosuuksien enimmäismäärät vahvistettua vähintään 
31.12.2017 asti. Helsingin kaupungin osuus kaupunkien avustusten 
enimmäismäärästä olisi uuden sopimuksen mukaan 68,9 %, noin 3 693 
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843 euroa per vuosi. Kaupunkien keskinäinen rahoitusjakauma 
tarkistetaan neuvotteluissa, jotka käydään viimeistään vuotta ennen 
sopimus- tai viisivuotiskauden päättymistä.  

Esittelijä katsoo, että kaupungin kannalta sopimuskäytännön 
jatkaminen nyt uudistetussa muodossa olisi perusteltua. Uuden 
sopimuksen tekemisellä voitaisiin jatkaa seutua palvelevan kansallisen 
instituution talouden turvaamista nykyisiin käyttäjämääriin perustuvan 
prosenttijaon mukaisesti. Tehtävä sopimus takaisi myös muiden 
sopijakaupunkien osallistumisen kustannusten jakoon aiemman 
käytännön mukaisesti.

Vuoden 2013 talousarvioon sekä vuosien 2014 ja 2015 
taloussuunnitelmaan on varattuna Suomen Kansallisoopperan säätiön 
avustamiseen 3 668 000 euroa per vuosi.

Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille 
nyt tehdyn esityksen, niin kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanon 
yhteydessä

 kehottamaan hallintokeskuksen oikeuspalveluita 
allekirjoittamaan kyseisen sopimuksen kaupungin puolesta sekä 
oikeuttamaan oikeuspalvelut tekemään sopimukseen ja sen 
liitteeseen tarvittaessa teknisiä korjauksia sekä vähäisiä 
muutoksia.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimusluonnos liitteineen
2 Voimassaoleva sopimus
3 Voimassaoleva puitesopimusliite

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö Kunnallisvalitus, valtuusto
Espoon kaupunki
Kauniaisten kaupunki
Vantaan kaupunki

Tiedoksi
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Oike
Taske
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§ 620
V 19.6.2013, Toukolan tontin 23669/21 asemakaavan muuttaminen 
(nro 12122, Arabiankatu 8)

HEL 2011-009456 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 23. kaupunginosan (Toukola) 
korttelin nro 23669 tontin nro 21 asemakaavan muutoksen nro 12122 
25.9.2012 päivätyn ja 5.3.2013 muutetun asemakaavapiirustuksen 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12122 kartta, päivätty 25.9.2012, 
muutettu 5.3.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12122 selostus, päivätty 
25.9.2012, täydennetty 5.3.2013

3 Sijaintikartta
4 Havainnekuva
5 Vuorovaikutusraportti 25.9.2012, täydennetty 5.3.2013
6 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 5
Liite 6

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
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Helen Sähköverkko Oy

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 23. kaupunginosan (Toukola) 
korttelin nro 23669 tontin nro 21 asemakaavan muutoksen nro 12122 
25.9.2012 päivätyn ja 5.3.2013 muutetun asemakaavapiirustuksen 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa toimitilarakennusten korttelialueen 
muuttamisen asuinkäyttöön. 

Tontille voi kaavamuutoksen jälkeen rakentaa 12-kerroksisen 
asuinrakennuksen, joka jatkaa Arabiankadun varteen rakentuvaa 
asuinkerrostalojen rivistöä. Muuttamalla tontti toimitilakäytöstä 
asuinkäyttöön sen toteutumisen realistiset mahdollisuudet paranevat 
huomattavasti ja tehdaskorttelin itäreunan asuinrakentaminen voidaan 
toteuttaa kerralla valmiiksi. Arabianrannassa säilyy kaavamuutoksen 
jälkeenkin runsaasti erilaisia mahdollisuuksia monipuolisen 
toimitilarakentamisen toteutumiselle.

Muutosalueen uusi rakennusoikeus on 4 300 k-m2.

Esittelijä

Alue sijaitsee Arabianrannassa, Arabian tehdaskorttelin itäisellä 
reunalla ja Kaj Frankin aukion välittömässä läheisyydessä. 
Kaavamuutosalueen osoite on Arabiankatu 8.

Muutosalueen tontin omistaa Kiinteistö Oy Hämeentie 135, jonka 
omistaa Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma.

Alueella on voimassa asemakaava nro 11615 (hyväksytty 23.4.2008). 
Kaavan mukaan tontti on toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY) ja 
sen rakennusoikeus on 5 100 k-m2.

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa toimitilarakennusten 
korttelialue asuinkäyttöön ja vastata siten paremmin Arabianrannan 
asuntokysyntään. Tiivis korttelirakenne tukee lähiympäristölle 
asetettuja tavoitteita kaupunkimaisesta ympäristöstä ja parantaa jo 
rakennetun infrastruktuurin täysipainoista hyödyntämistä. 
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Tontille voi kaavamuutoksen jälkeen rakentaa 12-kerroksisen 
asuinrakennuksen, joka muodostaa Kaj Frankin aukion reunalle muuta 
rakennuskantaa hieman korkeamman maamerkin kuitenkin siten, että 
Arabian tehdasrakennus säilyttää hallitsevan asemansa 
kaupunkisilhuetissa.

Pienen tonttikoon takia hankkeelle ei voida osoittaa varsinaista piha-
aluetta. Siksi rakennuksen kattopinnat tasoilla n. +34 ja +44 on 
rakennettava ja istutettava leikki- ja oleskelutiloiksi. Lisäksi tontille 
perustettavan yhtiön tulee liittyä Arabian Palveluyhtiöön yhteispihojen 
osalta: näin turvataan asukkaille riittävät virkistys- ja leikkialueet.  

Ympäristöhäiriöt

Iittala Oy Ab:n tehtaan ilmapäästöjen mahdollisia haittavaikutuksia on 
asemakaavan muutoksessa pyritty vähentämään määräämällä, että 
asuinrakennusten ilmastoinnin tuloilman sisäänottoa ei saa järjestää 
tehtaan puoleiselle sivulle. Tehtaan ilmanvaihtolaitteista johtuvan 
melun takia tehtaan puoleiselle julkisivulle mahdollisesti rakennettavat 
parvekkeet tulee lasittaa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavan muutos on käynnistynyt tontin omistajan Kiinteistö Oy 
Hämeentie 153:n aloitteesta. 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. 

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty 
viranomaisyhteistyötä kiinteistöviraston, talous- ja 
suunnittelukeskuksen, rakennusviraston ja ympäristökeskuksen 
kanssa.

Nähtävillä olleesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja 
kaavaluonnoksesta saatiin kannanotot rakennusvirastolta ja 
ympäristökeskukselta. Kannanotot kohdistuivat sisäänkäyntien ja 
kulkureittien esteettömyyteen ja kaava-alueen välittömässä 
läheisyydessä sijaitsevan teollisuuslaitoksen sekä viereisen 
pysäköintilaitoksen aiheuttamien haittojen huomioimiseen 
asemakaavoituksessa. Kannanotot on otettu kaavoituksessa 
huomioon.

Kaavamuutoksen valmistelusta ei esitetty mielipiteitä.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
12.10.–12.11.2012. Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia.
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Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa ympäristölautakunta, 
kiinteistölautakunta, yleisten töiden lautakunta, pelastuslautakunta, 
kaupunginmuseo, Helsingin Energia, Helen sähköverkko Oy sekä 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä.

Kiinteistölautakunta (10.1.2013) toteaa, että kaavamuutoksesta seuraa 
tontinomistajalle merkittävää hyötyä ja maapoliittiset neuvottelut on 
käyty tontinomistajan kanssa kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän 
päätöksen mukaisesti. Tontin 23669/21 omistajan kanssa esitetään 
solmittavaksi kaavamuutoksen johdosta sopimus, jossa tontinomistaja 
suorittaisi kaupungille osallistumisena yhdyskuntarakentamisen 
kustannuksiin korvausta 378 800 euroa. Maankäyttösopimus, joka 
tulee voimaan, jos kaavamuutos saa lainvoiman, on allekirjoitettu 
17.5.2013.

Ympäristölautakunta (13.11.2012) katsoo, että asemakaavan 
melumääräys tulisi tarkentaa viereisten asuintonttien asemakaavojen 
mukaiseksi.

Asemakaavan muutosehdotukseen on ympäristölautakunnan 
lausunnon johdosta lisätty määräys "Rakennuslupaa ei saa myöntää 
ennen kuin on osoitettu, että viereisen tontin 23669/12 LVIS-laitteiden 
melu ei ylitä rakennuksen tuuletusikkunoiden ulkopuolella eikä 
parvekkeilla 45 dB." 

Asemakaavan muutosehdotukseen on tehty lisäksi seuraavat 
tarkistukset:

 Kaavamääräys "AK-korttelialueella saa porrashuoneiden 15 m2 
ylittävän osan rakentaa kussakin kerroksessa 
asemakaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi 
edellyttäen, että se lisää porrashuoneiden viihtyisyyttä" on 
muutettu nykyisin käytössä olevaan muotoon: "AK 
korttelialueella rakennuksessa saa kaikissa kerroksissa 
porrashuoneen 20 m² ylittävää tilaa rakentaa asemakaavaan 
merkityn kerrosalan lisäksi, mikäli se lisää viihtyisyyttä ja 
parantaa tilasuunnittelua ja mikäli kukin kerrostasanne saa 
riittävästi luonnonvaloa. Sisääntulokerroksien yläpuolella 
olevissa kerroksissa tästä johtuva rakennusoikeuden ylitys ei 
kuitenkaan saa olla yhteensä enempää kuin 5 % asemakaavaan 
merkitystä kerrosalasta. Ylitys voi olla tätä suurempi, mikäli sillä 
saavutetaan erityistä hyötyä rakennus- tai asuntotyyppien 
kehittämisessä."

 Uusi porrashuoneita koskeva määräys muuttaa 
rakennusoikeuden laskentatapaa ja siitä johtuen tontin 
rakennusoikeus nousee 500 k-m2, jolloin kaava-alueen 
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rakennusoikeus on yhteensä 4 800 k-m². Rakennusoikeuden 
muutoksella ei ole vaikutuksia suunnitellun rakennuksen 
ulkoiseen hahmoon, huoneistoalaan, kerroslukuun eikä 
rakennuksen korkeuteen. 

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet 
vuorovaikutusraportissa.

Lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin 
teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä. 
Ehdotusta ei sen vuoksi ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Esitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen mukainen. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12122 kartta, päivätty 25.9.2012, 
muutettu 5.3.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12122 selostus, päivätty 
25.9.2012, täydennetty 5.3.2013

3 Sijaintikartta
4 Havainnekuva
5 Vuorovaikutusraportti 25.9.2012, täydennetty 5.3.2013
6 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Maankäyttösopimus 
2 Ilmakuva

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 5
Liite 6

Helsingin seudun 
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ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Helsingin Energia -liikelaitos
Kaupunginmuseo
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 5.3.2013

HEL 2011-009456 T 10 03 03

Hankenumero 0944_9

23. kaupunginosan (Toukola) korttelin 23669 tonttia 21 (Arabiankatu 8) 
koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 25.9.2012 puoltaa 25.9.2012 
päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa toimitilarakennusten korttelialueen 
muuttamisen asuinkäyttöön.

Tontille voi kaavamuutoksen jälkeen rakentaa 12-kerroksisen 
asuinrakennuksen, joka jatkaa Arabiankadun varteen rakentuvaa 
asuinkerrostalojen rivistöä. Muuttamalla tontti toimitilakäytöstä 
asuinkäyttöön sen toteutumisen realistiset mahdollisuudet paranevat 
huomattavasti ja tehdaskorttelin itäreunan asuinrakentaminen voidaan 
toteuttaa kerralla valmiiksi. Arabianrannassa säilyy kaavamuutoksen 
jälkeenkin runsaasti erilaisia mahdollisuuksia monipuolisen 
toimitilarakentamisen toteutumiselle.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
12.10.–12.11.2012.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa ympäristölautakunta, kiinteistölautakunta, yleisten töiden 
lautakunta, pelastuslautakunta, kaupunginmuseo, Helsingin Energia, 
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Helen sähköverkko Oy sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymä.

Kaupunginmuseolla (14.12.2012), pelastuslautakunnalla (27.11.2012), 
Helsingin Energialla (14.12.2012) ja Helen sähköverkko Oy:llä 
(28.11.2012) ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta.

Yleisten töiden lautakunta (4.12.2012) puoltaa asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä ja toteaa, ettei asemakaavan 
muutoksesta aiheudu kustannuksia rakennusvirastolle.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (13.12.2012) toteaa, 
että alueita palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu 
valmiiksi, eikä kaavamuutos aiheuta niiden siirtämistä.

Kiinteistölautakunta (10.1.2013) toteaa, että kaavamuutoksesta seuraa 
tontinomistajalle merkittävää hyötyä ja maapoliittiset neuvottelut on 
käyty tontinomistajan kanssa kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän 
päätöksen mukaisesti. Tontin 23669/21 omistajan kanssa esitetään 
solmittavaksi kaavamuutoksen johdosta sopimus, jossa tontinomistaja 
suorittaisi kaupungille osallistumisena yhdyskuntarakentamisen 
kustannuksiin korvausta 378 800 euroa.

Kiinteistölautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotusta.

Ympäristölautakunta (13.11.2012) katsoo, että asemakaavan 
melumääräys tulisi tarkentaa viereisten asuintonttien asemakaavojen 
mukaiseksi.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet 
vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset 

Asemakaavan muutosehdotukseen on lausunnon johdosta lisätty 
määräys:

 Ympäristölautakunnan lausunnon johdosta asemakaavaan on 
lisätty määräys "Rakennuslupaa ei saa myöntää ennen kuin on 
osoitettu, että viereisen tontin 23669/12 LVIS-laitteiden melu ei 
ylitä rakennuksen tuuletusikkunoiden ulkopuolella eikä 
parvekkeilla 45 dB."

Asemakaavan muutosehdotukseen on tehty lisäksi seuraavat 
tarkistukset:
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 kaavamääräys "AK-korttelialueella saa porrashuoneiden 15 m2 
ylittävän osan rakentaa kussakin kerroksessa 
asemakaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi 
edellyttäen, että se lisää porrashuoneiden viihtyisyyttä" on 
muutettu nykyisin käytössä olevaan muotoon: "AK-
korttelialueella rakennuksessa saa kaikissa kerroksissa 
porrashuoneen 20 m2 ylittävää tilaa rakentaa asemakaavaan 
merkityn kerrosalan lisäksi, mikäli se lisää viihtyisyyttä ja 
parantaa tilasuunnittelua ja mikäli kukin kerrostasanne saa 
riittävästi luonnonvaloa. Sisääntulokerroksien yläpuolella 
olevissa kerroksissa tästä johtuva rakennusoikeuden ylitys ei 
kuitenkaan saa olla yhteensä enempää kuin 5 % asemakaavaan 
merkitystä kerrosalasta. Ylitys voi olla tätä suurempi, mikäli sillä 
saavutetaan erityistä hyötyä rakennus- tai asunto tyyppien 
kehittämisessä."

 Uusi porrashuoneita koskeva määräys muuttaa 
rakennusoikeuden laskentatapaa ja siitä johtuen tontin 
rakennusoikeus nousee 500 k-m2, jolloin kaava-alueen 
rakennusoikeus on yhteensä 4 800 k-m2. Rakennusoikeuden 
muutoksella ei ole vaikutuksia suunnitellun rakennuksen 
ulkoiseen hahmoon, huoneistoalaan, kerroslukuun eikä 
rakennuksen korkeuteen. 

Lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin 
teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen liittyy maankäyttösopimusmenettely, joka tulee 
saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä. Rakennusoikeuden 
korotuksen vuoksi kiinteistövirasto tulee mahdollisesti tarkistamaan 
tontin omistajan kanssa tehdyn sopimuksen ehtoja.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 
Rakennusoikeuden korotuksesta on neuvoteltu erikseen nähtävilläolon 
jälkeen tontinomistajan sekä kiinteistöviraston kanssa.

Lisätiedot
Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37443

pia.kilpinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 10.01.2013 § 11

HEL 2011-009456 T 10 03 03



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2013 17 (173)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
27.05.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Kiinteistökartta H5 R1, Arabiankatu 8

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Toukolan 
korttelin nro 23669 tontin nro 21 asemakaavan muutosehdotuksesta 
nro 12122 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että aloitteen asemakaavan muuttamisesta on 
tehnyt tontin omistaja Kiinteistö Oy Hämeentie 135, jonka koko 
osakekanta on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman 
omistuksessa.

Kaavamuutoksessa toimitilarakennusten tontti 23669/21 muutetaan 
asuinkerrostalojen korttelialueen tontiksi (AK), jolla on rakennusoikeutta 
yhteensä 4 300 k-m². 

Kaavamääräysten mukaan tontille saa rakentaa 12-kerroksisen 
asuinrakennuksen. Rakennuksen kahteen alimpaan kerrokseen ei saa 
rakentaa asuntoja, vaan niihin tulee sijoittaa liike- ja toimistotiloja. 
Pienen tonttikoon takia hankkeelle ei ole osoitettu varsinaista piha-
aluetta, jonka vuoksi rakennuksen kattopinnat tasoilla noin +34 ja +44 
on rakennettava ja istutettava leikki- ja oleskelutiloiksi. Lisäksi tontille 
perustettavan yhtiön tulee liittyä Arabian Palveluyhtiöön yhteispihojen 
osalta. 

Muutosalueen autopaikat saa sijoittaa viereisen tontin 
pysäköintilaitokseen. Kaavassa on aluevaraus alueen osalle, joka on 
rakennettava katuaukioksi ja joka on varattava yleiselle jalankululle.

Kaavamuutos korottaa Kiinteistö Oy Hämeentie 135:n omistaman 
tontin arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.2.2004 
tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä 
tontinomistajan kanssa. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa 
ennen kuin tontinomistajan kanssa on tehty sopimus. 

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen 
johdosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi
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Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 14.12.2012

HEL 2011-009456 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 5.10.2012

Kaupunginmuseo on tutustunut Toukolan kaupunginosan Arabiankatu 
8:n asemakaavan muutosehdotukseen nro 12122 liitteineen eikä sillä 
ole muutosehdotukseen huomautettavaa.

Lisätiedot
Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 14.12.2012

HEL 2011-009456 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto on liitteessä 1.

Lisätiedot
Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Yleisten töiden lautakunta 04.12.2012 § 545

HEL 2011-009456 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä. Asemakaavan muutoksesta ei aiheudu kustannuksia 
rakennusvirastolle.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 27.11.2012 § 143

HEL 2011-009456 T 10 03 03

Päätös
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Pelastuslautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutokseen.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 13.11.2012 § 318

HEL 2011-009456 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Tontti sijaitsee Arabian tehtaan korttelialueella Iittala Oy:n 
keramiikkatehtaan vieressä. Uusi asuinrakennus sijoittuu vain noin 
kahdeksan metrin etäisyydelle laitoksesta. Meluselvityksen mukaan  
ilmanvaihtolaitteiden melutaso ylittää suunnitellun asuinrakennuksen 
julkisivuilla enimmillään 50 dB. Kiinteistön katolla on yhteensä 22 
erilaista melua tuottavaa ilmanotto-, poistoilmakoje- ja 
huippuimuriyksikköä ja lauhdutinsarjaa. Laitteet toimivat myös öisin. 

Alueelle aiemmin kaavoitettuja asuinrakennuksia koskevassa 
asemakaavassa on kaavamääräys, jonka mukaan asuintonteille 
tehdastontilta 23669/12 kantautuva LVIS-melu tulee vaimentaa 
asuntojen uudisrakentamisen yhteydessä siten, ettei laitteiden 
aiheuttama äänitaso asuinrakennusten tuuletusikkunoiden ulkopuolella 
eikä parvekkeilla ylitä 45 dB rakennusten käyttöönottovaiheessa. Tämä 
määräys on tarpeen myös tässä asemakaavassa asumisterveyden ja 
viihtyvyyden turvaamiseksi tehtaan viereen tulevissa asunnoissa. 
Riittävästä meluntorjunnasta sekä sen toteutuksesta ja rahoituksesta 
tulee sopia etukäteen laitoksen edustajien kanssa, koska 
rakennuslupavaiheessa ei ole mahdollista velvoittaa 
uudisrakentamisen ulkopuolisia tahoja kaavamääräysten mukaisiin 
toimiin.   

Käsittely

13.11.2012 Ehdotuksen mukaan
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Vastaehdotus:
Lauri Alhojärvi: Lisätään kappaleen 3 jälkeen omaksi kappaleekseen:

Ympäristölautakunnan mielestä rakennus on toteutettava enintään 
kahdeksankerroksisena.

Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.09.2012 § 319

HEL 2011-009456 T 10 03 03

Ksv 0944_9, Arabiankatu 8, karttaruutu H5

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 25.9.2012 päivätyn 23. 
kaupunginosan (Toukola) korttelin 23669 tontin 21 asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12122 kaupunginhallitukselle puoltaen sen 
hyväksymistä.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.  

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa 
perimään hakijalta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan 
laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Päätösjakelu:

 kaupunginhallitus

 hallintokeskus/Kaj:n rooteli 

 laskutus, hallintokeskus

 laskutus, kaupunkisuunnitteluvirasto

Käsittely

25.09.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Olavi Veltheim: Esittelijä ilmoitti asemakaavan muutosehdotuksen 
selostukseen seuraavan korjauksen: Kohdan "Asemakaavan 
muutoksen kuvaus" alakohtaan "Liikenne" ensimmäisen kappaleen 
kolmas virke muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Kaikki muutosalueen 
autopaikat saa sijoittaa sen viereisellä tontilla sijaitsevaan 
pysäköintilaitokseen." Esityslistan liitteenä olleessa selostuksessa luki 
seuraavasti: "Kaikki muutosalueen autopaikat tulee sijoittaa sen 
viereisellä tontilla sijaitsevaan pysäköintilaitokseen."

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Ulla Kuitunen, arkkitehti, puhelin: 310 37443

ulla.kuitunen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, ympäristöhäiriöt, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
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§ 621
V 19.6.2013, Vanhankaupungin korttelin 27930 ja puistoalueen 
asemakaavan muuttaminen (nro 12158, Forsbyn tilan renkitupa)

HEL 2012-009784 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 27. kaupunginosan 
(Vanhakaupunki) korttelin nro 27930 ja puistoalueen asemakaavan 
muutoksen 20.11.2012 päivätyn ja 5.3.2013 muutetun 
asemakaavapiirustuksen nro 12158 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12158 kartta, päivätty 
20.11.2012, muutettu 5.3.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12158 selostus, päivätty 
20.11.2012, muutettu 5.3.2013

3 Sijaintikartta
4 Havainnekuva
5 Valokuvaliite: Forsbyn tilan renkitupa
6 Vuorovaikutusraportti 20.11.2012, täydennetty 5.3.2013
7 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 6
Liite 7
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Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 27. kaupunginosan 
(Vanhakaupunki) korttelin nro 27930 ja puistoalueen asemakaavan 
muutoksen 20.11.2012 päivätyn ja 5.3.2013 muutetun 
asemakaavapiirustuksen nro 12158 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutosehdotuksen tarkoituksena on mahdollistaa 
Helsingin syntysijoilla, Kellomäen rinteessä sijaitsevan Forsbyn tilan 
entisen renkituvan muuttaminen asuinkäyttöön ja mahdollistaa 
palaneen piharakennuksen korvaaminen 1 ½ -kerroksisella 
asuinrakennuksella. Korttelialueen yhteenlaskettu kerrosala on 450 k-
m2. 

Esittelijä

Alue sijaitsee Kellomäen rinteessä Koskelantien eteläpuolella. Alue on 
muinaismuistoaluetta ja se kuuluu valtakunnallisesti merkittävien 
kulttuuriympäristöjen (RKY 2009) joukkoon nimellä Helsingin 
vanhakaupunki.

Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on virkistysaluetta. Alue on lisäksi 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 
kannalta merkittävä alue. Alue on osa Helsinkipuistona kehitettävää 
aluetta. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.  

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2003. Kaavan mukaan 
alue on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), jonka rakennusoikeus 
on 360 k-m2. Alueelle saa lisäksi rakentaa talousrakennuksia enintään 
50 k-m2 asemakaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi. 

Forsbyn renkitupa ja palanut talousrakennus on suojeltu merkinnällä sr-
2,  historiallisesti ja kaupunkikuvan kannalta arvokas rakennus, jota ei 
saa purkaa. Korjaus- tai muutostöiden tulee olla sellaisia, että 
rakennuksen luonne säilyy. 
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Asemakaavan muutoksen sisältö

Forsbyn renkitupa on tyhjillään ja pahoin rapistunut, koska sille ei ole 
löytynyt voimassa olevan kaavan osoittamaa julkista käyttöä. 
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan renkituvan asuinkäyttö ja 
uuden asuinrakennuksen rakentaminen. 

Tontti on merkitty asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä julkisten 
lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (ALY). Renkitupa on edelleen 
suojeltu merkinnällä sr-2.

Koska alue on muinaismuistoaluetta, sen kaivaminen, peittäminen, 
muuttaminen tai muu siihen kajoaminen on lähtökohtaisesti 
muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä on 
neuvoteltava Helsingin kaupunginmuseon kanssa ja rakennusluvasta 
on pyydettävä kaupunginmuseon lausunto. 

Ympäristöhäiriöt

Liikennemelun vuoksi rakennusten ulkovaipalle on annettu kaavassa 
äänitasoerovaatimus, jonka täyttämällä varmistetaan ohjearvoihin 
nähden riittävän alhainen melutaso rakennusten sisällä siten, että ne 
soveltuvat asuinkäyttöön.

Asemakaavamuutoksen vaikutukset

Suojellun renkituvan kunnostaminen ja uudisrakennuksen 
rakentaminen eheyttävät Kellomäen rakennettua ympäristöä ja 
maisemaa. Uudisrakennus täydentää alueen historiallisesti 
kerrostunutta rakennuskantaa. Yksityinen pihapiiri rajautuu luontevasti 
omaksi kokonaisuudekseen keskelle julkista puistoa, mikäli 
rakennukset tulevat asuinkäyttöön. Villiintynyt piha-alue muuttuu 
hoidetuksi pihapiiriksi. Korttelialueen vähäinen laajentaminen ei vaikuta 
puiston käyttöön.   

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. 

Kaavamuutoksesta ei ole esitetty mielipiteitä.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
14.12.2012–21.1.2013. Muistutuksia ei esitetty.

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistövirasto, yleisten 
töiden lautakunta, Helsingin Energia, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin 
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seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä, kaupunginmuseon 
johtokunta, pelastuslautakunta ja ympäristökeskus.

Kaupunginmuseon johtokunta (29.1.2012) katsoo, että 
asemakaavaehdotuksen kaavamääräykset rakennetun 
kulttuuriympäristön ja uudisrakentamisen osalta ovat riittävät, kuitenkin 
niin, että kaavakarttaan lisätään maininta valtakunnallisesti 
merkittävästä kulttuuriympäristöstä. Kaupunginmuseon johtokunta 
puoltaa asemakaavaehdotuksen hyväksymistä edellä mainituin 
lisäyksin.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotuksen määräyksiä ja selostusta on 
täydennetty tekstillä: Asemakaava-alue sisältyy valtakunnallisesti 
merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, (RKY 2009, Helsingin 
Vanhakaupunki).

Esitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12158 kartta, päivätty 
20.11.2012, muutettu 5.3.2013

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12158 selostus, päivätty 
20.11.2012, muutettu 5.3.2013

3 Sijaintikartta
4 Havainnekuva
5 Valokuvaliite: Forsbyn tilan renkitupa
6 Vuorovaikutusraportti 20.11.2012, täydennetty 5.3.2013
7 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Ilmakuva

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
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hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 6
Liite 7

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Helsingin Energia -liikelaitos
Kaupunginmuseon johtokunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus
Pelastuslautakunta
Kiinteistövirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 5.3.2013

HEL 2012-009784 T 10 03 03

Hankenumero 0944_12

27. kaupunginosan (Vanhakaupunki) korttelia 27930 ja puistoaluetta 
koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 20.11.2012 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Forsbyn tilan 
renkituvan muuttaminen asuinkäyttöön ja mahdollistaa palaneen 
piharakennuksen korvaaminen 1 ½ -kerroksisella asuinrakennuksella. 
Alueen yhteenlaskettu kerrosala on 450 k-m2, mikä on voimassa 
olevaan asemakaavaan nähden 90 k-m2 suurempi.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
14.12.2012–21.1.2013.

Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa kiinteistövirasto, yleisten töiden lautakunta, Helsingin 
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Energia, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymä, kaupunginmuseon johtokunta, pelastuslautakunta ja 
ympäristökeskus. 

Pelastuslautakunnalla (29.1.2013), yleisten töiden lautakunnalla 
(29.1.2013), Helen Sähköverkko Oy:llä (1.2.2013), 
ympäristökeskuksella (5.2.2013), kiinteistövirastolla (6.2.2013), 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä (7.2.2013) ja 
Helsingin Energialla (8.2.2013) ei ole muutosehdotukseen 
huomautettavaa. 

Kaupunginmuseon johtokunta (29.1.2012) katsoo, että 
asemakaavaehdotuksen kaavamääräykset rakennetun 
kulttuuriympäristön ja uudisrakentamisen osalta ovat riittävät, kuitenkin 
niin, että kaavakarttaan lisätään maininta valtakunnallisesti 
merkittävästä kulttuuriympäristöstä. Kaupunginmuseon johtokunta 
puoltaa asemakaavaehdotuksen hyväksymistä edellä mainituin 
lisäyksin. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on täydentänyt (5.3.2013) asemakaavan 
muutosehdotuksen kaavakarttaa sekä selostusta merkinnällä 
valtakunnallisesti merkittävästä kulttuuriympäristöstä. 

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotuksen määräyksiä ja selostusta on 
täydennetty tekstillä: Asemakaava-alue sisältyy valtakunnallisesti 
merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, (RKY 2009, Helsingin 
Vanhakaupunki).

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Lisätiedot
Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 8.2.2013

HEL 2012-009784 T 10 03 03
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Helsingin Energian lausunto liitteenä. 

Lisätiedot
Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Kiinteistövirasto 6.2.2013

HEL 2012-009784 T 10 03 03

Kiinteistökartta H5 R2, Vanhankaupungintie 9

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutosalueen tontti 
27930/1 on kaupungin omistuksessa ja kaavoitustyö on käynnistetty 
kaupungin aloitteesta. 

Tontilla sijaitsee Forsbyn tilan renkitupa, joka on rakennettu 1700-
luvulla. Rakennus on tyhjillään ja pahoin rapistunut. Asemakaavan 
muutoksen tavoitteena on muuttaa nykyisen Y-tontin käyttötarkoitus 
myös asuinkäyttöön sopivaksi, koska tontille ei ole löytynyt nykyisen 
kaavan osoittamaa julkista käyttöä. 

Muutoksessa muodostetaan uusi tontti 27930/2, joka on osoitettu 
asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä julkisten lähipalveluraken-
nusten korttelialueeksi (ALY). Korttelialuetta on vähäisessä määrin 
laajennettu ympäröivällä puistoalueelle. Puistoalueen läpi johtava 
ajoyhteys Vanhankaupungintielle säilyy ennallaan.

Asemakaavan muutoksessa tontille on osoitettu rakennusoikeutta 
yhteensä 450 k-m². Renkituvan kerrosala on 150 k-m² ja 
uudisrakennukselle on osoitettu rakennusoikeutta 300 k-m². 

Renkitupa on muutoksessa suojeltu merkinnällä sr-2, 
kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaana 
rakennuksena. 

Kiinteistövirasto toteaa, että puistoalueiden liittäminen muodostuvaan 
tonttiin 27930/2 ei vaikuta puiston virkistyskäyttöön. Tontti tullaan 
varaamaan asemakaavan muutoksen saatua lainvoiman.

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen 
suhteen.

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2013 29 (173)
Kaupunginhallitus

Kaj/2
27.05.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Yleisten töiden lautakunta 29.01.2013 § 7

HEL 2012-009784 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Rakennusvirasto on tehnyt asemakaavan muutosehdotuksessa 
yhteistyötä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Asemakaavan 
muutosehdotuksesta ei aiheudu kustannuksia rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotusta nro 
12158.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 29.01.2013 § 6

HEL 2012-009784 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 27.11.2012

Päätös

Helsingin kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta (nro 12158) seuraavan lausunnon.

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Forsbyn tilan 
renkituvan muuttaminen nykyisestä julkisesta käytöstä myös 
asuinkäyttöön ja mahdollistaa palaneen piha-rakennuksen 
korvaaminen 1 ½ -kerroksisella asuinrakennuksella. Alueen 
yhteenlaskettu kerrosala on 450 k-m2. 

Alueen arkeologia

Kortteli 27930 sijaitsee Vanhan Helsingin (1550 -1640) 
kaupunkialueella. Kortteli 27930 kuuluu Museoviraston inventointiin 
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt (RKY 2009). Alueelle 
on merkitty nykyisen rakennuksen itäpuolelle uudisrakennuksen 
rakennusala, jonka paikalla sijaitsi aiemmin talousrakennus. Sen ja 
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muiden syvemmälle menevät maanrakennustyöt vaativat arkeologista 
valvontaa tai kaivausta.

Kaavamääräyksissä on otettu huomioon arkeologiset näkökohdat: 
Kaava-alue on muinaismuistoaluetta. Alueen kaivaminen, peittäminen, 
muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla 
kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä on neuvoteltava Helsingin 
kaupunginmuseon kanssa.

Kaupunginmuseon johtokunta katsoo, että kaavamääräys on 
arkeologisen kulttuuriperinnön suojelemisen kannalta riittävä. 
Kaavakarttaan tulee kuitenkin liittää merkintä valtakunnallisesti 
merkittävästä kulttuuriympäristöstä (RKY 2009).

Rakennussuojelu

Tontilla 27930 sijaitseva Spaakin talo on rakennettu arviolta 1700-luvun 
lopulla Forsbyn tilan renkituvaksi. Nimensä rakennus on saanut siinä 
1800-luvun lopulla eläneen konstaapeli Spaakin mukaan. Kellomäen 
vanhimpiin kuuluva rakennus sijaitsee historiallisesti arvokkaalla 
paikalla, n. 200 m Helsingin perustamiskivestä. Spaakin talon 
pihapiirissä on sijainnut myös suurehko piharakennus, joka tuhoutui 
tulipalossa vuonna 2003.

Alueen asemakaava on vuodelta 2003 ja siinä Spaakin talo on saanut 
suojelumerkinnän sr-2. Kaavamääräys kuuluu seuraavasti: 
Historiallisesti ja kaupunkikuvan kannalta arvokas rakennus, jota ei saa 
purkaa. Korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen 
luonne säilyy. 

Nyt esillä olevassa kaavaehdotuksessa määräysosaa on muutettu 
seuraavasti: Historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. 
Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia 
korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät 
rakennuksen historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja. Korjaus- tai 
muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen ominaispiirteet 
säilyvät. Sisätilojen alkuperäiset rakenteet tulee säilyttää. 
Rakennusluvan yhteydessä tulee suunnitelmista pyytää 
kaupunginmuseon lausunto.

Pihapiirin uudisrakennukselle on määritelty rakennusoikeutta 300 
kerrosalaneliömetriä. Uudisrakennusta koskevat kaavamääräykset ovat 
seuraavat:  

Uudisrakennuksen julkisivumateriaalin on oltava punamullalla 
maalattua puuta. Uudisrakennuksen kattomateriaalina on oltava huopa, 
konesaumattu pelti tai keraaminen tiili. Uudisrakennuksen kattokulman 
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on oltava sama kuin vanhassa rakennuksessa. Uudisrakennuksen 
harjakorkeus saa ulottua enintään 1 m vanhan rakennuksen 
harjakorkeuden yläpuolelle. Uudisrakennuksen tulee sopeutua 
arkkitehtuuriltaan ja luonteeltaan tontilla sijaitsevaan vanhaan 
rakennukseen ja alueen kulttuurihistoriallisesti merkittäviin 
ominaispiirteisiin. 

Kaupunginmuseon johtokunta katsoo, että asemakaavaehdotuksen 
kaavamääräykset rakennetun kulttuuriympäristön ja 
uudisrakentamisenosalta ovat riittävät, kuitenkin niin, että 
kaavakarttaan lisätään maininta valtakunnallisesti merkittävästä 
kulttuuriympäristöstä. Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa 
asemakaavaehdotuksen hyväksymistä edellä mainituin lisäyksin.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

Lisätiedot
Satu Taivaskallio, tutkija, puhelin: 310 79406

satu.taivaskallio(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 29.01.2013 § 20

HEL 2012-009784 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti, että sillä ei ole huomautettavaa 
pelastustoimen osalta koskien asemakaavan muutosta nro 12158.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 08.01.2013 § 7

HEL 2012-009784 T 10 03 03

Päätös
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Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa 
ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.11.2012 § 404

HEL 2012-009784 T 10 03 03

Ksv 0944_12, Vanhankaupungintie 9, karttaruutu H5

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 20.11.2012 päivätyn 27. kaupunginosan 
(Vanhakaupunki) korttelin 27930 ja puistoalueen asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12158 kaupunginhallitukselle puoltaen 
sen hyväksymistä

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 

 asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. 

Päätösjakelu:

 kaupunginhallitus

 hallintokeskus/Kaj:n rooteli, Suvi Rämö 

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi
Jouni Heinänen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi
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Juuso Aaltonen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37076
juuso.aaltonen(a)hel.fi

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250
kaarina.laakso(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 19.10.2012

HEL 2012-009784 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto ei anna asiasta 
lausuntoa.

Lisätiedot
Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 310 36121

merja.lehikoinen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.10.2012

HEL 2012-009784 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 18.9.2012

Helsingin kaupunginmuseo on saanut tiedoksi asemakaavamuutoksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä luonnoksen osoitteessa 
Vanhankaupungintie 9. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa 
korttelin käyttötarkoitusta myös asuinkäyttöön sopivaksi. Helsingin 
kaupunginmuseo on osallinen asemakaavamuutoksen prosessissa ja 
lausuu kaavaluonnoksesta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta seuraavaa.

Alueen arkeologia

Kortteli 27930 sijaitsee Vanhan Helsingin (1550 -1640) 
kaupunkialueella. Alueelle on merkitty nykyisen rakennuksen 
itäpuolelle rakennus, jossa sijaitsi aiemmin talousrakennus. Sen ja 
muiden syvemmälle menevät maanrakennustyöt vaativat arkeologista 
valvontaa tai kaivausta.

Kaavamääräyksissä on otettu huomioon arkeologiset näkökohdat, 
mutta sen voisi muuttaa muotoon: Kaava-alue on 
muinaismuistoaluetta. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja 
muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta 
koskevista toimenpiteistä on neuvoteltava Helsingin kaupunginmuseon 
kanssa.

Rakennussuojelu
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Tontilla 27930 sijaitseva Spaakin talo on rakennettu arviolta 1700-luvun 
lopulla Forsbyn tilan renkituvaksi. Nimensä rakennus on saanut siinä 
1800-luvun lopulla eläneen konstaapeli Spaakin mukaan. Kellomäen 
vanhimpiin kuuluva rakennus sijaitsee historiallisesti arvokkaalla 
paikalla, n. 200 m Helsingin perustamiskivestä. Spaakin talon 
pihapiirissä on sijainnut myös suurehko piharakennus, joka tuhoutui 
tulipalossa vuonna 2003.

Alueen asemakaava on vuodelta 2003 ja siinä Spaakin talo on saanut 
suojelumerkinnän sr-2. Kaavamääräys kuuluu seuraavasti: 
Historiallisesti ja kaupunkikuvan kannalta arvokas rakennus, jota ei saa 
purkaa. Korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen 
luonne säilyy. 

Nyt esillä olevassa kaavaluonnoksessa on suojelumerkintä (sr-2) 
Spaakin talon osalta säilynyt ennallaan. Kaavamääräys kuuluu 
luonnoksessa seuraavasti: Historiallisesti ja kaupunkikuvan kannalta 
arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Korjaus- ja muutostöiden tulee 
olla sellaisia, että rakennuksen ominaispiirteet säilyvät. Sisätilojen 
alkuperäiset rakenteet tulee pyrkiä säilyttämään.

Kaupunginmuseo ehdottaa kaavamääräyksen muuttamista 
seuraavanlaiseksi:

Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas 
rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä 
sellaisia korjaus- muutos tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät 
rakennuksen rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia 
arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen 
lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin 
verrattavien rakenteiden säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä 
rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä 
alkuperäistoteutuksen mukaisesti. Rakennusluvan yhteydessä tulee 
suunnitelmista pyytää kaupunginmuseon lausunto.

Pihapiirin uudisrakennuksella on luonnoksessa myönnetty 
rakennusoikeutta 300 kerrosalaneliömetrin verran. Uudisrakennusta 
koskevat kaavamääräykset ovat seuraavat:  

Uudisrakennuksen julkisivumateriaalin on oltava punamullalla 
maalattua puuta. Uudisrakennuksen kattomateriaalina on oltava huopa, 
konesaumattu pelti tai keraaminen tiili. Uudisrakennuksen kattokulman 
on oltava sama kuin vanhassa rakennuksessa. Uudisrakennuksen 
harjakorkeus saa ulottua enintään 1 m vanhan rakennuksen 
harjakorkeuden yläpuolelle. Uudisrakennuksen tulee sopeutua 
arkkitehtuuriltaan ja luonteeltaan tontilla sijaitsevaan vanhaan 
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rakennukseen ja alueen kulttuurihistoriallisesti merkittäviin 
ominaispiirteisiin. 

Kaupunginmuseon katsoo, että sanan ”luonteeltaan” voisi korvata 
sanalla ”ominaispiirteiltään”. Muutoin kaavamääräykset ovat 
uudisrakennuksen osalta riittävät.

Lisätiedot
Satu Taivaskallio, tutkija, puhelin: 310 79406

satu.taivaskallio(a)hel.fi

Rakennusvirasto 25.9.2012

HEL 2012-009784 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 7.9.2012 pyytänyt rakennusvirastolta 
mielipidettä Vanhankaupungin korttelin 27930 osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta. Kortteli 27930 sijaitsee 
osoitteessa Vanhankaupungintie 9. Korttelissa on Vanhankaupungin 
Forsbyn tilan renkitupa. Asemakaavan muutosluonnokseen kuuluu 
asuin-, liike ja toimistorakennusten sekä julkisen 
lähipalvelurakennusten korttelialue.

Asemakaavan muutoksessa korttelin käyttötarkoitusta muutetaan siten, 
että kortteli osoitetaan myös asuinkäyttöön. Kiinteistövirasto 
valmistelee renkituvan sekä kortteliin sijoittuvan uudisrakennuksen 
rakennusoikeuden myyntiä.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosluonnokseen.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi
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§ 622
V 19.6.2013, Haagan korttelien 29179 ja 29180 sekä katualueiden 
asemakaavan muuttaminen (nro 12168, Hopeapolun ympäristö)

HEL 2011-008553 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 29. kaupunginosan (Haaga, 
Lassila) korttelien nro 29179 ja 29180 sekä katualueiden asemakaavan 
muutoksen 27.11.2012 päivätyn asemakaavapiirustuksen nro 12168 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12168 kartta, päivätty 
27.11.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12168 selostus, päivätty 
27.11.2012, täydennetty 9.4.2013, päivitetty Kslk:n 9.4.2013 päätöksen 
mukaiseksi

3 Havainnekuva 27.11.2012
4 Vuorovaikutusraportti 9.4.2013
5 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 5

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
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kuntayhtymä/Vesihuolto asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 29. kaupunginosan (Haaga, 
Lassila) korttelien nro 29179 ja 29180 sekä katualueiden asemakaavan 
muutoksen 27.11.2012 päivätyn asemakaavapiirustuksen nro 12168 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Lassilassa, Pohjois-Haagan aseman välittömässä 
läheisyydessä. Aluetta rajaavat Kaupintie, Hopeatie ja Tinatie.

Korttelien 29179 ja 29180 asemakaavaa muutetaan siten, että 
1970–80 -luvuilla rakennettuja toimisto- ja asuntolatiloja on mahdollista 
muuttaa asunnoiksi. Joitakin rakennuksia voidaan vähäisesti laajentaa. 
Rakennusoikeus nousee 350 k-m2.

Korttelissa 29180 Kaupintien varrella katutason tilat säilyvät liike-, 
toimisto- tai palvelutiloina, ylemmissä kerroksissa voi olla joko toimisto- 
tai asuintilaa. Korttelissa 29179 asuntolatyyppisten kerrostalojen 
kortteli-alue muuttuu asuinkerrostalojen korttelialueeksi. 

Esittelijä

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista asumisen tai 
toimitilan aluetta. Asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa asemakaava nro 9535. Kaavan mukaan 
Kaupintien puoleinen kortteli 29180 on asuin-, liike- ja 
toimistorakennusten korttelialuetta (AL). Tinatien puoleinen kortteli 
29179 on osoitettu asuntolatyyppisille kerrostaloille (AKS). Korttelien 
välissä kulkee yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu katualue, 
Hopeapolku. Korttelien rakennusoikeus on yhteensä 11 700 k-m2.

Kaupunki omistaa tontit ja katualueet. Tontit on vuokrattu.
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Voimassa oleva asemakaava on eri tavoin vanhentunut. Asemakaavan 
muutoksen tavoitteena on toisaalta päivittää asemakaava vastaamaan 
toteutunutta tilannetta, toisaalta mahdollistaa kiinteistönhaltijoiden 
toivomat käyttötarkoituksen muutokset ja pienimuotoinen 
lisärakentaminen.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille eräiden tontinhaltijoiden aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 4.1.–4.2.2013.

Asemakaavan muutosehdotuksesta tehtiin yksi muistutus. 
Muistutuksen tekijä vastustaa muistutuksessaan asuntolatyyppisten 
kerrostalojen korttelialueen muuttamista asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi, koska nykykäytössään sille voisi sijoittaa opiskelija-
asuntolan. Muistuttaja katsoo, että asuntolatoimintaan tarkoitetuista 
tonteista on pulaa pääkaupunkiseudulla ja asemakaavan muutos 
pahentaa tilannetta entisestään.

Mielipide, kannanotot ja lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on 
annettu vastineet vuorovaikutusraportissa.

Ehdotuksesta saatiin pelastuslautakunnan, kiinteistöviraston, sosiaali- 
ja terveyslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, 
ympäristökeskuksen, Helsingin Energia -liikelaitoksen, Helen 
Sähköverkko Oy:n ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän lausunnot. Lausunnoissa esitettiin, että Pohjois-Haagan 
asemanseutu on kehittymässä yhdeksi läntisen Helsingin 
vanhuspalvelujen keskittymäksi, minkä johdosta kulkuympäristön ja 
rakennusten esteettömyyteen tulee kiinnittää huomiota. Lisäksi 
huomautettiin, että kaavassa katualueelle merkitty ohjeellinen puurivi 
sijaitsee liian lähellä olemassa olevia vesi- ja viemärijohtoja.

Asemakaavan muutosehdotusta ei ole muutettu lausuntojen ja 
muistutuksen johdosta. Kaavamerkintä AK mahdollistaa opiskelija-
asuntolan sijoittamisen korttelialueelle. Rakennusten ja pihojen 
esteettömyyden toteutumista valvotaan rakennuslupien yhteydessä. 
Kaupintielle merkityn puurivin sijainti on ohjeellinen ja sen sijainti 
suhteessa kunnallisteknisiin johtoihin voidaan tarkistaa 
katusuunnitelman päivittämisen yhteydessä.
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Kiinteistövirasto tulee tekemään vuokralaisten kanssa nykyisiin 
maanvuokrasopimuksiin asemakaavan muutoksen aiheuttamat 
muutokset.

Esitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12168 kartta, päivätty 
27.11.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12168 selostus, päivätty 
27.11.2012, täydennetty 9.4.2013, päivitetty Kslk:n 9.4.2013 päätöksen 
mukaiseksi

3 Havainnekuva 27.11.2012
4 Vuorovaikutusraportti 9.4.2013
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Ilmakuva

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 5

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
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hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Pelastuslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus
Helsingin Energia -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.04.2013 § 111

HEL 2011-008553 T 10 03 03

Ksv 0740_2, Kaupintie 16-18, Tinatie 1-5, karttaruutu F6/T1

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 27.11.2012 päivätyn 29. 
kaupunginosan (Haaga, Lassila) korttelien 29179 ja 29180 sekä 
katualueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12168 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää etteivät 
tehty muistutus ja annetut lausunnot anna aihetta muihin 
toimenpiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan 
muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan 
esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin 
perusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen.

27.11.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Mikael Ström, arkkitehti, puhelin: 310 37470

mikael.strom(a)hel.fi
Pirjo Koivunen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37128

pirjo.koivunen(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37311
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matti.neuvonen(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 21.2.2013

HEL 2011-008553 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto liitteenä. 

Lisätiedot
Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Kiinteistövirasto 15.2.2013

HEL 2011-008553 T 10 03 03

Kiinteistökartta F6 T1, Kaupintie 16-18, Tinatie 1-5

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutosalue on kaupungin 
omistuksessa. 

Kaava-alueen tontit 29179/1-3 ja 29180/1-2 on vuokrattu pitkäaikaisilla 
maanvuokrasopimuksilla ja kaavoitustyö on käynnistetty 
tontinhaltijoiden aloitteesta. 

Tavoitteena on päivittää nykyinen asemakaava vastaamaan 
toteutunutta tilannetta ja samalla mahdollistaa kiinteistönhaltijoiden 
toivomat käyttötarkoituksen muutokset ja vähäinen lisärakentaminen.

Asemakaavan muutoksessa korttelin 29179 käyttötarkoitus muuttuu 
asuntolatyyppisten asuinkerrostalojen korttelialueesta (AKS) 
asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Korttelin yhteenlaskettu 
rakennusoikeus kasvaa 5 750 k-m²:stä 5 850 k-m²:iin. 

Korttelin 29180 käyttötarkoitus säilyy asuin-, liike- ja 
toimistorakennusten AL-korttelialueena, mutta toimisto- ja asuintilan 
suhde määritellään aiempaa joustavammin. 

Kiinteistövirasto tulee tekemään vuokralaisten kanssa nykyisiin 
maanvuokrasopimuksiin asemakaavan muutoksen aiheuttamat 
muutokset.

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen 
suhteen.

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2013 42 (173)
Kaupunginhallitus

Kaj/3
27.05.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

kirsi.federley(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 12.02.2013 § 39

HEL 2011-008553 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Rakennusvirasto on tehnyt yhteistyötä asemakaavan 
muutosehdotuksessa kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. 
Asemakaavan muutosehdotukseen on tehty rakennusviraston esittämiä 
muutoksia ja tarkennuksia: autopaikkoja koskevaa kaavamääräystä on 
täsmennetty ja asemakaavaehdotuksesta on poistettu mahdollisuus 
rakentaa parvekkeita liian lähelle Kaupintien nykyisiä katupuita.

Asemakaavan muutos ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.02.2013 § 16

HEL 2011-008553 T 10 03 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa seuraavan esittelijän 
ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Haagan Lassilan asemakaavan muutosalue sijaitsee Pohjois-Haagan 
aseman läheisyydessä. Pohjois-Haagan asemanseutua kehitetään 
yhdeksi läntisen Helsingin vanhuspalvelujen keskittymäksi. Alueella 
sijaitsee kaupungin tuottamia sosiaali- ja hoivapalveluja, kuten 
Hopeatien palvelutalo sekä kotihoidon toimipisteitä. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta katsoo, että asemanseutua tulee tarkastella 
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kokonaisuutena, jossa alueen asuminen ja palvelut muodostavat 
toimivan palvelukokonaisuuden. 

Sosiaali- ja terveysvirasto pitää tärkeänä, että kaavamuutosalueella 
noudatetaan kaupunginhallituksen (29.10.2012) hyväksymiä 
esteettömyyslinjauksia. Erityisesti yhteydet kaavamuutosalueelta 
palveluihin ja kevyen liikenteen väylille tulee olla selkeitä ja 
helppokulkuisia. Nykyisiä toimistotaloja asunnoiksi muutettaessa tulee 
varmistua, että rakennukset on mahdollista muuttaa esteettömiksi ja 
että kulkureitit rakennuksista alueen keskellä kulkevalle Hopeapolulle 
sekä katualueille soveltuvat myös pyörätuolilla liikkuville."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Timo Vierelä, suunnittelija, puhelin: 310 42858

timo.vierela(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 29.01.2013 § 31

HEL 2011-008553 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa 
ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 29.01.2013 § 12

HEL 2011-008553 T 10 03 03

Päätös

Lautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa 
pelastustoimen osalta koskien Haagan, Lassilan (29.ko) asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12168, Hopeapolun ympäristö.
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Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 7.9.2012

HEL 2011-008553 T 10 03 03

Yleistä

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt rakennusviraston mielipidettä 
Lassilan Hopeapolun ympäristön asemakaavan muutosluonnoksesta 
12.9.2012 mennessä.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee  29. kaupunginosassa (Lassila) 
käsittäen Kaupintie 16–18 ja Tinatie 1–5 sijaitsevia tontteja sekä 
katualueita. Asemakaavaa muutetaan siten, että 1970–80-luvulla 
rakennettuja toimisto- ja asuntolatiloja on mahdollista muuttaa 
asunnoiksi. Joidenkin rakennusten ylintä kerrosta voidaan laajentaa. 

Lausunto

Asemakaavan muutosluonnos mahdollistaa parvekkeiden ulottamisen 
4,3 metrin päähän Kaupintiellä kasvavista lehmuksista. Rakennuksen 
julkisivun ja leveälatvuksisen puun vähimmäisetäisyys tulee olla 6 
metriä. Parvekkeita koskevaa kaavamääräystä on syytä tarkistaa tältä 
osin.

Asemakaavan muutos lisää pysäköintipaikkojen tarvetta. Luonnoksen 
mukaan uudisrakennettaessa 40 prosenttia pysäköintipaikoista on 
sijoitettava korttelialueelle kellariin tai pihakannen alle. Määräyksen 
mukaan loput pysäköintipaikat saa sijoittaa Sentnerinkujan 
pysäköintilaitokseen. Pysäköintipaikkojen riittävyys alueella tulee 
varmistaa ja pysäköintipaikkoja koskevaa kaavamääräystä tulee 
täsmentää.

Asemakaavan muutos ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle.

Rakennusvirastolla ei ole edellä esitettyjen lisäksi muuta 
huomautettavaa asemakaavan muutosluonnoksesta.

Lisätiedot
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Saarikko Jere, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857
jere.saarikko(a)hel.fi

Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237
marko.jylhanlehto(a)hel.fi
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§ 623
V 19.6.2013, Keinutien ala-asteen peruskorjauksen 
hankesuunnitelma

HEL 2012-011602 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se 
päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 30.7.2012 päivätyn Keinutien 
ala-asteen peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 6 786 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 11 290 000 euroa tammikuun 
2012 hintatasossa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Keinutien ala-aste, hankesuunnitelma + liitteet 1-4, 30.7.2012

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se 
päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 30.7.2012 päivätyn Keinutien 
ala-asteen peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 6 786 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 11 290 000 euroa tammikuun 
2012 hintatasossa.

Esittelijä

Peruskorjauksen kohde

Keinutien ala-asteella annetaan suomenkielistä perus-, erityis- ja S2-
opetusta (oman äidinkielen opetusta) luokka-asteilla 1-6. Koulussa 
toimii lisäksi starttiluokka ja iltapäiväkerho. Koulussa on tällä hetkellä 
414 oppilasta, 40 opettajaa, rehtori ja 24 henkeä muuta henkilökuntaa.
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Koulurakennuksen kapasiteetti on 511 yleisopetuksen laskennallista 
vähimmäisoppilaspaikkaa. Rakennuksessa on iltakäyttöä.

Yleistä hankkeesta

Keinutien ala-asteen koulurakennus on valmistunut vuonna 1978. 
Kysymyksessä on rakennuksen ensimmäinen perusteellinen 
peruskorjaus.

Hankkeen lähtökohtina ovat Keinutien ala-asteen sisäilman puutteet 
sekä rakennuksen talotekniset ja rakenteelliset perusparannustarpeet.

Hankkeessa koulurakennuksen koneellinen tulo-poistoilmanvaihto, sen 
vesi- ja viemäriputkisto-, sähkö-, atk-, lämmitys- ja salaojajärjestelmät 
uusitaan. Ulkoseinien kosteusvauriot korjataan tiilijulkisivut ja 
lämmöneristeet uusimalla, myös sisäänkäyntikatokset korjataan. 

Ikkunat uusitaan, esteettömyyttä parannetaan, opasteet uusitaan ja 
piha perusparannetaan. Keittiö perusparannetaan ja opettajien 
työtilojen toimivuutta parannetaan.

Kustannukset ja vaikutus käyttötalouteen

HKR-Rakennuttajan laatiman kustannusennusteen mukaan hankkeen 
rakennuskustannukset ovat 11 290 000 euroa arvonlisäverottomana eli 
1 664 euroa/brm². Kustannukset ovat tammikuun  2012 hintatasossa. 

Vuokravaikutus

Nykyinen vuokra on 65 720 euroa kuukaudessa, 788 642 euroa 
vuodessa.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen vuokra-arvio (alv. 0 %) hankkeesta 
kustannusarvion perusteella on:

pääomavuokra 15,56 euroa /htm²/kk
ylläpitovuokra 2,99 euroa /htm²/kk (vuoden 2012 tasossa) eli
yhteensä 18,55 euroa /htm²/kk.

Laskennallisesti vuokranmaksupinta-ala on peruskorjauksen jälkeen 5 
780 htm². Kuukausivuokra on 107 219 euroa ja vuosivuokra 1 286 628 
euroa.

Arvioitu väistötilakustannus

Käyttäjähallintokunta vastaa väistötilojen vuokra- ja 
muuttokustannuksista.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2013 48 (173)
Kaupunginhallitus

Kaj/4
27.05.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Opetusvirasto maksaa rakentamisen ajan nykyisen vuokran suuruista 
vuokraa. Väistötiloista aiheutuva tämän ylimenevä vuokra maksetaan 
perusparannuksen jälkeen, ja on kustannusarvioon perustuen 4 333 
euroa/kk 10 vuoden maksuajalla.

Käyttäjähallintokunta vastaa hankesuunnitelman mukaan toiminnan 
aloittamiskustannuksista, joita ovat esim. muuttokustannukset ja 
irtokaluste- ja varustehankinnat.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hanke on vuosien 2012 - 2016 talonrakennuksen investointiohjelmassa 
vuosina 2012 - 2016 toteutettavana hankkeena. 

Rakentamisen on suunniteltu alkavan vuoden 2015 alussa ja työn 
valmistuvan elokuussa 2016. 

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta, 
kiinteistön ylläpidosta ja tilaa rakennuttamistehtävät HKR-
Rakennuttajalta.

Lausunnot

Talous- ja suunnittelukeskus ja opetuslautakunta puoltavat 
lausunnoissaan hankesuunnitelmaa. 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyi 
24.4.2013 strategiaohjelman, jonka mukaan kaupungin vuokrauksessa 
oleva tilamäärä ei saa kasvaa strategiakauden aikana. Talous- ja 
suunnittelukeskus toteaa, että jatkossa myös peruskorjausten 
yhteydessä koulujen suunnitteluun sekä tilamitoituksiin tulee vaikuttaa 
niin, että koulujen tilatehokkuus paranee. Lisäksi strategiaohjelma 
velvoittaa parantamaan tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksia. 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä 
esityksen mukaisena sillä ehdolla että hanke voidaan sisällyttää 
syksyllä päätettävään 10 -vuoden investointiohjelmaan ja sen 
vuotuiseen investointiraamiin. Lisäksi keskus edellyttää, että vuotuisten 
vuokrakustannusten nousu ei ylitä opetustoimelle annettavaa 
talousarvioraamia.

Opetuslautakunta puoltaa hankesuunnitelmaa muutoin, mutta esittää, 
että sekä ennen korjaustyön aloittamista vallinneen vuokratason 
ylittävistä väistötilojen vuokrista että muuttokustannuksista siirryttäessä 
väistötiloihin ja palattaessa vastaisi tilakeskus eikä opetusvirasto.
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Talous- ja suunnittelukeskus näkemyksen mukaan opetusviraston tulisi 
kuitenkin vastata sovittua käytäntöä noudattaen väistötilojen tuomasta 
lisävuokrasta sekä muuttokustannuksista.

Kaupunginhallituksen kannanotto

Kaupunginhallitus toteaa, että kysymyksessä on kolmekymmentäviisi 
vuotta vanhan rakennuksen ensimmäinen peruskorjaus, jossa 
koulurakennuksen tekniset järjestelmät ja julkisivut lämmöneristeineen 
uusitaan kauttaaltaan. Hanke on perusteltu, mutta tulee talous- ja 
suunnittelukeskuksen lausunnon mukaisesti sisällyttää vuotuiseen 
investointiraamiin.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Keinutien ala-aste, hankesuunnitelma + liitteet 1-4, 30.7.2012

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Opetuslautakunta
Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

Päätöshistoria

Talous- ja suunnittelukeskus 26.4.2013

HEL 2012-011602 T 10 06 00

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että koulurakennus on valmistunut 
vuonna 1978.  Rakennukseen on esitetty nyt tehtäväksi ensimmäinen 
perusteellinen peruskorjaus. Lähtökohtina korjaukselle ovat sisäilman 
puutteet sekä rakennuksen talotekniset ja rakenteelliset 
perusparannustarpeet.

Hankkeessa koulun ulkoseinien kosteusvauriot ja sisäänkäyntikatokset 
korjataan, ikkunat uusitaan, esteettömyyttä parannetaan, opasteet 
uusitaan ja piha perusparannetaan. Koulun rakennusteknisistä 
järjestelmistä uusitaan koneellinen tulo-poistoilmanvaihto sekä vesi- ja 
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viemäriputkisto. Lisäksi keittiö perusparannetaan ja opettajien työtilojen 
toimivuutta parannetaan.

Peruskorjauksen laajuus on 6 786 brm2. Viitepiirustusten perusteella 
lasketut rakennuskustannukset ovat 11 290 000 euroa, eli 1 664 
euroa/brm2 alv 0 % (RI 104,5, THI 155,8)

Hanke sisältyy 11,29 milj. euron (alv=0 %) suuruisena vuoden 2013 
Talousarvion vuosien 2013–2017 talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmaan vuosina 2015–2016 toteutettavana hankkeena.

Koulun nykyinen vuokra on 65 720 euroa kuukaudessa. Koulun 
kokonaisvuokraksi peruskorjauksen jälkeen kiinteistöviraston tilakeskus 
on arvioinut 107 219 euroa kuukaudessa. Koulun pääomavuokra 
peruskorjauksen jälkeen on tällöin 15,56 euroa /htm²/kk ja 
ylläpitovuokra 2,99 euroa /htm²/kk eli yhteensä 18,55 euroa /htm²/kk 
(alv 0 %). 

Peruskorjauksen alla olevien luokkien opetus järjestetään Vesalan 
yläasteen pihalle tuotavissa viipalerakennuksissa. Talous- ja 
suunnittelukeskuksen näkemyksen mukaan opetusviraston tulisi 
vastata sovittua käytäntöä noudattaen väistötilojen tuomasta 
lisävuokrasta sekä muuttokustannuksista.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.4.2013 strategiaohjelman, jonka 
mukaan kaupungin vuokrauksessa oleva tilamäärä ei saa kasvaa 
strategiakauden aikana. Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että 
jatkossa myös peruskorjausten yhteydessä koulujen suunnitteluun 
sekä tilamitoituksiin tulee vaikuttaa niin, että koulujen tilatehokkuus 
paranee. Lisäksi strategiaohjelma velvoittaa parantamaan tilojen 
yhteiskäyttömahdollisuuksia.  

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä 
esityksen mukaisena, sillä ehdolla että hanke voidaan sisällyttää 
syksyllä päätettävään 10 -vuoden investointiohjelmaan ja sen 
vuotuiseen investointiraamiin. Lisäksi Talous- ja suunnittelukeskus 
edellyttää, että vuotuisten vuokrakustannusten nousu ei ylitä 
opetustoimelle annettavaa talousarvioraamia.

Lisätiedot
Otto Virenius, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70869

otto.virenius(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 15.11.2012 § 577
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HEL 2012-011602 T 10 06 00

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 30.7.2012 päivätyn 
Keinutien ala-asteen peruskorjauksen hankesuunnitelman 
hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 6 786 brm² ja 
että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
11 290 000 euroa, alv. 0 % tammikuun 2012 hintatasossa.

Samalla lautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen 
jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Pekka Talonpoika, projektinjohtaja, puhelin: 310 31832

pekka.talonpoika(a)hel.fi

Opetuslautakunta 18.09.2012 § 163

HEL 2012-011602 T 10 06 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa Keinutien ala-asteen perusparannuksen 
30.7.2012 päivätystä hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. 

Lisäksi lautakunta esittää, että koulurakennuksen teknisen 
perusparannuksen ajalta aiheutuvista väistötiloihin liittyvistä 
kustannuksista eli sekä ennen korjaustyön aloittamista vallinneen 
vuokratason ylittävistä väistötilojen vuokrista että muuttokustannuksista 
siirryttäessä väistötiloihin ja palattaessa niistä vastaa tilakeskus eikä 
opetusvirasto.

Käsittely

18.09.2012 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Mauno Kemppi, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657
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mauno.kemppi(a)hel.fi
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§ 624
V 19.6.2013, Hernesaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12099)

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa osayleiskaavan siten 
valmisteltavaksi, että nykyisen selvitysalueen varauksesta luovutaan ja 
asuntorakentamisen ja risteilijälaivasataman tilatarpeet toteutetaan 
ensisijaisesti olemassa olevan Hernesaaren puitteissa.

Käsittely

Palautusehdotus:
Osku Pajamäki: Palauttaa osayleiskaavan siten valmisteltavaksi, että 
nykyisen selvitysalueen varauksesta luovutaan ja asuntorakentamisen 
ja risteilijälaivasataman tilatarpeet toteutetaan ensisijaisesti olemassa 
olevan Hernesaaren puitteissa.

Kannattajat: Tuuli Kousa

Palautusehdotus:
Belle Selene Xia: Perussuomalaiset esittävät, että kaupunginhallitus 
palauttaa asian valmisteltavaksi siten,että selvitysalueeseen (ES-4) 
sisällytetään ns. Merikeskus (P/TY) ja sen eteläpuolella oleva meriallas 
(W/LV) sekä kannas ja vesiallas, ja että osayleiskaavasta laaditaan 
vaihtoehto, jossa Hernesaaren eteläkärjessä ei ole mereen tehtäviä 
lisätäyttöjä.

Xian vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Palauttaa osayleiskaavan siten valmisteltavaksi, että 
nykyisen selvitysalueen varauksesta luovutaan ja asuntorakentamisen 
ja risteilijälaivasataman tilatarpeet toteutetaan ensisijaisesti olemassa 
olevan Hernesaaren puitteissa.

Jaa-äänet: 6
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki, 
Laura Rissanen, Belle Selene Xia
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Ei-äänet: 9
Jorma Bergholm, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Osku 
Pajamäki, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tarja 
Tenkula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 9 - 6 kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Osayleiskaavaehdotuksen nro 12099 kartta, päivätty 7.2.2012, 
muutettu 2.10.2012, päivitetty Kslk:n päätöksen 2.10.2012 mukaiseksi

2 Osayleiskaavaehdotuksen nro 12099 selostus, päivätty 7.2.2012, 
muutettu 2.10.2012, täydennetty 5.2.2013 (päivitetty Kslk:n 5.2.2013 
päätöksen mukaiseksi)

3 Havainnekuva 2.10.2012
4 Vuorovaikutusraportti 7.2.2012, täydennetty 18.9.2012, 2.10.2012 ja 

29.1.2013 sekä keskustelutilaisuuksien muistiot
5 Hernesaaren osayleiskaavaehdotus, viranomaisneuvottelumuistio 4.6. 

2012
6 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
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rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Liikenneturvallisuusvirasto Trafi Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Uudenmaan liitto Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Muut lausunnonantajat Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 20. kaupunginosaa 
(Länsisatama) ja 53. kaupunginosaa(Ulkosaaret) koskevan 
Hernesaaren osayleiskaavan 7.2.2012 päivätyn ja 2.10.2012 muutetun 
piirustuksen nro 12099 mukaisena ja osayleiskaavaselostuksesta 
ilmenevin perustein. 

Tiivistelmä

Osayleiskaavaehdotus mahdollistaa asumisen, työpaikkojen  sekä 
vapaa-aikaan ja matkailuun liittyvien  palveluiden  sijoittamisen 
Hernesaareen. Risteilylaivoille on osoitettu kahden nykyisen 
laituripaikan lisäksi yksi uusi laituripaikka. Lisäksi alueelle on sijoitettu 
kaksi venesatamaa: purjevenesatama ja vesiurheilukeskus. 
Venesatamien yhteydessä on vapaa-aikaan ja veneilyyn liittyvän 
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kaupan ja toiminnan keskittymä. Hernesaaren itärantaan on tarkoitus 
rakentaa Merisataman ja Eiranrannan jatkeeksi rantapuisto, jonka 
pinta-ala on noin 6 hehtaaria. Laivakadun länsipuolella Fordin talo, 
Munkkisaaren teollisuustalo ja viljasiilot on merkitty säilytettäviksi 
rakennuksiksi. 

Hernesaaren edustalle osoitettu  täyttöalue on merkitty 
erityissuunnittelualueeksi,  jonka vaihtoehtoisina käyttötarkoituksina 
asemakaavoituksen yhteydessä voidaan tutkia  helikopterikenttää, 
venesatama- ja veneiden talvisäilytysaluetta, puistoa tai 
lähivirkistysaluetta tai toimitila- ja työpaikka-aluetta. Asemakaavassa 
osoitettavan tulevan käytön tulee sopeutua vaikutuksiltaan muun 
osayleiskaavan kokonaisuuteen.

Osayleiskaava-alueen nykyisen maa-alueen pinta-ala on noin 33 
hehtaaria. Luonnoksen mukaan merialueille tehtäviä lisätäyttöjä tulisi 
noin 11 hehtaaria. Asuntorakentamisen kerrosalatavoite on noin 210 
000 k-m2, joka vastaa noin 5 100 asukasta. Työpaikka- ja 
palvelukerrosalatavoite on noin 190 000 k-m2, joka vastaa noin 3 800 
työpaikkaa. Erityis-suunnittelualueen maankäyttö ei sisälly 
kerrosalatavoitteisiin. 

Alueelle etsitään uusia ja omaperäisiä kaupunkiasumisen ratkaisuja. 
Niitä voivat olla kerrostalojen lisäksi kaupunkipientalot ja -rivitalot ja 
kerrostalon ja pientalon asumisratkaisujen yhdistelmät. Tavoitteena on, 
että alueesta tulee palvelu- tarjonnaltaan elinvoimainen osa Helsingin 
merellistä kantakaupunkia.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on pääosin työpaikka-, teollisuus-, 
toimisto- ja satamatoimintojen  aluetta. Asuminen ei ole yleiskaavan 
mukainen toiminto, mistä syystä osayleiskaavan laadinta alueelle on 
tarpeen. Osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteiseksi, ja tulee 
korvaamaan tämän alueen osalta voimassa olevan Helsingin 
Yleiskaava 2002:n. Helsinki-puiston rajausta tarkistetaan seuraavan 
yleiskaavan yhteydessä erityissuunnittelualueen osalta.

Esittelijä

Osayleiskaavaehdotus on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
mukainen. Yleiskaavaa muutetaan alueella, jolla asuntotuotannolla on 
hyvät edellytykset toteutua sekä valmiiksi rakennetun katuympäristön, 
palveluverkon että rakentamisvalmiuden osalta. Kaava-alue sijoittuu 
raitioliikenteen palvelualueelle. 

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa, voimassa olevassa 
Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen 
aluetta. Hernesaaren ja Jätkäsaaren välissä on satama ja 
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Hernesaaresta ulottuu itäiselle rantavyöhykkeelle saakka 
viheryhteystarve -merkintä. Hernesaaren osayleiskaava-alueen 
eteläosaa sivuaa jo olemassa oleva veneväylä ja pohjois- 
eteläsuunnassa kulkee jätevesitunneli. Helikopterikentällä ei ole 
maakuntakaavassa erillismerkintää. 

Keväällä 2013 Uudenmaan maakuntavaltuustossa hyväksytyn ja 
ympäristöministeriölle vahvistettavaksi lähetetyn Uudenmaan 2. 
vaihemaakuntakaavaehdotuksen mukaan Hernesaaren osayleiskaava-
alue kuuluu kokonaisuudessaan valtakunnan keskuksen 
keskustatoimintojen alueeseen. Helikopterikentän kysymystä on 
kaavassa käsitelty osana Helsinki - Tallinna välisiä liikenteen 
yhteystarpeita. Muita, edellä kuvattuja vahvistetun maakuntakaavan 
merkintöjä ei ole muutettu. 

Alueella on voimassa seitsemän eri aikoihin voimaan tullutta 
asemakaavaa, joissa osayleiskaavaehdotuksen alue on määritetty 
pääosin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi, satama-
alueeksi, rautatiealueeksi sekä katu- ja puistoalueiksi.

Kaupunki omistaa kaava-alueen. Alueella on vuokrasopimuksia 
useiden eri toimijoiden kanssa, joista merkittävin on Acrtech Helsinki 
Shipyard Oy. Vuokrasopimus on voimassa 31.12.2017 asti käsittäen 
maa-alueita Hernesaaren pohjois- ja keskiosissa. Vuokralaisella on 
nykyisten sopimusten mukaan oikeus saada pidennettyä vuokra-aikaa 
enintään 31.12.2018 saakka. Kaupunginhallitus korostaa, että 
Hernesaaren toteuttamismahdollisuudet etenkin asumisen osalta ovat 
pitkälti sidoksissa siihen miten pitkään telakkatoiminnot alueella 
säilyvät. 

Alueen yleiskuvaus ja asemakaavamuutoksen tavoitteet 

Hernesaari on ollut vuosikymmeniä telakka- ja satamakäytössä. Suuret 
telakkahallit hallitsevat kaupunkikuvaa. Laivanrakennus halleissa loppui 
vuonna 2006, mutta jatkunee Arctech Helsinki Shipyard Oy:n vuokra-
alueella aina vuoteen 2017 asti. Alueen länsirannalla sijaitsee kaksi 
risteilyalusten laituripaikkaa. Risteilyalukset ankkuroivat Hernesaaren 
länsireunalla kesäkuukausina. Hernesaaren eteläosassa sijaitsevat 
helikopterikenttä, lumenkaatopaikka ja veneiden huoltotoimintaa.

Hernesaaren maanpinnan korkeusasemat ovat 2–3 metriä 
merenpinnan yläpuolella. Maanpinta on päällystetty asfaltilla itärantaa 
lukuun ottamatta. Eteläkärjessä on väliaikainen maanläjitysalue. 
Itärannalta avautuvat näkymät meren yli kohti Suomenlinnaa.

Osayleiskaavan tavoitteena on liittää alue rakenteellisesti ja 
kaupunkikuvallisesti osaksi kantakaupunkia. Rantapuisto, 
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risteilymatkailu, mahdollisesti myös helikopteritoiminta, vesiurheilu- ja 
kulttuurikeskus edistävät elinvoimaisen palvelurakenteen 
muodostumista meren ympäröimälle asuinalueelle.

Tavoitteena on tulevaisuudessa rakentaa alueelle monipuolisia ja 
omaleimaisia asuntokortteleita. Hernesaaressa pyritään 
korkeatasoiseen rakentamisen laatuun. Tärkeä osa hyvää asumista on 
myös lähiympäristön laatu sekä rakennusten yleisten tilojen viihtyisyys. 
Joukkoliikenteeseen tukeutuvan alueen yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa kiinnitetään huomiota suunnitteluratkaisuiden 
energiatehokkuuteen. Tavoitteena on tehdä kerrostaloasumisesta 
houkuttelevaa pientalossa asumiseen verrattuna. Laadukkailla 
asuntoalueilla taataan monipuolinen väestö- ja asuntorakenne, jossa 
painotetaan asumismuotojen moninaisuutta, runsautta ja 
uudentyyppisiä  kaupunkiasumisen muotoja.

Aluetta kehitetään työpaikkarakenteeltaan monipuolisena keskustan 
laajenemisalueena, jonka erityispiirteenä ovat vapaa-aikaan ja 
matkailuun liittyvät elinkeinot. Alueen eteläosaan varataan tilaa vapaa-
aikaan ja veneilyyn liittyvän kaupan ja toiminnan keskittymälle. Alueelle 
osoitetaan julkisten palvelujen tilat kuten päiväkodit ja alkuopetuskoulu 
alueen sisäisen tarpeen mukaan. Samalla luodaan edellytyksiä 
laajemmallekin alueelle heijastuvien palveluiden sijoittumiselle, kuten 
kulttuuri- ja vesiurheilukeskukselle. Kaupallisten palveluiden osalta 
tavoitellaan toimivia lähipalveluja, jotka ovat alueen tuleva väestömäärä 
huomioiden mahdollisia.

Alueen joukkoliikenneratkaisu perustuu raitiotieyhteyteen, joka kulkee 
Hernesaaresta Telakkakadun ja Bulevardin kautta keskustaan. 
Hernesaareen suunnitellaan sujuvat ja esteettömät jalankulun ja 
pyöräilyn reitit. Lisäksi jatkossa tutkitaan mahdollisuuksia 
vesibussiverkoston kehittämiselle.

Hernesaaren itärannalle rakennetaan korkeatasoinen rantapuisto, joka 
laajentaa Merisatamanrannan suosittua kävelyaluetta. Puisto tarjoaa 
alueen asukkaille, kaupunkilaisille ja risteilymatkustajille monipuolisia 
virkistysmahdollisuuksia. Hernesaareen on tarkoitus rakentaa 
purjevenesatama ja vesiurheilukeskus, jonka toiminnan päätavoite on 
purjehduskisojen järjestäminen ja harrastustoiminnan esittely ja 
koulutus.

Tavoitteena on vahvistaa Helsingin vetovoimaisuutta 
risteilymatkailukohteena. Satama-alueelle osoitetaan lisää laituritilaa, 
jolloin Hernesaaressa voi vierailla samanaikaisesti kolme risteilyalusta. 
Alueelle varataan tilaa matkailuun liittyville palveluille. Kevyen 
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liikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksiä kehitetään keskustan ja 
risteilysataman välillä.

Helikopterikentälle mahdollinen alue on kaavassa osoitettu 
lentotoiminnan turvallisen järjestämisen ja toiminnan aiheuttamien 
meluvaikutusten vuoksi täyttömaalle nykyistä kenttää kauemmaksi 
asumisesta, virkistysalueista ja lentotoiminnan fyysisistä esteistä. 
Helikopterikentän mm. meluun ja taloudellisiin edellytyksiin liittyvien 
vaikutusselvitysten vaatiessa vielä lisäselvittelyä sitä ei ole 
osayleiskaavassa osoitettu sitovana käyttötarkoitusmerkintänä vaan 
osayleiskaava mahdollistaa tälle ES-4 -merkinnällä osoitetulle 
erityissuunnittelualueelle myös muita käyttötarkoituksia, joista 
lopullisesti päätetään asemakaavoituksen yhteydessä. 

Jatkosuunnittelussa tutkitaan mahdollisuutta rakentaa alueelle jätteen 
putkikeräysjärjestelmä. Lisäksi tavoitteena on osoittaa 
kantakaupunkialuetta palveleva lumen merivastaanottopaikka alueen 
eteläosaan.

Tavoitteena on, että alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävät 
rakennukset, entinen Fordin tehdasrakennus ja Valtion viljavarasto, 
säilyvät alueen teollisesta menneisyydestä kertovina rakennuksina, 
alueen maamerkkeinä ja kaupunginosan elävänä osana 
tarkoituksenmukaisessa ja rakennusten ominaisluonteeseen 
soveltuvassa käytössä.

Osayleiskaavan tarkempi kuvaus kaavamerkintöineen ja alueen 
toimintojen mukaan tarkasteltuna sisältyy kokonaisuudessaan 
esityslistan liitteenä olevaan osayleiskaavaselostukseen.

Osayleiskaavan toteuttamisen vaikutukset

Hernesaaren rakentuminen on osa Helsingin merellisen olemuksen 
muutosprosessia. 

Osayleiskaava-alueen rakentuminen eheyttää yhdyskuntarakennetta. 
Hernesaaren rakentaminen yhdessä Jätkäsaareen rakennettavan 
kaupunginosan kanssa tulee liittämään vanhat teollisuus- ja 
satamakäytössä olleet ranta-alueet saumattomasti osaksi 
kantakaupunkia. Näin kantakaupungin asumisen, työpaikkojen, 
palveluiden sekä virkistysmahdollisuuksien tarjonta monipuolistuu.

Osayleiskaavan vaikutukset on esitelty tarkemmin liitteenä olevassa 
osayleiskaavaselostuksessa.

Osayleiskaavan toteuttaminen 
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Archtech Helsinki Shipyard -telakalla on vuokrasopimus vuoden 2017 
loppuun asti. Elleivät telakkatoiminnot enää jatku, tavoitteena on, että 
sopimuksen päättyessä on olemassa kaavallinen valmius aloittaa 
osayleiskaavan mukainen rakentaminen. 

Alueen esirakentaminen voidaan aloittaa osayleiskaavan 
hyväksymisen jälkeen, kunhan tarvittavat täyttö- ja ympäristöluvat on 
saatu. Kaavaehdotuksen mukaisen erityissuunnittelualueen vesialueen 
täyttö  edellyttää kuitenkin asemakaavan hyväksymistä.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty Helsingin kaupungin aloitteesta. 
Kaavaprosessiin liittyvä vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan 
vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti.

Esitetyt mielipiteet ja viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen jätettiin kirjeitse kaavoituksen eri 
vaiheissa yhteensä 65 mielipidettä. Mielipiteistä 18 koski osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmaa. Suunnitteluohjelmaa ja maankäyttökaaviota 
koski 9 mielipidettä. Kesäkuussa 2009 nähtävillä olleesta 
kaavaluonnoksesta jätettiin 27 mielipidettä ja joulukuussa 2011 
nähtävillä olleesta tarkistetusta luonnoksesta 11 mielipidettä.

Saadut mielipiteet kohdistuivat rakentamisen määrään, maisemaan ja 
kaupunkikuvaan, helikopterikentän ja risteilysataman sijaintiin ja 
ympäristövaikutuksiin, purjevenesatamaan, vesiurheilukeskukseen, 
liikenteeseen ja pysäköintiin, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen, 
päätöksen- tekoon ja aikatauluun sekä palveluiden, puistojen ja 
virkistysalueiden määrään ja laatuun.

Lisäksi mielipiteitä on esitetty osayleiskaavaluonnoksesta 10.6.2009 
järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. Keskustelutilaisuuteen osallistui 
noin 40 henkilöä. Tarkistettua luonnosta koskevassa 14.12.2011 
järjestettyyn keskustelutilaisuuteen osallistui noin 15 henkilöä.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että 
rakentamistehokkuus, palvelut, liikennemäärät ja pysäköintiratkaisut 
yhdessä muodostavat edellytykset matkailuun ja vapaa-aikaan liittyville 
toiminnoille sekä vetovoimaisen asuinalueen toteuttamiselle. 
Risteilylaiturin paikka on siirretty nykyisten risteilylaitureiden 
läheisyyteen, korkea rakentaminen on poistettu kaavamääräyksistä, 
Pihlajasaaren ja meritäytön etäisyyttä on kasvatettu ja puiston pinta-
alaa on lisätty. Kevyen liikenteen reitti on ulotettu mahdollisen 
helikopterikentän ympäri sekä länsirantaan. Fordin talosta on laadittu 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2013 61 (173)
Kaupunginhallitus

Kaj/5
27.05.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

kulttuurikäyttöselvitys ja veneiden varastointi sekä 
liikuntamahdollisuudet  on huomioitu suunnittelussa. 

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaistyötä 
yhteensä yli 30:n viranomaistahon kanssa. 

Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä aloitusvaiheen 
viranomaisneuvottelu pidettiin 1.2.2008.

Viranomaisten kannanotot ja luonnoksesta pyydetyt lausunnot 
kohdistuivat helikopterikentän, sataman ja telakan toiminnan sekä 
maaperän ja merenpohjan rakentamisen ympäristövaikutuksiin, 
tulvariskeihin, helikopterikentän sijoittamisvaihtoehtoihin sekä 
lentoliikenteen ja merenkulun turvallisuuteen. Huomiota kiinnitettiin 
myös lumenvastaanottopaikkojen ja veneiden talvisäilytyksen 
sijoittamiseen, vesialtaisiin, veneväyliin, joukkoliikenneratkaisuihin, 
pysäköintiin, yleiseen turvallisuuteen, risteilymatkailun erityistarpeisiin, 
venesatamaan, rantarakentamiseen ja alueellisiin liikenneyhteyksiin. 
Lisäksi otettiin kantaa kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon,  
hallintamuotojen monipuolisuuteen, rakennussuojeluun, julkisiin 
palveluihin ja niiden sijoittamiseen, vaihtoehtoiseen 
energiantuotantoon, maakuntakaavaan, yleiskaavaan sekä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Kannanotot on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että esitetyt 
ympäristövaikutus-, helikopterikenttä- ja rakennushistoriaselvitykset on 
laadittu. Toimintojen ja rakennusten sijoittelussa on tutkittu 
vaihtoehtoisia ratkaisuja ottaen huomioon toimintojen 
ympäristövaikutukset. Mahdollinen helikopterikenttä on mitoitettu siten, 
että se täyttää ilmailumääräysten vaatimukset. Nykyisiin laivaväyliin ei 
ole tehty muutosehdotuksia mutta nykyisten veneväylien siirto otetaan 
huomioon jatkosuunnittelun  yhteydessä. Satama-alue on mitoitettu 
sataman laatiman viitesuunnitelman mukaisesti. Fordin talo ja viljasiilot 
on määrätty suojeltaviksi rakennuksiksi ja venesatamien yhteyteen on 
varattu alueita veneilyyn liittyviin toimintoihin.

Muistutukset, kirjeet ja lausunnot

Hernesaaren osayleiskaavaehdotus on ollut maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 23.3.- 
23.4.2012.

Ehdotuksesta on tehty 4 muistutusta. Ennen nähtävillä oloaikaa on 
saapunut yksi kirje. Nähtävillä oloajan jälkeen on saapunut 2 kirjettä. 
Ehdotuksesta annettiin 22 lausuntoa.
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Maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu 
järjestettiin 6.4.2012. Viranomaisten puheenvuoroissa kiinnitettiin 
huomiota maakuntakaavaan, veneliikenteen yhteystarpeisiin, katu-, 
satama- ja helikopteriliikenteen melu- ja päästövaikutuksiin, 
energiatehokkuuteen, katumitoitukseen, toteutuskustannuksiin  ja 
rakennettavuuteen, lumenvastaanottoon,  veneiden talvisäilytykseen, 
pysäköintiin, vesialueen madaltamiseen, asemakaava-alueisiin, 
matkailun kehittämiseen, energiaselvitykseen, helikopterikentän 
maisemointiin, täyttö- ja ruoppaushankkeiden yhteisvaikutuksiin ja 
helikopterikentän  vaikutuksiin. 

Saadut muistutukset ja kirjeet kohdistuivat helikopterikenttään, 
meritäyttöihin, havainnekuviin ja maisemaan, rakentamistehokkuuteen,  
vesialtaisiin ja vesiliikenteeseen, kaavoitusaikatauluun, 
rakennuskorkeuksiin, toimintoihin ja niiden sijaintiin, 
ympäristövaikutusten arviointiin, vedenlaatuun ja virtauksiin, 
lumenvastaanottopaikkaan  ja lumenajoliikenteeseen, 
pienhiukkaspäästöihin ja meluun, pelastustoimintaan, virkistysalueisiin 
ja rakentamisen ympäristövaikutuksiin.

Saadut lausunnot kohdistuivat katu-, laiva- ja helikopteriliikenteen 
melu- ja päästövaikutuksiin, rakennettavuuteen, toteutuskustannuksiin, 
kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon, toimitilarakentamiseen, 
massatasapainoon, pysäköintiin, kanavavesialtaisiin, 
helikopterikenttään ja matalikkoon, katumitoitukseen ja puistoihin, 
rantarakenteisiin, lumenvastaanottoon, vesiliikenteeseen, kaupunki- 
kuvaan, vesiliikenteeseen ja veden virtauksiin, koulujen ja päiväkodin 
sijoittamiseen, ympäristötaiteeseen, veneiden talvisäilytykseen ja 
pysäköintiin, Hernesaaren ja Jätkäsaaren väliseen liikenneyhteyteen, 
rakennussuojeluun, erityisasumiseen, liikennejärjestelyihin, polttoaine- 
kuljetuksiin, kiinteistökohtaiseen energiatuotantoon,  luovien alojen 
toimintaedellytyksiin, satama-alueiden mitoitukseen, 
yhdyskuntateknisen huollon tilatarpeisiin, Munkkisaaren  
lämpökeskuksen ja telakan sekä raskaan liikenteen päästövaikutuksiin, 
energiaselvitykseen, helikopterikentän suunnittelua koskevaan 
viranomaisyhteistyöhön  ja -lentotoimintaan, rakentamiskorkeuksiin, 
rakennusten ääneneristävyyteen ja ilmanvaihtoon, energiaselvitykseen, 
virkistysalueiden melutasoihin, erikoistavaran kaupan kaava- 
määräykseen ja ympäristövaikutusten arviointiin.

Tarkemmin mielipiteet, muistutukset, lausunnot sekä vastineet niihin 
ilmenevät liitteenä olevasta vuorovaikutussuunnitelmasta.

Osayleiskaavaehdotuksen käsittely kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Suunnitteluohjeen hyväksyminen
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Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 3.4.2008 Hernesaaren 
osayleiskaavan suunnitteluohjelman. 

Osayleiskaavaehdotuksen hyväksyminen

Hernesaaren osayleiskaavaehdotus esiteltiin 
kaupunkisuunnittelulautakunnalle 7.2.2012. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 28.2.2012 puoltaa 
osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä. Samalla lautakunta lisäsi 
seuraavat jatkosuunnittelua ohjaavat ponnet:

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää helikopterikentän taloudellisia  
toteuttamisedellytyksiä nykytiedon valossa epätodennäköisinä, eikä 
kenttä vaikuta julkisena investointina kannattavalta. Kentän varaus on 
kuitenkin perusteltua säilyttää yleiskaavassa, sillä varauksen suora 
vaikutus rajoittuu Hernesaaren eteläkärjen merikeskukseen, eikä 
kentän varauksen poistaminen täten muuttaisi muilta osin hernesaaren 
kaavoituksen kokonaisuutta. Asemakaavoituksen yhteydessä on syytä 
toteuttaa nykyistä tarkemmin helikopterikentän kustannus - hyöty -
tarkastelu sekä arvioida tässä yhteydessä myös kentän vaikutuksia 
lähialueen kaavoitukseen.

Helikopterikentän mahdollisesta toteutuksesta päätetään myöhemmin 
erikseen.

Jatkosuunnittelun edetessä pyritään kaikin keinoin löytämään viljan 
varastoinnille kokonaistaloudellisesti Hernesaaren viljasiiloja parempi 
sijoituspaikka. Hernesaaren viljasiilojen osalta tulee varmistaa 
mahdollisuus niiden kehittämiseen taloudellis-toiminnallisesti 
järkevämpään käyttöön.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 2.10.2012 muuttanut 
osayleiskaavaehdotusta seuraavasti:

LL-1 merkintä muutetaan merkinnäksi ES-4 – Erityissuunnittelualue, 
jonka maankäyttö ratkaistaan asemakaavoituksella toiminnallisten ja 
taloudellisten erillisselvitysten perusteella. Vaihtoehtoisina 
käyttötarkoituksina asemakaavoituksen yhteydessä voidaan tutkia:

•    Helikopterikenttää. Helikopterikentän sijoittamista tutkittaessa tulee 
laatia helikopterikentän kustannus- ja hyötyselvitys sekä arvioida 
kentän vaikutuksia lähialueen maankäyttöön.

•    Venesatama- ja veneiden talvisäilytysaluetta

•    Puistoa tai lähivirkistysaluetta
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•    Merelliseen ympäristöön soveltuvaa toimitila- ja työpaikka-aluetta 
Vesialueen täyttö alueen toteuttamiseksi edellyttää asemakaavan 
hyväksymistä.

Poistetaan alueella sijaitsevien viljasiilojen sr-merkintä.

Muistutusten, kirjeiden ja lausuntojen johdosta kaavakartan kortteleihin 
liittyvät vesialueen osat (W) on muutettu asuinkorttelin sisäiseksi 
vesialueeksi (WA). Lisäksi kaavakarttaan on lisätty veneliikenteen 
yhteystarve -merkintä ja muutettu palvelujen ja hallinnon alueen P/TY 
kaavamääräyksen muotoon: "Palvelujen ja hallinnon alue sekä 
teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä 
vaatimuksia. Alue varataan pääasiassa veneilyyn ja vapaa-aikaan 
liittyvän paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan ja ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattoman veneiden rakentamis-, korjaus- ja 
varastointitoiminnan tarpeisiin." 

Lisäksi lautakunta päätti antaa seuraavan jatkosuunnitteluohjeen: 
Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, ettei siilojen sijainti sekä 
taloudelliset ja toiminnalliset mahdollisuudet huomioiden kaupungin ole 
perusteltua jatkaa alueen vuokrasopimusta viljan varastointikäytössä 
vuoden 2015 jälkeen. Asemakaavoituksen yhteydessä viljasiilojen 
alueelle etsitään toiminnallisesti ja taloudellisesti nykyistä viljan 
varastointia perustellumpi käyttö. Samassa yhteydessä selvitetään ja 
ratkaistaan nykyisten rakennusten suojelulliset näkökohdat.

Vuorovaikutusraportista ilmenevät kaupungin perusteltuna 
kannanottona annetut vastaukset tehtyihin muistutuksiin. 

Ehdotuksen toinen nähtävillä olo

Osayleiskaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen tehdyt muutokset 
arvioitiin olennaisiksi, minkä vuoksi kaavaehdotus asetettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n nojalla uudelleen julkisesti 
nähtäville 2.11.2012-3.12.2012.

Uudelleen nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta jätettiin 4 muistutusta, 
joiden lisäksi ennen nähtävillä oloa saapui yksi kannanotto kirjeitse ja 
virallisen nähtävillä olon jälkeen 2 asiaa koskevaa kirjettä. Saadut 
muistutukset ja kirjeet kohdistuivat meritäyttöihin, helikopterikentän 
sijoittamiseen, liikenteen sujuvuuteen ja määrään, 
risteilysatamatoimintoihin, toteutuskustannuksiin, vesiliikenteeseen, 
lumen vastaanottoon, P/TY -alueen ja venesataman 
käyttömahdollisuuksiin, ympäristövaikutusten arviointiin ja 
erityissuunnittelualue (ES-4) merkintään.
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Kaupunkisuunnittelulautakunta ei tehnyt muutoksia kaavaehdotukseen 
toisen nähtävillä pidon jälkeen. Sen sijaan kaavaselostusta muutettiin 
eräiltä osin. Ehdotusta ei siten ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Tom Packalén esitti Osmo 
Soininvaaran kannattamana, että Hernesaaren kaakkoisosassa 
sijaitseva P/TY -alue rajataan osayleiskaava-alueen ulkopuolelle.   

Esittelijän esitys voitti äänestyksessä äänin 5 (Andersson, Lovén, 
Niiranen, Rautava, Välimäki - 4 (Moisio, Packalén, Soininvaara, 
Villanen.)

Esittelijä toteaa, että esitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan 
ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Osayleiskaavaehdotuksen nro 12099 kartta, päivätty 7.2.2012, 
muutettu 2.10.2012, päivitetty Kslk:n päätöksen 2.10.2012 mukaiseksi

2 Osayleiskaavaehdotuksen nro 12099 selostus, päivätty 7.2.2012, 
muutettu 2.10.2012, täydennetty 5.2.2013 (päivitetty Kslk:n 5.2.2013 
päätöksen mukaiseksi)

3 Havainnekuva 2.10.2012
4 Vuorovaikutusraportti 7.2.2012, täydennetty 18.9.2012, 2.10.2012 ja 

29.1.2013 sekä keskustelutilaisuuksien muistiot
5 Hernesaaren osayleiskaavaehdotus, viranomaisneuvottelumuistio 4.6. 

2012
6 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Ilmakuvasovitus idästä päin katsottuna
2 Täyttö- ja kaivualueet
3 Hernesaaren liikennesuunnitelma ja katujen poikkileikkaukset, 

18.9.2012
4 Fordin talo, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto 

Talli, 18.4.2011,osa 1
5 Fordin talo, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto 

Talli, 18.4.2011, osa 2
6 Valtion viljavarasto, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtuuri- ja 

muotoilutoimisto Talli, 18.4.2011
7 Hernesaaren osayleiskaavan kaupallisten palveluiden mitoitus ja 

sijoittelu kaupunkirakenteeseen, Santasalo 12.12.2011
8 Hernesaaren osayleiskaava-alueen meriluontoon liittyvät selvitykset 

2010, Alleco Oy, 5/2011
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9 Hernesaaren osayleiskaava-alueen täyttö- ja pohjarakennetarkastelu, 
Finnish Consulting Group Oy, 13.1.2012

10 Hernesaaren osayleiskaava-alueen sedimenttitutkimukset, Finnish 
Consulting Group Oy, 27.1.2012

11 Hernesaaren osayleiskaavaluonnoksen mukaisten vesistötöiden 
vaikutus alueen pohjaeläimistöön ja Vantaanjoen kalaväylään, Kala- ja 
vesitutkimuskeskus Oy, 5/2011

12 Hernesaaren osayleiskaava-alueen tuulisuuskartoitus, WSP Finland 
Oy, 2012

13 Archtech Helsinki Shipyard telakan vuokra-alue
14 Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu, Ilmatieteen 

laitos, 2012 (päivitetty)
15 Liikenteen typenoksidi- ja pienhiukkaspäästöjen leviämismallinnus 

Telakkakadun alueella ja arvio ilmanlaadusta Hernesaaressa -selvitys. 
Ilmatieteen laitos - ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, 29.8.2012 

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Liikenneturvallisuusvirasto Trafi Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Uudenmaan liitto Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
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hyväksyminen
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Muut lausunnonantajat Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta
Kaupunginmuseon johtokunta
Liikuntalautakunta
Pelastuslautakunta
Opetuslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
Helsingin Energia -liikelaitos
Helsingin Satama -liikelaitos
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.05.2013 § 593

Pöydälle 20.05.2013

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 05.02.2013 § 14

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Ksv 0836

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 7.2.2012 päivätyn ja 
2.10.2012 muutetun 20. kaupunginosaa (Länsisatama) ja 53. 
kaupunginosaa (Ulkosaaret) koskevan Hernesaaren 
osayleiskaavaehdotuksen nro 12099 5.2.2013 täydennettyine 
kaavaselostuksineen kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä 
ja esittää, etteivät tehdyt muistutukset ja kirjeet anna aihetta muihin 
toimenpiteisiin.

Lautakunta päätti todeta, että kaavaselostusta on muistutusten ja 
kirjeiden johdosta tarkistettu ja täydennetty, kuten osayleiskaavan 
selostuksen luvusta 7 Suunnittelun vaiheet yksityiskohtaisesti ilmenee.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan 
muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan 
esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin 
perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.

Samalla lautakunta päätti antaa vuorovaikutusraportin mukaiset 
vastineet saatuihin kirjeisiin.

Päätöksen jakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus Kaj:n rooteli/Rämö

Käsittely

05.02.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

Vastaehdotus:
Tom Packalén: Hernesaaren kaakkoisosassa sijaitseva P/TY-alue 
rajataan osayleiskaava-alueen ulkopuolelle.

Kannattajat: Osmo Soininvaara
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1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hernesaaren kaakkoisosassa sijaitseva P/TY-alue rajataan 
osayleiskaava-alueen ulkopuolelle.

Jaa-äänet: 5
Hennariikka Andersson, Jape Lovén, Matti Niiranen, Risto Rautava, 
Heta Välimäki

Ei-äänet: 4
Elina Moisio, Tom Packalén, Osmo Soininvaara, Sampo Villanen

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 5-4.

29.01.2013 Pöydälle

02.10.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

18.09.2012 Pöydälle

28.02.2012 Ehdotuksen mukaan

14.02.2012 Pöydälle

07.02.2012 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi
Leena Makkonen, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi
Anna Nervola, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37135

anna.nervola(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, meluvaikutukset, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi
Anne Karlsson, johtava yleiskaavasuunnittelija, kaupalliset selvitykset, puhelin: 310 
37444

anne.karlsson(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 14.06.2012 § 364
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HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Kiinteistökartta G2 S1-3, Hernesaari

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
Länsisataman Hernesaaren alueen osayleiskaavaehdotuksesta nro 
12099 seuraavan lausunnon:

Tiivistelmä

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 28.2.2012 (78 §) lähettää 
Länsisataman Hernesaaren aluetta koskevan 
osayleiskaavaehdotuksen kaupunginhallitukselle puoltaen sen 
hyväksymistä. Samalla lautakunta päätti hyväksyä kaavan 
jatkosuunnittelua koskevia ponsia, jotka koskivat mm. 
kaavaehdotuksessa osoitetun helikopterikentän toteuttamista sekä 
kaava-alueelle sijoittuvia Hernesaaren viljasiiloja.  

Osayleiskaavaehdotus mahdollistaisi osaltaan uutta 
asuntorakentamista noin 210 000 k-m² (noin 5 100 asukasta) sekä 
työpaikka ja palvelurakentamista yhteensä noin 190 000 k-m² (noin 3 
800 työ-
paikkaa). Hernesaaren toteutuksen kaupungille tulevien investointien 
kokonaiskustannusarvio on noin 204 milj. euroa eli noin 580 euroa/k-
m².

Kiinteistölautakunnan mielestä osayleiskaavaehdotus luo edellytykset 
korkeatasoisen ja viihtyisän asunto- ja toimitila-alueen rakentamiselle. 
Kaava-alueen tontit sekä yleiset alueet ovat kuitenkin 
rakennettavuudeltaan monilta osin todennäköisesti hyvin vaikeita ja 
kalliita. Erityisesti tämä korostuu asuntotonteilla, jotka rajoittuvat 
osayleiskaavassa osoitettuihin keinotekoisiin kanaviin ja vesialtaisiin, 
sekä alueilla, joilla tehdään laajoja meritäyttöjä. Alueen 
asemakaavoituksessa tulee huolehtia siitä, että alueelle voidaan 
toteuttaa myös kohtuuhintaista asuntotuotantoa kaupungin 
asuntopoliittisten ohjelmien mukaisesti. 

Kaava-alue on toimitilarakentamisen kannalta heikohkon 
saavutettavuuden vuoksi varsin haastava, ja toimitilatonteille voi olla 
vaikea löytää toteuttajia. Tämä saattaa muodostua ongelmalliseksi 
mm., jos toimitilarakennusten on tarkoitus toimia samalla suunnitellun 
helikopterikentän meluesteenä.  

Suunnitellun helikopterikentän kustannukset ovat erittäin korkeat (noin 
83 milj. euroa), ja alueen tulevan asemakaavoituksen yhteydessä 
tuleekin laaja-alaisesti tutkia erilaisia teknisiä ratkaisuja 
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toteutuskustannusten minimoimiseksi. Koska helikopterikentän 
toteuttamisen aikatauluun liittyy todennäköisesti merkittäviä 
epävarmuustekijöitä, osayleiskaava-alue tulee olla rakennettavissa 
myös ilman helikopterikenttää.    

Kiinteistölautakunta puoltaa kaavan hyväksymistä lausunnossa 
esitetyin huomioin. 

Maanomistus ja -hallinta

Osayleiskaavaehdotuksen rajaama alue (yht. noin 44 ha, josta noin 11 
ha tulevia meritäyttöjä) on kokonaisuudessaan kaupungin 
omistuksessa. Alueelta on kuitenkin tehty useita maan- ja 
huoneenvuokrasopimuksia telakka- ja teollisuustoimintaa varten. Osa 
sopimuksista on tehty toistaiseksi voimassa olevina noin 6 kuukauden 
irtisanomisajoin. Alueen määräaikaiset maan- ja 
huoneenvuokrasopimukset päättyvät pääasiallisesti viimeistään vuoden 
2018 lopulla. Alueen nykyiset sopimukset eivät siten ole esteenä 
Hernesaaren alueen tulevalle rakentamiselle.   

Alueen rakennettavuus ja maaperä

Rakennettavuudesta yleisesti

Osayleiskaava-alue on rakennettavuudeltaan hyvin vaihteleva. 
Rakennusten perustamistapana tulee olemaan paaluperustus. 
Rakennushankkeiden pohjarakentamiskustannukset tulevat siten 
olemaan hyvin vaihtelevia paalutustavasta ja vaadittavasta 
paalupituudesta riippuen. 

Meritäytöt

Osayleiskaavaehdotuksen mukaan alueen rantaviivaa on tarkoitus 
muuttaa täyttämällä merialuetta ja leikkaamalla maamassoja altaiden 
kohdalta. Alueelle tulee myös huomattava määrä maatäyttöjä, koska 
maanpinnan korkeutta nostetaan paikoitellen usealla metrillä.

Venesatama-alueelta kaivetaan merkittävä määrä maa-aineksia ja 
sedimenttejä. Osa poistettavista maa-aineksista ja sedimenteistä 
sisältää kallista käsittelyä vaativia haitallisia yhdisteitä.

Kaupungilla ei ole olemassa meriläjityskelvottomien sedimenttien 
vastaanottopaikkaa, vaan sijoittaminen tulee aina suunnitella 
alueellisesti. Myöskään puhtaille sedimenteille ei ole tiedossa 
Hernesaaren rakentamisen aikana käytössä olevaa meriläjityspaikkaa. 
Helsingissä on lisäksi muutaman seuraavan vuosikymmenen ajan 
pulaa hyvälaatuisista täyttömaista voimakkaan rantarakentamisen 
vuoksi. 
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Jo osayleiskaavavaiheessa olisikin hyvä tarkastella kaava-alueen 
massatasapainoa sekä pyrkiä sellaiseen ratkaisuun, että kaivettavia 
maa-aineksia ja sedimenttejä voitaisiin käyttää mahdollisimman paljon 
paikallisesti hyödyksi korvaamaan alueelle tuotavia täyttömaita. 

Osayleiskaavaa varten on laadittu täyttö- ja pohjarakennussuunnitelma 
FCG/P14962, 13.1.2012. Suunnitelmassa todetaan ruoppauksesta ja 
pilaantuneiden maiden sijoituksesta mm. seuraavaa: 

”Täyttöpenkereiden alta ruopataan savi pois kitkamaahan tai kallioon 
saakka koko täytettävältä alueelta ennen täyttöä. Savi poistetaan 
täyttöpenkereiden ulkoluiskien rajaamalta alueelta. Täyttöjen luiska-
alueilla ja vedenalaisen täytön osalla voidaan harkita savimassojen 
stabilointia paikoilleen. Mikäli stabiloimalla voidaan jättää myös 
pilaantuneet sedimentit louhetäytön sisään, on menetelmä 
taloudellisesti järkevä vaihtoehto. Tiedossa ei ole, että vedenalaista 
stabilointia olisi vastaavissa olosuhteissa tehty, mutta toimiva 
menetelmä on todennäköisesti koerakentamalla löydettävissä. 

Pilaantuneiden sedimenttien loppusijoitus tehdään ympäristöluvan 
mukaisesti. Stabiloituja sedimenttejä voidaan sijoittaa esimerkiksi 
tulevan helikopterikentän täyttöihin. Helikopterikentälle on tulossa vain 
kopteriliikennettä palveleva terminaalirakennus; muuten kenttä toimii 
liikenne- ja pysäköintipaikkana. Mikäli sedimenttien sijoittaminen 
voidaan suunnitella merivesipinnan alle, alueelta on löydettävissä 
sijoituspaikka melko suurelle määrälle sedimenttejä. Täyttöjen luiska-
alueilla ja vedenalaisen täytön osalla voidaan harkita savimassojen 
stabilointia paikoilleen. Erityisesti mikäli stabiloimalla voidaan jättää 
myös pilaantuneet sedimentit louhetäytön sisään, on menetelmä 
taloudellisesti järkevä vaihtoehto. Tiedossa ei ole, että vedenalaista 
stabilointia olisi vastaavissa olosuhteissa tehty, mutta toimiva 
menetelmä on todennäköisesti koerakentamalla löydettävissä. 
Erityisesti helikopteriliikenteen nousu- ja laskusektorien takia tehtävä 
suojatäyttö on täyttöä, jolla ei ole merkittävästi muita vaatimuksia kuin 
riittävä stabiliteetti.”

Jätkäsaaren meritäytöistä saadut kokemukset syvään veteen tehtävistä 
ruoppauksista vanhojen täyttöjen läheisyydessä ja sen jälkeen 
tapahtuvasta louhetäytöstä ovat tuoneet esiin ongelmia niin 
työturvallisuudessa kuin täyttöjen lopputuloksen vaatimusten 
saavuttamisessa. Raportissa mainittu vaihtoehto veden alla olevan 
saven paikalleenstabiloinnista ruoppauksen sijaan tulee tutkia ja 
varmistaa koerakentamalla. Eräs sopiva kohde koerakentamiseen voisi 
löytyä Kalasataman Verkkosaaren alueelta, joka on aikataulullisesti 
Hernesaarta edellä ja jossa myös tuuliolosuhteet ovat edullisemmat 
vesistöalueella tehtävää koestabilointia ajatellen. Toisin kuin FCG:n 
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raportissa mainitaan niin stabilointia on maailmalla tehty ja tehdään 
vesistöalueilla rutiininomaisesti. Tosin kokemukset meillä käytössä 
olevasta kuivamenetelmästä ovat vähäiset. 

Lisäksi tulee huomioida, että altaiden kohdalla joudutaan suorittamaan 
myös vedenalaista louhintaa, koska osa venesatamaa sijoittuu tasolle 
+2 ulottuneen entisen Likgrund/Ruumiskari –nimisen majakkasaaren 
kohdalle.

Tulevien vuosien esirakentamismäärärahoihin olisi syytä varata 
vesistöalueella tapahtuvan saven koestabiloinnin suunnitteluun, 
toteutukseen ja seurantaan määrärahat. Koerakentamisella olisi syytä 
selvittää sekä menetelmän käyttökelpoisuus riittävän alueellisen 
stabiliteetin aikaansaamisessa että paikalleenstabiloinnin 
käyttökelpoisuus pilaantuneiden sedimenttien käsittelyssä.

Edellä mainitun lisäksi on syytä korostaa, että kiinteistötoimen 
hallintaan tulevien alueiden täyttöjen suunnittelussa lähtökohtana tulee 
olla riittävä varmuus sortumista vastaan sekä se, että tulevien 
asuinkortteleiden painumat voidaan kohtuullisin rakennustoimenpitein 
rajoittaa hyväksyttävälle tasolle. Lisäksi tulee kiinnittää erityistä 
huomiota tehtävien täyttötoimenpiteiden riittävään dokumentointiin, 
jotta dokumentointia voidaan hyödyntää rakennusten perustamistapoja 
määriteltäessä.   

Maaperän pilaantuneisuus

Osayleiskaavaehdotuksen laadinnan yhteydessä teetettyjen selvitysten 
mukaan kaava-alueen maaperä on monin paikoin pilaantunut.  Myös 
merialueiden sedimentit ovat paikoin pilaantuneet. Teetetyissä 
selvityksissä on arvioitu, että Hernesaaren maaperän puhdistaminen 
maksaisi noin 16 milj. euroa (alv 0 %), jos kaikki pilaantuneet maat 
vaihdettaisiin puhtaisiin maa-aineksiin. Alueella on lisäksi paljon 
heikkolaatuisia koheesiomaita, joiden sijoittaminen ulkopuolisiin 
kohteisiin on kallista. 

Kyseisiä kustannuksia voidaan merkittävästi alentaa, jos 
mahdollisimman suuri osa kaivettavista pilaantuneista maista pystytään 
sijoittamaan alueen täyttöihin kuten Jätkäsaaren ja Hietasaaren kallion 
asemakaava-alueella tehdään. Kyseiselle hyötykäyttöalueelle tulisi 
etsiä sijoituspaikka kaavoituksen mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa ja alue tulee merkitä asemakaavaan. Lisäksi kaava-alueelle 
voidaan todennäköisesti jättää riskinarviointiin perustuen 
mahdollisimman suuria määriä pilaantuneita maita. Riskiarvioinnissa 
tulisi huomioida toimintojen sijoittelu siten, että pilaantuneilla alueilla 
rakentamisen vaatimaa kaivua suoritettaisiin mahdollisimman vähän. 
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Asuntorakentaminen

Osayleiskaavan tavoitteena on luoda Hernesaaresta elinvoimainen ja 
viihtyisä osa kantakaupunkia jatkeena Punavuorelle ja Eiralle. 
Asuntorakentamisen kerrosalan määrällinen tavoite on noin 210 000 
k-m², joka vastaa noin 5 100 asukasta. 

Osayleiskaavaehdotus luo edellytykset korkeatasoisen ja viihtyisän 
asuntoalueen rakentamiselle. Asuntotonttien autopaikat on tarkoitus 
sijoittaa tonteille maanalaisiin pysäköintilaitoksiin ja osittain 
maanpäällisiin pysäköintilaitoksiin. Maanpäällisen pysäköinnin 
mahdollistaminen helpottaa asuntorakentamiseen liittyviä 
kustannuspaineita. Maanalaiset pysäköintilaitokset tulee olla 
toteutettavissa siten, että vältytään vaikeilta ja usein hyvin kalliilta 
vesitiiviiltä rakenteilta.

Osayleiskaavan toteuttamisen kaupungilta edellyttämät tavanomaista 
huomattavasti korkeammat investoinnit (arviolta noin 580 e/k-m²) 
huomioiden alueen asemakaavoituksessa tulee huolehtia siitä, että 
alue kaavoitetaan riittävän tehokkaasti investointikustannusten 
kattamiseksi. Selkeä pääpaino alueen tulevassa asemakaavoituksessa 
tulisi siten olla kerrostaloissa. Alueen asuntotonttien luovutuksessa 
tullaan noudattamaan kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita. Alueen 
asemakaavoituksessa tulee siten varmistaa, että asemakaavoituksella 
luodaan edellytykset myös kohtuuhintaiselle vuokra- ja 
omistusasuntotuotannolle.   

Ainakin osa kaavaehdotuksen asuinkortteleista on osoitettu rajoittuviksi 
rakennettaviin kanava-vesialtaisiin (W), joihin tulisi myös venepaikkoja. 
Vesiaiheiden rakentaminen tulee todennäköisesti olemaan erittäin 
kallista ja luo huomattavia haasteita myös kanava-vesialtaisiin 
rajoittuvien tonttien luovuttamiselle ja rakentamiselle.  Tulevassa 
asemakaavoituksessa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota kanava-
vesialtaiden teknistaloudelliseen toteutuskelpoisuuteen. Alue tulisi olla 
mahdollista asemakaavoittaa myös siten, ettei kanava-vesialtaita ole 
välttämätöntä toteuttaa, mikäli nämä osoittautuvat tarkemmissa 
selvityksissä taloudellisista tai muista syistä toteutuskelvottomiksi. 
Mikäli kanava-vesialtaat osoittautuvat myöhemmässä 
asemakaavoituksessa toteutuskelpoisiksi, tulee kanava-vesialtaisiin 
rajoittuvien tonttien osalta laatia tontinluovutusta varten selkeät 
pohjarakentamis- ja muut ohjeet, joissa määritellään rakennusteknisten 
seikkojen lisäksi mm. rakentamis- ja ylläpitovastuut yleisten alueiden 
rakenteiden (esim. tukimuurit) ja talohankkeiden välillä. 

Kaava-alueen eteläosaan suunnitellun helikopterikentän 
todennäköisesti ajoittainen varsin voimakas melu saattaa heikentää 
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ainakin kaava-alueen eteläisimpien asuntokortteleiden 
markkinoitavuutta.  

Toimitilarakentaminen

Osayleiskaavaehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa Hernesaaren 
alueelle toimitila- ja palvelurakentamista noin 190 000 k-m², joka vastaa 
noin 3 800 työpaikkaa.  Mainitusta kerrosalasta uutta kerrosalaa on 
noin 150 000 k-m².

Alueelle esitettävä uusi toimitilarakennusoikeus on lähes 
puolitoistakertainen Salmisaaren uuteen toimitila-alueeseen verrattuna 
(noin 110 000 k-m²). Alueen sijainti Salmisaaren uuteen toimitila-
alueeseen verrattuna on kuitenkin toimitilamarkkinoiden ja niiden 
asiakkaiden kannalta erittäin syrjäinen. Kulkuyhteydet Hernesaareen 
sekä joukkoliikennevälineillä että yksityisautoilla ovat varsin heikot 
mahdollisesta uudesta raitiovaunulinjasta huolimatta. Ei ole perusteltua 
uskoa, että entisestään raide- ja joukkoliikenneyhteyksien varteen 
keskittyvä vetovoimainen, työmatkoja lyhentävä ja ekologinen 
toimitilarakentaminen sijoittuisi Hernesaareen näin suuressa määrin. 
Voidaankin pitää todennäköisenä, ettei alueelle synny 
toimitilarakentamista nyt esitetyssä laajuudessa. Eri asia on, että 
veneilyyn liittyvää toimintaa voisi sijoittua uusiin rakennuksiin ja 
vanhoihin säilytettäviin halleihin.

Toimitilojen todennäköisesti heikko kysyntä saattaa vaikuttaa 
merkittävästi alueen rakentamisjärjestykseen, koska asuntohankkeiden 
melusuojaus suunniteltua helikopterikenttää vastaan perustunee 
esitetyssä kaavaratkaisussa siihen, että alueelle rakennetaan 
asuinkortteleita suojaavia toimitilarakennuksia. 

Toimitilarakentamisen edistämiseksi asemakaavoituksessa tulisi 
varmistaa riittävästi autopaikkoja myös toimitilahankkeille.  

Julkiset palvelut  

Hernesaaren julkisten palveluiden mitoitus on tehty yhteistyössä 
palveluhallintokuntien kanssa. Osayleiskaavaehdotuksessa on 
osoitettu kaksi aluetta julkisille palveluille ja hallinnolle (PY), jota 
voidaan pitää riittävänä. Yleisiä rakennuksia varten asemakaavoilla 
muodostettaviin tontteihin ja asemakaavaratkaisuihin otetaan 
tarkemmin kantaa asemakaavoituksen yhteydessä. 

Helikopterikenttä 

Kaava-alueen eteläosaan suunnitellun helikopterikentän kustannukset 
ovat erittäin korkeat (noin 83 milj. euroa, alv 0 %). Alueen tulevan 
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asemakaavoituksen yhteydessä tuleekin laaja-alaisesti tutkia erilaisia 
teknisiä ratkaisuja kentän toteutuskustannusten minimoimiseksi. Koska 
helikopterikentän toteuttamisen aikatauluun liittyy todennäköisesti 
merkittäviä epävarmuustekijöitä, osayleiskaava-alue tulee olla 
rakennettavissa myös ilman helikopterikenttää. Lisäksi 
helikopterikentän jatkosuunnittelussa tulee huomioida edellä mainitut 
toimitilarakentamiseen ja näin ollen helikopterikentän melusuojaukseen 
liittyvät vaikeudet. 

Lopuksi

Kiinteistölautakunnan mielestä osayleiskaavaehdotus luo edellytykset 
korkeatasoisen ja viihtyisän asunto- ja toimitila-alueen rakentamiselle. 
Kaava-alueen tontit sekä yleiset alueet ovat kuitenkin 
rakennettavuudeltaan monilta osin todennäköisesti hyvin vaikeita ja 
kalliita. Kaupungille Hernesaaren toteuttamisesta aiheutuvat 
kustannukset ylittänevät merkittävästi tavanomaisena pidettävät 
kustannukset. Huomion arvoista on, että alueen rakennusoikeuteen 
suhteutetut investoinnit (arviolta 580 euroa/k-m²) nousevat edelleen 
arvioidusta, mikäli alueelle ei toteudu toimitilarakentamista nyt 
suunnitellussa laajuudessa. Mikäli esim. alueen suunnitellusta uudesta 
toimitilarakennusoikeudesta toteutuu vain noin puolet (noin 75 000 
k-m²), alueen rakennusoikeuteen suhteutetut investoinnit nousevat 
huomattavasti nyt arvioidusta tasosta. Alueen toteuttamiseen liittyy siis 
merkittäviä taloudellisia haasteita ja riskejä. 

Edellä mainitun vuoksi osayleiskaavoituksen jatkosuunnittelun ja 
alueen tulevan asemakaavoituksen yhteydessä tulisi kattavasti vertailla 
mm. rantojen täyttöjen ja kaivujen osalta erilaisten vaihtoehtojen 
kustannuksia sekä niistä saatavia hyötyä. Lisäksi jatkosuunnittelussa 
tulee varmistaa riittävän tehokaan asuntorakentamisen mahdollisuudet 
sekä kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytykset. 

Kiinteistölautakunta puoltaa osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä 
edellä mainituin huomioin.

Käsittely

14.06.2012 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Kirsi Pihlaja: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Lausuntoehdotuksen 27. kappaleeseen lisätään uusi seuraavan 
sisältöinen viimeinen virke: Hernesaari soveltuisi hyvin myös 
autopaikattomien asuntojen rakentamiseen.

Kannattajat: Anja Malm
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1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen 27. kappaleeseen lisätään uusi 
seuraavan sisältöinen viimeinen virke: Hernesaari soveltuisi hyvin 
myös autopaikattomien asuntojen rakentamiseen.

Jaa-äänet: 5
Heidi Ekholm-Talas, Jyrki Lohi, Sole Molander, Olli Saarinen, Timo 
Tossavainen

Ei-äänet: 3
Anja Malm, Tuula Paalimäki, Kirsi Pihlaja

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Kermen Soitu

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Sami Haapanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 24.5.2012

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Helsingin Energian lausunto liitteessä 1.

Lisätiedot
Kivirinne Jouni, Yleissuunnitteluinsinööri, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Opetuslautakunta 15.05.2012 § 74

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksesta seuraavan lausunnon.

Hernesaaren suurimpia suunnitteluun liittyviä haasteita ovat katu-, 
laiva- ja helikopteriliikenteeseen liittyvät melutekijät sekä Länsisataman 
matkustajaliikenteeseen liittyvät ilma- ja hajupäästöt. Julkisten 
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palvelujen ja hallinnon PY-kortteleiden sijoitusta tulee vielä tutkia, jotta 
lasten käyttöön tulevat koulutilat ja liikuntapaikat sijoittuisivat 
ilmanlaatu- ja melutilanteen kannalta mahdollisimman suotuisiin 
paikkoihin. 

Osayleiskaavan tulee mahdollistaa koulun mitoituksen tarkistaminen 
alueen rakentumisen edetessä ottaen huomioon lähialueiden 
oppilaskehitys. Lasten ja nuorten toimintatilojen oikea sijoittaminen ja 
mitoittaminen edellyttää yhteistyötä kaavoittajan ja 
palveluhallintokuntien välillä.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 15.05.2012 § 257

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Katutilojen toimivuuteen ja mitoitukseen on jatkossa asemakaavaa 
valmisteltaessa kiinnitettävä erityistä huomiota. Katupuiden, pyöräilyn, 
ylläpidon ja lumitilojen vaatimukset tulee ottaa huomioon katutiloja 
suunniteltaessa. Esitetyt katutilojen lumitilat ovat niukkoja.  

Pääkadun kunnallistekniikan sijoittamista pitää tarkastella 
asemakaavaa laadittaessa erityisesti niissä kohdin, missä siltakansi ja 
kadun taso kohtaavat, jotta kadun alle sijoitettavaa kunnallistekniikkaa 
voidaan ylläpitää. Pääkadun sillan korkeustaso vaikuttaa myös 
korttelien P/TY ja LS/P väliin sekä samalla kohdin olevien korttelien PY 
ja AK väliin sijoittuvien tonttikatujen korkeustasoon. Tonttikadut ovat 
alkuosaltaan rakennettava joko siltarakenteisina tai penkereelle, jotta 
päästään laiturien ja vesialtaiden korkeustasoon, mikä on noin + 3 
metriä. Näille tonttikaduille sijoitettavien kunnallisteknisten johtojen ja 
putkien tila- ja huoltotarpeet täytyy tarkastella myös erityisen 
huolellisesti. Tonttikatujen viereisten korttelien rakentamisessa täytyy 
ottaa huomioon katujen korkeustaso, sillä kadut tulevat olemaan joko 
silta- tai pengerrakenteella vähintään noin 70 metrin matkan 
pääkadulta lähtien.
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Pääkadun kansitason ja viereisen laituritason korkeusero on neljä 
metriä. Raitiovaunusillan rakenteen paksuus ja huoltotila pienentävät 
oleellisesti sillan alle jäävää tilaa. Tämä vaatii kannen alle sijoitettavien 
liiketilojen osalta tarkkaa mitoituksen suunnittelua asemakaavan 
laatimisen yhteydessä, jotta kiinteistötekniikka ja muut toimintaa 
palvelevat tilat mahtuvat niille varattuun matalaan tilaan.

Osayleiskaavaehdotuksen puistoalueet ovat pieniä. Puistopinta-ala 
asukasta kohden on selvästi pienempi kuin kantakaupungissa 
keskimäärin. Näin ollen Hernesaaren puistoissa tulee olemaan muuta 
kantakaupunkia suuremmat puistokohtaiset käyttöpaineet. Lisäksi 
puistossa on myös toimintoja, jotka lisäävät tätä, esimerkiksi puistoalue 
toimii vesiurheilukeskuksen katsomona. Laajemmat puistot 
helpottaisivat tulevaisuudessa tilojen muuntelua ja uusien toimintojen 
kehittämistä. Kaavan vaikutusten arvioinnissa on esitetty, että 
puistoissa olisi luonnontilaisia alueita. Tämä ei käytännössä ole 
mahdollista kovan käyttöpaineen aiheuttaman kulutuksen tähden. Sitä 
paitsi viheralueet rakennetaan täytemaan päälle. Luonnonmukaisesti 
hoidettava puisto vaatisi huomattavasti laajemman pinta-alan tai 
vaihtoehtoisesti suojausta, jotta kasvillisuudella olisi menestymisen 
mahdollisuuksia. On tarkoituksenmukaisempaa, että rakennettujen 
puistojen suunnittelun inspiraationa ja teemana on meren rantaan hyvin 
soveltuva tulkinta saaristomaisemasta ja sen kasvillisuudesta.

Osayleiskaavaehdotuksen katujen ja puistojen korkeusvaihtelut ovat 
suuria, mikä edellyttää erityisen paljon siltojen, tukimuurien ja 
rantarakenteiden, portaiden ja luiskien rakentamista. Kanavista johtuen 
kaavaratkaisut edellyttävät lukuisien siltojen rakentamista. Sekä siltojen 
rakentaminen että niiden ylläpito on kallista. Siltojen ja niille johtavien 
reittien tilavaraukset tulee olla sellaisia, että talvikunnossapito on 
mahdollista. Suuret korkeuserot siltojen, rannan ja tonttien välillä 
aiheuttavat sen, että myös puistoista tulee erittäin rakennettuja. 
Tukimuureja ja luiskapintaa on paljon, mikä rajoittaa toimintojen 
sijoittelua puistoihin. Asemakaavaa laadittaessa on riittävästi 
tarkasteltava puistojen topografiaa ja tilavarauksia toimintojen, 
huoltoliikenteen ja kasvillisuuden hoidon onnistumisen kannalta. 

Osayleiskaavaluonnoksen alueen pohjaolosuhteista ja maaperän 
rakennettavuudesta ei ole tarkkoja tietoja. Kaavaluonnoksessa on 
esitetty rakennettavaksi kolme kanavaa ja kolme suurta vesiallasta. 
Rantarakenteiden Helsingin kaupungille aiheuttamia kustannuksia sekä 
rakennettavuutta on selvitettävä tarkemmin asemakaavan vaikutusten 
arvioinnin yhteydessä. Osa ehdotetuista rakennuksista sijaitsee 
rantarakenteiden päällä. Näistä rantarakenteiden kustannuksista ja 
ylläpidosta vastaavat kiinteistöt. 
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Osayleiskaavan luonnoksessa esitetty Hernesaaren lumen 
merivastaanottopaikka on poistettu osayleiskaavaehdotuksesta.  
Hernesaaren lumen merivastaanottopaikka on erittäin tärkeä 
kantakaupungin ja tulevan Hernesaaren alueen lumilogistiikan 
kannalta. Eteläisen Helsingin lumenkäsittely vaatii uusia, hintavia 
ratkaisuja, jos tämä lumenkäsittelypaikka poistuu käytöstä. Yleisten 
töiden lautakunta katsoo, että osayleiskaavan on mahdollistettava 
lumenvastaanottopaikan sijoittaminen kaavamuutosalueelle.

Lentoliikenteen melu leviää yleisille alueille. Melu on päiväsaikaan 
huomattava haitta. Lasten leikkipaikat ja vanhusten toimintaympäristöt 
tulee suojata melulta. Vaikutusten arvioinnin mukaan kortteleiden väliin 
jää hiljaisempia alueita (alle 55 dB päivisin), joille voi sijoittaa lasten ja 
vanhusten toimintoja. Meluhaittojen torjuminen tulee ottaa huomioon 
asemakaavaa laadittaessa sekä arvioitaessa alueen 
asumisterveellisyyttä ja toteutuskustannuksia.

Kustannukset 

Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan Hernesaaren toteuttamisen 
kustannuksista suuri osa syntyy alueelle suunnitellusta 
helikopterikentästä, risteilijälaiturin ja rantapuiston täytöistä, täyttöjä 
edeltävistä merenpohjan pehmeiden ainesten ja haitta-ainepitoisten 
sedimenttien ruoppauksista, meriläjitykseen soveltumattomien 
sedimenttien käsittelystä sekä rantarakenteista. Kustannuksia syntyy 
myös yhdyskuntateknisen huollon verkoston rakentamisesta sekä 
yleisten alueiden eli katujen ja puistojen rakentamisesta.

Maarakennuskustannuksiin sisältyy pilaantuneiden sedimenttien 
ruoppaus ja mereen kelpaamattomien sedimenttien käsittely ja 
loppusijoitus rannalla, pehmeiden maiden ruoppaus, yleistäyttö 
nykyisillä maa- ja merialueilla sekä yleiskaivu. Kustannukset eivät 
sisällä vedenalaisen paineviemärin siirtokustannuksia, pilaantuneen 
maaperän kunnostuskustannuksia eikä katujen ja puistojen 
rakentamiskustannuksia.  

Rantarakenteiden kustannuksiin sisältyy luiskien 
rakentamiskustannukset, risteilijälaiturin kustannukset, vesialtaiden ja 
venesatamien laiturimuurikustannukset, helikopterikentälle vievän 
nostosillan kustannukset sekä muita rantarakenteiden kustannuksia. 

Liikennealueiden erityiskustannuksiin sisältyy pääkadun silta, 
helikopterikentän tukimuuri sekä pääkadun tukimuurit. 

Osayleiskaavan luonnoksen selostuksessa on ilmoitettu seuraavat 
kustannukset: maarakennuskustannukset 122 miljoonaa euroa, 
rantarakenteet 60 miljoonaa euroa, liikennealueiden 
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erityiskustannukset 8 miljoonaa euroa, kunnallistekniikan 
rakentamiskustannukset 7 miljoonaa euroa ja katujen ja yleisten 
alueiden rakentamiskustannukset 7 miljoonaa euroa.

Edellä mainittuihin summiin on erikseen ilmoitettu sisältyvän 
rantapuiston 33 miljoonan euron, kolmen vesialtaan 24 miljoonan euron 
ja pääkadun siltakannen 4 miljoonan euron kustannukset.

Jos alueelta poistettaisiin kaikki alemman ohjearvon ylittävät haitta-
ainepitoiset maa-ainekset, olisi tästä koituva lisäkustannus noin 16 
miljoonaa euroa. Edellä esitetty kokonaiskustannusarvio perustuu 
arvioon, että valtaosa haitta-aineita sisältävästä maa-aineksesta 
voidaan jättää paikoilleen. 

Osayleiskaavan luonnoksen kustannukset ovat yhteensä 204 miljoonaa 
euroa. Kaavan kokonaiskustannuksia ei voida tässä 
suunnitteluvaiheessa arvioida tarkasti.

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että jatkossa valmisteltaessa 
asemakaavaa tulee kiinnittää erityistä huomiota kustannusvaikutusten 
arviointiin, kustannustenhallintaan ja osayleiskaavan joustavaan 
toteutettavuuteen. Samoin kaavan laadinnan aikana pitää huolehtia 
vaikutusten arvioinnista ja tarvittavista lisäselvityksistä koskien 
erityisesti ympäristöä, ympäristövaikutuksia, kaikenlaista 
rakennettavuutta ja pilaantuneita maita.

Yleisten töiden lautakunta katsoo, että suunniteltu helikopterikenttä 
aiheuttaa niin mittavia ympäristövaikutuksia merellisen Helsingin 
kaupunkikuvaan, vesiliikenteen järjestelyihin, merialueiden 
vesiolosuhteisiin ja viereisen asutuksen melutilanteeseen, että sitä ei 
ole syytä osoittaa yleiskaavassa. Harkittavissa on enintään 
selvitysalue-merkintä hankkeen mahdolliselle sijoitukselle. Päätös 
helikopterikentän sijoituksesta on tehtävä vasta perusteellisempien 
vaihtoehtotarkastelujen ja kustannusarvioiden valmistelun jälkeen.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa osayleiskaavaehdotuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin muutoksin.

Käsittely

15.05.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset: 

Päätösehdotuksen kappaleen 8 loppuun lisätään:
"Yleisten töiden lautakunta katsoo, että osayleiskaavan on 
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mahdollistettava lumenvastaanottopaikan sijoittamisen 
kaavamuutosalueelle."

Lisätään ennen viimeistä kappaletta:
"Yleisten töiden lautakunta katsoo, että suunniteltu helikopterikenttä 
aiheuttaa niin mittavia ympäristövaikutuksia merellisen Helsingin 
kaupunkikuvaan, vesiliikenteen järjestelyihin, merialueiden 
vesiolosuhteisiin ja viereisen asutuksen melutilanteeseen, että sitä ei 
ole syytä osoittaa yleiskaavassa. Harkittavissa on enintään 
selvitysalue-merkintä hankkeen mahdolliselle sijoitukselle. Päätös 
helikopterikentän sijoituksesta on tehtävä vasta perusteellisempien 
vaihtoehto- tarkastelujen ja kustannusarvioiden valmistelun jälkeen."

Päätösehdotuksen viimeisen kappaleen viimeinen sana 
"huomautuksin" muutetaan sanaksi "muutoksin."

03.05.2012 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 15.05.2012 § 88

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan 
lausunnon:

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa, ettei sillä ole omalta osaltaan 
huomautettavaa Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksesta, joka 
rakentaa merellistä Helsinkiä. 

Kaavan toteuttamisen lähtökohdiksi kulttuuri- ja kirjastolautakunta 
toteaa, että Hernesaaren alueelle on jo nyt hakeutunut runsaasti ns. 
luovien alojen yritystoimintaa. Tämän toimintaedellytysten turvaaminen 
alueella on tärkeää ja vahvistaa alueen elinvoimaisuutta jatkossakin 

Koko vapautuvaa telakka-aluetta tulisikin tarkastella kokonaisuutena 
siten, että siellä varataan eri vaiheissa mahdollisuuksia luovien alojen  
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ja myös suosittujen Pop up –yritysten  käyttöön. Tähän liittyen tilojen 
väliaikaiskäyttöä alueella tulisi systemaattisesti kehittää.  

Kaava-alueen ulkopuolella kokonaisuuteen liittyy mm. Konepaja, joka 
ollaan kunnostamassa Elävän musiikin yhdistyksen Elmu Ry:n 
käyttöön. Rantapuistoon syntyvät luovat toiminnot tukevat alueen 
kiinnostavuutta myös matkailun näkökulmasta. 

Kaupunginvaltuuston 14.12.2011 hyväksymässä Helsingin kaupungin 
kulttuuristrategiassa (luvussa ympäristö ja kaupunkirakenne) todetaan, 
että kaupunki varmistaa uusien alueiden suunnittelussa ja vanhoja, 
tyhjentyviä tiloja korjattaessa myös kulttuurin käyttömahdollisuudet. 
Tällaisissa hankkeissa lähtökohtana on, että ulkopuoliset tahot ovat 
päätoimijoina. Hyviä kansainvälisiä esimerkkejä tällaisista löytyy 
esimerkiksi Creative Metropoles Eu-hankkeen julkaisusta How to 
support Creative industries.  

Kaupunkisuunnitteluvirasto tilasi Hernesaaren kaavavalmisteluun 
liittyen Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy:ltä Fordin taloa 
koskevan rakennushistoriaselvityksen (18.4.2011). Fordin talon 
katsotaan muodostavan erittäin mielenkiintoisen ja muutoksista 
huolimatta hyvin säilyneen, arvokkaan arkkitehtonisen kokonaisuuden, 
jonka kerroksisella historialla on erityistä merkitystä tulevaisuuden 
uuden kaupunginosan siteenä Hernesaaren teolliseen menneisyyteen.  

Erillisessä ideasuunnitelmassa Talli (arkkitehti Pia Ilonen ja Karoliina 
Hoppu 20.12.2011) tutki suojeltavan rakennuksen 
käyttömahdollisuuksia erilaiseen kulttuurikäyttöön (mm. tanssi, elokuva, 
kuvataide). Tiloja vuokrattaisiin vaiheittain taiteilijoille ja taidealan 
yrittäjille Kaapelitehtaan mallin mukaisesti. Kulttuurikeskuksella sekä 
rakennusta vuokraavalla kiinteistösijoitusyhtiöllä (Ovenia Oy) on ollut 
ohjausryhmässä edustus. 

Suunnitelman lähtökohtana on pidetty Fordin talon toimintojen ja 
syntyvän vetovoimaisen kulttuurikeskuksen liittämistä merellisen 
alueen uuteen konseptiin, jossa risteilymatkustajien ulottuville luodaan 
uusi matkustajaterminaali, hotelli- ja kongressikeskus, liiketilaa ja 
kulttuurisesti kiinnostava ympäristö. Vastaavia toteutettuja malleja on 
mainittu mm. Amsterdamista (risteilyterminaali, musiikkitalo, hotelli). 
Hernesaaren alue on myös ollut osana yhdeksän kaupungin satama-
aluiden uusiokäyttöä tutkivaa Urbact II -hanketta CTUR. 

Rakennusten uusiokäyttöön liittyvistä esimerkeistä Helsingissä 
ideasuunnitelmassa mainitaan Kaapelitehdas, siihen hallinnollisesti 
liitetty Suvilahti sekä Tennispalatsi, Lasipalatsi ja Korjaamo. Nämä ovat 
nykyisin kaupungin omistuksessa, mutta toimivat kiinteistöyhtiöinä tai 
kokonaan kulttuurialan yrittäjille vuokrattuina. 
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Fordin talon huoneistoala on n. 12 500 m2, josta on jo vuokrattu tiloja 
tapahtumatoimistolle ja mm. tanssin harjoituskäyttöön. Fordin talolle on 
kaavassa mahdollistettu myös laajennusosa. Ideasuunnitelman 
mukaan eri käyttötarkoituksiin tarvittavia muutoksia voidaan toteuttaa 
asteittain monivaiheisessa prosessissa, johon selvityksellä pyritään 
luomaan puitteet. Pienin muutoksin kulttuuritoimijoita voitaisiin nykyistä 
enemmänkin sijoittaa jo nyt. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta katsoo, että kaupunkisuunnitteluviraston 
ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy:n esitykset luovat hyvän 
pohjan Hernesaaren kaava-alueen, telakka-alueen ja Fordin talon 
jatkokehittelylle.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Paiju Tyrväinen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 29874

paiju.tyrvainen(a)hel.fi

Helsingin Satama -liikelaitos 15.5.2012

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluviraston valmistelussa olevasta otsikossa 
mainitusta osayleiskaavaehdotuksesta Helsingin Satama toteaa 
mielipiteenään seuraavaa:  

Osayleiskaavaehdotuksessa esitetään asumisen, työpaikkojen sekä 
vapaa-aikaan ja matkailuun liittyvien palveluiden sijoittamisen 
Hernesaareen. Risteilylaivoille on osoitettu kahden nykyisen 
laituripaikan lisäksi yksi uusi laituripaikka. Helikopterikentälle on 
osoitettu uudelle täyttömaalle pysyvä sijainti. Lisäksi alueelle on 
sijoitettu kaksi venesatamaa: purjevenesatama ja vesiurheilukeskus.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on pääosin työpaikka-, 
teollisuus-, toimisto- ja satamatoimintojen aluetta. Aluetta kehitetään 
tuotannon ja varastoinnin, palvelujen, toimitilojen sekä sataman 
käyttöön. Lisäksi alueelle saa rakentaa tiloja julkisten palvelujen, 
yhdyskuntateknisen huollon, virkistyksen ja liikenteen käyttöön. Alueen 
eteläkärkeen on varattu hallinnon ja julkisten palvelujen alue. Aluetta 
kehitetään hallinnon, julkisten palvelujen, korkeakoulutuksen ja 
ympäristöhaittoja aiheuttamattomien toimitilojen, asumisen ja 
virkistyksen sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja 
liikenteen käyttöön. Alueen kaakon ja lounaan puoleisille rannoille on 
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osoitettu puistoalueet. Kaakon puoleinen rantapuisto on osa Helsinki-
puistoa. Keskustan kulttuuripuistoa ja alueellisia kaupunkipuistoja 
kehitetään monipuolisina toiminta-, kohtaamis-, kulttuuri- ja 
luontoympäristöinä. Alueelle saa rakentaa tarpeellisia 
yhdyskuntateknisen huollon tiloja ja liikenneväyliä. 

Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 
8.12.2010, tullut kaava-alueella voimaan 10.6.2011) alueen 
kaakkoisosassa on merkintä nykyiset rakennetut maanalaiset tilat.

Alueella ovat voimassa asemakaavat n:o 10800 / 14.11.2001(Kvsto), 
10683 / 24.3.1999 (Kvsto), 6154 / 21.4.1970 (Sis.as.min.), 8775/ 
23.12.1983 (Sis.as.min,), 4940 / 26.5.1961 (Sis.as.min.), 8761 / 
16.3.1984 (Ympäristömin.) ja 8418 / 9.2.1982 (Sis.as.min.). Kaavojen 
mukaan alue määritetty pääosin teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueiksi, satama-, rautatie- ja katualueiksi ja puistoalueiksi.

Osayleiskaavaa laadittaessa tulee varmistaa, että suunnittelualueen 
maankäyttö ei ole ristiriidassa satamatoiminnan vaatimusten kanssa. 
Erityisesti on selvitettävä asumisen edellytykset ja viihtyvyystekijät 
lähtien siitä, että asumisen välittömässä läheisyydessä on vilkas 
laivaliikenne ja laituritoimintoja. Sataman läheisyyteen sijoittuvissa 
asuinkortteleissa on rakenteellisin ratkaisuin huomioitava 
laivaliikenteen asettamat rajoitukset äänieristykseen ja kortteleiden 
ilmanlaatuun.  

Helsingissä käy vuosittain touko – lokakuun välisen aikana keskimäärin 
250 kansainvälistä risteilyalusta. Risteilymatkustajien määrä ja alusten 
koko kasvavat jatkuvasti. Vuonna 2011 Hernesaaressa vieraili noin 300 
000 risteilyvierasta. Kaikki Helsinkiin saapuvat yli 214 metriä pitkät 
risteilyalukset ohjataan Hernesaaren risteilylaituriin, johon tällä hetkellä 
mahtuu yhtä aikaa kaksi 300 metriä pitkää alusta. Suurimmissa 
aluksissa on 2 000 - 3 000 matkustajaa.

Risteilyvieraat tekevät useimmiten ohjatun päiväkierroksen 
tilausbusseilla, joita voi olla jopa 60 laivaa kohden. Risteilymatkustajia 
palveleva turvatoimialue (ISPS-alue) on aidattu ja sen tämän hetkinen 
pinta-ala on noin 2,1 hehtaaria. Alueella on matkamuistomyymälöitä ja 
muuta pienimuotoista palvelutoimintaa. Risteilyalukset ovat toistaiseksi 
tehneet päivävierailuja, eivätkä ne ole yöpyneet Hernesaaressa.

Nyt lausunnoilla olevassa osayleiskaavaehdotuksessa satama-alueelle 
osoitetaan lisää laituritilaa, jolla pyritään mahdollistamaan kolmen 
risteilyaluksen vierailu Hernesaaressa samanaikaisesti. Nykyiset 
laiturialueet ovat kiinteästi aidattua Sataman turvatoimialuetta (ISPS-
alue), ja kaikki satamaan ja laivoihin liittyvä toiminta tapahtuu suljetun 
alueen sisäpuolella. Laiturialueen mitoituksessa onkin huomioitava 
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laivaliikenteen kannalta merkittävät toiminnot eli laivojen kiinnittäminen 
laituriin sekä laivojen huollon ja risteilymatkustajia noutavien 
tilausbussien vaatima tilantarve. Terminaalirakennuksen suunnittelussa 
on huomioitava satamatoiminnan luonne ja turvattava näiden tilojen 
käyttö Sataman tarpeisiin erityisesti matkustajien vaihtoon liittyvissä 
aluskäynneissä (esim. tulli - ja rajamuodollisuudet). Uuden 
risteilylaiturin toiminnallisen leveyden tulee olla noin 60m.

LS -merkintää (Risteilyliikenteen satama-alue. Alue varataan liikenteen 
hoidon kannalta tarpeellisia tiloja varten. Aluetta voidaan käyttää 
veneiden talvisäilytykseen satamatoiminnan sen mahdollistaessa.) 
tulisi täsmentää muiden määräysten lisäksi siten, että alue on 
ensisijaisesti risteilyalusten käytössä. Tämä siksi, että ajoittain voi olla 
tarvetta esim. odotuslaiturille, miehistön vaihtoon tms.

Osayleiskaavaehdotuksessa vesialueelle (W) esitetään mahdollisuutta 
rakentaa siltoja ja satamatoiminnan kannalta tarpeellisia rakenteita. 
Sillan tms. toteuttamista varten tulee kaavaehdotuksen merkintää 
täsmentää siten, että jatkosuunnittelussa otetaan huomioon alueen 
tekniset vaatimukset (tuulikuorma, korkeustaso, turvallisuus ja alusten 
tilantarve korkeussuunnassa) sekä hankkeen taloudelliset seikat. 
Tulevaisuudessa risteilylaituriin tulee mahdollisesti päästä 
kiinnittymään myös yli 60 metriä korkealla aluksella. Tanskan salmessa 
Stora Beltin sillan alituskorkeus on 65 metriä, mikä mahdollistaa 
suurten alusten saapumisen Itämerelle. 

Hernesaaren eteläkärjen ja Pihlajasaaren välissä meren vesisyvyys on 
rantojen lähellä noin 0-8 metriä ja Länsisatamaan johtavalla Lokkiluoto-
Saukonnokka laivaväylällä noin 10–13 metriä. Hernesaaren ja 
Jätkäsaaren välisen vesialueen syvyys on (9) - 11 metriä, Hernesaaren 
risteilylaiturien kohdalla syvyys on 9,8 ja 9,0 m metriä. Hernesaaren ja 
Sirpalesaaren välisellä vesialueella vesisyvyys on noin 15 metriä 
lukuun ottamatta paria selännettä, joiden kohdalla vesisyvyys on noin 9 
metriä. Yksi tällainen selänne on noin 400 metrin etäisyydellä 
Hernesaaren rannasta.

Hernesaaren eteläkärkeen suunnitellun helikopterikentän toimivuutta 
on tarkasteltu erillisessä viitesuunnitelmassa (Hernesaaren 
helikopterikenttä). Jatkosuunnittelussa on huomioitava satamatoiminta 
sekä Jätkäsaaressa että Hernesaaressa ja laivaväylän sijainti 
suhteessa helikopterikenttään sekä se, että risteilylaituriin tulee 
mahdollisesti päästä kiinnittymään myös yli 60 metriä korkealla 
aluksella. 

Suunnittelualueen halki kulkeva kokoojakatu on risteilysataman 
liikennettä välittävä katu. Sen tilavarauksessa tulee huomioida kaikki 
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liikennemuodot (autoliikenne, pyöräily, jalankulku, joukkoliikenne) sekä 
ympäröivien kortteleiden synnyttämän liikenteen liittyminen 
katuverkkoon. Erityisesti on huomattava risteilymatkustajasataman 
toiminnan luonteeseen liittyvä jalankulku ja tilausbussiliikenne sekä 
laivojen ja terminaalin tarvitsema huoltoliikenne.

Helsingin Satama pitää hyvinä suunnitelmia joukkoliikenteen ja 
jalankulkureittien kehittämisestä alueella, samoin kuin satama-alueen 
liittämistä osaksi kaupunkirakennetta.

Lisätiedot
Lehtonen Satu, suunnittelupäällikkö, puhelin: +358931033527

satu.lehtonen(a)hel.fi

Terveyslautakunta 08.05.2012 § 115

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksesta seuraavan, esittelijän 
ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Hernesaaren noin 5 100 asukkaan palvelujen järjestämisen on 
tarkoitus tukeutua pääosin olemassa olevaan sosiaali- ja terveystoimen 
palveluverkkoon. Hernesaaren väestöpohja ei edellytä omaa 
terveysasemaa. 

Hernesaaren terveyspalvelut sijaitsevat Viiskulman terveysasemalla. 
Jatkossa terveysasemapalvelut tulevat sijaitsemaan Marian sairaalan 
alueella, kun sinne rakennetaan Viiskulman korvaava terveysasema. 
Terveyspalvelujen saavutettavuuden kannalta hyvät liikenneyhteydet 
Hernesaaresta Marian alueelle ovat keskeisiä. 

Jatkosuunnittelussa tulee huomioida, että sosiaali- ja terveystoimi 
yhdistetään vuoden 2013 alussa. Terveyskeskus ja sosiaalivirasto ovat 
osallistuneet viranomaisyhteistyöhön Hernesaaren 
osayleiskaavaehdotusta valmisteltaessa. Valmistelu on pohjautunut 
nykytilanteen palveluverkon tavoitteisiin. 

Terveyslautakunnalla ei ole huomautettavaa Hernesaaren 
osayleiskaavaehdotukseen." 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
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Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256
pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 08.05.2012 § 158

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Hernesaaren kantakaupunkisijainti antaa hyvät lähtökohdat tiiviin ja 
energiatehokkaan joukkoliikenteeseen tukeutuvan kaupunginosan 
suunnittelulle. Raitiotieyhteys ja hyvät kevyen liikenteen yhteydet 
keskustaan mahdollistavat vähäpäästöisen liikkumisen. Uusiutuvan 
energian käytön suosiminen uuden alueen energiaratkaisuissa on 
tarpeen huomioida jo osayleiskaavatasolta lähtien.

Erityisiä haasteita suunnittelulle tuovat matkustajalaivaliikenne saaren 
länsilaidalla ja suunniteltu uusi helikopterikenttä alueen eteläosassa. 
Molemmat toiminnot voivat vähentää suunniteltavan uuden 
asuinalueen terveellisyyttä ja viihtyisyyttä huomattavasti. Uudelle 
alueelle on tulossa 5 100 uutta asukasta, jolloin laivoista ja erityisesti 
helikoptereista aiheutuvat meluhäiriöt tulevat kohdistumaan 
huomattavaan asukasmäärään sekä merellisten virkistysalueiden 
käyttäjiin.

Matkustajasataman melu

Osayleiskaavaehdotuksessa on osoitettu risteilijöille kolme 
laivapaikkaa Hernesaaren länsilaidalle eli yksi uusi nykyisten kahden 
laivapaikan lisäksi. Vuonna 2011 sataman kautta kulki  jo 300 000 
risteilymatkustajaa. 

Meluselvityksen mukaan hankalimmin torjuttavaksi on osoittautunut 
laivojen yömelu, joka ylittää lähimmissä asuinkortteleissa 
ohjearvotason sekä rakennusten ulko- että sisäsivuilla ylimpien 
kerrosten kohdalla. Tämä johtaa siihen, ettei kaikille asunnoille ole 
järjestettävissä ns. hiljaista puolta, jonne esimerkiksi makuuhuoneet 
voitaisiin suunnata. 

Laivamelun riittävä torjunta tulee asettamaan suuria haasteita 
asuinkortteleiden jatkosuunnittelulle kuten ääneneristävyydelle ja sen 
toteutuksen valvonnalle sekä asuntojen pohjaratkaisuille. Laivojen 
aiheuttaman yöaikaisen meluhaitan suuruutta arvioitaessa tulee ottaa 
huomioon sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysoppaassa 
(Oppaita 2003:1) annetut ohjearvot. Ne ovat sisämelun kannalta 
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kattavammat kuin valtioneuvoston päätöksessä annetut ohjearvot. 
Asumisterveysohjeessa on esimerkiksi pienitaajuista melua koskevat 
erilliset ohjearvot.

Meluselvityksessä laivojen melun leviäminen on arvioitu 
keskimääräisen melupäästön perusteella, vaikka osa risteilijöistä voi 
olla enimmillään noin 5 dB meluisampia. Laivojen melu voi olla myös 
kapeakaistaista, mikä tarkoittaa kapeakaistaisuuskorjauksen + 5 dB 
käyttöä, vaikka laiva olisi melupäästöltään keskimääräinen. Tämä tulisi 
huomioida korttelien meluntorjunnan suunnittelussa. Muutoin 
laskennassa käytetty tarkastelutapa voi johtaa suunnitteluratkaisuun, 
jossa ympäristölupaehdoissa joudutaan rajoittamaan suurimeluisimpia 
laivatyyppejä. Tämä heikentäisi sataman toimintaedellytyksiä.

Sataman nykyiset lupaehdot eivät mahdollistaisi suunniteltua uutta 
maankäyttöä. Sataman lupaehdoista ja niiden tulkinnasta tulisikin 
neuvotella jo kaavoituksen yhteydessä lupaviranomaisena toimivan 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. 

Laivojen savukaasut ja hajut

Laivojen savukaasupäästöjen ja hajujen leviämistä on arvioitu aiemmin 
Jätkäsaaren suunnittelun yhteydessä. Selvityksissä Hernesaaressa on 
oletettu olevan kaksi risteilijäpaikkaa, kun nyt saaren reunaan esitetään 
kolmea paikkaa. Laskelmien mukaan vuonna 2030 selkeästi 
tunnistettavaa hajua esiintyy alueella keskimäärin 3–6 % vuoden 
tunneista. Kesäaikaan risteilykaudella selkeää hajua esiintyy 
Hernesaaren pohjoisosassa 6–9 % tunneista. Uusi risteilijäpaikka 
saaren lounaisreunassa nostanee hajun esiintyvyyttä vielä jonkin 
verran. Arviot koskevat maanpintatasoa. Rakennusten ylempien 
kerrosten korkeudella savukaasujen ja hajujen esiintyvyys on 
suurempi, mikä tulee huomioida rakennusten tuloilmanvaihdon 
suunnittelussa.

Helikopterimelu

Nykyinen helikopterikenttä Hernesaaren kärjessä sijaitsee noin 900 
metrin etäisyydellä asutuksesta ja rannan virkistysalueista. Uusi 
kenttäalue sijoittuu vain noin 500 metrin etäisyydelle asutuksesta ja se 
on myös lähempänä virkistyskäytössä olevia Pihlajasaaria. Riski 
merkittävien viihtyisyyshaittojen syntymiselle uudella tiiviillä 
asuinalueella on siten suuri. Melun häiritsevyyttä lisäävät 
helikopterilentojen nousuihin ja laskuihin liittyvät huomattavan korkeat 
enimmäismelutasot kentän lähiympäristössä. 

Ympäristölautakunta toteaa, että helikopterikentän sijoittaminen 
osayleiskaavaehdotuksen mukaisesti vaatisi uuden ympäristöluvan. 
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Nykyisen helikopterikentän lupaehdot eivät suunnitellussa tilanteessa 
toteudu. Lupaharkinnassa tutkitaan, millä edellytyksillä lentopaikka 
voidaan sijoittaa aiotulle paikalle ja johtavatko uusi asuinrakentaminen 
ja virkistysalueet tiukkeneviin lupamääräyksiin. Niihin voi kuulua myös 
lentotoiminnan rajoittaminen.

Hernesaaren osayleiskaavaselostuksessa on esitetty yleispiirteinen 
arvio tarkasteltujen sijaintivaihtoehtojen vaikutuksista lähinnä kohteiden 
saavutettavuuden kannalta. Tämän arvioinnin pohjalta on päädytty 
Hernesaaren vaihtoehtoon.  Ympäristölautakunnan mielestä 
helikopterikentälle tulisi löytää soveltuvampi sijainti alueelta, jolla 
asutukselle aiheutuvat meluhaitat ovat merkittävästi pienemmät.

 Telakan vaikutukset

Osayleiskaava-alue rajautuu pohjoisosastaan STX:n telakka-
alueeseen. Kaavaselostukseen tulisi täydentää tiedot telakan 
tämänhetkisistä melu- ja ilmanlaatuvaikutuksista alueelle.

Julkisten lähipalveluiden korttelialueet

Osayleiskaava-alueelle on sijoitettu kaksi julkisille lähipalveluille 
tarkoitettua PY-korttelialuetta alueen vilkkaimmin liikennöidyn, myös 
risteilybussien käyttämän kokoojakadun varteen. Kaavaselostuksen 
mukaan pohjoiselle PY-tontille on tarkoitus sijoittaa koulu, leikkipuisto 
ja yksi viiden ryhmän päiväkoti. 

Lapset kuuluvat vanhusten ja sairaiden ohella ns. herkkiin 
väestöryhmiin, jotka ovat terveysvaikutustutkimusten mukaan 
tavanomaista alttiimpia ilman epäpuhtaus- ja meluhaitoille. Näiden 
väestöryhmien oleskelu- ja asuinpaikat tulisi sijoittaa aina 
mahdollisimman suojaisiin paikkoihin, joissa ilmanlaatu- ja melutilanne 
on mahdollisimman hyvä. Kokoojakadun varsi ei sovellu herkkien 
ryhmien toimipisteiden sijoituspaikaksi. PY-kortteleille tulisi etsiä 
suojaisemmat sijoituspaikat.

Pysäköinti

Kantakaupunkisijainti tarjoaa erinomaiset edellytykset vähäpäästöiselle 
liikkumiselle. Suunnitellut hyvät joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen 
yhteydet mahdollistavat oman auton käyttötarpeen minimoinnin. Myös 
alueen pysäköinti ja pysäköintinormit tulee suunnitella näitä tavoitteita 
tukeviksi. Kaavaselostuksen mukaan autopaikkamäärän mitoitus on 1 
ap/115 krs-m2. Tämä tulisi korvata kaupunkisuunnittelulautakunnan 
7.2.2012 hyväksymällä uudella normilla 1 ap/130 krs-m2.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen varautuminen
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EU:n pyrkimyksenä on siirtyä vuoden 2019 jälkeen 
passiivienergiarakentamiseen. Tämä merkitsee, että uudistaloilla ei ole 
lämmitys- tai jäähdytystarvetta eli vuositasolla ostoenergian tarvetta ei 
ole. Käytännössä tavoite tarkoittaa kiinteistökohtaista uusiutuvaa 
energiantuotantoa, mikä tulee mahdollistaa kaavoituksessa. 
Kaavamääräyksin tulisi jo osayleiskaavatasolta lähtien ohjata mm. 
aurinkosähkön ja -lämmön sekä tuulivoiman käyttöön sallimalla niiden 
vaatimat rakenteet korttelialueilla. Kaavamääräyksiä tulisi tältä osin 
täydentää.

Kaavaselostuksen mukaan alin sallittu pääkäyttötarkoituksen mukainen 
lattiakorkeus on Hernesaaressa +3,4 metriä. Alimman 
rakentamiskorkeuden tulee perustua riittäviin selvityksiin tulvavaarasta 
ottaen huomioon uusimmat tiedossa olevat merivedennousua koskevat 
ennusteet.

17.04.2012 Pöydälle

Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 08.05.2012 § 73

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Alueen raitiovaunuliikennettä suunnitellessa tulee huomioida 
raitiovaunukaistojen käytettävyys hälytysajoneuvojen ajoreittinä. 
Ruuhkaisilla tieosuuksilla raitiovaunukaistat ovat usein ainoa reitti 
hälytysajossa oleville ajoneuvoille. Kiveykset tai korokkeet eivät saa 
haitata tai estää raitiovaunukaistojen käyttöä hälytysajoneuvojen 
ajoreittinä.

Alueen liikenne on nyt jo ajoittain hyvin ruuhkainen. Kaavoituksessa 
tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, kuinka pystytään 
varmistamaan Hernesaaren ja sen ympäristön liikennejärjestelyjen 
toimivuus.

Alueen suunnittelussa tulee huomioida riittävä sammutusveden 
saatavuus.
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Alueen eteläosaan suunnitellaan helikopterikenttää. 
Osayleiskaavaehdotuksessa ajoreitti helikopterikentälle kulkee 
asuinalueen läpi. Jos alueelle suunnitellaan helikopterikenttää, on 
kaavoituksessa huomioitava kentän toiminnan vaatimien 
polttoainekuljetusten aiheuttamat riskit.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§.

Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Raila Hoivanen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31233

raila.hoivanen(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 02.05.2012 § 142

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
Hernesaaren osayleiskaavaehdotuksesta seuraavan sisältöisen 
lausunnon.

Hernesaaren noin 5 100 asukkaan palvelujen järjestämisen on 
tarkoitus tukeutua pääosin olemassa olevaan sosiaali- ja terveystoimen 
palveluverkkoon. Hernesaaren väestöpohja ei edellytä omaa 
terveysasemaa. Hernesaaren lapsiperheiden kotipalvelun ja varhaisen 
tuen, perheneuvolan ja lastensuojelun palvelut tullaan järjestämään 
osana eteläisen alueen palveluja. Aikuisten ja ikääntyvien palvelut 
tukeutuvat myös olemassa olevaan palveluverkkoon. Hernesaaren 
suunnittelussa tulee kuitenkin varautua itsenäisen toimeentulon 
mahdollistaman erityisasumisen sijoittumiseen asuntokortteleihin. 

Hernesaaren osayleiskaavaehdotus vastaa päivähoidon palveluverkon 
tarpeisiin. Hernesaari kuuluu Kallio-Ullanlinna-Vironniemi 
päivähoitoalueeseen. Päivähoitoalueella päivähoidon tarve on 
keskimääräistä suurempi suhteessa alle kouluikäiseen väestöön. 
Hernesaaren vuosien 2020-2045 rakentamis- ja väestöennusteen 
mukaan päivähoidon palvelujen suurin tarve ajoittuisi vuoden 2030 
paikkeille. Ennusteen perusteella laskennallinen päivähoidon tarve 
Hernesaaressa vaihtelisi noin 130-260 päivähoitopaikan välillä 60 %:n 
kattavuudella. 
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Hernesaaressa tavoitteena on täydentää päivähoidon palveluverkkoa 
isommilla omilla tonteilla sijaitsevilla toimipisteillä. Kerrostalojen 
alakertaan sijoittuvia ns. kivijalkapäiväkoteja tarvitaan mahdolliseen 
tilapäiseen päivähoidon tarpeeseen ruuhkahuippuina. Päivähoidon ja 
leikkipuistotoiminnan palvelut sijoittuvat hyvin kaavassa osoitetuille 
julkisten palvelujen ja hallinnon alueille. Päivähoidon palveluverkon 
suunnittelussa varaudutaan kahden Y-tontilla sijaitsevan päiväkodin 
tarpeeseen, joiden kummankin laajuudeksi arvioidaan 1 200-1 500 
brm2 ja ulkotilat 1 700-2 500 brm2. Leikkipuisto- ja kerhotoiminnan 
mitoituksena käytetään noin 250-300 brm2 huomioiden lasten vapaan 
liikkumisen mahdollistamat ulkotilat puistossa. 

Jatkosuunnittelussa tulee huomioitavaksi, että sosiaali- ja terveystoimi 
yhdistetään vuoden 2013 alussa ja päivähoito muodostaa samaan 
aikaan oman varhaiskasvatuksen käsittävän virastonsa. Sosiaalivirasto 
mukaan lukien päivähoito ja terveyskeskus ovat osallistuneet 
viranomaisyhteistyöhön Hernesaaren osayleiskaavaehdotusta 
valmisteltaessa. Siten valmistelu on pohjautunut nykytilanteessa 
käytettävissä olevaan tietoon palveluverkon tavoitteista 
Hernesaaressa. 

Sosiaalilautakunnalla ei ole huomautettavaa Hernesaaren 
osayleiskaavaehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, erityisasiantuntija, puhelin: 310 62841

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 24.04.2012 § 80

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan 
lausunnon:

Lautakunta pitää hyvinä ehdotuksen liittyviä hahmotelmia 
vesiurheilukeskuksesta ja uudesta venesatamasta (W/LV) sekä 
veneilyyn liittyvistä kaupallisista tiloista (P/TY). Asuntorakentamisen 
itäpuolelle, merenrantaan, osoitettu 6 hehtaarin puisto on virkistykseen 
hyvä, mutta tuulinen paikka. Puistoalueelle on ehdotuksen 
ilmakuvasovituksessa esitetty uimala. Lautakunta pitää uimapaikkaa 
hyvänä, mutta haluaa huomauttaa että uimalaan tulee esittää 
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erillisrahoitus. Uimalaa ei voida toteuttaa liikuntatoimen raamin 
puitteissa.

Lentotoiminnan turvallisuuden edellyttämää mereen tehtävää laajaa 
madallustäyttöä ei liikuntalautakunta pidä mahdollisena. Täyttö estää 
isojen alusten ja purjeveneiden pääsyn tärkeälle vesialueelle. Aluetta 
tulisi voida käyttää aktiivisesti mm. purjehduskilpailuiden rata-alueena.

Koko aluetta koskevana huomautuksena todettakoon, että 
venesatamien välittömään läheisyyteen on saatava riittävästi veneiden 
talvisäilytyspaikkoja sekä riittävästi veneilijöille osoitettuja autojen 
pysäköintipaikkoja. Myöhemmissä vaiheissa tulisi tutkia onko 
mahdollista sijoittaa joitain veneitä talvisäilytykseen alueelle, joka 
palvelee kesäisin sataman bussiliikenteen pysäköintialueena. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723

Kaupunginmuseon johtokunta 24.04.2012 § 42

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa Hernesaaren 
osayleiskaavaehdotuksesta seuraavan lausunnon:

Osayleiskaavan tavoitteena on liittää alue rakenteellisesti ja 
kaupunkikuvallisesti osaksi kantakaupunkia. Osayleiskaava 
mahdollistaa asumisen, työpaikkojen sekä vapaa-aikaan ja matkailuun 
liittyvien palveluiden sijoittamisen Hernesaareen. Risteilylaivoille on 
osoitettu kahden nykyisen laituripaikan lisäksi yksi uusi laituripaikka. 
Helikopterikentälle on osoitettu uudelle täyttömaalle pysyvä sijainti. 
Lisäksi alueelle on sijoitettu kaksi venesatamaa.

Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen 
aluetta. Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on pääosin työpaikka-, 
teollisuus-, toimisto- ja satamatoimintojen aluetta. Asuminen ei ole 
yleiskaavan mukainen toiminto, minkä vuoksi osayleiskaava on 
laadittu. Osayleiskaava on oikeusvaikutteinen ja tulee korvaamaan 
alueellaan voimassa olevan yleiskaava 2002:en.

Osayleiskaava-alueella on kaksi sr-merkinnällä suojeltavaa rakennusta. 
Toinen on entinen Fordin tehdasrakennus, jonka suunnitteli vuosina 
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1943–45 arkkitehti Gunnar Nordström. Kookas kalkkihiekkatiilinen 
rakennus on edustava esimerkki aikakauden teollisuusarkkitehtuurista. 
Toinen suojeltavaksi esitetty rakennus on valtion viljavaraston käyttöön 
suunniteltu rakennuskokonaisuus. Sen ovat suunnitelleet vuonna 1953 
arkkitehdit Aili ja Niilo Pulkka. Rakennuksen huomiota herättävin osa 
on korkea siilo-osa. Rakennuksista on tehty rakennushistoriaselvitykset 
(2011). Rakennusten suojelutavoitteet tarkentuvat asemakaavan 
laatimisen yhteydessä. Asemakaavoituksessa huomioon otettavaa on 
rakennusten suojeluarvo Hernesaaren teollisesta historiasta kertovina 
ja arkkitehtonisesti ja arvokkaina rakennuksina, toiminnaltaan alueen 
luonnetta rikastavana osana sekä maisemallisina maamerkkeinä.

Johtokunta pitää myönteisenä, että aiemmin esitetyistä 16-kerroksisista 
tornitaloista on luovuttu. Uudisrakentaminen tulee selostuksen mukaan 
olemaan 6-7–kerroksista, mikä turvaa suojeltavan viljavaraston siilo-
osan säilymisen paikallisena maamerkkinä ja samalla säilyttää alueen 
mittakaavan kantakaupungille ominaisissa korkeusasemissa.

Merellisen maiseman ja näkymien osalta muutos nykyiseen verrattuna 
on huomattava. Useat laaditut havainnekuvat kertovat muutoksen 
laajuudesta. Tasaisella kentällä sijaitsevien lähinnä telakan käytössä 
olleiden suurikokoisten hallien tilalle tulee asuinrakentamista, 
rantapuisto ja kanavia. Mittavia merialueen täyttöä ja pengerryksiä 
vaativa helikopterikenttä muuttaa maisemaa. Suurikokoinen 
helikopterikenttäalue LL-1 sulkee merellisiä näkymiä etelään. 
Kaupunginmuseon johtokunta pitää esitettyä helikopterikentän ja 
erityisesti sen vaatimien täyttöjen ja pengerrysten mitoitusta erittäin 
ongelmallisena Helsinkipuiston merialueen ja maiseman vaalimisen 
kannalta.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi

Yksikön päällikkö 13.12.2011

HEL 2011-003791 T 10 03 02 00

Hernesaaren osayleiskaavan tarkistettu luonnos on valmistunut. 
Kaupunginmuseo on päättänyt antaa siitä seuraavan lausunnon. 

Osayleiskaava mahdollistaa asumisen, työpaikkojen sekä vapaa-
aikaan ja matkailuun liittyvien palveluiden sijoittamisen Hernesaareen. 
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Risteilylaivoille on osoitettu kahden nykyisen laituripaikan lisäksi yksi 
uusi laituripaikka. Helikopterikentälle on osoitettu uudelle täyttömaalle 
pysyvä sijainti. Lisäksi alueelle on sijoitettu kaksi venesatamaa.

Alueella on kaksi sr-merkinnällä suojeltavaa rakennusta. Toinen on 
entinen Fordin tehdasrakennus, jonka suunnitteli vuosina 1943–45 
arkkitehti Gunnar Nordström. Kookas kalkkihiekkatiilinen rakennus on 
edustava esimerkki aikakauden teollisuusarkkitehtuurista. Toinen 
suojeltava rakennus on valtion viljavaraston käyttöön suunniteltu 
rakennuskokonaisuus. Sen ovat suunnitelleet vuonna 1953 arkkitehdit 
Aili ja Niilo Pulkka. Rakennuksen huomiota herättävin osa on korkea 
siilo-osa. Rakennuksista on tehty rakennushistoriaselvitykset (2011).

Museo pitää hyvänä, että aiemmin kortteliin AK1-esitetyistä 16-
kerroksisista tornitaloista on luovuttu. Uudisrakentaminen tulee 
selostuksen mukaan olemaan 6-7 –kerroksista, mikä turvaa 
suojeltavan viljavaraston siilo-osan säilymisen paikallisena 
maamerkkinä.

Merellisen maiseman ja näkymien osalta muutos nykyiseen verrattuna 
on huomattava. Tasaisella kentällä sijaitsevien lähinnä telakan 
käytössä olleiden suurikokoisten hallien tilalle tulee asuinrakentamista, 
rantapuisto ja kanavia. Uusi mittavia merialueen täyttöä vaativa 
helikopterikenttä muuttaa merellistä maisemaa. Suurikokoinen 
helikopterikenttäalue LL-1 sulkee merellisiä näkymiä etelään.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa Hernesaaren 
osayleiskaavan tarkistetusta luonnoksesta.

Lisätiedot
Saresto Sari, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi
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§ 625
Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden loppuraportti

HEL 2013-005080 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsinki 200 vuotta 
pääkaupunkina 2012 -loppuraportin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hilkka Hytönen, tuottaja, puhelin: 310 36331

hilkka.hytonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -loppuraportti

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki 200 -työryhmä, 
kaupungin ulkopuoliset

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Helsinki 200 vuotta 
pääkaupunkina 2012 -loppuraportin.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja asetti 17.6.2009 (Khs § 40) työryhmän 
valmistelemaan juhlavuoden ohjelmaa. Työryhmä koostui kaupungin 
keskeisimpien virastojen sekä Helsingin yliopiston ja valtioneuvoston 
kanslian edustajista. Tarvittaessa kokouksiin kutsuttiin 
asiantuntijavieraita kaupungin sisältä ja ulkopuolelta. Työryhmä laati 
kaupunginjohtajalle luonnoksen juhlavuoden ohjelmaksi, 
toteuttamisorganisaatioksi sekä talousarvioksi, jotka esiteltiin 
kaupunginhallitukselle 12.4.2010 (Khs 440 §). Esitykseen liitettiin 
työryhmän 19.2.2010 laatima mietintö.

Kaupunginhallitus osoitti juhlavuoden budjetiksi vuosille 2011–2012 
yhteensä 850 000 €. Pääosa budjetista kanavoitiin talous- ja 
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suunnittelukeskuksen tapahtumayksikön kautta. Juhlavuotta toteutettiin 
laajalti myös kaupungin virastojen oman toiminnan ja talousarvioiden 
puitteissa sekä ulkopuolisin tuotannoin, joista muutamille myönnettiin 
tuotantotukea tapahtumayksikön kautta.

Merkkivuodesta haluttiin tehdä kaupunkilaisten ja kaikkien 
suomalaisten juhla. Tavoitteena oli tehdä tunnetuksi Helsingin kehitystä 
Suomen pääkaupungiksi ja sen vaiheita pääkaupunkiaikana sekä 
nostaa esiin toimivan ja menestyvän Helsingin merkitys koko maan 
hyvinvoinnin edistäjänä.

Juhlavuoteen kuului noin kolmesataa ohjelmanumeroa niin lapsille kuin 
aikuisille. Mukana oli näyttelyitä, luentoja, opastuskierroksia, julkaisuja, 
lyhytfilmejä, elokuvanäytöksiä, julkista taidetta, konsertteja, 
ruokakulttuuria, keskustelutilaisuuksia, näytelmiä, tanssia, 
urheilutapahtumia ja kehityshankkeita. Ohjelmaan otettiin mukaan 
ehdotukset, jotka jollain tavalla toivat esille Helsingin kehitystä, 
kulttuuria ja erilaisia ilmiöitä pääkaupunkihistorian ajalta. Myös 
kehityskaaret ja tulevaisuus ovat kiinnostavia pääkaupungin tulevan 
historian rakennusaineina.

Helsingin kantakaupungin lävistävä katuakseli Unioninkatu ja 
Siltasaarenkatu valittiin teemakaduksi. Unioninakseli -hankkeen 
tarkoituksena oli yhteistyössä muiden kaupungin virastojen ja 
ulkopuolisten toimijoiden kanssa tuoda Unioninkadun ja 
Siltasaarenkadun muodostama akseli takaisin kaupunkikulttuurin 
keskiöön. Tärkeä sisääntuloväylä kaupungin keskustaan yhdisti 
työläiskaupunginosat porvarillisiin kaupunginosiin. Akselin varrella ovat 
tärkeimmät instituutiot yliopistosta kirkkoihin, lukuisa määrä merkittäviä 
elinkeinoelämän toimijoita ja Helsingin tärkeimmät torit.

Vuoden pääjuhla ja vastaanotto kutsuvieraille järjestettiin Finlandia-
talossa 12.4.2012. Yli 230 Suomen kuntaa saapui juhlistamaan 
Helsingin 200-vuotista historiaa maan pääkaupunkina.  Paikalla oli 
myös kansanedustajia, diplomaattikuntaa, taiteilijoita sekä juhlavuoden 
järjestelyihin osallistuneita henkilöitä kaupunginosayhdistyksistä, 
järjestöistä, yliopistoista, korkeakouluista, valtiolta ja kirkkokunnista 
sekä Helsingin kaupungin virastoista ja liikelaitoksista. 

Helsingin kaupunginvaltuusto teki kokouksessaan 11.4.2012 
juhlapäätöksen myöntää kymmenen miljoonan euron erillismääräraha 
nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin. 

Pääkaupungin 200-vuotisjuhla liitettiin myös Kaartin Pataljoonan         
200-vuotisjuhlaan, Kallion kirkon 100-vuotisjuhlaan sekä 
samanaikaisesti vietettyyn World Design Capital Helsinki 2012 -
hankkeeseen.
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Juhlavuoden verkkosivustolla www.helsinki200.fi esiteltiin laajasti 
juhlavuoden tapahtumatietoja, Helsingin historiaa, pääkaupungiksi 
tulon vaiheita ja tarinoita sekä kaupungin kehitystä pääkaupunkina. 
Verkkosivusto julkaistiin suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. 
Sivusto on hyvä tietopaketti vielä juhlavuoden jälkeenkin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hilkka Hytönen, tuottaja, puhelin: 310 36331

hilkka.hytonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -loppuraportti

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki 200 -työryhmä, 
kaupungin ulkopuoliset

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Helsinki 200 -työryhmä
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§ 626
Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Honkasuon alueen 
esirakentamista varten 

HEL 2013-004473 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2013 
talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Esirakentaminen, täyttötyöt ja 
alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Muu esirakentaminen

 2 000 000 euroa Honkasuon esirakentamiseen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusviraston esitys, 27.3.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Talous- ja suunnittelukeskus Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää rakennusvirastolle vuoden 2013 
talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Esirakentaminen, täyttötyöt ja 
alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Muu esirakentaminen

 2 000 000 euroa Honkasuon esirakentamiseen.

Esittelijä

Esirakentamisen lähtökohtana on kaupunginvaltuuston 29.8.2012 
hyväksymä Honkasuon asemakaava nro 11870. Asemakaava 
mahdollistaa uuden tiiviin kaupunkikylämäisen asuinalueen 
rakentaminen Malminkartanon täyttömäen pohjoispuolella sijaitsevalle 
Honkasuolle. Alueen rakennuskanta on monipuolinen vaihdellen 
omakotitaloista pienkerrostaloihin. Alue sijoittuu metsäalueelle, joka on 
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rakentamaton nykyisiä kevyen liikenteen raitteja lukuun ottamatta. Alue 
rajoittuu pohjoisessa Vantaan kaupungin Myyrmäen eteläosaan. 

Esirakentaminen aloitetaan Honkasuon itäosan Haapaperhosen alueen 
tonttien ja katujen stabiloinnilla. Infrastruktuurin rakentamisessa 
muodostuvat kaivumaat hyödynnetään kaava-alueen länsiosan 
painopenkereissä. Länsiosan suoalueen eteläosan tonttikatualueella 
toteutetaan tänä vuonna koerakenne. Rakenteen avulla saadaan 
välttämätöntä tietoa suoalueen esirakentamisen toteutuksesta ja 
kustannuksista. Lisäksi rakenteessa hyödynnetään kaupungin työmailla 
muodostuvia ylijäämäsavia noin 10 000 m3. 

Honkasuon itäosan aloitusalueen tontit ovat rakentamiskelpoisia 
arviolta lokakuussa 2013. Esirakentamistöiden kustannusarvio vuonna 
2013 on suunnitelman mukaisesti 2,0 milj. euroa. Honkasuon muiden 
esirakennettavien alueiden kustannuksista saadaan tietoa myöhemmin 
em. koerakentamisen jälkeen. 

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi vuodelle 
2013 rakennusviraston käyttöön Honkasuon esirakentamista varten 
2,0 milj. euroa.

Esittelijä toteaa, että vuoden 2013 talousarviossa on varauduttu 
Honkasuon esirakentamiseen ja että 2 000 000 euron määräraha 
voidaan myöntää talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, 
Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät 
toimenpiteet, Muu esirakentaminen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusviraston esitys, 27.3.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Talous- ja suunnittelukeskus Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakennusvirasto
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Talous- ja suunnittelukeskus
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
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§ 627
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)
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§ 628
Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille

HEL 2013-006350 T 00 04 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kultaisen Helsinki-mitalin liitteessä 
mainituille henkilöille, joiden on katsottava toiminnallaan ansaitsevan 
kaupungin tunnustusta.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että voidaan poiketa jakoa koskevien 
määräysten 1 §:ssä olevasta rajauksesta, jonka mukaan 
ulkomaalaisille henkilöille voidaan myöntää hopeinen tai pronssinen 
mitali.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki-mitalin saajat 2013 (ansioituneet kansalaiset)

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää kultaisen Helsinki-mitalin 
liitteessä mainituille henkilöille, joiden on katsottava toiminnallaan 
ansaitsevan kaupungin tunnustusta.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että voidaan poiketa jakoa 
koskevien määräysten 1 §:ssä olevasta rajauksesta, jonka mukaan 
ulkomaalaisille henkilöille voidaan myöntää hopeinen tai pronssinen 
mitali.

Esittelijä

Helsinki-mitalin jakoa koskevien määräysten 1 §:n 2 momentin mukaan 
kultainen Helsinki-mitali voidaan myöntää henkilöille, joiden on 
katsottava toiminnallaan ansainneen kaupungin tunnustusta.

Helsinki-mitalin myöntämisperusteet ulkomaalaisille henkilöille eivät 
enää vastaa nykytilannetta Helsingissä, jossa pyritään houkuttelemaan 
kansainvälisiä osaajia ja investointeja kaupungin hyvinvoinnin 
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edistämiseksi. Kuluvan vuoden aikana on tarkoitus tuoda uusittu 
Helsinki-mitalia koskeva ohjeistus kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Helsinki-mitalin jakoa koskevien määräysten mukaan mitalin myöntää 
kaupunginhallitus kaupunginjohtajan ehdotuksesta. Kaupunginjohtaja 
esittelee listan kultaisten Helsinki-mitalin saajista suullisesti 
kaupunginhallituksen kokouksessa. Tieto mitalin saajista annetaan 
julkisuuteen Helsinki-päivänä 12.6.2013, jolloin mitalit luovutetaan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.05.2013 § 601

Pöydälle 20.05.2013

HEL 2013-006350 T 00 04 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 629
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja 20.5.2013
konsernijaosto  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama  
- Taloushallintopalvelu  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtava  
- sivistys- ja henkilöstötointa johtava  
  
hallintokeskus  
- hallintojohtaja  
- hallinto-osaston osastopäällikkö  
- kansainvälisen toiminnan päällikkö  
- kaupunginlakimies  
- viestintäpäällikkö  
  
talous- ja suunnittelukeskus  
- rahoitusjohtaja  
- talousarviopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
- aluerakentamispäällikkö  
- sisäisen tarkastuksen päällikkö  
- tietotekniikkapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- elinkeinopäällikkö  
- matkailupäällikkö  
- tapahtumapäällikkö  
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Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja 20.5.2013
konsernijaosto  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama  
- Taloushallintopalvelu  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtava  
- sivistys- ja henkilöstötointa johtava  
  
hallintokeskus  
- hallintojohtaja  
- hallinto-osaston osastopäällikkö  
- kansainvälisen toiminnan päällikkö  
- kaupunginlakimies  
- viestintäpäällikkö  
  
talous- ja suunnittelukeskus  
- rahoitusjohtaja  
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- talousarviopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
- aluerakentamispäällikkö  
- sisäisen tarkastuksen päällikkö  
- tietotekniikkapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- elinkeinopäällikkö  
- matkailupäällikkö  
- tapahtumapäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 630
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 631
Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 28.1.2013 § 97 / 
Vt Hannele Luukkaisen ym. valtuustoaloite kaupungin kanipolitiikan 
muuttamisesta

HEL 2012-012528 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esityslistalla mainituin perustein jättää 
tutkimatta oikaisuvaatimuksen, joka koskee kaupunginhallituksen 
28.1.2013 tekemää päätöstä valtuutettu Hannele Luukkaisen 
kanipolitiikkaa koskevasta aloitteesta, koska kaupunginhallituksen 
päätös koskee vain valmistelua.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 10.2.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esityslistalla mainituin perustein jättää 
tutkimatta oikaisuvaatimuksen, joka koskee kaupunginhallituksen 
28.1.2013 tekemää päätöstä valtuutettu Hannele Luukkaisen 
kanipolitiikkaa koskevasta aloitteesta, koska kaupunginhallituksen 
päätös koskee vain valmistelua.

Esittelijä

Valtuutettu Hannele Luukkainen on 12.9.2012 tehnyt aloitteen, joka 
koskee kaupungin kanipolitiikan muuttamista. 
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Kaupunginhallitus päätti 28.1.2013 § 97 esittää kaupunginvaltuustolle, 
että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: Kaupunginvaltuusto 
päättänee katsoa valtuutettu Hannele Luukkaisen aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Kaupunginhallituksen em. päätöksestä on 10.2.2013 tehty 
oikaisuvaatimus, joka on liitteenä 1. Oikaisuvaatimuksen on tehnyt 
kuusi kuntalaista. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan kaupunginhallitusta 
oikaisemaan päätöksensä, koska oikaisuvaatimuksen tekijöiden 
mielestä asia on valmisteltu puutteellisesti ja pintapuolisesti.

Esittelijä toteaa, että kuntalain 91 §:n mukaan päätöksestä, joka 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä 
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Kunnan viranomaisen toiselle 
kunnan viranomaiselle tekemä esitys on asian valmistelua, joten siihen 
ei voida hakea muutosta eikä sitä voida vaatia oikaistavaksi.

Edellä sanotun perusteella esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus 
jätetään tutkimatta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 10.2.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, 
oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 97

HEL 2012-012528 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Hannele Luukkaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 632
Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta 
kaupunginvaltuuston 13.2.2013 § 40 tekemän päätöksen johdosta

HEL 2013-004031 T 03 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan 
lausunnon kaupunginvaltuuston 13.2.2013 § 40 tekemän päätöksen 
johdosta tehtyyn valitukseen:

Kuntalain (365/1995) 90 §:n 1 momentin mukaan valtuuston 
päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. 
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on 
ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitus kohdistuu kaupunginvaltuuston tekemään päätökseen 
kaupunginvaltuutetun aloitteesta Helsingin kanipolitiikan 
muuttamiseksi. Päätöksestä on valitettu sillä perusteella, että se on 
syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja se on muuten lainvastainen.

Valittajat ovat tehneet valituksensa kunnan jäseninä. Pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi 27.2.2013, jolloin päätös on annettu 
kuntalaisille tiedoksi. Valitus on tehty määräajassa 13.3.2013.

Kuntalain 91 §:n mukaisesti päätöksestä, joka koskee vain valmistelua 
tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että viranomaisen ratkaisusta olla 
ryhtymättä toimenpiteisiin aloitteen johdosta ei saa tehdä 
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Korkeimman hallinto-
oikeuden ratkaisu KHO:2008:24 koskee tilannetta, jossa kunnan 
viranomainen oli päätöksellään ilmoittanut aloitteen tehneelle 
henkilölle, että hänen aloitteensa johdosta ei ryhdytä toimenpiteisiin. 
Perusteluissaan KHO on viitannut kuntalain 28 §:n 1 momenttiin, jonka 
mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen 
toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava 
aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on 
saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa 
asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 

Edelleen KHO on viitannut kuntalain 91 §:ään, jonka mukaan 
päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa 
tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. KHO on rinnastanut 
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viranomaisen kannanoton aloitetta koskevassa ratkaisussa vain 
valmistelua koskevaan päätökseen. KHO on katsonut, että päätös ei 
sisällä sellaista ratkaisua, josta saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai 
kunnallisvalituksen.

Valittajien valitus Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä kohdistuu 
aloitteesta tehtyyn kannanottoon, jonka mukaan aloite on katsottu 
loppuun käsitellyksi. Kaupunginvaltuusto on katsonut asiassa esitetyn 
selvityksen riittäväksi. Kannanotto aloitteeseen on ollut rinnastettavissa 
asiaan liittyvään valmisteluun, eikä siihen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksella. Valittajien valitus tulee jättää tutkimatta.

Jos hallinto-oikeus kuitenkin vastoin kaupungin kantaa ottaisi 
valituksen tutkittavaksi, tulee kaupungille varata erikseen tilaisuus 
lausua valituksen aineellisesta sisällöstä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 HAO:n lausuntopyyntö 15.3.2013

Otteet

Ote lausunnon HAO:lle 
toimittamista varten

Otteen liitteet

Oikeuspalvelut Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Helsingin hallinto-oikeudelle 
seuraavan lausunnon kaupunginvaltuuston 13.2.2013 § 40 tekemän 
päätöksen johdosta tehtyyn valitukseen:

Kuntalain (365/1995) 90 §:n 1 momentin mukaan valtuuston 
päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. 
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on 
ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitus kohdistuu kaupunginvaltuuston tekemään päätökseen 
kaupunginvaltuutetun aloitteesta Helsingin kanipolitiikan 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2013 115 (173)
Kaupunginhallitus

Ryj/2
27.05.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

muuttamiseksi. Päätöksestä on valitettu sillä perusteella, että se on 
syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja se on muuten lainvastainen.

Valittajat ovat tehneet valituksensa kunnan jäseninä. Pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi 27.2.2013, jolloin päätös on annettu 
kuntalaisille tiedoksi. Valitus on tehty määräajassa 13.3.2013.

Kuntalain 91 §:n mukaisesti päätöksestä, joka koskee vain valmistelua 
tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että viranomaisen ratkaisusta olla 
ryhtymättä toimenpiteisiin aloitteen johdosta ei saa tehdä 
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Korkeimman hallinto-
oikeuden ratkaisu KHO:2008:24 koskee tilannetta, jossa kunnan 
viranomainen oli päätöksellään ilmoittanut aloitteen tehneelle 
henkilölle, että hänen aloitteensa johdosta ei ryhdytä toimenpiteisiin. 
Perusteluissaan KHO on viitannut kuntalain 28 §:n 1 momenttiin, jonka 
mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen 
toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava 
aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on 
saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa 
asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 

Edelleen KHO on viitannut kuntalain 91 §:ään, jonka mukaan 
päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa 
tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. KHO on rinnastanut 
viranomaisen kannanoton aloitetta koskevassa ratkaisussa vain 
valmistelua koskevaan päätökseen. KHO on katsonut, että päätös ei 
sisällä sellaista ratkaisua, josta saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai 
kunnallisvalituksen.

Valittajien valitus Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä kohdistuu 
aloitteesta tehtyyn kannanottoon, jonka mukaan aloite on katsottu 
loppuun käsitellyksi. Kaupunginvaltuusto on katsonut asiassa esitetyn 
selvityksen riittäväksi. Kannanotto aloitteeseen on ollut rinnastettavissa 
asiaan liittyvään valmisteluun, eikä siihen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksella. Valittajien valitus tulee jättää tutkimatta.

Jos hallinto-oikeus kuitenkin vastoin kaupungin kantaa ottaisi 
valituksen tutkittavaksi, tulee kaupungille varata erikseen tilaisuus 
lausua valituksen aineellisesta sisällöstä.

Esittelijä

Valtuutettu Hannele Luukkainen on 12.9.2012 tehnyt aloitteen, joka 
koskee kaupungin kanipolitiikan muuttamista. Kaupunginhallitus päätti 
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28.1.2013 § 97 esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto 
päättäisi katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi. Kaupunginvaltuusto on 
13.2.2013 § 40 päättänyt kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Hannele Luukkaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Eräät helsinkiläiset ovat valittaneet kaupunginvaltuuston päätöksestä. 
Helsingin hallinto-oikeus pyytää 15.3.2013 kaupunginhallitusta 
hankkimaan kaupunginvaltuuston lausunnon valituksen johdosta sekä 
varaa kaupunginhallitukselle kaupungin puhevallan käyttäjänä 
tilaisuuden antaa selityksensä asiassa 15.4.2013 mennessä. 
Määräaikaan on saatu pidennystä 31.5.2013 saakka.

Lausuntopyyntö on liitteenä 1.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan 
mukaan kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluu selityksen antaminen 
kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos 
kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä kaupunginvaltuuston 
päätöksen lopputulokseen.

Asiassa on pyydetty hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunto, joka 
on päätöshistoriassa.

Hallinto-oikeudelle tulisi esittää oikeuspalvelujen lausunnosta ilmenevin 
perustein, että valitus jätetään tutkimatta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 HAO:n lausuntopyyntö 15.3.2013

Otteet

Ote lausunnon HAO:lle 
toimittamista varten

Otteen liitteet

Oikeuspalvelut Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätöshistoria

Hallintokeskus Oikeuspalvelut 13.5.2013

HEL 2013-004031 T 03 01 01
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Oike PK 20130674

Hallintokeskus on pyytänyt Oikeuspalveluilta lausuntoa seuraavista 
asiakirjoista ilmenevästä asiasta:

- kunnallisvalitus 13.3.2013 Helsingin hallinto-oikeudelle Helsingin 
kaupunginvaltuuston 13.2.2013 tekemään päätökseen liittyen 16 
valtuutetun aloitteeseen Helsingin kanipolitiikan muuttamisesta

- Helsingin kaupunginvaltuuston pöytäkirja 13.2.2013, päätös 
valtuutettu Hannele Luukkaisen aloitteesta kaupungin kanipolitiikan 
muuttamisesta (§ 40)

Eräät helsinkiläiset ovat valittaneet kaupunginvaltuuston 13.2.2013 
päätöksestä (§ 40) liittyen 16 valtuutetun aloitteeseen Helsingin 
kanipolitiikan muuttamisesta.

Valittajat ovat vaatineet, että päätös on mitätöitävä ja asia on 
palautettava uudelleen valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi.

Valittajat ovat esittäneet, että asiaa ei ole arvioitu täysipainoisesti 
ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä ja käsittely on tapahtunut 
virheellisesti, virheellisessä järjestyksessä eikä asiaa ole arvioitu 
täysipainoisesti. Asiaan liittyviä asiantuntijalausuntoja ei ole pyydetty 
riittävän laajasti, jotta asiaa olisi voitu valmistella ja esitellä 
täysipainoisesti eri asiat ja näkökulmat huomioiden. Asia on valmisteltu 
puutteellisesti.

Lisäksi kaupunginvaltuusto on sivuuttanut ja jättänyt huomiotta asian 
käsittelyssä oikaisuvaatimuksen, joka oli tehty kaupunginhallitukselle 
11.2.2013. Se olisi pitänyt käsitellä ja saattaa kaupunginvaltuuston 
tietoon. Kaupunginvaltuusto ei ole myöskään huomioinut poliisille 
joulukuussa 2012 tehtyä tutkintapyyntöä asiaan liittyviin ongelmiin, 
epäkohtiin ja eläinsuojelurikoksiin ym. mahdollisiin lainrikkomuksiin 
liittyen.

Kaupunginvaltuusto on myös jättänyt huomioimatta rakennus- ja 
ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan päätös 3.5.2012 
merkitä tiedoksi Sari Järven ym. aloitteen kanien ja muiden 
jäniseläinten puolesta. Asiassa ei ole huomioitu asukkaiden tekemiä 
aloitteita. Asia olisi tullut merkitä ja tuoda tiedoksi. Kuntalaisten 
mielipide on huomioitava. Kaupunginvaltuuston olisi tullut pyytää 
yhdeltä tai useammalta ulkopuoliselta lausuntoa asiaan.

Asia on viety puutteellisesti valmisteltuna päätettäväksi. Valtuuston 
jäsenille ei ole annettu todellista ja täysipainoista kuvaa. Asiaa olisi 
tullut selvittää laajemmin. Asiassa on tapahtunut huolimattomuutta, 
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salailua ja puutteellista tai puolueellista valmistelua ja asukkaiden 
mielipiteen sivuuttaminen.

Oikeuspalvelut toteaa lausuntonaan, että hallinto-oikeutta tulisi pyytää 
jättämään valitus tutkimatta, seuraavin perustein.

Kuntalain (365/1995) 90 §:n 1 momentin mukaan valtuuston 
päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. 
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on 
ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. 

Valittajien hallinto-oikeudelle tekemä valitus kohdistuu 
kaupunginvaltuuston tekemään päätökseen. Päätös koskee 16 
kaupunginvaltuutetun tekemää aloitetta Helsingin kanipolitiikan 
muuttamisesta. Päätöksestä on valitettu sillä perusteella, että se on 
syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja se on muuten lainvastainen.

Kuntalain 92 §:n 1 momentin mukaan kunnallisvalituksen saa tehdä se, 
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
Lain 93 §:n mukaan kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Lain 95 §:n 2 momentin mukaisesti 
kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja 
on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Valittajat ovat tehneet valituksensa kunnan jäseninä. Pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi 27.2.2013, jolloin päätös on annettu 
kuntalaisille tiedoksi. Valitus on tehty määräajassa 13.3.2013. 

Kuntalain 91 §:n mukaisesti päätöksestä, joka koskee vain valmistelua 
tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että viranomaisen ratkaisusta olla 
ryhtymättä toimenpiteisiin aloitteen johdosta ei saa tehdä 
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Korkeimman hallinto-
oikeuden (KHO) ratkaisu KHO:2008:24 koskee tilannetta, jossa kunnan 
viranomainen oli päätöksellään ilmoittanut aloitteen tehneelle 
henkilölle, että hänen aloitteensa johdosta ei ryhdytä toimenpiteisiin. 

Perusteluissaan KHO on viitannut kuntalain 28 §:n 1 momenttiin, jonka 
mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen 
toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava 
aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on 
saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa 
asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 
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Edelleen KHO on viitannut kuntalain 91 §:ään, jonka mukaan 
päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa 
tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. KHO on rinnastanut 
viranomaisen kannanoton aloitetta koskevassa ratkaisussa vain 
valmistelua koskevaan päätökseen. KHO on katsonut, että päätös ei 
sisällä sellaista ratkaisua, josta saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai 
kunnallisvalituksen.

Valittajien valitus Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä kohdistuu 
aloitteesta tehtyyn kannanottoon, jonka mukaan aloite on katsottu 
loppuun käsitellyksi. Kaupunginvaltuusto on katsonut asiassa esitetyn 
selvityksen riittäväksi. Kannanotto aloitteeseen on ollut rinnastettavissa 
asiaan liittyvään valmisteluun, eikä siihen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksella. Valittajien valitus tulee jättää tutkimatta. 

Jos hallinto-oikeus kuitenkin vastoin kaupungin kantaa ottaisi 
valituksen tutkittavaksi, hallinto-oikeutta tulisi pyytää varaamaan 
kaupungille erikseen tilaisuus lausua valituksen aineellisesta sisällöstä.

Lisätiedot
Tiina Virtanen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64684

tiina.virtanen(a)hel.fi
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§ 633
Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
Kruunuvuori Real Estate Oy:n ympäristölupahakemuksesta 
(Laajasalon öljyhuoltoalue)

HEL 2013-005180 T 11 01 00 00

Viite: Dnro ESAVI/141/04.08/2012

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan lausunnon Kruunuvuori Real Estate Oy:n hakemuksesta, 
joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Laajasalon 
öljyhuoltoalueella.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin 
ympäristölautakunta on 7.5.2013 kaupungin ympäristön- ja 
terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon Kruunuvuori Real Estate Oy:n 
hakemuksesta. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan 
lausuntoon ja toteaa lisäksi seuraavaa:

Kruunuvuori Real Estate Oy:n hakemus koskee noin kahdeksan 
hehtaarin kokoista aluetta, jolla on toiminut oy Shell ab:n 
voiteluainetehdas ja öljysäiliöalue. Alue on jaettu kolmeen osa-
alueeseen (1-3), jotka ovat olleet aikaisemmin vuokrattuna oy Shell 
ab:lle. Oy Shell ab on ympäristönsuojelulainsäädännön sekä 
vuokrasopimusten perusteella vastuussa alueen maaperän 
puhdistamisesta, ja se on kunnostanut osan alueesta aiemmin. Oy 
Shell ab on luovuttanut alueen eteläosan (osa-alue 3) hallinnan 
Kruunuvuori Real Estate Oy:lle. Eteläosan vuokrasopimus kaupungin 
kanssa on toistaiseksi voimassa. Muut osa-alueet ovat kaupungin 
hallinnassa.

Länsiosassa on voimassa osayleiskaava 11756. Suurin osa kohteesta 
sisältyy asemakaavaehdotukseen 11950, jonka Helsingin 
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 24.4.2013. Eteläosa ulottuu 
kahdelle eri asemakaava-alueelle (Kruunuvuorenranta, Haakoninlahti 
1, 12010 ja Koirasaarentie 11910), jotka ovat tulleet voimaan 5.1.2012 
ja 30.11.2012.

Kaupunginhallitus katsoo, että alueen pilaantunut maaperä tulee 
puhdistaa vuokrasopimusten mukaisesti. Maaperän pilaantumisesta 
aiheutuvia riskejä tulee tarkastella asianmukaisesti koko alueella ja 
alue tulee kunnostaa siten, että alueen tulevalle käytölle ei aseteta 
rajoituksia. Mikäli luvan myöntämishetkellä koko alueen kattavaa 
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lainvoimaista asemakaavaa ei ole, alueen maaperän puhdistamisen 
tulee perustua todennäköisimmin toteutuvaan suunnitelmaan tai tietoon 
tulevasta maankäytöstä.

Myönnettävän ympäristöluvan tulee noudattaa alueen kunnostamista 
koskevia Vaasan hallinto-oikeuden päätöksiä ja niiden perusteluja. 
Ympäristölupakäsittelyssä tulee edellyttää alueen tarkastelua 
kokonaisuutena hallinto-oikeuden päätösten mukaisesti.

Pilaantumisen laajuus

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan pilaantumisen laajuutta ja astetta 
ei ole riittävästi selvitetty. Kaupunginhallitus katsoo, että kunnostuksen 
yhteydessä tulee varmistaa, että koko alue tulee tutkituksi riittävällä 
tarkkuudella.

Lisäksi kaupunginhallitus katsoo, että alueille 1 ja 2 jäänyt maa-aines, 
jossa jonkin haitta-aineen pitoisuus on suurempi kuin sen alempi 
ohjearvo, tulee dokumentoida tarkoin, ja tiedot sen sijainnista, laadusta 
ja määrästä tulee toimittaa maa-alueiden tuleville omistajille ja 
haltijoille.

Laaditut riskinarviot

Ympäristölupahakemuksen mukaan riskinarvioinnissa on tarkasteltu 
kriittisinä haitta-aineina kaikkia aineita, joiden pitoisuudet kohteen 
maaperässä ylittävät VNa 214/2007 mukaiset kynnysarvot ja 
taustapitoisuudet.

Hakemuksessa esitetään osasta alueita 1 ja 2 vanhat pilaantuneen 
maaperän puhdistusilmoituksiin sisältyneet riskinarviot. 
Kaupunginhallitus katsoo, että nämä riskinarviot ovat puutteellisia ja 
tehty soveltumattomilla menetelmillä eikä niitä voida sellaisenaan 
käyttää ympäristöluvan kunnostustavoitteiden määrittämiseen.

Hakemuksen mukaan osa-alue 3 kunnostetaan bentseenijohdannaisia 
lukuun ottamatta alempiin ohjearvoihin, jotka ovat riskinarvioinnilla 
saatuja arvoja alhaisempia. Lisäksi alempien ohjearvojen käyttö 
asuinalueiden tavoitetasona on yleisesti hyväksyttyä. Siten 
kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa osa-alueen 3 
riskinarviointiin.

Kaupunginhallitus katsoo, että mikäli koko alue aiotaan kunnostaa 
osittain riskiperusteisten tavoitearvojen perusteella, tulee laatia koko 
alueen kattava laadukas riskinarvio käyttäen soveltuvia menetelmiä. 
Kohde voidaan myös kunnostaa kokonaisuudessaan alempiin 
ohjearvoihin, jotka hyväksytään yleisesti kunnostuksen tavoitetasoksi, 
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ja joiden käyttöä hakija on esittänyt osa-alueelle 3. Tämä yhtenäinen 
käytäntö koko alueella noudattaisi Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisua.

Muun ympäristön ja vesistön pilaantumisen vaara

Vaasan hallinto-oikeus on katsonut, että kunnostustoiminnasta 
aiheutuu muun ympäristön ja vesistön pilaantumisen vaaraa. Kohteesta 
kulkeutuu tai on kulkeutunut alueen ulkopuolelle sellaisia 
öljyhiilivetypitoisuuksia, jotka aiheuttavat maaperän tai sedimenttien 
pilaantumista. Tämä tulee ottaa huomioon ympäristölupakäsittelyssä 
siten, että alueen ulkopuolinen pilaantuneisuus esimerkiksi 
sedimenttien ja rantapenkereen osalta selvitetään ja tarvittaessa 
kunnostetaan.

Aikaisempien kunnostusten aikana öljynerottimien erotuskyky ei ole 
ollut riittävä, jolloin on mahdollista, että pilaantuminen pääsee 
leviämään kohteen ulkopuolelle. Kaupunginhallitus katsoo, että vesien 
käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota. Luvanhakijan tulee esittää 
ympäristölupakäsittelyn aikana käsiteltävän veden 
tarkkailusuunnitelma.

Lisäksi alueelle tehdyn pohjaveden tarkkailusuunnitelman mukaista 
näytteenottoa tulee jatkaa riittävän pitkään koko vuokra-alueen 
maaperän ympäristöluvan mukaisen puhdistamisen jälkeen niin, että 
tarkkailulla osaltaan osoitetaan oikeaksi se riskinarvion johtopäätös, 
että paikoilleen jäänyt pilaantunut maa-aines ei aiheuta ympäristö- eikä 
terveysriskejä. Tarkkailun lopettamisesta päätetään tulosten 
perusteella.

Jälkiseuranta

Hakija katsoo, että kunnostuksen jälkeen erillistä maaperän haitta-
ainepitoisuuksien jälkiseurantaa ei tarvita. Kaupunginhallitus katsoo, 
että kunnostuksen jälkeinen orsi- ja pohjavesiseuranta on kuitenkin 
aiheellista, sillä vedessä on todettu kohonneita pitoisuuksia, alueelle 
saattaa jäädä pilaantunutta maata sekä tuleva kunnostus muuttaa 
alueen olosuhteita.

Lopuksi

Kaupunginhallitus katsoo, että kohde tulee kunnostaa alueen 3 
tavoitearvoiksi esitettyihin alempiin ohjearvoihin tai 
riskinarvioperusteisia tavoitearvoja käytettäessä koko alueen riskit pitää 
arvioida yhtenäisellä riskinarvioinnilla. Lisäksi alueen pilaantuneiden 
vesien aiheuttama muun pilaantumisen vaara tulee estää ja 
aikaisempien kunnostusten aiheuttama mahdollinen merisedimenttien 
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pilaantuminen selvittää. Päätöksessä tulee myös kiinnittää huomiota 
alueella tehtyjen tutkimusten riittävyyteen.

Kaupunginhallitus puoltaa Kruunuvuori Real Estate Oy:n hakemuksen 
hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan huomioon 
edellä esitetyt seikat.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö
2 Ympäristölupahakemus
3 Ympäristölupahakemuksen liitteet (yhteensä 713 sivua, 213 Mt)
4 Kohteen sijaintikartta
5 Kunnostettavat alueet, vaiheet 1-3
6 Kiinteistölautakunta 16.5.2013, esitys

Otteet

Ote
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, 
ympäristölupavastuualue

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan lausunnon Kruunuvuori Real Estate Oy:n hakemuksesta, 
joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Laajasalon 
öljyhuoltoalueella.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin 
ympäristölautakunta on 7.5.2013 kaupungin ympäristön- ja 
terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon Kruunuvuori Real Estate Oy:n 
hakemuksesta. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan 
lausuntoon ja toteaa lisäksi seuraavaa:

Kruunuvuori Real Estate Oy:n hakemus koskee noin kahdeksan 
hehtaarin kokoista aluetta, jolla on toiminut oy Shell ab:n 
voiteluainetehdas ja öljysäiliöalue. Alue on jaettu kolmeen osa-
alueeseen (1-3), jotka ovat olleet aikaisemmin vuokrattuna oy Shell 
ab:lle. Oy Shell ab on ympäristönsuojelulainsäädännön sekä 
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vuokrasopimusten perusteella vastuussa alueen maaperän 
puhdistamisesta, ja se on kunnostanut osan alueesta aiemmin. Oy 
Shell ab on luovuttanut alueen eteläosan (osa-alue 3) hallinnan 
Kruunuvuori Real Estate Oy:lle. Eteläosan vuokrasopimus kaupungin 
kanssa on toistaiseksi voimassa. Muut osa-alueet ovat kaupungin 
hallinnassa.

Länsiosassa on voimassa osayleiskaava 11756. Suurin osa kohteesta 
sisältyy asemakaavaehdotukseen 11950, jonka Helsingin 
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 24.4.2013. Eteläosa ulottuu 
kahdelle eri asemakaava-alueelle (Kruunuvuorenranta, Haakoninlahti 
1, 12010 ja Koirasaarentie 11910), jotka ovat tulleet voimaan 5.1.2012 
ja 30.11.2012.

Kaupunginhallitus katsoo, että alueen pilaantunut maaperä tulee 
puhdistaa vuokrasopimusten mukaisesti. Maaperän pilaantumisesta 
aiheutuvia riskejä tulee tarkastella asianmukaisesti koko alueella ja 
alue tulee kunnostaa siten, että alueen tulevalle käytölle ei aseteta 
rajoituksia. Mikäli luvan myöntämishetkellä koko alueen kattavaa 
lainvoimaista asemakaavaa ei ole, alueen maaperän puhdistamisen 
tulee perustua todennäköisimmin toteutuvaan suunnitelmaan tai tietoon 
tulevasta maankäytöstä.

Myönnettävän ympäristöluvan tulee noudattaa alueen kunnostamista 
koskevia Vaasan hallinto-oikeuden päätöksiä ja niiden perusteluja. 
Ympäristölupakäsittelyssä tulee edellyttää alueen tarkastelua 
kokonaisuutena hallinto-oikeuden päätösten mukaisesti.

Pilaantumisen laajuus

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan pilaantumisen laajuutta ja astetta 
ei ole riittävästi selvitetty. Kaupunginhallitus katsoo, että kunnostuksen 
yhteydessä tulee varmistaa, että koko alue tulee tutkituksi riittävällä 
tarkkuudella.

Lisäksi kaupunginhallitus katsoo, että alueille 1 ja 2 jäänyt maa-aines, 
jossa jonkin haitta-aineen pitoisuus on suurempi kuin sen alempi 
ohjearvo, tulee dokumentoida tarkoin, ja tiedot sen sijainnista, laadusta 
ja määrästä tulee toimittaa maa-alueiden tuleville omistajille ja 
haltijoille.

Laaditut riskinarviot

Ympäristölupahakemuksen mukaan riskinarvioinnissa on tarkasteltu 
kriittisinä haitta-aineina kaikkia aineita, joiden pitoisuudet kohteen 
maaperässä ylittävät VNa 214/2007 mukaiset kynnysarvot ja 
taustapitoisuudet.
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Hakemuksessa esitetään osasta alueita 1 ja 2 vanhat pilaantuneen 
maaperän puhdistusilmoituksiin sisältyneet riskinarviot. 
Kaupunginhallitus katsoo, että nämä riskinarviot ovat puutteellisia ja 
tehty soveltumattomilla menetelmillä eikä niitä voida sellaisenaan 
käyttää ympäristöluvan kunnostustavoitteiden määrittämiseen.

Hakemuksen mukaan osa-alue 3 kunnostetaan bentseenijohdannaisia 
lukuun ottamatta alempiin ohjearvoihin, jotka ovat riskinarvioinnilla 
saatuja arvoja alhaisempia. Lisäksi alempien ohjearvojen käyttö 
asuinalueiden tavoitetasona on yleisesti hyväksyttyä. Siten 
kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa osa-alueen 3 
riskinarviointiin.

Kaupunginhallitus katsoo, että mikäli koko alue aiotaan kunnostaa 
osittain riskiperusteisten tavoitearvojen perusteella, tulee laatia koko 
alueen kattava laadukas riskinarvio käyttäen soveltuvia menetelmiä. 
Kohde voidaan myös kunnostaa kokonaisuudessaan alempiin 
ohjearvoihin, jotka hyväksytään yleisesti kunnostuksen tavoitetasoksi, 
ja joiden käyttöä hakija on esittänyt osa-alueelle 3. Tämä yhtenäinen 
käytäntö koko alueella noudattaisi Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisua.

Muun ympäristön ja vesistön pilaantumisen vaara

Vaasan hallinto-oikeus on katsonut, että kunnostustoiminnasta 
aiheutuu muun ympäristön ja vesistön pilaantumisen vaaraa. Kohteesta 
kulkeutuu tai on kulkeutunut alueen ulkopuolelle sellaisia 
öljyhiilivetypitoisuuksia, jotka aiheuttavat maaperän tai sedimenttien 
pilaantumista. Tämä tulee ottaa huomioon ympäristölupakäsittelyssä 
siten, että alueen ulkopuolinen pilaantuneisuus esimerkiksi 
sedimenttien ja rantapenkereen osalta selvitetään ja tarvittaessa 
kunnostetaan.

Aikaisempien kunnostusten aikana öljynerottimien erotuskyky ei ole 
ollut riittävä, jolloin on mahdollista, että pilaantuminen pääsee 
leviämään kohteen ulkopuolelle. Kaupunginhallitus katsoo, että vesien 
käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota. Luvanhakijan tulee esittää 
ympäristölupakäsittelyn aikana käsiteltävän veden 
tarkkailusuunnitelma.

Lisäksi alueelle tehdyn pohjaveden tarkkailusuunnitelman mukaista 
näytteenottoa tulee jatkaa riittävän pitkään koko vuokra-alueen 
maaperän ympäristöluvan mukaisen puhdistamisen jälkeen niin, että 
tarkkailulla osaltaan osoitetaan oikeaksi se riskinarvion johtopäätös, 
että paikoilleen jäänyt pilaantunut maa-aines ei aiheuta ympäristö- eikä 
terveysriskejä. Tarkkailun lopettamisesta päätetään tulosten 
perusteella.
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Jälkiseuranta

Hakija katsoo, että kunnostuksen jälkeen erillistä maaperän haitta-
ainepitoisuuksien jälkiseurantaa ei tarvita. Kaupunginhallitus katsoo, 
että kunnostuksen jälkeinen orsi- ja pohjavesiseuranta on kuitenkin 
aiheellista, sillä vedessä on todettu kohonneita pitoisuuksia, alueelle 
saattaa jäädä pilaantunutta maata sekä tuleva kunnostus muuttaa 
alueen olosuhteita.

Lopuksi

Kaupunginhallitus katsoo, että kohde tulee kunnostaa alueen 3 
tavoitearvoiksi esitettyihin alempiin ohjearvoihin tai 
riskinarvioperusteisia tavoitearvoja käytettäessä koko alueen riskit pitää 
arvioida yhtenäisellä riskinarvioinnilla. Lisäksi alueen pilaantuneiden 
vesien aiheuttama muun pilaantumisen vaara tulee estää ja 
aikaisempien kunnostusten aiheuttama mahdollinen merisedimenttien 
pilaantuminen selvittää. Päätöksessä tulee myös kiinnittää huomiota 
alueella tehtyjen tutkimusten riittävyyteen.

Kaupunginhallitus puoltaa Kruunuvuori Real Estate Oy:n hakemuksen 
hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan huomioon 
edellä esitetyt seikat.

Esittelijä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin 
lausuntoa Kruunuvuori Real Estate Oy:n ympäristölupahakemuksesta, 
joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Laajasalon 
öljyhuoltoalueella. Lausunto pyydetään toimittamaan 
aluehallintovirastoon 15.5.2013 mennessä. Lisäaikaa lausunnon 
antamiselle on saatu 31.5.2013 asti.

Esittelijä toteaa, että myös ympäristölautakunta on 7.5.2013 kaupungin 
ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena siltä pyydetyn 
mukaisesti antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon 
Kruunuvuori Real Estate Oy:n hakemuksesta.

Esityslistan liitteinä on ympäristölupahakemus, kohteen sijaintikartta 
sekä kartta kunnostettavista alueista. Pilaantuneen maaperän 
puhdistustarpeen arviointi ja kunnostussuunnitelmat sisältyvät 
liitteeseen 3.

Hakemus

Kruunuvuori Real Estate Oy on toimittanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksen, joka koskee 
pilaantuneen maaperän puhdistamista Laajasalon entisellä 
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öljyhuoltoalueella (öljyvarasto ja voiteluainetehdas), osoitteessa 
Haakoninlahdentie 1.

Alueen omistaa Helsingin kaupunki. Noin kahdeksan hehtaarin 
kokoinen alue on ollut vuokrattuna oy Shell ab:lle, joka puhdistaa 
maaperän vuokra-ajan päättymisen jälkeen. Alue on jaettu kolmeen 
kunnostusalueeseen (1-3).

Nyt käsiteltävä ympäristölupahakemus perustuu Vaasan hallinto-
oikeuden ratkaisuun, jonka se teki kahta aiempaa puhdistamispäätöstä 
koskevien valitusten johdosta: Helsingin kaupungin 
ympäristönvalvontapäällikkö on 7.4.2010 § 57 (kunnostusalue 1) ja 
14.7.2010 § 165 (kunnostusalue 2) antanut oy Shell ab:lle päätökset 
pilaantuneen maaperän puhdistamisilmoituksista. 

Hallinto-oikeuden mukaan asia ei soveltunut ratkaistavaksi 
ilmoitusmenettelyllä, koska hanke on poikkeuksellisen laaja, 
pilaantumisen laajuutta ja astetta ei ole riittävästi selvitetty ja 
toiminnasta katsotaan aiheutuvan muun ympäristön ja vesistön 
pilaantumisen vaaraa. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan olisi 
asiassa tullut antaa koko aluetta koskeva ympäristölupapäätös, jolloin 
arviointi olisi voitu tehdä kokonaisuutena ja yhdellä kertaa.

Vaasan hallinto-oikeus on 8.5.2012 antamillaan päätöksillään 
kumonnut edellä mainitut päätökset ja siirtänyt asian Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston käsiteltäväksi.

Hakemuksen mukainen toiminta

Kruunuvuori Real Estate Oy on jakanut vuokra-alueen kolmeen osa-
alueeseen (1-3) toiminnan, tulevan maankäytön ja 
puhdistamisajankohtien perusteella.

oy Shell ab on kunnostanut osa-alueet 1-2 osittain 
ympäristövalvontapäällikön päätösten perusteella. Kunnostusalueen 1 
pilaantuneen maaperän puhdistustyö toteutettiin 5.7.-22.11.2010. 
Kunnostusalueen 2 maaperä puhdistettiin 2.8.-8.12.2010.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tutkii kunnostusalueilla 1 ja 2 
toteutettujen maaperän puhdistustöiden riittävyyden ja antaa 
tarvittaessa määräyksiä maaperän puhdistamisesta ja tarkkailusta.

Hakemukseen sisältyy myös kunnostusalueen 2 lounaisosan ja 
kunnostusalueen 3 pilaantuneen maaperän puhdistaminen. Alueilla 
arvioidaan olevan pilaantunutta maa-ainesta 5350 tonnia. 
Puhdistusalueen pinta-ala on noin 1,1 hehtaaria. Pilaantunut maaperä 
puhdistetaan massanvaihdolla. Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset 
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toimitetaan luvanvaraiseen käsittelypaikkaan. Mahdollinen 
pilaantuneen maa-aineksen välivarastointi tehdään tiiviillä alustalla. 
Varastoitavat pilaantuneet maa-ainekset peitetään. Maaperänäytteitä 
otetaan kaivun ohjaamiseksi ja puhdistusalueen maaperän 
jäännöspitoisuuksien selvittämiseksi. Jos alueelle jää pilaantuneita 
maa-aineksia, eikä niitä ole mahdollista poistaa, eristetään pilaantunut 
maa-aines ja arvioidaan maaperään jäävien haitta-aineiden 
aiheuttamat riskit.

Kaivettua pilaantunutta maa-ainesta seulotaan puhdistusalueella. 
Seulonnassa erottuvat jätteet ja maa-aines toimitetaan asianmukaiseen 
vastaanottopaikkaan. Kiviaines läjitetään alueelle tai hyödynnetään 
kaivantojen täytöissä.

Lisäksi haetaan lupaa johtaa öljynerottimessa käsiteltyjä kaivualueiden 
kuivatusvesiä mereen.

Maaperän puhdistustyön arvioidaan kestävän 2-4 viikkoa.

Tiedot olennaisista päästöistä ja jätteistä

Maaperän puhdistustyöstä voi aiheutua lähialueen asukkaille tilapäistä 
haittaa maankaivun ja mahdollisen seulonnan melusta ja pölystä sekä 
lisääntyneestä raskaan ajoneuvon liikenteestä. Melu- ja tärinähaitan ei 
arvioida olevan normaalista maarakennustyöstä poikkeavaa. 
Pölyämistä ehkäistään kastelemalla maa-ainesta ja puhdistamalla 
kuljetuskaluston renkaat tarvittaessa sekä peittämällä poiskuljetettavan 
pilaantuneen maa-aineksen kuormat.

Öljynerottimen purkupaikka meressä ympäröidään öljypuomilla tai 
vastaavalla rakenteella.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö
2 Ympäristölupahakemus
3 Ympäristölupahakemuksen liitteet (yhteensä 713 sivua, 213 Mt)
4 Kohteen sijaintikartta
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5 Kunnostettavat alueet, vaiheet 1-3
6 Kiinteistölautakunta 16.5.2013, esitys

Otteet

Ote
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, 
ympäristölupavastuualue

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu 

Kiinteistölautakunta
Talous- ja suunnittelukeskus
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 16.05.2013 § 266

HEL 2013-005180 T 11 01 00 00

Kiinteistökartta J3 P2, Haakoninlahdentie 1

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Kruunuvuori Real Estate 
Oy:n ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

Tiedot maa-alueen hallinnasta

Kruunuvuori Real Estate Oy hakee ympäristölupaa pilaantuneen 
maaperän puhdistamiselle Laajasalossa Helsingin kaupungin 
omistamalla alueella. Hakemus koskee noin kahdeksan hehtaarin 
kokoista aluetta, jolla on toiminut oy Shell ab:n voiteluainetehdas ja 
öljysäiliöalue. Oy Shell ab on ympäristönsuojelulainsäädännön sekä 
vuokrasopimusten perusteella vastuussa alueen maaperän 
puhdistamisesta ja se on kunnostanut osan alueesta aiemmin.

Alue on jaettu kolmeen osa-alueeseen (1-3), jotka ovat olleet 
aikaisemmin vuokrattuna oy Shell ab:lle. Yritys on luovuttanut alueen 
eteläosan (osa-alue 3) hallinnan Kruunuvuori Real Estate Oy:lle. 
Eteläosan vuokrasopimus kaupungin kanssa on toistaiseksi voimassa. 
Muut osa-alueet ovat kaupungin hallinnassa. 

Kiinteistölautakunnan kannanotto ympäristöluvan myöntämiseen 
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Kiinteistölautakunta edellyttää alueen pilaantuneen maaperän 
puhdistamista vuokrasopimusten mukaisesti ja puoltaa ympäristöluvan 
myöntämistä siten, että maaperän pilaantumisesta aiheutuvat riskit 
tulevat koko alueella asianmukaisesti tarkastelluiksi ja alue 
kunnostetuksi siten, että alueen tulevalle käytölle ei aseteta rajoituksia.

Myönnettävän ympäristöluvan tulee noudattaa alueen kunnostamista 
koskevia Vaasan hallinto-oikeuden päätöksiä ja niiden perusteluja.

Kohde tulee kunnostaa alueen 3 tavoitearvoiksi esitettyihin alempiin 
ohjearvoihin tai riskinarvioperusteisia tavoitearvoja käytettäessä koko 
alueen riskit pitää arvioida yhtenäisellä riskinarvioinnilla. Lisäksi alueen 
pilaantuneiden vesien aiheuttama muun pilaantumisen vaara tulee 
estää ja aikaisempien kunnostusten aiheuttama mahdollinen 
merisedimenttien pilaantuminen selvittää. Päätöksessä tulee myös 
kiinnittää huomiota alueella tehtyjen tutkimusten riittävyyteen.

Lisäksi ympäristölupaa myönnettäessä tulee ottaa huomioon muut 
tässä lausunnossa esitetyt asiat.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös

Helsingin kaupunki valitti Vaasan hallinto-oikeuteen oy Shell ab:lle 
myönnetyistä osa-alueiden 1 ja 2 puhdistusta koskevista Helsingin 
kaupungin ympäristövalvontapäällikön päätöksistä. Hallinto-oikeus 
kumosi kyseiset päätökset 8.5.2012 ja siirsi asian Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeuden perustelujen mukaisesti asia ei soveltunut 
ratkaistavaksi ilmoitusmenettelyllä, koska hanke on poikkeuksellisen 
laaja, pilaantumisen laajuutta ja astetta ei ole riittävästi selvitetty ja 
toiminnasta katsotaan aiheutuvan muun ympäristön ja vesistön 
pilaantumisen vaaraa. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan olisi 
asiassa tullut antaa koko aluetta koskeva ympäristölupapäätös, jolloin 
arviointi olisi voitu tehdä kokonaisuutena ja yhdellä kertaa.

Ympäristölupa-alueen tarkastelu kokonaisuutena

Ympäristölupakäsittelyssä tulee edellyttää alueen tarkastelua 
kokonaisuutena hallinto-oikeuden päätösten mukaisesti. 
Lupahakemuksessa näin ei ole tehty, vaan siinä tarkastellaan erikseen 
kolmea erillistä osa-aluetta, jotka on jaettu vielä pienempiin osiin. 
Kohteesta ole myöskään laadittu koko aluetta kattavaa yhtenäistä 
riskinarviota. 
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Luvanhakija esittää eteläisten alueiden kunnostamista alempaan 
ohjearvoon. Esitettyä periaatetta tulisi kuitenkin noudattaa koko 
alueella, koska koko alueelle ei ole tehty yhtenäistä riskinarviota.

Hyvin erilaisten tavoitteiden asettaminen jopa saman osa-alueen 
sisällä, jossa on yhtenäinen maankäyttö, on vaikeasti perusteltavissa. 
Nyt esimerkiksi pieni alue (9) esitetään kunnostettavaksi osittain 
alempaan ohjearvoon ja osittain yli 16 kertaa suurempaan 
riskinarvioperusteiseen arvoon. Riskiperusteiselle alueelle on jäänyt 
raskaita öljyhiilivetyjä 5880 mg/kg (piste S802) ja ne sijaitsevat vain 
noin 30 m:n päässä alemman ohjearvon (600 mg/kg) alueesta.

Laaditut riskinarviot

Ympäristölupahakemuksessa esitetään osasta alueita 1 ja 2 vanhat 
pilaantuneen maaperän puhdistusilmoituksiin sisältyneet riskinarviot. 
Niitä koskevat kiinteistöviraston ja Helsingin kaupungin lausunnot on 
esitetty liitteissä. Kyseisissä asiakirjoissa olevat riskinarvioita koskevat 
huomautukset ovat edelleen voimassa, ja ne pyydetään ottamaan 
huomioon osana tätä lausuntoa. Lausuntojen perusteella riskinarviot 
ovat puutteellisia ja tehty soveltumattomilla menetelmillä. Niitä ei voida 
sellaisenaan käyttää ympäristöluvan kunnostustavoitteiden 
määrittämiseen.

Osa-alue 3 kunnostetaan lupahakemuksen mukaan 
bentseenijohdannaisia lukuun ottamatta alempiin ohjearvoihin, jotka 
ovat riskinarvioinnilla saatuja arvoja alhaisempia. Lisäksi alempien 
ohjearvojen käyttö asuinalueiden tavoitetasona on yleisesti 
hyväksyttyä. Siten osa-alueen kolme riskinarviointia ei katsota 
aiheelliseksi tarkastella tarkemmin tässä yhteydessä.

Mikäli koko alue aiotaan kunnostaa osittain riskiperusteisten 
tavoitearvojen perusteella, tulee laatia koko alueen kattava laadukas 
riskinarvio käyttäen soveltuvia menetelmiä. Kohde voidaan myös 
kunnostaa kokonaisuudessaan alempiin ohjearvoihin, jotka 
hyväksytään yleisesti kunnostuksen tavoitetasoksi ja joiden käyttöä 
hakija on esittänyt osa-alueelle 3. Tämä yhtenäinen käytäntö koko 
alueella noudattaisi Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisua.

Pilaantumisen laajuus

Hallinto-oikeuden päätösten mukaisesti pilaantumisen laajuutta ja 
astetta ei ole riittävästi selvitetty. Tätä tukee kunnostuksien yhteydessä 
yllättäen löytyneet pilaantuneet kohdat ja poistettujen pilaantuneiden 
massamäärien merkittävä kasvu. Kunnostuksen yhteydessä on 
varmistettava, että koko alue tulee tutkituksi riittävällä tarkkuudella.
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Muun ympäristön ja vesistön pilaantumisen vaara

Vaasan hallinto-oikeus on katsonut, että kunnostustoiminnasta 
aiheutuu muun ympäristön ja vesistön pilaantumisen vaaraa.

Kohde rajautuu mereen ulottuvaan rantapenkereeseen. Lähellä rantaa 
on todettu yli ylemmän ohjearvon oleva öljyhiilivetypitoisuus. Kyseisen 
pisteen (P2029) ja merialueen välillä ei ole tutkimuspisteitä, joten 
pilaantumisen jatkuminen vesialueeseen on mahdollista.

Aiemman kunnostuksen yhteydessä mereen johdettiin vettä, jossa 
silloisten määräysten sallima kokonaisöljypitoisuus (5 mg/l) ylittyi, 
vaikka vesi kulki kahden öljynerottimen kautta. Suurin todettu pitoisuus 
oli 16 mg/l.

On siis mahdollista, että kohteesta kulkeutuu tai on kulkeutunut alueen 
ulkopuolelle sellaisia öljyhiilivetypitoisuuksia, jotka aiheuttavat 
maaperän tai sedimenttien pilaantumista. Myös tämä tulee ottaa 
huomioon ympäristölupakäsittelyssä siten, että alueen ulkopuolinen 
pilaantuneisuus esimerkiksi sedimenttien ja rantapenkereen osalta 
selvitetään ja tarvittaessa kunnostetaan.

Ympäristölupahakemuksen täydennyksessä on ristiriitainen esitys 
maastoon, mereen tai sadevesiviemäriin johdettavan veden 
öljyhiilivetypitoisuudesta. Tekstissä raja-arvoksi on esitetty 5 mg/l, ja 
sitä seuraavassa taulukossa vastaava arvo on 0,5 mg/l. 

Koska aikaisempien kunnostusten aikana öljynerottimien erotuskyky ei 
ole ollut riittävä ja on mahdollista, että pilaantuminen pääsee leviämään 
kohteen ulkopuolelle, tulee vesien käsittelyyn kiinnittää erityistä 
huomiota. Luvanhakijan tulee esittää ympäristölupakäsittelyn aikana 
käsiteltävän veden tarkkailusuunnitelma.

Kaavatilanne

Ympäristölupahakemuksessa olleisiin kaavatietoihin esitetään 
seuraavia tarkennuksia. Länsiosassa on voimassa osayleiskaava nro 
11756. Suurin osa kohteesta sisältyy asemakaavaehdotukseen nro 
11950, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 24.4.2013. Eteläosa 
ulottuu kahdelle eri asemakaava-alueelle (Kruunuvuorenranta, 
Haakoninlahti 1, nro 12010 ja Koirasaarentie nro 11910), jotka ovat 
tulleet voimaan 5.1.2012 ja 30.11.2012.

Jälkiseuranta

Hakija ei ole esittänyt alueelle jälkiseurantaa. Kunnostuksen jälkeinen 
orsi- ja pohjavesiseuranta on kuitenkin aiheellista, koska vedessä on 
todettu kohonneita pitoisuuksia, alueelle saattaa jäädä pilaantunutta 
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maata ja tuleva kunnostus muuttaa alueen olosuhteita. Jälkiseurantaa 
suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että vedestä saadaan 
edustavia näytteitä ja seurantaa jatketaan, kunnes vedessä ei ole 
merkittäviä pitoisuuksia.

Aiempien kunnostusten toteutuminen

Osa-alueet 1 ja 2 on kunnostettu pääosin Vaasan hallinto-oikeuden 
kumoamien päätösten perusteella. Pilaantuneita massoja oli arvioitu 
olevan alle 24 000 t. Pilaantuneita massoja poistettiin kuitenkin noin 
48 000 t. Lisäksi alueelle jäi useisiin kohtiin alemmat ohjearvot tai 
tavoitearvot ylittäviä öljyhiilivetypitoisuuksia. Osa näistä jätettiin 
ympäristövalvontapäällikön päätöksen vastaisesti merkitsemättä.

Helsingin kaupunki on teettänyt osalla aluetta lisäkunnostustöitä 
erillisellä ympäristövalvontapäällikön päätöksellä, koska haluttiin 
varmistaa mahdollisuus aloittaa alueen rakentaminen turvallisesti ja 
nopeasti. Kaupungin töiden yhteydessä todettiin tavoitearvojen ylityksiä 
mm. putkilinjan kohdalla, jolla jouduttiin tekemään lisäkaivuja. Tämäkin 
osoittaa puutteellisuuksia alkuperäisissä tutkimuksissa.

Vesienkäsittelyn osalta aiempien kunnostusten toteutumiseen on otettu 
kantaa aiemmin tässä lausunnossa.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Kati Valkama, ympäristösuunnittelija, puhelin: 310 36573

kati.valkama(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 07.05.2013 § 152

HEL 2013-005180 T 11 01 00 00

ESAVI/141/04.08/2012

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Kruunuvuori Real Estate 
Oy:n ympäristölupahakemuksesta.

Asia

Ympäristölupahakemus koskee maaperän puhdistamista Laajasalon 
entisellä öljyhuoltoalueella, Helsingin kaupungin omistamalla, 7,8 
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hehtaarin kokoisella vuokara-alueella, jolla on toiminut oy Shell ab:n 
öljyvarasto ja voiteluainetehdas.

Alueen maaperä on osin puhdistettu ympäristövalvontapäällikön 
kolmen päätöksen mukaisesti. Nyt käsiteltävä ympäristölupahakemus 
perustuu Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisuun, jonka se teki kahta 
aiempaa puhdistamispäätöstä koskevien valitusten johdosta.

Aikaisemmat puhdistamiset

Alueen maaperä on osin puhdistettu ympäristövalvontapäällikön 
kolmen päätöksen mukaisesti, jotka perustuivat Kruunuvuori Real 
Estate Oy:n ja kiinteistöviraston tekemiin ympäristönsuojelulain 78 §:n 
mukaisiin ilmoituksiin. Kruunuvuori Real Estate Oy:n ilmoitusten 
mukaan alueilta poistetaan maa-aines, joka ilmoituksiin liitettyjen 
riskinarvioiden mukaan saattaa aiheuttaa ympäristö- tai terveysriskejä 
alueen suunnitellussa käytössä. Ympäristövalvontapäällikön 
päätöksissä määrättiin lisäksi maaperän ylin 1 metrin kerros 
puhdistettavaksi valtioneuvoston asetuksessa (VNA 214/2007) 
annettujen alempien ohjearvojen pitoisuuteen. Kiinteistöviraston 
ilmoituksen mukaan poistetaan sellainen maa-aines, jossa jonkin 
haitta-aineen pitoisuus oli suurempi kuin sille valtioneuvoston 
asetuksessa (VNA 214/2007) annettu alempi ohjearvo.

Kruunuvuori Real Estate Oy on jakanut vuokra-alueen kolmeen osaan 
toiminnan, tulevan maankäytön ja puhdistamisajankohtien perusteella. 
Nämä alueet oli jaettu suunnitellun maankäytön mukaan vielä osa-
alueisiin, joille oli asetettu erilaiset riskinarvioon perustuvat 
tavoitepitoisuudet. Alueen 1 maaperä on puhdistettu 2010 
ympäristövalvontapäällikön päätöksen 7.4.2010, 57 § mukaisesti, ja 
kiinteistövirasto teetti osalla aluetta 1 maaperän puhdistuksen 
ympäristövalvontapäällikön päätöksen 26.7.2010, 176 § mukaisesti.  
Alue 2 sen lounaiskulmaa lukuun ottamatta puhdistettiin samana 
vuonna ympäristövalvontapäällikön päätöksen 14.7.2010, 165 § 
mukaisesti.

Ympäristövalvontapäällikön päätökset olivat riippumattomia 
maanvuokrasopimusten velvoitteista, ja ne perustuivat vain maaperän 
ja pohjaveden puhdistamista sääteleviin lakeihin ja asetuksiin.

Puhdistusten jälkeen alueille 1 ja 2 jäi maata, jossa jonkin haitta-aineen 
pitoisuus on suurempi kuin sille valtioneuvoston asetuksessa (VNA 
214/2007) annettu alempi ohjearvo mutta pienempi kuin riskinarvioon 
perustuvassa puhdistussuunnitelmassa asetettu tavoitepitoisuus. 
Alueelle 1 jäi tällaista maa-ainesta, jossa jonkin haitta-aineen alempi 
ohjearvo ylittyy, yhteen kohtaan noin 65 m³, ja alueelle 2 viiteen 
kohtaan yhteensä noin 7 300 m³. Näistä maa-aineksista on tehty 
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puhdistamisen jälkeen erilliset riskinarviot, joiden mukaan ne eivät 
aiheuta ympäristö- eikä terveysriskiä suunnitellussa maankäytössä. 
Nämä maa-ainekset ovat päätöksissä määrätyn vähintään 1 metrin 
paksuisen puhtaan maakerroksen alla niin, että ylimmässä metrin 
kerroksessa alemmat ohjearvot eivät ylity.

Puhdistuksista antamissaan loppulausunnoissa ympäristökeskus totesi, 
että puhdistukset oli tehty ympäristövalvontapäällikön päätösten 
mukaisesti (lukuun ottamatta erään maa-alueen päätöksen mukaista 
merkitsemistä), ja alueet voidaan ottaa suunniteltuun käyttöön. Lisäksi 
ympäristökeskus totesi, että alueen 2 lounaiskulma on liitettävä alueen 
3 puhdistamissuunnitelmaan.

Alueen 3 maaperää ei ole vielä puhdistettu.

Valitukset aiemmista puhdistamispäätöksistä

Helsingin kaupunki valitti 2010 Vaasan hallinto-oikeuteen 
ympäristövalvontapäällikön päätöksistä 7.4.2010, 57 § ja 14.7.2010, 
165 §, joiden mukaan alueet 1 ja 2 oli puhdistettu. Valituksen mukaan 
asia pitäisi käsitellä koko vuokra-alueen ympäristölupana, ja koska 
vesien pilaantuminen on mahdollista, hakemuksen käsittely kuuluu 
aluehallintovirastolle. Lisäksi valittajan mukaan riskinarviot, joihin 
puhdistussuunnitelmat perustuivat, eivät olleet riittäviä ja luotettavia.

Päätöksillään Nro 12/0138/1 ja Nro 12/0139/1 Vaasan hallinto-oikeus 
kumosi valituksenalaiset kaksi päätöstä ja velvoitti Kruunuvuori Real 
Estate Oy:n tekemään Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
ympäristölupahakemuksen koko vuokra-alueen (alueet 1, 2 ja 3) 
maaperän puhdistamisesta.

Ympäristölupahakemus

Kruunuvuori Real Estate Oy on toimittanut koko vuokra-alueen 
maaperää koskevan ympäristölupahakemuksen Etelä-Suomen 
aluehallintovirastoon 4.7.2012.

Ympäristölupahakemuksen mukaan alueiden 1 ja 2 (lukuun ottamatta 
alueen 2 lounaiskulmaa) maaperä on puhdistettu 
ympäristövalvontapäällikön päätösten mukaisesti niin, että maaperän 
haitta-aineista ei aiheudu ympäristö- eikä terveysriskiä alueen 
suunnitellussa käytössä, ja siksi niiden maaperää ei ole syytä enää 
puhdistaa. Saman kannan esitti ympäristökeskus 2011 puhdistuksista 
antamissaan loppulausunnoissa.

Ympäristölupahakemuksen liitteenä on alueen 3 ja alueen 2 
lounaiskulman maaperän riskinarvio ja puhdistussuunnitelma. Alueella 
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on arvion mukaan pilaantunutta maata noin 3 560 m³, ja 
puhdistusmenetelmäksi esitetään pilaantuneen maa-aineksen 
poistamista. Riskinarvion mukaan alueelle voidaan jättää maata, jossa 
haitta-aineiden pitoisuudet ovat suurempia kuin valtioneuvoston 
asetuksessa (VNA 214/2007) annettu alempi ohjearvo. Kuitenkin 
suunnitelmassa esitetään maaperän puhdistamista alempien 
ohjearvojen pitoisuuteen.

Esitetty puhdistussuunnitelma sisältää yksityiskohtaiset suunnitelmat 
mm. täydentävistä tutkimuksista, kaivun toteutuksesta, maa-ainesten 
kuljetuksesta ja varastoinnista, työnaikaisten riskien hallinnasta, 
puhdistuksen laadunvalvonnasta, toiminnasta poikkeuksellisissa 
tilanteissa, työsuojelusta, jälkiseurannasta ja raportoinnista. Lisäksi 
kaivantoihin mahdollisesti kertyvää vettä esitetään pumpattavaksi 
öljynerottimen kautta maastoon, mereen tai sadevesiviemäriin. Tämän 
veden öljypitoisuuden ylärajaksi esitetään 5 mg/l ja 
kokonaisöljymääräksi 3 kg. Veden purkukohta meressä ympäröidään 
varmuuden vuoksi öljypuomilla. Aistinvaraisesti öljyiseksi todettu vesi 
toimitetaan muualle käsiteltäväksi.

Ympäristölautakunnan lausunto

Ympäristölautakunta puoltaa Kruunuvuori Real Estate Oy:n 
pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan 
ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, jos hakemuksen käsittelyssä 
otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon 
seuraavat asiat.

1. Ympäristövalvontapäällikön päätökset ja tehdyt maaperän 
puhdistamiset alueilla 1 ja 2 perustuivat alueen tulevaan asuinkäyttöön, 
ja päätöksen mukaisten puhdistusten jälkeen alueiden maaperä sopii 
tähän tarkoitukseen siten kuin Kruunuvuorenrannan osayleiskaavassa 
2008 ja Hopealaakson asemakaavan muutosehdotuksessa 11950 / 
17.12.2009 esitetään. Jos luvan myöntämishetkellä koko alueen 
kattavaa lainvoimaista asemakaavaa ei ole, alueen maaperän 
puhdistamisen on perustuttava todennäköisimmin toteutuvaan 
suunnitelmaan tai tietoon tulevasta maankäytöstä.

2. Alueille 1 ja 2 jäänyt maa-aines, jossa jonkin haitta-aineen pitoisuus 
on suurempi kuin sen alempi ohjearvo, on dokumentoitava tarkoin, ja 
tiedot sen sijainnista, laadusta ja määrästä on toimitettava maa-
alueiden tuleville omistajille ja haltijoille.

3. Alueelle tehdyn pohjaveden tarkkailusuunnitelman mukaista 
näytteenottoa on jatkettava riittävän pitkään koko vuokra-alueen 
maaperän ympäristöluvan mukaisen puhdistamisen jälkeen niin, että 
tarkkailulla osaltaan osoitetaan oikeaksi se riskinarvion johtopäätös, 
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että paikoilleen jäänyt pilaantunut maa-aines ei aiheuta ympäristö- eikä 
terveysriskejä. Tarkkailun lopettamisesta päätetään tulosten 
perusteella.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Pertti Forss

Lisätiedot
Antti Salla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32016

antti.salla(a)hel.fi
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§ 634
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
20 ja 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

pelastuslautakunta 21.5.2013
teknisen palvelun lautakunta 16.5.2013
yleisten töiden lautakunta 21.5. ja 23.5.2013
ympäristölautakunta 21.5.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikoilla 20 ja 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

pelastuslautakunta 21.5.2013
teknisen palvelun lautakunta 16.5.2013
yleisten töiden lautakunta 21.5. ja 23.5.2013
ympäristölautakunta 21.5.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi
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§ 635
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen sulautuminen Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:öön

HEL 2013-004867 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot 
tulee sulauttaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön.

Kaupunginhallitus päätti samalla, että sulautuminen pannaan 
täytäntöön 1.1.2014 edellyttäen, ettei yhtiöjärjestelystä aiheudu 
kaupunkikonsernille haitallisia veroseuraamuksia.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin kaupungin asunnot Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Kiinteistö Oy Helsingin 
Palveluasunnot

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että Kiinteistö Oy Helsingin 
Palveluasunnot tulee sulauttaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön.

Kaupunginhallitus päättänee samalla, että sulautuminen pannaan 
täytäntöön 1.1.2014 edellyttäen, ettei yhtiöjärjestelystä aiheudu 
kaupunkikonsernille haitallisia veroseuraamuksia.

Esittelijä

Yhtiöjärjestelyn lähtökohdat ja tavoitteet

Kaupunginjohtaja merkitsi 1.2.2012 (14 §) johtajistokäsittelyssä tiedoksi 
asunto-omaisuustyöryhmän loppuraportin. Työryhmän tehtävänä oli 
selvittää kaupungin asunto-omaisuuden, lukuun ottamatta 
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aravakiinteistöyhtiöiden Hekaan sulautunutta asuntokantaa, hallinnan 
vaihtoehtoja sekä eri mallien etuja ja haittoja. Asunto-
omaisuustyöryhmän raportin taustalla on kaupunginvaltuuston 
29.4.2009 hyväksymä strategiaohjelma, jossa asetettiin tavoitteeksi 
kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden yhdistäminen ja 
tehokkaamman hallinnon selvittäminen. Aravakiinteistöyhtiöiden fuusio 
Hekaksi oli ensimmäinen ja laajin osa tästä kokonaisuudesta. 

Merkitessään tiedoksi työryhmän raportin kaupunginjohtaja kehotti 
samalla kiinteistövirastoa yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen 
kanssa mm. selvittämään mahdollisuuksia siirtää Kiinteistö Oy 
Helsingin Palveluasunnot osaksi suurempaa kokonaisuutta joko 
Hekaan suoraan, sen tytäryhtiöksi tai Auroranlinnan tytäryhtiöksi.

Tämän kehotuksen myötä laadittiin kaupungin asunto-
omaisuustyöryhmän raportin jatkoselvitys, jonka kaupunginhallituksen 
konsernijaosto merkitsi 11.3.2013 (§ 52) tiedoksi. Samalla 
konsernijaosto päätti kehottaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa 
johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa valmistelemaan esitykset Kiinteistö 
Oy Helsingin Palveluasuntojen fuusiosta osaksi Hekaa sekä 
yhtiökokousohjeeksi Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille ja 
Hekalle varautumisesta yhtiöiden fuusioon 1.1.2014 alkaen.

Perusteena Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen sulauttamiselle 
Hekaan esitettiin jatkoselvityksessä kaupungin asunto-omaisuuden 
hallinnoinnin selkeyttäminen. Sulautumisen jälkeen kaupungin 
omistamien vapaarahoitteiset asunnot ja ara-asunnot olisivat 
ryhmiteltyinä omiksi kokonaisuuksikseen ja merkittävin osa kaupungin 
ara-asuntokantaa hallinnoitaisiin Hekassa. Tämä yhdenmukaistaa ara-
asuntojen hallinnointia ja keskittää ara-asuntoja koskevan lainoitus- ja 
hallinnointiosaamisen yhteen yhtiöön.

Sulautumisen toteuttaminen

Esittelijä toteaa, että sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden on 
osakeyhtiölain mukaan laadittava yhdessä sulautumissuunnitelma eli 
sopimus sulautumisesta. Sulautumissuunnitelman laatimisesta 
vastaavat yhtiöiden hallitukset. Sulautuvassa yhtiössä sulautumisesta 
päätetään yhtiökokouksessa.

Päätöstä sulautumisesta esitetään nyt tehtäväksi ehdollisena, jotta 
voidaan varmistua siitä, ettei yhtiöjärjestelystä toteutuessaan aiheudu 
kaupunkikonsernille haitallisia veroseuraamuksia, mikäli asiassa vireillä 
oleva ennakkoratkaisupyyntö niin osoittaisi.

Sulautumisen yhteydessä Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen 
palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy Hekan palvelukseen 
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liikkeenluovutusperiaatteella. Yhtiöjärjestelyn jälkeen Kiinteistö Oy 
Helsingin Palveluasuntojen ara-asuntokanta säilyy Hekassa erillisinä 
vuokranmääritysyksiköinään. 

Esittelijä toteaa vielä, että Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen ja 
Hekan tulee valmistella sulautumissuunnitelma allekirjoitettavaksi siten, 
että sulautuminen on mahdollista panna täytäntöön 1.1.2014.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin kaupungin asunnot Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Kiinteistö Oy Helsingin 
Palveluasunnot

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kiinteistöjen kehittämisyksikkö
Oikeuspalvelut
Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto
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§ 636
Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Toinen linja 3:n kanssa 
asemakaavamuutokseen (nro 12118) liittyen 

HEL 2013-004884 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kiinteistölautakunnan 11. 
kaupunginosan (Kallio) korttelin nro 11305 tontin nro 3 omistajan 
Kiinteistö Oy Toinen linja 3:n kanssa ehdollisesti tekemän liitteen 1 
mukaisen maankäyttösopimuksen siihen mahdollisesti tehtyine 
vähäisine tarkistuksineen ja lisäyksineen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimusluonnos
2 Asemakaavan muutos nro 12118

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä kiinteistölautakunnan 11. 
kaupunginosan (Kallio) korttelin nro 11305 tontin nro 3 omistajan 
Kiinteistö Oy Toinen linja 3:n kanssa ehdollisesti tekemän liitteen 1 
mukaisen maankäyttösopimuksen siihen mahdollisesti tehtyine 
vähäisine tarkistuksineen ja lisäyksineen.

Esittelijä

Kiinteistö Oy Toinen linja 3:n omistamalleen tontille 11305/3 hakema 
asemakaavan muutos nro 12118 mahdollistaa tontin toimistokäytössä 
olevien rakennusten muuttamisen asuinkäyttöön sekä historiallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan 
kadunvarsirakennuksen suojelemisen. Asemakaavan muutos 
mahdollistaa myös piharakennuksen purkamisen ja rakentamisen 
uudelleen. Myös tontin rakennusoikeus kasvaa hieman nykyiseen 
verrattuna. Asemakaavamuutos on liitteenä 2.

Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontin kuuluu liike- ja 
toimistorakennusten korttelialueeseen (K), mutta asemakaava sallii 
tontin rakennusoikeudesta 49 % käytettäväksi asuntoina.  
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Koska kaavamuutoksesta seuraa tontinomistajalle merkittävää hyötyä, 
tontinomistajan kanssa on neuvoteltu maankäyttösopimus 
kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaisesti. 
Ehdollisesti tehdyn sopimuksen mukaan yhtiö suorittaisi kaupungille 
osuutenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksista 107 600 euroa. 

Korvaus on maksettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Korvausta korotetaan sen 
nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishetkestä 
maksupäivään saakka kolmella prosentilla vuodessa.

Sopimus noudattaa kaupunginhallituksen päätöstä ja vakiintunutta 
käytäntöä. Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimusluonnos
2 Asemakaavan muutos nro 12118

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 18.04.2013 § 189

HEL 2013-004884 T 10 01 00

Kiinteistökartta H3 P4, Toinen linja 3 

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutettaisiin tekemään 11. kaupunginosan (Kallio) korttelin nro 11305 
tontin nro 3 omistajan Kiinteistö Oy Toinen linja 3:n kanssa liitteen nro 
2 mukainen sopimus sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja 
lisäyksiä.

Lautakunta toteaa, että asemakaavan muutosehdotus nro 12118 
mahdollistaa tontin toimistokäytössä olevien rakennusten muuttamisen 
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asuinkäyttöön sekä historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
kaupunkikuvallisesti arvokkaan kadunvarsirakennuksen suojelemisen. 
Asemakaavan muutos mahdollistaa myös piharakennuksen 
purkamisen ja rakentamisen uudelleen. 

Kaavamuutoksesta seuraa tontinomistajalle merkittävää hyötyä, ja 
maapoliittiset neuvottelut on käyty tontinomistajan kanssa 
kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaisesti. 
Tontinomistajan kanssa esitetään solmittavaksi kaavamuutoksen 
johdosta sopimus, jossa yhtiö suorittaisi kaupungille osallistumisena 
yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin korvausta 107 600 euroa. 

(MA111-4)

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi
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§ 637
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
20 ja 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

asuntolautakunta 23.5.2013
asuntotuotantotoimikunta 22.5.2013
kaupunkisuunnittelulautakunta 14.5. ja 21.5.2013
kiinteistölautakunta 16.5.2013
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 24.5.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikoilla 20 ja 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

asuntolautakunta 23.5.2013
asuntotuotantotoimikunta 22.5.2013
kaupunkisuunnittelulautakunta 14.5. ja 21.5.2013
kiinteistölautakunta 16.5.2013
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 24.5.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
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Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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§ 638
Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi terveysasemien 
sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tarpeesta

HEL 2012-016680 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 28.11.2012 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa 
Puhakka) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 28.11.2012 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa 
Puhakka) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.  

Esittelijä

Käsitellessään vuoden 2013 talousarvioehdotusta ja 
taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 2013 - 2015 kaupunginvaltuusto 
hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää hyväksyessään budjettiesityksen, että 
terveysasemien sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tarve selvitetään 
tavoitteena vahvistaa terveysasemien moniammatillista osaamista 
(Sirpa Puhakka)."

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan 
kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen 
selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään 
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vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava 
erikseen myös muille valtuutetuille.     

Esittelijä viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja katsoo, 
että jalkauttamalla sosiaalineuvonnan palveluja terveysasemille 
voidaan paremmin tavoittaa sellaisia asiakkaita, jotka hyötyvät 
monialaisesta ja moniammatillisesta työstä. Palvelujen 
laajentamismahdollisuuksia selvitettäessä on käytävä läpi tehtäväkuvat 
sekä yhteistyön ja käytäntöjen kehittämismahdollisuudet. Sosiaalityön 
sijoittamista tai osa-aikaista jalkauttamista keskusterveysasemille on 
mahdollisuus arvioida mm. meneillään olevan terveys- ja 
sosiaaliasemaverkkoselvityksen yhteydessä.    

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.04.2013 § 106

HEL 2012-016680 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa terveysasemien sosiaalityön 
ja sosiaaliohjauksen tarpeesta kaupunginvaltuustolle seuraavan 
lausunnon:

"Kaupunginvaltuusto edellytti 28.11.2012 hyväksyessään 
budjettiesityksen, että terveysasemien sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen 
tarve selvitetään tavoitteena terveysasemien moniammatillisen 
osaamisen vahvistaminen. 
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1.1.2010–31.10.2012 toteutetussa ”Terveysasema kuntalaisen 
käyttöliittymänä”  hankkeessa terveysasemille jalkautettiin 
päihdetyöntekijöitä ja sosiaalineuvojia, jotka toimivat 
omalääkäri–hoitaja -työparin tukena potilaan hoidossa. 
Terveysasemien päihdetyölle ja sosiaalineuvonnalle kehitettiin 
hankkeessa toimintamalleja, joiden avulla pyrittiin tavoittamaan 
asiakkaita, jotka hyötyisivät monialaisesta ja moniammatillisesta työstä. 
Tuomalla toimintaa lähipalveluksi pyrittiin madaltamaan palveluihin 
hakeutumisen kynnystä.  Toiminta- ja yhteistyökäytäntöjä kehitettiin 
terveysasemien sisällä sekä eri toimijoiden välillä, tavoitteena 
varmistaa asiakkaan saumaton palveluketju. Päihde- ja 
mielenterveyspalvelut on 1.1.2013 alkaen järjestetty Sosiaali- ja 
terveysviraston psykiatria- ja päihdepalvelut toimistosta käsin, josta 
terveysasemilla työskentelee 12 päihdehoitajaa. He vastaavat kukin 
yhden–kolmen terveysaseman palveluista. 

Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä -hankkeessa 
terveysasemilla työskenteli neljä sosiaalineuvojaa, yksi kullakin 
terveysasema-alueella (itä, etelä, länsi ja pohjoinen). Vuonna 2011 
sosiaalineuvojilla oli 958 asiakaskäyntiä ja 948 hoitopuhelua ja vuonna 
2012 (toimintaa n. 8 kk aikana) 347 asiakaskäyntiä ja 188 
hoitopuhelua. Hankkeesta saatujen kokemusten mukaan 
sosiaalineuvojien asiakkaat olivat tyytyväisiä saamaansa apuun ja 
terveysaseman henkilökunta osasi heitä avun piiriin myös ohjata. Yli 70 
% asiakkaista ohjautui sosiaalineuvojalle lääkärin tai terveydenhoitajan 
toimesta, joka osoittaa toiminnan integroitumisen onnistumista 
terveysasemille.

Toiminnassa esiintyi kuitenkin myös haasteita, jotka vaativat 
ratkaisemista, ennen kuin toimintaa on tarkoituksenmukaista 
terveysasemilla jatkaa.  Hankkeessa sosiaalineuvojat olivat 
terveysasemien työntekijöitä, joilla oli käytössään Pegasos-
potilastietojärjestelmä. Sosiaalineuvojat olisivat työssään tarvinneet 
lisäksi myös sosiaaliviraston asiakastietojärjestelmän (ATJ) 
käyttöoikeudet, jotta he olisivat voineet auttaa asiakkaita paremmin ja 
nopeammin. Tähän ongelmaan ei hankkeen aikana saatu ratkaisua.  
Lisäksi sosiaalineuvojien työstä suuri osa oli sellaista yleistä 
neuvontatyötä, mikä on kaupungin tasolla organisoitu S-infon 
tehtäväksi. Sosiaalineuvojat tekivätkin ikään kuin S-infon työtä ilman S-
infon resursseja (tietojärjestelmää) ja tältä osin työ oli siis päällekkäistä. 

Suurella osalla sosiaalineuvojille ohjautuvista asiakkaista ei ollut 
aiempaa tai samanaikaista asiakkuutta sosiaalihuollon palveluihin. 
Tämä piirre koski niin ikääntyviä kuin neuvolasta ohjattuja asiakkaita. 
Yleinen neuvonta, palveluista kertominen ja niiden piiriin ohjaaminen oli 
usein riittävää. On tärkeää, että sosiaalineuvojilla olisi mahdollisuus 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2013 150 (173)
Kaupunginhallitus

Stj/1
27.05.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

myös syvällisempään tilanteen selvittelyyn, mutta toisaalta myös 
yleiselle neuvontatyölle oli terveysasemilla tarve niin asiakkaiden kuin 
henkilökunnankin keskuudessa.  

Mikäli toimintaa jatkossa laajennetaan nykyisistä sosiaalineuvonnan 
toimipisteistä, on toiminta syytä kuitenkin keskittää, jolloin 
keskusterveysasemat olisivat luonteva sijoituspaikka. Ennen 
palveluiden mahdollista laajentamista keskusterveysasemille, pitää 
tarkemmin selvittää sosiaalineuvojien tarkoituksenmukainen 
tehtäväkuva, palvelujen toteuttaja ja mahdollisuus annettavien 
palvelujen laajuudesta (esim. kokopäiväinen vai muutamana päivänä 
jalkautuvat työntekijä) sekä selvittää onko mahdollista, että molemmat 
tietojärjestelmät olisivat työntekijöiden käytettävissä. 

Keskusterveysasemien lisäksi tai sijasta tarkoituksenmukainen 
sijoittumispaikka lapsiperheiden sosiaalineuvonnan palveluiden osalta 
voi olla myös neuvola. Päivystysten, psykiatria- ja päihdepalvelujen 
sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden piirissä olevilla potilailla 
on mahdollisuus saada sosiaalineuvontaa jo nykyisellään suoraan 
osana ko. palveluita. Toiminnan laajentaminen ja uusien 
toimintamallien järjestäminen vaatii myös lisäresursseja, sillä 
nykyisestä toiminnasta vakansseja ei ole mahdollista 
keskusterveysasemille siirtää.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että selvitystä sosiaalineuvonnan 
tarkoituksenmukaisen toiminnan järjestämiseksi jatketaan. Sosiaalityön 
sijoittumista tai osa-aikaista jalkautumista keskusterveysasemille 
arvioidaan myös meneillään olevan terveys- ja sosiaaliasemaverkkojen 
selvityksen yhteydessä. Edelleen sosiaali- ja terveyslautakunta pitää 
tärkeänä, että asiakaskohtaista yhteistyötä ja yhteistyökäytäntöjä 
kehitetään sosiaalityön ja -ohjauksen sekä terveysasemien välillä, 
vaikka sosiaalityöntekijät tai -ohjaajat eivät fyysisesti toimisikaan 
terveysasemilla.

Terveysvaikutusten arviointi

Jalkauttamalla sosiaalineuvonnan palveluja terveysasemille voidaan 
tavoittaa aiempaa paremmin sellaisia asiakkaita, jotka hyötyvät 
monialaisesta ja moniammatillisesta työstä. Lisäksi terveysasemilla 
jalkautuvassa toiminnassa voidaan madaltaa palveluihin hakeutumisen 
kynnystä sekä lisätä sosiaalineuvontaan liittyvää osaamista 
terveysasemilla. Toiminnan siirtäminen nykyisistä aktiivisesti käytössä 
olevista sosiaalineuvonnan palveluista heikentäisi kuitenkin niissä jo 
asioivien kuntalaisten palvelua, joten toiminnan mahdollinen 
laajentaminen keskusterveysasemille edellyttäisi lisäresursseja."

Esittelijä
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virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Raija Puustinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42700

raija.puustinen(a)hel.fi
Irmeli Suvanto, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42681

irmeli.suvanto(a)hel.fi
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§ 639
Eräiden virkojen nimikkeiden muutokset ja virkojen perustaminen 
sosiaali- ja terveysvirastossa

HEL 2013-005790 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa seuraavat virat, muuttaa virkojen 
nimikkeet sekä palkkauksen alla olevan mukaisesti: 

nimike vakanssi uusi nimike tehtävä-
kohtainen 
palkka, 
uusi 

entinen 
palkka

     
erityissosiaali-
työntekijä

037338 sosiaalityön-
tekijä1.6.2013 
alkaen

2902,11 3110,46

kotihoidonohjaaj
a(toimi)

032873 kotihoidon 
ohjaaja(virka)1
.6.2013 alkaen

2835,47 2835,47

hallintolakimies 19107 lakimies1.9.20
13 alkaen

3843,80 4973,85

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 sosiaali- ja terveysviraston esitys.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee perustaa seuraavat virat, muuttaa virkojen 
nimikkeet sekä palkkauksen alla olevan mukaisesti: 

nimike vakanssi uusi nimike tehtävä-
kohtainen 
palkka, 
uusi 

entinen 
palkka
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erityissosiaali-
työntekijä

037338 sosiaalityön-
tekijä1.6.2013 
alkaen

2902,11 3110,46

kotihoidonohjaaj
a(toimi)

032873 kotihoidon 
ohjaaja(virka)1
.6.2013 alkaen

2835,47 2835,47

hallintolakimies 19107 lakimies1.9.20
13 alkaen

3843,80 4973,85

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysvirastossa on tehtävä eräitä virkanimikemuutoksia. 
Kaikkia niitä henkilöitä, joita muutos koskee, on kuultu 
henkilökohtaisesti ja he ovat antaneet tarvittavan suostumuksensa.

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että erityissosiaalityöntekijän viran 
tilalle perustetaan sosiaalityöntekijän virka. Virkaa tarvitaan 
vahvistamaan sosiaalisen ja taloudellisen tuen jaoksen 
perussosiaalityötä. Tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska 
sosiaalityöntekijä tekee toimeentulotukilain mukaisia yksilöhuollon 
päätöksiä. Virkaa ei tarvita erityissosiaalityöntekijän tehtäviin. Viran 
nykyinen hoitaja tekee sosiaalityöntekijän tehtäviä.

Kotihoidon ohjaajan toimen tilalle esitetään perustettavaksi kotihoidon 
ohjaajan virka. Työntekijän työtehtäviin kuuluu rintamaveteraanien 
kotiin vietävien palvelujen organisointi, määrärahan käytön seuranta ja 
maksusitoumuksista ym. erilaisista tukipalveluista päättäminen.  
Tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska kotihoidon ohjaaja käyttää 
julkista valtaa myöntäessään palveluja rintamaveteraaneille ja 
tehdessään päätöksiä rahallisista etuuksista. Kotihoidon ohjaaja vastaa 
koko kaupungin rintamaveteraanien kotiin vietävistä palveluista.

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto päätti hallinto- ja 
tukipalvelujen yksikkörakenteesta sekä vakanssi ja tehtävänimikkeistä 
4.9.2012. Henkilöstösuunnittelun valmistelun lähtökohtina oli ollut 
vakanssinimikkeiden yhdenmukaistaminen ja nimikkeiden 
vähentäminen nykyisestä. 

Sosiaali- ja terveysviraston Lakipalvelut yksikköön on keskitetty uuden 
organisaation kaikki lakipalvelut ja tähän uuteen yksikköön siirrettiin 
1.1.2013 alkaen kolme hallintolakimiestä terveyskeskuksesta. 

Kaupunginhallitus päätti kahden hallintolakimiehen viran nimikkeen 
muuttamisesta lakimieheksi 28.11.2012. Kolmannen hallintolakimiehen 
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virkanimikettä ei tällöin muutettu, koska viranhaltija oli pitkällä 
virkavapaalla ja siirtymässä vanhuuseläkkeelle kesällä 2013.

Virasto esittää avoimeksi tulevan hallintolakimiehen viran nimikkeen 
muuttamista lakimiehen viraksi ja samalla viran tehtäväkohtaisen 
palkan 4973,85 tarkistamista 3843.80 euroksi, mikä on lakiyksikön 
muiden vastaavia tehtäviä hoitavien lakimiesten tehtäväkohtainen 
palkka.

Talous- ja suunnittelukeskuksella ja henkilöstökeskuksella ei ole 
huomauttamista esityksen johdosta. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 sosiaali- ja terveysviraston esitys.pdf

Tiedoksi: Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus, kaupungiinhallitus

Sosiaali- ja terveysvirasto
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§ 640
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
20 ja 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

sosiaali- ja terveyslautakunta 21.5.2013
  
- ensimmäinen jaosto 16.5.2013
- toinen jaosto 23.5.2013
- kolmas jaosto 16.5.2013
  
varhaiskasvatuslautakunta 21.5.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikoilla 20 ja 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

sosiaali- ja terveyslautakunta 21.5.2013
  
- ensimmäinen jaosto 16.5.2013
- toinen jaosto 23.5.2013
- kolmas jaosto 16.5.2013
  
varhaiskasvatuslautakunta 21.5.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
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Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 641
Vuosaari Golf Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen

HEL 2013-001728 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että liikuntalautakunta oikeutetaan 
vuokraamaan Vuosaari Golf Oy:lle Helsingin kaupungin 54. 
kaupunginosasta (Vuosaari) sijaitseva, karttaliitteeseen merkitty 
yhteensä noin 486 142 neliömetrin suuruinen alue, joka on osa 
Vuosaaren kylän RN:o 435 tiloista RN:ot 1:132,1:188,1:226, 
1:227,1:245, 2:122 ja 2:160, golftoimintaa varten ajaksi 1.1.2013 - 
31.12.2029 seuraavin ehdoin:

Vuosivuokra, joka vastaa virallisen elinkustannusindeksin vuoden 2012 
keskimääräistä elinkustannusindeksiä, on 70 775,37 euroa 

Vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”loka-kuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 
3 799 euron suuruista perusvuosivuokraa.

Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja. 

Käsittely

Esteelliset: Juha Hakola

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuosaari Golf Oy, vuokra-aluekartta

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että liikuntalautakunta oikeutetaan 
vuokraamaan Vuosaari Golf Oy:lle Helsingin kaupungin 54. 
kaupunginosasta (Vuosaari) sijaitseva, karttaliitteeseen merkitty 
yhteensä noin 486 142 neliömetrin suuruinen alue, joka on osa 
Vuosaaren kylän RN:o 435 tiloista RN:ot 1:132,1:188,1:226, 
1:227,1:245, 2:122 ja 2:160, golftoimintaa varten ajaksi 1.1.2013 - 
31.12.2029 seuraavin ehdoin:
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Vuosivuokra, joka vastaa virallisen elinkustannusindeksin vuoden 2012 
keskimääräistä elinkustannusindeksiä, on 70 775,37 euroa 

Vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”loka-kuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 
3 799 euron suuruista perusvuosivuokraa.

Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja. 

Esittelijä

Taustaa

Vuosaari Golf Oy on esittänyt golfkentän vuokrasopimuksen 
muuttamista siten, että ns. allasalueen tontit poistetaan 
vuokrasopimuksesta, koska yhtiöllä ei ole enää tarvetta eikä käyttöä 
ko. tonttialueille eikä niillä sijaitseville allasrakenteille.  

Kaupungin kannalta on eduksi saada tontit tehokkaampaan käyttöön. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto tutkii tonttien asemakaavan mahdollista 
muuttamista muiden toimintojen sijoittumisen mahdollistamiseksi. 
Tonttien muuttaminen tarkoituksenmukaisempaan käyttöön edellyttää 
vanhojen puhdistamorakenteiden ja altaiden purkamista.

Rakennusvalvontavirasto on myöntänyt 6.7.2012 purkuluvat em. 
altaille. 

Kiinteistöviraston ja liikuntaviraston välisissä neuvotteluissa sovittiin, 
että kiinteistöviraston tilakeskus vastaa altaiden purkutöistä ja 
tonttiosasto maaperän puhdistuksesta. Liikuntavirasto esitti 
kiinteistövirastolle, että allasalueet poistetaan liikuntaviraston sisäisistä 
vuokrauksista vuoden 2013 alusta alkaen.

Kiinteistövirasto on 19.12.2012 todennut, ettei sillä ole huomauttamista 
esitettyyn hallinnansiirtoon ja ottaa vastattavakseen tonttien purku- ja 
puhdistustoimenpiteet. Em. toimenpiteiden ja asemakaavan muutoksen 
jälkeen tonteille on mahdollista toteuttaa nykyistä tehokkaampaa 
käyttöä.

Vuokraushistoria

Kiinteistölautakunta vuokrasi 7.12.1999 Vuosaari Golf Oy:lle 
kenttäalueen ja harjoituskenttäalueen (noin 486142 m²) ajaksi 1.1.2000 
- 31.12.2029. Vuokrasopimuksen mukaiseen alueeseen liitettiin 
myöhemmin (Klk 19.6.2001) entisen Vuosaaren puhdistamon alueen 
tontit 54089/1, pinta-ala 5 923 m² ja 54089/3, pinta-ala 4 902 m², joilla 
sijaitsi kolme vesisäiliötä. 
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Yhteensä Vuosaari Golf Oy:lle vuokrattujen alueiden pinta-ala on noin 
50 ha. Alueesta on alettu periä täyttä vuokraa 1.1.2005 alkaen (Klk 
8.12.2004). Tämän hetkinen vuosivuokra on 70 251,24 euroa. 

Vuosaari Golf Oy:lle on luovutettu eri sopimuksella (Kv, 
elinkeinotoimisto 8.6.2001) kaukolämpökanavan pito-oikeus. Sopimus 
on voimassa toistaiseksi 3 kk:n irtisanomisajalla.  

Kiinteistölautakunta päätti 6.3.2007 vuokrata Vuosaaren golfkentän 
alueen sisäisenä vuokrauksena liikuntalautakunnalle ja samalla siirtää 
Vuosaari Golf Oy:n kanssa tehdyt em. sopimukset liikuntalautakunnalle 
1.1.2007 lukien.

Liikuntalautakunta päätti 12.2.2013 todeta päättyneeksi Helsingin 
Itäreimarintien Kiinteistöt Oy:n ja liikuntalautakunnan välisen, tonttia 
54089 / 4 koskevan maanvuokrasopimuksen (Klk 19.6.2001, 536 §, 
siirretty lilk:lle 1.1.2007 ) 1.1.2013 lukien.

Vuosaari Golf Oy:n uusi vuokrasopimus

Vuokra-alueen suuruuden osalta tilanne palautuu alkuperäiseen, 
vuoden 1999 sopimukseen kun tontit 54089/1 ja 54089/3 poistetaan. 
Vuokra-alueen pinta-ala on 486 142 m².  

Vuosaari Golf Oy:n maanvuokrasopimukseen sisältyvien tonttien 
54089/1 ja 54089/3 vuokran kiinteistövirasto on aikoinaan määritellyt 
elinkustannusindeksin pistelukua 1398 vastaavan maan pääoma-arvon 
2,02 euroa/m² mukaan. (Klk 8.12.2004, esityslista To/26). Tonttien 
yhteenlaskettu pinta-ala on 10 825 m², josta perusvuosivuokraksi (ind. 
100) tulee: 5% x 10 825 m x 2,02 euroa/m² / 13.98 = 78,21.  

Vuosaari Golf Oy:n koko maanvuokrasopimuksen perusvuosivuokra on 
nyt  3 877 euroa (Klk 8.12.2004, 666 §), joten kun siitä vähennetään 
tonttien osuus, saadaan elinkustannusindeksin pistelukua 100 
vastaavaksi uudeksi perusvuosivuokraksi 3 799 euroa. 
Elinkustannusindeksin vuoden 2012 keski-indeksillä 1863 laskettuna 
uusi vuosivuokra on 70 775,37 euroa.

Lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että Vuosaari Golf 
Oy:n golf-kenttää koskeva pitkäaikainen maanvuokrasopimus uusitaan 
siten, että vuokra-alueesta poistetaan tontit 54089/1 ja 54089/3, jolloin 
vuokra-alueen uusi pinta-ala on 486 142 m² ja uusi perusvuosivuokra 
on 3 799 euroa ja, että muuten noudatetaan pääpiirteissään nykyisen 
vuokrasopimuksen ehtoja. 

Lisäksi lautakunta totesi päättyneeksi Helsingin Itäreimarintien 
Kiinteistöt Oy:n ja liikuntalautakunnan välisen, tonttia 54089 / 4 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2013 160 (173)
Kaupunginhallitus

Sj/1
27.05.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

koskevan maanvuokrasopimuksen (Klk 19.6.2001, 536 §, siirretty lilk:lle 
1.1.2007 lukien) 1.1.2013 lukien.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on liikuntalautakunnan esityksen 
mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuosaari Golf Oy, vuokra-aluekartta

Tiedoksi: Muutoksenhaku, oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Liikuntavirasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 12.02.2013 § 33

HEL 2013-001728 T 10 01 01 02

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutettaisiin vuokraamaan Vuosaari Golf Oy:lle Helsingin kaupungin 
54. kaupunginosasta (Vuosaari) sijaitseva, karttaliitteeseen merkitty 
yhteensä noin 486 142 neliömetrin suuruinen alue, joka on osa 
Vuosaaren kylän RN:o 435 tiloista RN:ot 1:132,1:188,1:226, 
1:227,1:245, 2:122 ja 2:160, golftoimintaa varten ajaksi 1.1.2013 - 
31.12.2029 seuraavin ehdoin:

1 
Vuosivuokra, joka vastaa virallisen elinkustannusindeksin vuoden 2012 
keskimääräistä elinkustannusindeksiä, on 70 775,37 euroa 

2 
Vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”loka-kuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 
3 799 euron suuruista perusvuosivuokraa. 
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Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja. 

Lisäksi lautakunta päätti todeta päättyneeksi Helsingin Itäreimarintien 
Kiinteistöt Oy:n ja liikuntalautakunnan välisen, tonttia 54089 / 4 
koskevan maanvuokrasopimuksen (Klk 19.6.2001, 536 §, siirretty lilk:lle 
1.1.2007 lukien) 1.1.2013 lukien.

Esittelijä
osastopäällikkö
Stefan Fröberg

Lisätiedot
Arja Eloranta, sihteeri, puhelin: 310 87902
Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901
Ulla Sara, suunnittelija, puhelin: 310 87786
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§ 642
Kotihoidossa toimiville terveyskeskuslääkäreille suoritettavat 
kotikäyntipalkkiot

HEL 2013-005477 T 01 02 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kotihoidon lääkäreille maksettavat 
kotikäyntipalkkiot, joiden suuruus vaihtelee 10-12 euroa, 1.6.2013 
lukien. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että henkilöstöjohtaja voi tarkistaa 
kotikäyntipalkkioita virka- ja työehtosopimusten mukaisilla korotuksilla 
siinä yhteydessä, kun muitakin erillispalkkioita korotetaan.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Heli Friman, HR-asiantuntija, puhelin: 310 64995

heli.friman(a)hel.fi
Asta Enroos, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1 Neuvottelupöytäkirja_10.4.2013.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa kotihoidon lääkäreille 
maksettavat kotikäyntipalkkiot, joiden suuruus vaihtelee 10-12 euroa, 
1.6.2013 lukien. 

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että henkilöstöjohtaja voi 
tarkistaa kotikäyntipalkkioita virka- ja työehtosopimusten mukaisilla 
korotuksilla siinä yhteydessä, kun muitakin erillispalkkioita korotetaan.

Esittelijä

Kotihoidon aloittaessa toimintansa vuonna 2005 sinne siirrettiin 
lääkäripalveluja antavat terveyskeskuslääkärit 
terveysasematoiminnasta. Kotihoidon lääkärien työnkuva poikkeaa 
huomattavasti terveysasemalla toimivan lääkärin työnkuvasta. 

Koska kotihoidossa tehtävä lääkärityö poikkeaa terveysaseman 
vastaanottotyöstä, on terveyskeskuslääkäreille määritelty erikseen 
tehtäväkohtainen palkka ja kotikäyntipalkkiot. Kotikäyntipalkkioksi 
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sovittiin vuonna 2005, 10 euroa/kotikäynti. Palvelutaloissa ja 
ryhmäkodeissa, joissa potilaat ovat lähekkäin eikä aikaa kulu 
välimatkoihin, käyntipalkkioksi määriteltiin 10 euroa ensimmäisestä 
potilaasta ja seuraavista potilaista 8 euroa. Toimenpidepalkkiot on 
maksettu lääkärisopimuksen mukaisesti. 

Kotikäyntipalkkioiden maksukäytäntö halutaan vahvistaa pysyväksi 
käytännöksi. Palkkioiden suuruudesta on päästy yksimielisyyteen 
JUKO ry:n kanssa. Koska palkkioita ei ole korotettu useampaan 
vuoteen, tulee niitä tarkistaa virka- ja työehtosopimusten mukaisilla 
korotusprosenteilla 1.6.2013 lukien, jolloin palkkiot ovat 12 
euroa/kotikäynti sekä palvelutaloissa ja ryhmäkodeissa käynnistä 
samalla käyntikerralla 12 euroa ensimmäisestä potilaasta ja 
seuraavista potilaista 10 euroa.

On tarkoituksenmukaista, että palkkioiden suuruutta kehitetään 
säännöllisesti samanaikaisesti muiden erillispalkkioiden kanssa, jolloin 
henkilöstöjohtajan tulisi voida tehdä nämä päätökset.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Heli Friman, HR-asiantuntija, puhelin: 310 64995

heli.friman(a)hel.fi
Asta Enroos, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1 Neuvottelupöytäkirja_10.4.2013.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Sosiaali- ja terveysvirasto
Henkilöstökeskus
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§ 643
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
20 ja 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta 16.5.2013
henkilöstökassatoimikunta  
kaupunginmuseon johtokunta 21.5.2013
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto  
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta  
suomenkielisen työväenopiston johtokunta  
taidemuseon johtokunta  
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta  
eläintarhan johtaja  
henkilöstökeskus  
- henkilöstöjohtaja  
- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)  
- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)  
- osastopäällikkö (maahanmuutto)  
museojohtaja  
kaupunginorkesterin intendentti  
ruotsinkielisen työväenopiston rehtori  
suomenkielinen työväenopisto:  
- johtava rehtori  
- apulaisrehtori  
- aluerehtori  
taidemuseon johtaja  
tietokeskus:  
- johtaja  
- tutkimuspäällikkö  
- tietohuoltopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
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työterveysjohtaja  
Henkilöstön kehittämispalvelut  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikoilla 20 ja 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta 16.5.2013
henkilöstökassatoimikunta  
kaupunginmuseon johtokunta 21.5.2013
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto  
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta  
suomenkielisen työväenopiston johtokunta  
taidemuseon johtokunta  
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta  
eläintarhan johtaja  
henkilöstökeskus  
- henkilöstöjohtaja  
- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)  
- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)  
- osastopäällikkö (maahanmuutto)  
museojohtaja  
kaupunginorkesterin intendentti  
ruotsinkielisen työväenopiston rehtori  
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suomenkielinen työväenopisto:  
- johtava rehtori  
- apulaisrehtori  
- aluerehtori  
taidemuseon johtaja  
tietokeskus:  
- johtaja  
- tutkimuspäällikkö  
- tietohuoltopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
työterveysjohtaja  
Henkilöstön kehittämispalvelut  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja

Anna Villeneuve
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Osku Pajamäki Arja Karhuvaara

Hannu Oskala Juha Hakola
(lukuun ottamatta 641 §)

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 04.06.2013 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.
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Anna Villeneuve
ts. hallintosihteeri
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 617, 619 - 624, 629, 630, 632 - 634, 637, 638, 640, 642 ja 
643 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 618 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 625 - 628, 635, 636, 639 ja 641 §:t

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin 
kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu 

tekemään vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
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Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 631 §

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2013 172 (173)
Kaupunginhallitus

27.05.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:   
  

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta 
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä 
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 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron 
oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 


